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สารจากสารจาก  
ดรดร..อาทิตย  อุไรรัตนอาทิตย  อุไรรัตน  

อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต  
 

 

ในโลกท่ีมีกระแสการไหลเวียนของความรูอยางไรขอบเขต และหลากหลายอยางที่มิเคยมีมากอน  
ดวยอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ    ตางฝายตางตระหนักวาองคความรูคือ  บันไดสูวิวัฒนาการ และ
การแขงขันได  ในระบบเศรษฐกิจสากลของโลกยุคโลกาภิวัฒน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใหความสําคัญในการ
หลอหลอมนักศึกษาใหใสใจในการศึกษาวิจัย  เพ่ือพัฒนาองคความรูที่มีประโยชน  แตมิไดจํากัดเฉพาะดาน
เศรษฐกิจ  หากครอบคลุมทุกสาขาของหลักสูตร  เพ่ือความสมดุลของการพัฒนาในอนาคต  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตไดขยายสาขา ทั้งในกลุมวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี และสังคมศาสตร ครอบคลุมระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต    สงเสริมทั้งทางดาน
แผนการศึกษาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ  และแผนการศึกษาคนควาอิสระ 

 

นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิตยังมุงสรางเครือขายปญญาชนคนวิจัย ต้ังแตอยูในมหาวิทยาลัย   โดย
จัดใหมีเวทีการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาเปนประจําทุกป และเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตจากสถาบันตางๆ ทั่วประเทศเขามารวมนําเสนอผลงานวิจัยดวย  เพ่ือสานสัมพันธระหวางสถาบัน  
และชวยใหการถายทอดองคความรูที่ไดรับนําไปประยุกตใชไดกวางขวางยิ่งขึ้น 

 

   “ประโยชนของความรู  มิใชอยูในตํารา 

   ขึ้นหิ้งไมนําพา   หลังคนความามากมาย 

   แลกเปลี่ยนเรียนจากกัน ประโยชนพลันมีมากหลาย 

   ตอยอดผลิพรรณราย  สรางคาใหไทยพัฒนา” 
 
 
 
 
 

(ดร.อาทิตย  อุไรรัตน) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สารจากสารจาก  

ผูชวยศาสตราจารย รผูชวยศาสตราจารย ร..ตต. . หญิง ดรหญิง ดร. . วรรณี  ศุขสาตรวรรณี  ศุขสาตร  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต  
 

      การจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2555 มี
วัตถุประสงคที่สําคัญ คือการมีเวทีที่เปดโอกาสใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัย และการแลกเปล่ียน
วิชาการระหวางนักวิจัย คณาจารย และนักศึกษาของหลายสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานของการสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

การประชุมนําเสนอผลงานในคร้ังน้ีไดจัดกลุมของสาขาวิชาไวหลายกลุมดวยกัน ไดแก กลุม
สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี และเศรษฐศาสตร, กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ, กลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร, และกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป โดยบทความวิจัย
ทั้งหมดที่นําเสนอในที่ประชุมและตีพิมพในเอกสารการประชุม ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือใหบทความ
วิจัยมีคุณภาพในระดับหน่ึง 

 

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารการประชุมฉบับน้ี  จะเปน
ประโยชนตอผูเขารวมงานประชุมและผูสนใจทุกทาน  จนนําไปสูการพัฒนาประเทศไดในอนาคต  และ
ในโอกาสน้ีขอพระคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหเกียรติในการใหความรูในการเสวนาพิเศษเรื่อง 
“คุณคางานวิจัย: การเผยแพรและการประยุกตใช”  และขอขอบคุณคณะกรรมการอํานวยการการจัดการ
ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา และคณะทํางานทุกทานที่ทําใหการประชุมวิชาการครั้งน้ี ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดงาน 

  
 
 
 

(ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร) 
18 ตุลาคม 2555 
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สารจากสารจาก  
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย ดรดร..เสาวณีย ไทยรุงโรจนเสาวณีย ไทยรุงโรจน  

อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
 
 

  การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปนกิจกรรมทางวิชาการท่ีมีความสําคัญที่
จะชวยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการพัฒนา
องคความรูที่ไดจากการวิจัยที่มีคุณภาพ ไปสูการพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือเปนประโยชนตอองคกร สังคมและ
ประเทศชาติ สําหรับการประชุมวิชาการครั้งน้ี เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยตอที่ประชุม เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะชน อันจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางนักวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งในสถาบันการศึกษาเดียวกันและระหวางสถาบันการศึกษา 
และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตอไป  

 

 ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในครั้งน้ี จะเปนอีกกาวหน่ึงที่เปดโอกาส
ใหกับอาจารย นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยตางๆ ตลอดจนผูสนใจ    ทุกทาน
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เพ่ือเปนเครือขายการสรางสรรคงานวิจัย และสามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริงกับสังคมและประเทศชาติในอนาคต 

       

                   
              รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
                          18 ตุลาคม 2555 
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สารจากสารจาก  

ดรดร..ทรรศนะ บุญขวัญทรรศนะ บุญขวัญ  

คณบดีบัคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

  
 การจัดประชุมผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งน้ี จัดขึ้นดวยความต้ังใจใหเปนเวทีสําคัญที่เปด

โอกาสใหเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังเปนเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
งานวิจัย ตลอดจนสรางเสริมประสบการณและพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และสามารถนําไปซึ่งเสนทางของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย   ผลงานท่ี
ตีพิมพและเผยแพรในการประชุมน้ี เปนงานวิจัยที่มีคุณภาพและผานการประเมินเปนที่เรียบรอยแลว จึงหวัง
เปนอยางยิ่งวา เอกสารการประชุมฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอผูเขารวมงานประชุมและผูที่สนใจทุกทาน ใน
การนําไปพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวของตอไป 

 

 

                          
 
                          ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ 
                                  18 ตุลาคม 2555 
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สารจากสารจาก  

พลเอก ชูศักด์ิ เมฆสุวรรณพลเอก ชูศักด์ิ เมฆสุวรรณ  

ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
 
 

งานวิจัยมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการช้ีนําและขับเคลื่อนประเทศภายใต
การเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตปญหาของประเทศไทยตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา คือ งานวิจัยที่ยังขาดความเขมขนและไมสามารถนํางานวิจัยไปใชใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม และ
ตองนําองคความรูในแตละสาขาวิชามาเช่ือมโยงใหเกิดการบูรณาการกันและพัฒนาอยางเปนองครวม เพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืนและสัมฤทธิ์ผล 

 

ทั้งน้ี สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) ในฐานะหนวยงานทางวิชาการของกองทัพมีความยินดีที่ไดรวมมือ
ทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคาดหวังวาจะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการขยาย
ความรวมมือทางวิชาการตอไปในอนาคต ซึ่งปจจุบัน สปท. มีกรอบความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ โดยใหความสําคัญกับความม่ันคงไมตามแบบ (Non-Traditional Threats) อาทิ  การกอการรายทางทะเล 
โจรสลัดและการปลนเรือ    ภัยธรรมชาติ และการกระทําผิดกฎหมายในทะเล เปนตน เพ่ือแลกเปล่ียนกับหนวยงานอื่นๆ 
โดยมุงที่จะบูรณาการหรือเช่ือมโยงภาพความมั่นคงใหตรงกัน รวมทั้งมีหลายหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมกับ
หนวยงานภายนอก อาทิ หลักสูตรดานยุทธศาสตรของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศรวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ ของ
สถาบันจิตวิทยาความม่ันคงฯ และหลักสูตรนักยุทธศาสตร ของศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ เปนตน 

 

ดังน้ัน การรวมมือกันระหวาง 3 สถาบัน ในครั้งน้ีจึงถือเปนโครงการริเริ่มและยางกาวอันสําคัญของการพัฒนา
งานวิจัย และการแลกเปล่ียนองคความรูระหวางกันของหนวยงานวิชาการ อน่ึง สถาบันวิชาการปองกันประเทศเปน
หนวยวิชาการของกองทัพซึ่งถือเปนหนวยงานดานความมั่นคง จึงถือเปนโอกาสอันดีในการสงผานองคความรูดานความ
มั่นคงไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดวย อีกทั้งความรวมมือระหวางกันครั้งน้ี ยังถือเปนกาวยางสําคัญในการพัฒนา
งานวิจัยซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืนตอไป 

 
 

             พลเอก              

                                (ชูศักด์ิ เมฆสุวรรณ) 

ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา ฉ 

 

กําหนดการ 
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2555 

วันพฤหัสบดท่ีี 18 ตุลาคม 2555 ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
----------------------------------------- 

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียนเขารวมงาน 
09:00 – 09:10 น.  กลาวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
09:10 – 09:30 น.  กลาวตอนรับ และเปดการประชุม  
  โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
09:30 – 09:40 น.  พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2553 และ ปการศึกษา 2554 
   โดย อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต 
09:40 – 10:40 น.  เสวนา หัวขอ “คุณคางานวิจัย: การเผยแพรและการประยุกตใชงาน”  

โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จาก ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา 
- ภาคธุรกิจ  คุณทองมา วิจิตรพงศพันธุ 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 
- ภาคการศึกษา  ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  

กรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหง 
ประเทศไทย และ รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 

        และ ผูชวยศาสตราจารย  ธีรศักด์ิ หมากผิน   
นักวิจัยศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) 

               ดําเนินรายการ โดย  ดร.ดนุวัศ สาคริก   
หัวหนาสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ 
 

10:50 – 11:00 น.  พิธีเปดการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 
11:00 – 12:00 น.  การนําเสนอผลงานวิจัย แบบ บรรยาย/โปสเตอร 

การเยี่ยมชมการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 
 

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13:00 – 15:00 น.  การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย/โปสเตอร 
การเยี่ยมชมการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 

15:00 – 15:15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15:15 – 16:30 น.  การนําเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/โปสเตอร 

การเยี่ยมชมการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 
16:30 – 16.45 น.   พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน และปดการประชุม 
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เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา ช 

ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย 
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2555 

วันพฤหัสบดท่ีี 18 ตุลาคม 2555 ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
    

  RROOOOMM      1111--302302  ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  บริหารและการจัดการบริหารและการจัดการ 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 BA121 - ผลของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการวิจัยและ

พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
ชนิดา ปฐวีศรีสุธา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11.15 – 11.30 BA112 – การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง ปฐม ฐิตะปุระ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
11.30 – 11.45 BA116  – การคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย นัทธมน ปนะถา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
11.45 – 12.00  BA122 – การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในยุคการตลาด 3.0 จาก

มุมมองของผูบริโภค: กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม 
จิตสุเรศ อัตตะนันทน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 BA101 - สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือผาบนส่ือสังคมออนไลน 
ธนพร  ธัญญกรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.15 – 13.30 BA104 - การตัดสินใจใชส่ือสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ณัฐพงษ วงศกัลปฐิติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 BA113  – บทบาทของประสบการณออนไลน: การเลือกใชชองทาง
ออนไลนและความตั้งใจซ้ือซ้ํา 

มนัสชนก  บริสุทธิญาณ ี
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45 – 14.00 SO233 - ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัด
ปทุมธาน ี

กัญญาณัฐ  อินอยู 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 SO201 – การบูรณาการภาพบุคคลกับโครงสรางรูปอักษรท่ีเกี่ยวกับการ
เวาวอนทางเพศในภาพโฆษณายีนส 

ชํานาญ หลายเจริญโชคชัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.15 – 14.30 SO202 - การส่ือความหมาย และการรับรูเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
ท่ีสะทอนผานงานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

อรรถญา  พิกุลพารุงโรจน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 SO203 - การเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบริการสายการบิน 
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ของ สมาชิก Royal Orchid 
Plus 

เปนหน่ึง สุภารัตนสิทธ์ิ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 SO204 - ความคิดสรางสรรค  วิธีการนําเสนอและการตอบสนองของ
ผูชมภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิต
พอเพียง” ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กิติพงษ จีนะวงค 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 – 15.15 SO205 – การศึกษาบทบาทของการโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลม
ในละครซิทคอมตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค 

โศรดา มั่นแน 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

15.15 – 15.30 BA107 - ปจจัยทางดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
สําเร็จรูปชนิดเม็ดของผูเล้ียงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัชรวรัชญ จันทรจริยากุล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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RROOOOMM    1111--303303  ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  บริหารและการจัดการบริหารและการจัดการ 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 BA106 - ประสิทธิภาพในการถายโอนความรูของกลุมการศึกษาในระบบ

บล็อกโอเคเนชั่น 
อภิญญาภรณ  โสภา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.15 – 11.30 BA114  – ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

พิมประภาพร ตวนนุช 

มหาวิทยาลัยสยาม 

11.30 – 11.45 BA115  – ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอน 

เดชาพล  พันธดี 
มหาวิทยาลัยสยาม 

11.45 – 12.00  BA117  – รูปแบบความภักดีของลูกคาไทยตอการใชบริการ
หางสรรพสินคา 

ภาวิณี ทองแยม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 BA102 – การตัดสินใจการใชบริการธุรกิจสปาของบุคคลท่ีอยูในวัย

กลางคนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุธาวี  ปฏิการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.15 – 13.30 BA109 – การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
กองทัพบก ศึกษาเฉพาะกรณีกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 2 

ไพบูลย พุมพิเชฏฐ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 BA110 – บุคลิกภาพกับการจูงใจในการทํางานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

พิศิษฎ พฤกฒานุศาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45 – 14.00 BA119  – ปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ 

เพียงเดือน เกิดอําแพง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 BA103 - ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคา GOLD FUTURES พิไลพร กรโสภา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.15 – 14.30 BA105 - ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย 
 

นิลเนตร สาธิตนิมิตชัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 BA111 – ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอราคายางพาราแผนรมควันชั้น 3  สุภนิช พันธแกว 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 BA120 – การกํากับดูแลกิจการและมูลคาของบริษัท ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เบญจพร  โมกขะเวส 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 – 15.15 BA123 – ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปล่ียนสําหรับผูสงออกไทย 

กิรณา แกวสุน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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RROOOOMM      1111--304304    ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  ศึกษาศาสตรศึกษาศาสตร  

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 ED201 - การศึกษาพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครแูละผูบริหาร
สถานศึกษา 

เสาวลักษณ  วีระพันธ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.15 – 11.30 ED202 - สภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี 

สุมิตรา ดวงหิรัญ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.30 – 11.45 ED203 - บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  
เขต 3 ตามความคิดเห็นของคร ู

วนิดา  บุญกวาง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.45 – 12.00  ED204 - การบริหารจัดการระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

สาหราย  ศิริลา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.15 ED209 - ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดปทุมธานี 

สถาพร ทองนอย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.15 – 13.30 ED210 - ความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ 

วิไลลักษณ ปานอินทร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 ED211 – ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

นารีรัตน ห่ิงหอยทอง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45 – 14.00 ED213 – บทบาทของครแูละผูปกครองในการสะทอนความคิดแบบผสมผสาน
เพ่ือเสรมิสรางวินยัดานความรับผดิชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ประภาพรรณ อ่ิมกะดี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 ED214 –  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในทรรศนะของครูผูสอน
และผูบริหารสถานศึกษา 

รชฎ แกวเกิด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.15 – 14.30 ED216 - การใชระบบการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   

กัตติกา ศรีมหาวโร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 ED217 - รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

วิมล  จันทรแกว 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 ED219 – ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิทีเ่ก่ียวของกับการเปนพนักงานดาวเดนที่มี
พฤติกรรมการบรกิารท่ีเปนเลิศ บรษัิทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

นวชมล สังขแกว 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

15.00 – 15.15 ED220 - การสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเอกชน 

ศิริพันธ  เกตุไชโย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.15 – 15.30 ED246 - การประเมนิหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธ
ศาสตร สถาบันธรรมชยั จ.ปทุมธานี 

นิสากร ชูชาติ  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.30 – 15.45 SO231 - ปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารและครผููสอน 
ศูนยเครอืขายอําเภอบานเขวา สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาชัยภูมเิขต 1 
จังหวัดชัยภูม ิ

ณัฏฐธัญญ พันธุโสภณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 ED205 - ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 

ณัฐธิดา  ปานโยมา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.15 – 11.30 ED206 - พฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและแบบแลกเปล่ียนของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ 

วันวิสาข  พันธอาทิตย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.30 – 11.45 ED207 - ความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการท่ี
มีตอสมรรถนะของนักศึกษาสาขางานยานยนต ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ดรุณวรรณ  แสนสําราญ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.45 – 12.00  ED208 - บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินใน
การจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3 

อัมพร  จันทรางกูล 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 ED240 - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 

ของแข็ง ของเหลว แกส เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ปราณีต  เชื้อทอง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.15 – 13.30 ED241 - การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยใชการบูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและ
การสอนภาษาแบบองครวม 

สาวิตรี ฉลองสิริสุข 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 ED242 – ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องการจําแนกสาร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT และวิธีการ
สอนแบบ 5E 

สุวชิรา  กัณหา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45 – 14.00 ED248 - การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถ่ินในการกําจัดศัตรูพืช 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานพญาวัง 

กรกฤต  ศรีไทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 ED249 - การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคล่ือนสาระท่ี 3 สารและ
สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

สุพัตรา ตรีศูนย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14.15 – 14.30 ED250 – การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
กรณีศึกษา: โรงเรียนท่ีเปนแบบปฏิบัติท่ีดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ดวงแกว สุหลง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 ED251 – การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟก เพ่ือ
เสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 โรงเรียนวิภารัตน จังหวัดปทุมธาน ี

สันติ กิจลือเกียรติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
14.45 – 15.00 ED252 – ผลการใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการ

เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นิตยา  ไพรสันต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15.00 – 15.15 ED253 – ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงชีวิต
ของสัตว ท่ีมีตอความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน วัดไทร (สินศึกษาลัย) จังหวัด
นครปฐม 

อรนภา  ปกกะสัง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15.15 – 15.30 ED254 – ผลการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนามโนมติ  วิชาวิทยาศาสตรเคมี
พ้ืนฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ความสามารถ
ทางดานการคิดวิเคราะห และความสามารถทางดานการคิดสังเคราะห ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 

ทัศนา ขุนไกร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15.30 – 15.45 ED281 - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการแสดงละครของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนสุนทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปณิธาน บุญประสิทธ์ิ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 ED261 - AN ANALYTICAL STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF GROSS 

NATIONAL HAPPINESS VALUES IN PRIMARY SCHOOLS IN SAMTSE DISTRICT, 
BHUTAN 

Babita Bhujel 
Rangsit University 

11.15 – 11.30 ED262 - The Learning Achievement in Mathematics on Fractions 
Using Multimedia Technology of Grade Eighth Students at Sarpang 
Lower Secondary School, Sarpang, Bhutan 

Gopal Thapa  
Rangsit University 

11.30 – 11.45 ED263 - THE EFFECTS OF INQUIRY METHOD ON LEARNING ACHIEVEMENT 

IN CHEMISTRY OF THE TENTH GRADE STUDENTS AT DAMPHU HIGHER 
SECONDARY SCHOOL, TSIRANG BHUTAN 

Karma Dupchu  
Rangsit University 

11.45 – 12.00  ED264 - THE EFFECTS OF USING MULTIMEDIA TECHNOLOGY ON THE SIXTH 

GRADE STUDENTS’LEARNING IN SCIENCE ON LIVING AND GROWING AT 
DOTENG LOWER SECONDARY SCHOOL, PARO, BHUTAN 

Lhamo Dukpa 
Rangsit University 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 ED265 - The Development of Authentic Assessment Tools for the 

Seventh Grade Science Lab-Based Learning at Khasadrupchu 
M.S.S, Thimphu, Bhutan 

Rinchen Choden  
Rangsit University 

13.15 – 13.30 ED266 - EVALUATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING OF 

MASTER TEACHERS IN BEACON SCHOOLS IN PARO, BHUTAN 
Sushma Dahal  
Rangsit University 

13.30 – 13.45 ED267 - A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE LEARNING HISTORY OF 

GRADE TEN STUDENTS IN SCHOOLS IN PARO DISTRICT, BHUTAN 
Tandin  
Rangsit University 

13.45 – 14.00 ED268 - THE EFFECT OF THE PROJECT-BASED LEARNING ON LEARNING 

ACHIEVEMENT AND INTEREST IN READING ENGLISH SHORT STORY, GRADE 
EIGHT AT PELRITHANG MIDDLE SECONDARY SCHOOL, SARPANG DISTRICT, 
BHUTAN 

Tenzin Choden 
 Rangsit University 

14.00 – 14.15 ED269 - THE EFFECTS OF INTEGRATING MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN 

SOCIAL STUDIES ON LEARNING ACHIEVEMENT OF SIXTH GRADE STUDENTS 
AT KHASADRAPCHU MIDDLE SECONDARY SCHOOL, THIMPHU 

Tshering  Dekar 
Rangsit University 

14.15 – 14.30 ED270 - THE EFFECT OF USING COOPERATIVE LEARNING METHOD ON 

LEARNING ACHIEVEMENT AND OPINION TOWARDS SCIENCE SUBJECT OF THE 
SEVENTH GRADE STUDENTS AT SAMTSE LOWER SECONDARY SCHOOL, 
SAMTSE DISTRICT-BHUTAN 

Tshewang Rabgay  
Rangsit University 

14.30 – 14.45 ED271 - A CASE STUDY OF THE EFFECT OF USING MULTIMEDIA TECH-

NOLOGY ON THE SIXTH GRADE VISUALLY IMPAIRED STUDENTS’ LEARNING IN 
SCIENCE SUBJECT AT THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE VISUALLY 
IMPAIRED, TRASHIGANG, BHUTAN 

Wangchuk 
Rangsit University 

14.45 – 15.00 ED272 - THE LEARNING ACHIEVEMENT IN ENGLISH VOCABULARY OF THE 

PRE- PRIMARY PUPILS USING PRESENTATIONAL MULTIMEDIA AT 
DECHENCHOLING MIDDLE SECONDARY SCHOOL IN THIMPHU, BHUTAN 

Bal Bahadur Powrel 
Rangsit University 
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เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 SO211 - การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมชนเผาโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในชุมชนบานหวยน้ําขุน 
ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ซือฟาง แซลี ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

11.15 – 11.30 SO215 – การเปรียบเทียบพฤติกรรมนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทยใน
จังหวัดเชียงใหม ในการทองเท่ียวในประเทศไทยและการทองเที่ยวใน
ตางประเทศ  

ปภาวี โรจนหิรัญเศรษฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

11.30 – 11.45 SO216 – ความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลส่ิงแวดลอมของกิจการ   
รีสอรท 

จักรพงษ สุขเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.45 – 12.00  SO237 - กลยุทธการส่ือสารเพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติของ
วัดปานานาชาติ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ณัฏฐพร  สิงหคํา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 SO221 - การวิเคราะหการสอดแทรกของภาษาแมในการเขียนของ

นักเรียนไทย 
วีรภา พงษพานิช 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.15 – 13.30 SO222 - การศึกษาโวหารภาพพจนในบทละครเพลงเรื่อง “เดอะ แฟนท่ัม 
ออฟ ดิ โอเปรา” 

พัชรภาภรณ สาวาโย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 SO223 - การศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดความสุขในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน         
ฤทธิยะวรรณาลัย 2 

ภาวิดา จันทรจุฬา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45 – 14.00 SO224 - การวิเคราะหโครงสรางไวยากรณในพาดหัวขาวธุรกิจ ใน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

อัญชิสา โสธรศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 SO225 - การวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายอิง
ประวัติศาสตรเรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา” 

สุชานันท  สระบัว 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.15 – 14.30 SO226 - การศึกษาเชิงวิเคราะห การปรับบทแปล  และกลวิธีการแปล
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “หลุม” 

ภาสกร ทอนมณี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 SO227 - การวิเคราะหการปรับบทแปลและปญหาในการแปลนวนิยาย
เรื่อง “ปาฏิหารยิบันทึกรัก” 

พจนันท  เกตุประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 SO228 – การศึกษาเชิงวิเคราะห การปรับบทแปลและกลวิธีการแปล
วรรณกรรมเรื่อง“เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย” 

ธิบดี ทรัพยอนันต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 - 15.15  SO229 - กรณีศึกษากลวิธีการแปลบทบรรยายใตภาพของ
ภาพยนตรเรื่อง “ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว” 

ธนัช คงเกรียงไกร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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RROOOOMM      1111--402402    ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตร สังคมศาสตรมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 SO232 - บทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของ

คนในชาติ 
น.อ.หญิง พัชชา  เข็มเพชร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.15 – 11.30 SO234 - คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในชุมชนตําบลคลองตะเคียน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วาท่ีรอยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 

11.30 – 11.45 SO238 - ปจจัยท่ีมีผลตอการจางแรงงานไทยในระบบการจางแรงงาน
ตางชาติ (EPS) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง
ของเกาหลีใต 

ประไพ  พาหา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11.45 – 12.00  SO272 - คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : 
ศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 

กุสุมา โกศล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 PS501 - LOW CARBON POLICE PATROLLING OPTIONS FOR CRIME 

PREVENTION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA  
Jaturawit Boonpitak 
Mahidol University 

13.15 – 13.30 SO262 - การนํานโยบายการคุมครองสิทธิของผูตองหาคดีอาญาไปสูการ
ปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธร 
จังหวัดปทุมธานี 

ร.ต.อ. กานตกนิษฐ        
จงประเสริฐ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 SO297 – ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอ
ทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

ดาบตํารวจพิชญานันท  
เดชปองหา  

13.45 – 14.00 SO241 - รูปแบบการกระทําความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทวีซีดี ด.ต.นันทพงศ อินทอง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 SO251 - มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิของผูใชแรงงานนอก
ระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานทํางานบานในประเทศไทย 

ชนิกานต นุมบัว 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

14.15 – 14.30 SO252 - มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมใน
ประเทศไทย 

มิ่งแมน ฤทธวีจีรภัทร 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

14.30 – 14.45 SO253 - มาตรการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนตอการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในประเทศไทย 

อสิต วิทยาเวช 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 SO254 - มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดสิทธิในโฉนดที่ดินและ
ท่ีดินมือเปลา 

พรเทพ พานิชวัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 – 15.15 SO255 - การรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในคดีอาญา นิฐพล พรหมสิทธ์ิ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.15 – 15.30 SO256 - มาตราทางกฎหมายในการจัดสรรท่ีดินของรัฐใหกับประชาชน ธัญญรัตน กรวยสวัสดิ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.30 – 15.45 SO257 - มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรัก
รวมเพศชายในประเทศไทย 

ณัฐนภา ไชยวรรณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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RROOOOMM      1111--406406      ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตร สังคมศาสตรมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 SO261 - การใหความหมาย ท่ีมาของความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ 

การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค : 
กรณีศึกษา โครงการ “ปลูกหญาทะเลเพ่ือฟนฟูสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” 

วรรณี   เกบุตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.15 – 11.30 SO273 - การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลคําพ้ี อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ยุทธ มะลิรส 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

11.30 – 11.45 SO276 - สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

สุวรัตน  แมนพยัคฆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

11.45 – 12.00  SO278 - ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

ยิ่งลักษณ ทิพยสิงห 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 SO288 – ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมของสํานักงานท่ีดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน 

จินตนา  สืบศรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

13.15 – 13.30 SO289 – ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ชนากานต กุลอัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

13.30 – 13.45 SO290 – ความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงครามจังหวัด
นครพนม 

ธงทิพย แหสถิตย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

13.45 – 14.00 SO291 – แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

จตุรภัทร  สุวรรณวิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

14.00 – 14.15 SO292 – คุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีประชาชน
ตองการในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

ชัชวาล  ภูดีทิพย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

14.15 – 14.30 SO293 – ทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัด
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสกลนคร 

นิภา ศิริสานต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

14.30 – 14.45 SO294 – ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร 

เยาวลักษณ   ไชยยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

14.45 – 15.00 SO295 – การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบล
เหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

อนุพงศ  หอมจันทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

15.00 – 15.15 SO296 – แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

อัษฎายุธ กิณเรศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

15.15 – 15.30 SO302 – การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ฑิฆัมพร  อวนอินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา ณ 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
15.30 – 15.45 SO303 – ความสัมพันธระหวางความสามารถปรับตัวในการทํางานกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

สุภาคม  แสนหูม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

15.45 – 16.00 SO309 –  ความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 

ภรภัทร ดาวศรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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RROOOOMM      1111--404404      ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตร สังคมศาสตรมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  ((เชาเชา) ) และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ((บายบาย))  

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 SO279 - ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 
กนกพร เขจรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

11.15 – 11.30 SO280 - ความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถ่ินองคการ
บริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

นิฤบล รูปเร่ียม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

11.30 – 11.45 SO285 - ทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 

ไพรินทร ขําคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

11.45 – 12.00  SO287 – การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
นิคมคําสรอย  อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 

กัลยา เสถียร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 BA118  – อิทธิพลของความผูกพันในงานที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีศูนยการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ธนพร ดํารงสุกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13.15 – 13.30 BA108 - ความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาลกองทัพบก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ร.ท.หญิง นํ้าพอง นาค
กอน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 SO235 - การตีตราและประสบการณชีวิตของผูสูงอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวี ศุภลักษณ พลพิทักษ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.45 – 14.00 SO236 - ประสบการณของผูปวยไตวายเรื้อรังจากการจัดการทาง
การแพทย ในหนวยไตเทียม 

วลัญชรัชด ภัทรสิทธินันท 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.00 – 14.15 SO239 - ปรากฏการณและมิติทางวัฒนธรรมของการตายในหองดับจิต: 
งานศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณาในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.15 – 14.30 HS642 - ผลการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตอความ
ทุกขทรมาน ในผูปวยท่ีคาทอชวยหายใจทางปาก 

อรุณี ศรีนวล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

14.30 – 14.40 HS643 – การพัฒนาและประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
สงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤต 

อารยา  โกมล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

14.40 – 15.00 HS641 - ความเปนไปไดและการยอมรับของโปรแกรมการจัดการดูแล
ตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ในคลินิกเอกชนปฐมภูมิแหงหนึ่ง 

ปทมา ภักดีวัน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 – 15.15 HS644 - ผลของโยคะตอองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลในผูปวยมะเร็ง
เตานมท่ีไดรับการผาตัดแบบถอนรากชนิดดัดแปลง 

รัชนีกร สุขประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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RROOOOMM      1111--401401    ––      กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  วิศวกรรมศาสตรวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 ET401 – การศึกษาผลกระทําการอบคืนตัวรอยเชื่อมกระบวนการเชื่อม 

GMAW เหล็กกลาไรสนิม ออสเทนิติกส (AISI 304)  
ยุทธนา  แสนกันคํา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

11.15 – 11.30 ET402 – การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรการเชื่อมความตานทานแบบ 
จุด 3 ชั้น ตอสมบัติการเชื่อมอลูมิเนียมผสม (A 5052) 

มานพ  นิยุตรานนท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

11.30 – 11.45 ET407 – อิทธิพลน้ําหนักมวลโมเลกุลของไคโตซานในการเตรียมตัวเรง
ปฏิกิริยาสําหรับเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตอน 

กิติพัฒน โสดาภักดิ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11.45 – 12.00  ET408 – ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชระบบจัดเก็บคาผานทาง
อัตโนมัติของผูใชทางพิเศษ 

อัมพร สอสุวงศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 ET409 – ระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร พระศักดิ์ชัย  สอนแสง 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
13.15 – 13.30 ET404 – AN ANALYSIS OF AIRFREIGHT TRANSSHIPMENT 

CONNECTIVITY AT SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT 

NATTAPONG JANTACHALOBON  
University of the Thai Chamber of 
Commerce 

13.30 – 13.45 ET405 – การศึกษาเปรียบเทียบการใชระบบบริหารความเส่ียงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา 

เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

13.45 – 14.00 ET406 – การประเมินศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในระบบหวงโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทย 

เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14.00 – 14.15 ET421 – การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย 

วิจิตรา  พีรกิตติกุล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.15 – 14.30 ET422 – แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต 

ธงชัย บุญเกิด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 ET423 – การพัฒนาเว็บฝกอบรมเร่ือง “การออกแบบการสอน” สําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต 

อดิสร สิริสี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 ET424 – แผนยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือนระบบการจัดการความรู ของ
ธนาคาร ABC 

กิตติคม ปลองนิราศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 – 15.15 ET425 – การพัฒนาแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ทวีศิลป ไชยชนะ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.15 – 15.30 ET426 – การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ตามพงศ สเลลานนท 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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RROOOOMM    1111--301301  ––      กลุมสาขาวิชกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลปาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป  

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.15 FA741 - การออกแบบแอนิเมชั่น ศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมีความสุข ภัทรวินท รัศมิแพทย 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.15 – 11.30 FA742 - การออกแบบแอนิเมชั่นเพ่ือสงเสริมและสืบทอดประเพณีทองถ่ิน 
ตานกวยสลาก 

พงศธร ศรีธรานนท 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.30 – 11.45 FA743 - การออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหวเพ่ือใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลป
ไทย (โขน) 

เวชวรรณ  หงสโต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.45 – 12.00  FA744 – โครงการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผน 
กรณีศึกษา: กีฬาบันจี้จัมพในประเทศไทย 

ศิรภัสสร โรจนเดชานนท  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 FA702 - เฟอรนิเจอรท่ีเปดกวางสําหรับผูใชงาน ชูพร รัตนสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.15 – 13.30 FA703 - การออกแบบของใชตกแตงภายในบานจากแนวคิดตุกตา
กระดาษ 

แซมบุปผา เทพภิบาล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.30 – 13.45 FA704 - การออกแบบส่ิงของเพ่ือเริ่มตนการฝกสมาธิ ณภัทร กาฬแกว 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13.45 – 14.00 FA705 - การออกแบบอุปกรณสําหรับการใหนมเด็ก ท่ีมีความเปนสวนตัว 
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

นุชนารถ สีแสนตอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00 – 14.15 FA706 - การออกแบบเคร่ืองมือประจําวัน ปกรณ สมบูรณยิ่ง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.15 – 14.30 FA707 - การออกแบบเคร่ืองประดับกระดาษโดยไดแรงบันดาลใจจาก
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มนัสนันท  น่ิมพิศาล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.30 – 14.45 FA708 - ความแตกตางของรางกาย วัตถุและรูปทรง ศุทธิรัตน จตุรงคมโนพร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.45 – 15.00 FA709 - การออกแบบแสงเพื่อส่ือความเปนตัวตนของบุคคล ปุรเชษฐ เหวาสําเนียง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00 – 15.15 FA710 - การออกแบบเรขศิลปเชิงทดลองเพ่ือใหผูใชเขาไปมีสวนรวมใน
การเปล่ียนแปลงสถานะส่ิงของ 

เจษฎา วีสุวรรณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.15 – 15.30 FA711 - การออกแบบเคร่ืองครัวสมัยใหมจากวัตถุดิบเกาผานกรรมวิธี
ด้ังเดิม 

ณรงคพล บุญสาใจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.30 – 15.45 FA712 – โครงการออกแบบชุบชีวิตใหมใหกับของเหลือใช ประสพสุข ไชยรัตน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายชื่อการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร 
ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร 

ED : กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร (7 เร่ือง)   

ลําดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อ - สถาบัน 

ผูนําเสนอผลงาน 
ชื่อเรื่อง 

1 ED212 คมศักดิ์  ชมภูวงษ   
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย 

2 ED223 อุไรลักษณ วิบูลยธนมาศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

3 ED224 กรกฤช เทียมเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อําเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4 ED243 สุชาดา ชัยมงคล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร 
โดยใชส่ือประสม   

5 ED244 สมาพร อยูสุขดี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

การศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูท่ี
เกี่ยวของท่ีมีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน
ศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

6 ED245 เนตรหทัย เรืองสุข 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

7 ED247 กฤษฎา สอนแกว 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
การศึกษาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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รายชื่อการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร 
ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร 

SO : กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร  (23 เร่ือง)   

ลําดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อ - สถาบัน 

ผูนําเสนอผลงาน 
ชื่อเรื่อง 

1 SO212 อัมพิกา  คําแหง 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

การยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานโดย
สมาชิก 

2 SO213 ภาคภูมิ  มีสุข 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

การมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย ใน
โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดพะเยา 

3 SO214 คธาวุฒิ ยอดสุรินทร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิก
สหกรณการเกษตรจอมทอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม 

4 SO263 จันทรเพ็ญ  สุริเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบล
กระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

5 SO264 ภัทรพร  แจงไพศาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

6 SO265 วรพงษ วรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุม
ผูใชน้ําลุมน้ําลําสะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการ
บริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

7 SO266 ณัฐวดี  ภักดีแกว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

8 SO267 จตุเทพ คลังกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 

9 SO268 ดวงฤดี วัฒนกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย   

10 SO269 สุนันทา แฉลมไธสง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

11 SO274 สุพจน  ขวัญตา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

พฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย     

12 SO275 สหวัฒน วิมูลชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารเพ่ือการใหบริการท่ีดีแกประชาชนและ
ชุมชนของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 
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SO : กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร  (23 เร่ือง)   

ลําดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อ - สถาบัน 

ผูนําเสนอผลงาน 
ชื่อเรื่อง 

13 SO277 ณัฐหทัย  เดโชพัฒนชญานิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของ
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย  
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

14 SO281 ภานุรุจ เดชวารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

15 SO282 สมพงษ สุขสังข 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

16 SO283 ราช การเพียร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

17 SO284 ลักขณา รองบุตรศรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

18 SO286 วธิดา เพ็งจันทร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

19 SO304 ปรัชมิญช เหลาคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลสองหองอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  

20 SO305 พิพัฒน  รอดชมพู 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือการเกษตร กรณีศึกษา 
เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

21 SO307 อนันท บัตรประโคน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโคกมา 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

22 SO308 กานต ทองมาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

23 SO310 วาท่ีรอยตรีวิทวัส ชาติมนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการ
ของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย 
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
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รายชื่อการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร 
ชั้น 14 อาคารรัตนคุณากร 

HS : กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (15 เร่ือง)   

ลําดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อ - สถาบัน 

ผูนําเสนอผลงาน 
ชื่อเรื่อง 

1 HS681 อรอนงค อันประสิทธ์ิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ เทศบาลตําบลปะทิว 
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

2 HS682 นิภาพร อินทรินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

3 HS683 สุชาดา แสงทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

ประสบการณการดูแลรักษาตนเองของผูปวยท่ีมีอาการปวดหลัง
ชวงเอว L3 หมอนกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท ดวย
การแพทยแผนไทยในคลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทาแซะ 
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

4 HS684 จรวย อารีราษฎร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใต
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชนในจังหวัด
ชุมพร   

5 HS685 จรูญลักษณ  โคนาบุตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

รูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน พ้ืนท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานรานตัดผม ตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทา
แซะ  จังหวัดชุมพร   

6 HS686 จีรวรรณ โอฬารกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน กรณีศึกษาอําเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

7 HS687 นันทนา ทาระการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนท่ี
ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร   

8 HS688 พัชรกร เกตุนวล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเส่ียงเบาหวานในเขต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

9 HS689 เรไร สูงยิ่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผลของโปรแกรมสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในตําบลบอนอก 
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

10 HS690 วิสันต สมตน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาท่ีของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 
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HS : กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (15 เร่ือง)   

ลําดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อ - สถาบัน 

ผูนําเสนอผลงาน 
ชื่อเรื่อง 

11 HS691 ศิริมา ทับทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน 
ในประชากรกลุมเส่ียง เขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
ดอนซอ อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

12 HS692 อภิชาติ ศรีวงค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปจจัยเง่ือนไขของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ
ตอนกลางในตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

13 HS693 ณัฐกาญจน เพ็งคลาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การกลับเขามารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวาน: กรณีศึกษา
แผนกผูปวยในโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

14 HS694 สมชัย ชูชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การบริหารจัดการในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

15 HS695 ศราวุฒิ หมุดเจริญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ระบบบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว ตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 
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สารบัญ 
 หนา 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ก 
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ข 
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ค 
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ง 
สารจากผูบัญชาการสถาบันปองกันประเทศ จ 
กําหนดการการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ฉ 
ตารางการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย ช 
รายช่ือการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร ท 
สารบัญ ผ 

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาบริหารและการจัดการ  

 BA101 สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อผา
บนสื่อสังคมออนไลน 

1 

   ธนพร ธัญญกรรม และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย  
 BA102 การตัดสินใจการใชบริการธุรกิจสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร 11 
   สุธาวี ปฏิการ และ ดร.ณกมล จันทรสม  
 BA103 ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา GOLD FUTURES 21 
   พิไลพร กรโสภา และ ดร.ณกมล จันทรสม  
 BA104 การตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 27 
   ณัฐพงษ วงศกัลปฐิติ และ ดร.ณกมล จันทรสม  
 BA105 ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย 34 
   นิลเนตร สาธิตนิมิตชัย ดร.ไกรชิต สุตะเมือง และ ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ  
 BA106 ประสิทธิภาพในการถายโอนความรูของกลุมการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น 43 
   อภิญญาภรณ โสภา ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา และ ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ พูลเจริญ  
 BA107 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดของผูเลี้ยงสุนัข

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
51 

   วัชรวรัชญ จันทรจริยากุล และ ดร.วุธพงศ ลาภเจริญ  
 BA108 ความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 55 
   ร.ท.หญิง น้ําพอง นาคกอน และ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก  
 BA109 การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพบก ศึกษาเฉพาะกรณี   

กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 
62 

   ไพบูลย พุมพิเชฏฐ และ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก  
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 หนา 
 BA110 บุคลิกภาพกับการจูงใจในการทํางานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
67 

   พิศิษฎ พฤกฒานุศาศาสตร  ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย และ ชนะเกียรติ สมานบุตร  
 BA111 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3  74 
   สุภนิช พันธแกว และ ดร.ณกมล จันทรสม  
 BA112 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง 78 
   ปฐม ฐิตะปุระ รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน  รศ.อติ ไทยานันท และ รศ.อสัมภินพงษ ฉัตราคม  
 BA113 บทบาทของประสบการณออนไลน: การเลือกใชชองทางออนไลนและความตั้งใจซื้อซ้ํา 86 
   มนัสชนก บริสุทธิญาณี  
 BA114 ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
92 

   พิมประภาพร ตวนนุช และ ดร.วิจิตร สุพินิจ  
 BA115 ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน 102 
   เดชาพล พันธดี และ ดร.วิจิตร สุพินิจ  
 BA116 การคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 113 
   นัทธมน ปนะถา รศ.อติ ไทยานันท รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน และรศ.อสัมภินพงศ ฉัตราคม  
 BA117 รูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคา 118 
   ภาวิณี ทองแยม  
 BA118 อิทธิพลของความผูกพันในงานที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทย

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
127 

   ธนพร ดํารงสุกิจ รศ.อํานาจ ธีระวนิช  และ รศ.ทองฟู ศิริวงศ  
 BA119 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรใน

วิทยาลัยราชพฤกษ 
133 

   เพียงเดือน เกิดอําแพง  
 BA120 การกํากับดูแลกิจการและมูลคาของบริษัท ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
140 

   เบญจพร โมกขะเวส  
 BA121 ผลของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย 
148 

   ชนิดา ปฐวีศรีสุธา  
 BA122 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในยุคการตลาด 3.0 จากมุมมองของผูบริโภค: กรณีศึกษา

ธุรกิจโทรคมนาคม 
155 

   จิตสุเรศ อัตตะนันทน และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย  
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 หนา 
 BA123 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับผูสงออกไทย 160 
   กิรณา  แกวสุน  
 BA124 การประเมินมูลคาพุทออปชันแบบอเมริกันดวยแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองไตรโนเมียล 167 
   พิทยสุดา มากดี และ สมพร ปนโภชา  
 BA125 ผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผลที่มีตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 178 
   วรวิทย ดิสเสถียร และ ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน  
 BA126 การศีกษาความเปนไปไดในการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย 188 
   วิไลรัตน หิรัญศุภโชติ  
 BA127 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลประกอบการของกองทุนรวมหุนระยะยาว 197 
   นริศา ต้ังเจิดจรัส และ สิริวรรณ โฉมจํารูญ   
 BA128 การตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (เปรียบเทียบธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจครอบครัวในกลุม SET100) 
207 

   สุขใจ  วิรุฬมาส และ สิริวรรณ โฉมจํารูญ  
 BA129 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 213 
   ชยคริษฐ ชยุตมวรกานต และ สิริวรรณ โฉมจํารูญ  
 BA130 ปจจัยที่มีผลตอรายไดสินเชื่อธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 223 
   วิลาสินี ศุขะพันธุ และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด  
 BA131 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวและบริษัทที่ไมเปน

ธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
ยานยนต 

229 

   เวณิกา สําอางค และ สุกัญญา ภูสุวรรณัตน  
 BA132 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทที่ไมเปน

ธุรกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

239 

   อุมารินทร อินทเทพ และ สุกัญญา ภูสุวรรณรัตน  
 BA133 การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทง และอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา  
247 

   วรางคณา ภาภิรมย และ สิริวรรณ โฉมจํารูญ   
 BA134 การศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการลดตนทุนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท เอส เค เครื่องช่ัง จํากัด 255 
   ปยาภัส เสถียรอินทร และ ณัฐพันธ บัววราภรณ  
 BA135 การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธทางการตลาด  เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดจําหนาย  

กรณีศึกษาบริษัท ITDC จํากัด 
261 

   อัญชลี ปราศราคี และ เยาวลักษณ จิตตวโรดม  
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 BA136 กลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจผลิตจําหนายน้ําผลไมพรอมดื่มต่ํากวา 25% 

กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก เอฟ แอนด บี จํากัด 
268 

   จุฑาทิพย หะทัยธรรม และ อัญชลี เทพรัตน  
 BA137 กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาการสราง          

แบรนด ธนาคารทิสโก จํากัด )ชนมหา(  
278 

   เชษฐา  อัจฉริยะเวโรจน และ ยุพิน พิทยาวัฒนชัย  
 BA138 ปญหาและการจัดการกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 

กรณีศึกษา บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด )มหาชน(  
288 

   ทิพยพิรุณ พุมดวง และอุทัย รัตนวิจิตตเวช  
 BA139 การศึกษาปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา บมจ.ทหารไทย 
298 

   ธนวัฒน สุวรรณ และ ยุพิน พิทยาวัฒนุชัย  
 BA140 พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจธนาคาร หลังการจํากัด

จํานวนเงินคุมครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 : กรณีศึกษา 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

308 

   บัลลังก  สันทัด และ ดร.สวรส ศรีสุตโต  
 BA141 กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

ประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด )มหาชน(  
315 

   ปาณิสรา บุญมาก และอัญชลี เทพรัตน  
 BA142 การศึกษาปญหาของธุรกิจผลิตจําหนายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled  

แบรนด CPF  
324 

   ปยวรรณ พวงกลัด และ เยาวลักษณ จิตตวโรดม  
 BA143 กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป 

จํากัด (มหาชน) 
335 

   พงศกร  แจงตระกูล และ ยุพิน พิทยาวัฒนชัย  
 BA144 การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของการใชบริการกลยุทธการตลาด และการจัดการเชิง 

กลยุทธ ของธุรกิจการใหบริการในปมน้ํามันเขตลาดพราว: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

346 

   พัลลภา เนตรสุทัศน และ จินตจุฑา อิสริยภัทร  
 BA145 กลยุทธระดับองคกร กลยุทธการตลาด และปจจัยในการสรางมูลคาตราสินคาที่มีผลตอพฤติกรรม

การซื้อ : กรณีศึกษาน้ําอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เปปซี่” บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
352 

   พีรภาส สุทธิเนตร และ ดร.สวรส ศรีสุตโต  
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 BA146 ปญหาและความคิดเห็นของผูใชบริการ True Move เพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ

การตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการองคกร กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด )มหาชน(  
361 

   ภาวิณี  มะโนวงค และ ประทานพร โสภาจิตตวัฒนะ  
 BA147 กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธการตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภท

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ - ปากเกร็ด  
โดยบริษัท แอล เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

374 

   ภูริดา เลาฉัตติกุล และ ประทานพร โสภาจิตตวัฒนะ  
 BA148 การศึกษากลยุทธการตลาดและการจัดการเชิง   กลยุทธของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ กรณีศึกษา

แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคา HOUSE BRAND ของบริษัท 
บิ๊กซีซุปเปอรเซน็เตอร จํากัด )มหาชน(  

391 

   วาสนา พวงบุบผา และ ฐานิตา ฆองฤกษ  
 BA149 การศึกษากลยุทธทางธุรกิจ และ กลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑปูนซีเมนต กรณีศึกษา 

ปูนซีเมนตตราชาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
397 

   ศุภวรรณ นครนอย และ ดร.สวรส ศรีสุตโต  
 BA150 พฤติกรรมการยกเลิกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) กลยุทธการตลาดและ

การจัดการเชิงกลยุทธกรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด )มหาชน(  
409 

   อัมพิกา ศตะเมฆ และ จินตจุฑา อิสริยภัทร   
 BA151 การศึกษาปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจผลิตจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

กรณีศึกษา บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด : ผงซักฟอกเปา 
416 

   อิสรนันท ไพรีพายฤทธิ์ และ อุทัย รัตนวิจิตตเวช  
 BA152 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ที่มี

ตองบการเงินของบริษัท ปตท เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
427 

   สุวพัชร อิงอุดมนุกูล และ กฤติยา ดาบเพชร  
 BA153 การศึกษาปญหา และการบริหารการลดตนทุนโลจิสติกส กรณีศึกษาบริษัท เอสซีลอร ดิสทริ

บิวช่ัน ประเทศไทย 
436 

   กัลนิกา  อินโต และ รวินกานต  ศรีนนท  
 BA154 การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธในการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร กรณีศึกษา 

บริษัท เอบีซี เคมีคอล จํากัด 
443 

   ธนพร นนทสูตร และ รจนาฎ ไกรปญญาพงศ  
 BA155 การศึกษาถึงปญหาและกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบซบัพลายเชนของบริษัท JR ผาไทย จํากัด 452 
   ภูมิพัฒน ต้ังกาญจนศรี และวัชรวี จันทรประกายกุล  
 BA156 การศึกษาถึงปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อลดตนทุนคลังสินคาและขนสงกรณีศึกษา ABA Co., Ltd. 460 
   วิทยา บังคมเนตร และ รจนาฎ ไกรปญญาพงศ  
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 BA157 การประยุกตใชแนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาวัตถุดิบ 469 
   สันติ จีนกลาง และ วัชรรวี จันทรประกายกุล  
 BA158 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงอาหารปนโตใหลูกคาในเขตฝงธนบุรี  478 
   สุนันทา นันทวุฒิกุล และ รจนาฎ ไกรปญญาพงศ  
 BA159 การศึกษาความเหมาะสมของที่ต้ังศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค กรณีศึกษา บริษัท ABC 484 
   อัญญารัตน สลาม และ วัชรวี จันทรประกายกุล  
 BA160 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและแผนกลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนใหเหมาะสมกับ

ปริมาณงาน กรณีศึกษา แผนกเอกซเรย โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง 
493 

   อารี  ประเสริฐ และ รวินกานต ศรีนนท  

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร 500 
 ED201 การศึกษาพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็น
ของครูและผูบริหารสถานศึกษา 

501 

   เสาวลักษณ  วีระพันธ และ ดร.ปรีชา บุญคมรัตน  
 ED202 สภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี 
507 

   สุมิตรา ดวงหิรัญ ดร.ปรีชา บุญคมรัตน และ รศ.คมคาย หมื่นสาย  
 ED203 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู 
512 

   วนิดา  บุญกวาง และ ดร.ปรีชา บุญคมรัตน  
 ED204 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
519 

   สาหราย  ศิริลา และ ดร.ปรีชา บุญคมรัตน  
 ED205 ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
524 

   ณัฐธิดา  ปานโยมา รศ.ทิพวรรณ จันทรสถิตย  และ ดร.แขก มูลเดช  
 ED206 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด

เพชรบูรณ 
529 

   วันวิสาข พันธอาทิตย  รศ.ทิพวรรณ จันทรสถิตย และ ดร.แขก มูลเดช  
 ED207 ความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีตอสมรรถนะของนักศึกษา 

สาขางานยานยนตในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ 
535 

   ดรุณวรรณ แสนสําราญ และ รศ.ประทุม แปนสุวรรณ  
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 ED208 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ  เขต 3 

541 

   อัมพร จันทรางกูล  รศ.ทิพวรรณ จันทรสถิตย และ ดร.แขก มูลเดช  
 ED209 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี  
545 

   สถาพร ทองนอย  รศ.ประทุม แปนสุวรรณ และ ดร.นพวรรณ เชาวดํารงสกุล  
 ED210 ความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ   
550 

   วิไลลักษณ ปานอินทร รศ.ทิพวรรณ จันทรสถิตย และ ดร.แขก มูลเดช  
 ED211 ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
554 

   นารีรัตน หิ่งหอยทอง  รศ.ประทุม แปนสุวรรณ และ ดร.นพวรรณ เชาวดํารงสกุล  
 ED212 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดบุรีรัมย 
558 

   คมศักดิ์  ชมภูวงษ    
 ED213 บทบาทของครูและผูปกครองในการสะทอนความคิดแบบผสมผสานเพื่อเสริมสรางวินัยดาน

ความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
566 

   ประภาพรรณ อิ่มกะดี และ ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ  
 ED214 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ในทรรศนะของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
573 

   รชฎ แกวเกิด ดร.ปรีชา บุญคมรัตน และรศ.คมคาย หมื่นสาย  
 ED215 ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจ

บริหารธุรกิจชลบุรี 
581 

   ณิชากร บํารุงนอก  
 ED216 การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา   
587 

   กัตติกา ศรีมหาวโร และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ  
 ED217 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
594 

   วิมล  จันทรแกว และ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ  
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 ED218 ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยี

ทักษิณาบริหารธุรกิจ 
601 

   ดาวัลย  แดงวิสุทธิ์  
 ED219 ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิที่เกี่ยวของกับการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด )มหาชน(  
607 

   นวชมล สังขแกว  รศ.มุกดา ศรียงค และ ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล  
 ED220 การสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเอกชน 613 

   ศิริพันธ เกตุไชโย และ ดร.มานิต  บุญประเสริฐ  
 ED221 ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ 619 
   ประสพ  สิทธิเลิศ  
 ED222 การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  
626 

   ชาญสิทธ  คําเทศ  
 ED223 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
633 

   อุไรลักษณ วิบูลยธนมาศ ดร.กระพัน ศรีงาน และ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร  
 ED224 ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

การจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

640 

   กรกฤช เทียมเทศ  และ รองศาสตราจารยสุเทพ ล่ิมอรุณ  
 ED225 ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย

บริหารธุรกิจ 
654 

   จิตินันท  อิสโม  
 ED226 การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือไทย-เทค 
662 

   อมรพรรณ จันทรเพ็ง  
 ED240 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แกส                      

เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
669 

   ปราณีต เช้ือทอง ดร.จตุรงค สุภาพพรอม และ ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล  
 ED241 การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน  

ผองสุวรรณวิทยา สายไหม กรุงเทพมหานคร โดยใชการบูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกส
และการสอนภาษาแบบองครวม 

677 

   สาวิตรี ฉลองสิริสุข และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
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 ED242 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชวิธีการสอนแบบ 
4 MAT และวิธีการสอนแบบ 5E 

684 

   สุวชิรา กัณหา  ผศ.ดร.สมชนก ภูอําไพ และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
 ED243 การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโกศลวิทยา 

กรุงเทพมหานคร โดยใชสื่อประสม 
691 

   สุชาดา ชัยมงคล และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
 ED244 การศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 
696 

   สมาพร อยูสุขดี และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
 ED245 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 
701 

   เนตรหทัย  เรืองสุข และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
 ED246 การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย จังหวัด

ปทุมธานี 
710 

   นิสากร ชูชาติ  รศ .ดร. สมชนก ภูอําไพ และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
 ED247 การศึกษาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษา

ปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
717 

   กฤษฎา สอนแกว และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  
 ED248 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง    

การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานพญาวัง 
724 

   กรกฤต  ศรีไทย และ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ  
 ED249 การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 
732 

   สุพัตรา  ตรีศูนย  ผศ.จตุรงค สุภาพพรอม และ ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล  
 ED250 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กรณีศึกษา: โรงเรียนที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
740 

   ดวงแกว สุหลง  ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ  
 ED251 การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟกเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน จังหวัดปทุมธานี  
745 

   สันติ กิจลือเกียรติ และ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ  
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 หนา 
 ED252 ผลการใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง สารใน

ชีวิต ประจําวัน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

752 

   นิตยา  ไพรสันต  รศ.ดร.นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และ ดร.สุทธิดา จํารัส  
 ED253 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว ที่มีตอความคิดสรางสรรค

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) 
จังหวัดนครปฐม 

760 

   อรนภา ปกกะสัง ดร.จุฬารัตน ธรรมประทีป และ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ  
 ED254 ผลการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ  วิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร  ความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห  และความสามารถทางดานการคิด
สังเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  จังหวัดกําแพงเพชร 

767 

   ทัศนา ขุนไกร รศ.ดร.นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และ ดร.สุทธิดา จํารัส  
 ED261 AN ANALYTICAL STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF GROSS NATIONAL HAPPINESS 

VALUES IN PRIMARY SCHOOLS IN SAMTSE DISTRICT, BHUTAN 
774 

   Babita Bhujel and Dr.Manit Boonprasert  
 ED262 THE LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON FRACTIONS USING 

MULTIMEDIA TECHNOLOGY OF GRADE EIGHTH STUDENTS AT SARPANG LOWER 
SECONDARY SCHOOL, SARPANG, BHUTAN 

781 

   Gopal Thapa and Dr.Somchanok Phuampai  
 ED263 THE EFFECTS OF INQUIRY METHOD ON LEARNING ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY OF 

THE TENTH GRADE STUDENTS AT DAMPHU HIGHER SECONDARY SCHOOL, TSIRANG 
BHUTAN 

787 

   Karma Dupchu  and Dr.Manit Boonprasert  
 ED264 THE EFFECTS OF USING MULTIMEDIA TECHNOLOGY ON THE SIXTH GRADE 

STUDENTS’ LEARNING IN SCIENCE ON LIVING AND GROWING AT DOTENG LOWER 
SECONDARY SCHOOL, PARO, BHUTAN 

794 

   Lhamo Dukpa and Dr.Somchanok Phuampai  
 ED265 THE DEVELOPMENT OF AUTHENTIC ASSESSMENT TOOLS FOR THE SEVENTH GRADE 

SCIENCE LAB-BASED LEARNING AT KHASADRUPCHU M.S.S, THIMPHU, BHUTAN 
800 

   Rinchen Choden and Dr.Manit Boonprasert  
 ED266 EVALUATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING OF MASTER TEACHERS IN 

BEACON SCHOOLS IN PARO, BHUTAN 
812 

   Sushma Dahal and Dr.Manit Boonprasert  
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 ED267 A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE LEARNING HISTORY OF GRADE TEN STUDENTS 

IN SCHOOLS IN PARO DISTRICT, BHUTAN 
818 

   Tandin and Dr.Manit Boonprasert  
 ED268 THE EFFECT OF THE PROJECT-BASED LEARNING ON LEARNING ACHIEVEMENT AND 

INTEREST IN READING ENGLISH SHORT STORY, GRADE EIGHT AT PELRITHANG 
MIDDLE SECONDARY SCHOOL, SARPANG DISTRICT, BHUTAN 

826 

   Tenzin Choden and Dr.Somchanok Phuampai  
 ED269 THE EFFECTS OF INTEGRATING MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN  SOCIAL STUDIES ON 

LEARNING ACHIEVEMENT OF SIXTH GRADE STUDENTS AT KHASADRAPCHU MIDDLE 
SECONDARY SCHOOL, THIMPHU,  

833 

   Tshering  Dekar and Dr.Somchanok Phuampai  
 ED270 THE EFFECT OF USING COOPERATIVE LEARNING METHOD ON LEARNING 

ACHIEVEMENT AND OPINION TOWARDS SCIENCE SUBJECT OF THE SEVENTH GRADE 
STUDENTS AT SAMTSE LOWER SECONDARY SCHOOL, SAMTSE DISTRICT-BHUTAN 

842 

   Tshewang Rabgay and Dr.Manit Boonprasert  
 ED271 A CASE STUDY OF THE EFFECT OF USING MULTIMEDIA TECH-NOLOGY ON THE SIXTH 

GRADE VISUALLY IMPAIRED STUDENTS’ LEARNING IN SCIENCE SUBJECT AT THE 
NATIONAL INSTITUTE FOR THE VISUALLY IMPAIRED, TRASHIGANG, BHUTAN 

851 

   Wangchuk  and Dr.Manit Boonprasert  
 ED272 THE LEARNING ACHIEVEMENT IN ENGLISH VOCABULARY OF THE PRE- PRIMARY 

PUPILS USING PRESENTATIONAL MULTIMEDIA AT DECHENCHOLING MIDDLE 
SECONDARY SCHOOL IN THIMPHU, BHUTAN 

858 

   Bal Bahadur Powrel  Dr.Boonsri Cheevakumjorn and Dr. Prapatpong Senarith  
 ED281 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการแสดงละครของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนสุนทรวิทยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
867 

   ปณิธาน บุญประสิทธิ์ และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด  

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  873 
 SO201 การบูรณาการภาพบุคคลกับโครงสรางรูปอักษรที่เกี่ยวกับการเวาวอนทางเพศในภาพโฆษณายีนส 874 
   ชํานาญ  หลายเจริญโชคชัย และ กฤษณ ทองเลิศ  
 SO202 การสื่อความหมาย และการรับรูเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมที่สะทอนผานงานโฆษณาเพื่อการ

ประชาสัมพันธทางโทรทัศนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
883 

   อรรถญา  พิกุลพารุงโรจน และ กฤษณ ทองเลิศ  
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 หนา 
 SO203 การเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) ของสมาชิก Royal Orchid Plus 
891 

   เปนหนึ่ง สุภารัตนสิทธิ์ และ ดวงทิพย เจริญรุกข เผื่อนโชติ  
 SO204 ความคิดสรางสรรค  วิธีการนําเสนอและการตอบสนองของผูชมภาพยนตรโฆษณาสงเสริม

สังคมชุด ”สุขภาวะยั่งยืน  ดวยวิถีชีวิตพอเพียง“  ของสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ )สสส. ) 

 899 

   กิติพงษ  จีนะวงค รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา และ ผศ.ดร.กฤษดา เกิดดี  
 SO205 การศึกษาบทบาทของการโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมในละครซิทคอม ตอการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภค 
908 

   โศรดา มั่นแน และ ผศ.จันทิมา เขียวแกว  
 SO211 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน ในชุมชนบานหวยน้ําขุน ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
916 

   ซือฟาง แซล้ี  ดร.บังอรฉัตรรุงเรือง และ รศ.อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  
 SO212 การยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานโดยสมาชิก 923 
   อัมพิกา คําแหง  ดร.สายสกุล ฟองมูล รศ.นคเรศ รังควัต และ ดร.กังสดาล กนกหงส  
 SO213 การมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย ในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบ

ครบวงจร จังหวัดพะเยา 
928 

   ภาคภูมิ มีสุข  ผศ.ดร.สุรชัย กังวล  ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน และ ดร.สายสกุล ฟองมูล  
 SO214 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง 

จํากัด จังหวัดเชียงใหม 
934 

   คธาวุฒิ ยอดสุรินทร ดร.สายสกุล ฟองมูล ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน และ                      
รศ.ดร.นคเรศ  รังควัติ 

 

 SO215 การเปรียบเทียบพฤติกรรมนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม ในการทองเที่ยว
ในประเทศไทยและการทองเที่ยวในตางประเทศ 

939 

   ปภาวี  โรจนหิรัญเศรษฐ  
 SO216 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลสิ่งแวดลอมของกิจการรีสอรท 946 
   จักรพงษ สุขเจริญ ดร.พิจักษณ หิญชีระนันทน  และ รศ.สยาม อรุณศรีมรกต  
 SO221 การวิเคราะหการสอดแทรกของภาษาแมในการเขียนของนักเรียนไทย 951 
   วีรภา พงษพานิช ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร  
 SO222 การศึกษาโวหารภาพพจนในบทละครเพลงเรื่อง “เดอะ แฟนทั่ม ออฟ ดิ โอเปรา” 955 
   พัชรภาภรณ สาวาโย  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา ส 

 

 หนา 
 SO223 การศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 
962 

   ภาวิดา จันทรจุฬา และ ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน  
 SO224 การวิเคราะหโครงสรางไวยากรณในพาดหัวขาวธุรกิจ ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 966 
   อัญชิสา โสธรศักดิ์  ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน  และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร  
 SO225 การวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่อง “โจรสลัดแหง

ตะรุเตา” 
970 

   สุชานันท สระบัว และ ดร.นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร  
 SO226 การศึกษาเชิงวิเคราะห การปรับบทแปล  และกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “หลุม” 978 
   ภาสกร ทอนมณี  
 SO227 การวิเคราะหการปรับบทแปลและปญหาในการแปลนวนิยายเรื่อง “ปาฏิหาริยบันทึกรัก” 984 
   พจนันท  เกตุประเสริฐ  
 SO228 การศึกษาเชิงวิเคราะห การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเรื่อง “เทราบิเทีย สะพาน

มหัศจรรย” 
991 

   ธิบดี ทรัพยอนันต  
 SO229 กรณีศึกษากลวิธีการแปลบทบรรยายใตภาพของภาพยนตรเรื่อง “ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว” 1000 
   ธนัช คงเกรียงไกร  
 SO231 ปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิ 
1009 

   ณัฏฐธัญญ พันธุโสภณ  และ ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล  
 SO232 บทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติ 1017 
   น.อ.หญิง พัชชา  เข็มเพชร  และ ผศ.ดร.มาณวิภา  อินทรทัต  
 SO233 ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ)  ในจังหวัดปทุมธาน ี 1023 
   กัญญาณัฐ อินอยู และ  ดร.อาจยุทธ  เนติธนากุล  
 SO234 คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในชุมชนตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
1032 

   วาที่รอยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ผศ.ดร.อาแว มะแส และ รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

 

 SO235 การตีตราและประสบการณชีวิตของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี 1038 
   ศุภลักษณ พลพิทักษ และ ผศ.ดร.เพ็ญจันทร เชอรเรอร  
 SO236 ประสบการณของผูปวยไตวายเรื้อรังจากการจัดการทางการแพทย ในหนวยไตเทียม 1045 
   วลัญชรัชด ภัทรสิทธินันท  รศ.ดร.มัลลิกา มัติโก ผศ.ดร.วีณา ศิริสุข  

และ ผศ.ดร.เพ็ญจันทร เชอรเรอร 
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 SO237 กลยุทธการสื่อสารเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติของวัดปานานาชาติ จังหวัด

อุบลราชธานี 
1052 

   ณัฏฐพร สิงหคํา  
 SO238 ปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยในระบบการจางแรงงานตางชาติ (EPS) ใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลีใต 
1057 

   ประไพ  พาหา และ ศ.ดร.ไชยวัฒน  ค้ําชู  
 SO239 ปรากฏการณและมิติทางวัฒนธรรมของการตายในหองดับจิต: งานศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณา

ในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1062 

   เอกภพ สิทธิวรรณธนะ  
 SO241 รูปแบบการกระทําความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทวีซีดี 1070 
   นันทพงศ อินทอง และ ดร.สัญญพงษ  ล่ิมประเสริฐ  
 SO251 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิของผูใชแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณี

แรงงานทํางานบานในประเทศไทย 
1078 

   ชนิกานต นุมบัว น.อ.หญิง ดร.ศิรภา จําปาทอง ร.น.  ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล  
และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา 

 

 SO252 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 1084 
   มิ่งแมน ฤทธวีจีรภัทร และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา  
 SO253 มาตรการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนตอการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 1089 
   อสิต วิทยาเวช และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา      
 SO254 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดสิทธิในโฉนดที่ดินและที่ดินมือเปลา 1093 
   พรเทพ พานิชวัฒนา และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา  
 SO255 การรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในคดีอาญา 1098 
   นิฐพล พรหมสิทธิ์  
 SO256 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสรรที่ดินของรัฐแกประชาชน 1102 
   ธัญญรัตน กรวยสวัสดิ์ และ น.อ.หญิง ดร.ศิรภา  จําปาทอง  
 SO257 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย 1109 
   ณัฐนภา ไชยวรรณ และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา  
 SO261 การใหความหมาย  ที่มาของความหมาย  รูปแบบ  และกลยุทธ การดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา โครงการ “ปลูกหญาทะเลเพื่อฟนฟู
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล”  

1114 

   วรรณี เกบุตร และ ผศ.ดร.พิทักษ  ศิริวงศ  
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 หนา 
 SO262 การนํานโยบายการคุมครองสิทธิของผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณี

ขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
1122 

   ร.ต.อ.กานตกนิษฐ  จงประเสริฐ  
 SO263 ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ                 

จังหวัดศรีสะเกษ 
1128 

   จันทรเพ็ญ สุริเทศ   ประชัน คะเนวัน และ สมศักดิ์ ปะติตังโข  
 SO264 ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย                  

อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
1133 

   ภัทรพร แจงไพศาล รศ.ประชัน คะเนวัน  และ รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ  
 SO265 การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําลุมน้ําลําสะแทด ของ

โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
1139 

   วรพงษ วรกิจ  รศ.ประชัน คะเนวัน  และ ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์  
 SO266 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล               

หินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
1145 

   ณัฐวดี ภักดีแกว   ประชัน คะเนวัน  และ ประกิจ จันตะเคียน  
 SO267 ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 
1150 

   จตุเทพ คลังกูล  รศ.ประชัน คะเนวัน และ ดร.ผดุงชาติ ยังดี  
 SO268 ความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย   
1155 

   ดวงฤดี วัฒนกู  รศ.ประชัน คะเนวัน และ ดร.คําภีรภาพ อินทะนู  
 SO269 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหินโคน  

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 
1161 

   สุนันทา แฉลมไธสง  รศ.ประชัน คะเนวัน  และ ดร.คําภีรภาพ อินทะนู  
 SO272 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎรธานี 

และนครศรีธรรมราช 
1169 

   กุสุมา โกศล  
 SO273 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
1177 

   ยุทธ มะลิรส และ ดร.สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสง  
 SO274 พฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล         

หัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย 
1181 

   สุพจน ขวัญตา และ รศ.ประชัน  คะเนวัน  
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 หนา 
 SO275 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจ 

สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
1187 

   สหวัฒน วิมูลชาติ  ดร.พิษณุ เฉลิมวัฒน  และดร.บุษราคัม สิงหชัย  
 SO276 สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

สกลนคร 
1198 

   สุวรัตน แมนพยัคฆ และ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล  
 SO277 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย  อําเภอ
ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1202 

   ณัฐหทัย เดโชพัฒนชญานิน และ รังสรรค  อินทนจันทน  
 SO278 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย  

อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร 
1212 

   ยิ่งลักษณ ทิพยสิงห  และ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  
 SO279 ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค 

อําเภอโพนสวรรค   จังหวัดนครพนม 
1218 

   กนกพร เขจรศาสตร และ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  
 SO280 ความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ 

อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
1223 

   นิฤบล รูปเรี่ยม และ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  
 SO281 ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอ                

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
1228 

   ภานุรุจ  เดชวารี   รศ.ประชัน คะเนวัน  และ ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข  
 SO282 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 1234 
   สมพงษ สุขสังข  รศ.ประชัน คะเนวัน และ  ผศ. วุฒินันท  รามฤทธิ์   
 SO283 ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก   

อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
1242 

   ราช  การเพียร  รศ.ประชัน คะเนวัน และ ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์  
 SO284 ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
1249 

   ลักขณา รองบุตรศรี  รศ.ประชัน คะเนวัน และ ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์  
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 SO285 ทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอ

นิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 
1256 

   ไพรินทร ขําคม และ สัญญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง  
 SO286 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
1262 

   วธิดา เพ็งจันทร  รองศาสตราจารย ดร.ชัญญา อภิปาลกุล  
 SO287 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  อําเภอนิคม- 

คําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 
1267 

   กัลยา เสถียร และ จิตติ กิตติเลิศไพศาล  
 SO288 ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงาน

ที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน 

1272 

   จินตนา สืบศรี และ จิตติ กิตติเลิศไพศาล  
 SO289 ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย  

อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
1278 

   ชนากานต กุลอัก  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO290 ความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครพนม  ในเขตอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 
1284 

   ธงทิพย  แหสถิตย  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO291 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร 
1291 

   จตุรภัทร สุวรรณวิเศษ  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO292 คุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม 
1298 

   ชัชวาล ภูดีทิพย  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO293 ทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 1303 
   นิภา  ศิริสานต  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO294 ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 1309 
   เยาวลักษณ ไชยยา  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO295 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 
1315 

   อนุพงศ  หอมจันทร และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
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 หนา 
 SO296 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 
1319 

   อัษฎายุธ กิณเรศ  และ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO297 ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 23 ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
1323 

   ดาบตํารวจพิชญานันท  เดชปองหา และ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล  
 SO302 การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
1329 

   ฑิฆัมพร อวนอินทร  
 SO303 ความสัมพันธระหวางความสามารถปรับตัวในการทํางานกับประสิทธิผลการบริหารงานคลัง

ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสกลนคร 
1335 

   สุภาคม  แสนหูม  และ ดร.โสภัชย วรวิวัฒน  
 SO304 ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง อําเภอเมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 
1340 

   ปรัชมิญช เหลาคํา  รศ.ประชัน คะแนวัน และ ผศ.ประกิจ จันตะเคียน  
 SO305 การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานธาตุ  

อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
1348 

   พิพัฒน  รอดชมพู และ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์  
 SO307 ความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโคกมา อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  1358 
   อนันท บัตรประโคน รองศาสตราจารยประชัน คะเนวัน และ ดร.ผดุงชาติ  ยังดี  
 SO308 การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา  

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 
1362 

   กานต ทองมาลัย   รศ.ประชัน คะเนวัน  และ ดร.คําภีรภาพ อินทะนู  
 SO309 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดสกลนคร 
1369 

   ภรภัทร ดาวศรี และ ดร.โสภัชย วรวิวัฒน  
 SO310 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหาน

ทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
1374 

   วิทวัส ชาติมนตรี และ รศ.ประชัน คะเนวัน  
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 หนา 

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 1381 
 ET401 การศึกษาผลกระทําการอบคืนตัวรอยเชื่อมกระบวนการเชื่อม GMAW เหล็กกลาไรสนิม ออส

เทนิติกส (AISI 304)  
1382 

   ยุทธนา แสนกันคํา  และ รศ.สันติรัฐ นันสะอาง  
 ET402 การศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรการเชื่อมความตานทานแบบ จุด 3  ช้ัน ตอสมบัติการเชื่อม

อลูมิเนียมผสม (A 5052 ) 
1390 

   มานพ  นิยุตรานนท  รศ.สันติรัฐ นันสะอาง  และ รศ.ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล   
 ET404 AN ANALYSIS OF AIRFREIGHT TRANSSHIPMENT CONNECTIVITY AT 

SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT 
1398 

   Nattapong Jantachalobon and Dr. Pongtana Vanichkobchinda  
 ET405 การศึกษาเปรียบเทียบการใชระบบบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา 1408 
   เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ  
 ET406 การประเมินศักยภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในระบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวในประเทศไทย 
1415 

   เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ  นันทิ สุทธิการนฤนัย และ วันชัย รัตนวงษ  
 ET407 อิทธิพลน้ําหนักมวลโมเลกุลของไคโตซานในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับเซลลเช้ือเพลิง

ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 
1427 

   กิติพัฒน โสดาภักดิ์ และ นันทิยา หาญศุภลักษณ  
 ET408 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติของผูใชทางพิเศษ 1434 
   อัมพร สอสุวงศ  และ รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล  
 ET409 ระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร 1442 
   พระศักดิ์ชัย สอนแสง  รศ.ดร.จันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ และ ผศ. สุรเดช บุญลือ  
 ET412 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช LEAN MANAGEMENT SYSTEM ในอุตสาหกรรม

แปรรูปทอทองแดง 
1450 

   วิลาสินี พันธพวง และ มณิสรา บารมีชัย  
 ET413 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายในองคกร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตยาและอาหารเสริม 

บริษัท ABC จํากัด 
1456 

   นัคเรศร  โฆษิตนิธิกุล และ ศุภฤกษ  มานิตพรสุทธ  
 ET414 การบริหารจัดการปริมาณความตองการวัตถุดิบ และทรัพยากรในกระบวนการผลิตดวย

โปรแกรม Microsoft Excel 
1464 

   พิชาติ ยาพันธ และ กาญจนา กาญจนสุนทร  
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 หนา 
 ET421 การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ

ผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
1470 

   วิจิตรา  พีรกิตติกุล และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา  
 ET422 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการ

จัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต 
1478 

   ธงชัย บุญเกิด และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา  
 ET423 ผลของการใชเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต 1489 
   อดิศร สิรีสี  และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา  
 ET424 แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC 1498 
   กิตติคม ปลองนิราศ และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา  
 ET425 การพัฒนาแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของสํานัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร  
1508 

   ทวีศิลป ไชยชนะ  และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา  
 ET426 การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต 1519 
   ตามพงศ  สเลลานนท  และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา  
 ET431 สํารวจคุณสมบัติที่ตองการของเครื่องเลนเกมพกพาในอนาคต 1528 
   ณรงคศักดิ์ เปาอินทร และ ดร.ยอดธง รอดแกว  
 ET432 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ กรณีศึกษา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
1534 

   อิสริยาภรณ บูรณโภคา และ  ผศ.ดร.ธนกรณ แนนหนา  

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 1542 
 PS501 LOW CARBON POLICE PATROLLING OPTIONS FOR CRIME PREVENTION IN BANGKOK 

METROPOLITAN AREA 
1543 

   Jaturawit Boonpitak, Chirapol Sintunawa,Sansanee Keeratiwiriyaporn, and 
Kraiwoot Watanasin 

 

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1553 
 HS641 ความเปนไปไดและการยอมรับของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่  2 

ในคลินิกเอกชนปฐมภูมิแหงหนึ่ง 
1554 

   ปทมา ภักดีวัน  
 HS642 ผลการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตอความทุกขทรมาน ในผูปวยที่คาทอชวย

หายใจทางปาก 
1563 

   อรุณี ศรีนวล  ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท และ ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา  
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 หนา 
 HS643 การพัฒนาและประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมการนอนหลับของผูปวย

ในหอผูปวยวิกฤต 
1572 

   อารยา  โกมล ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท และ ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย  
 HS644 ผลของโยคะตอองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับการผาตัดแบบ

ถอนรากชนิดดัดแปลง  
1580 

   รัชนีกร สุขประเสริฐ ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท และ ผศ.ดร.หทัยรัตน แสงจันทร  
 HS681 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1586 
   อรอนงค อันประสิทธิ์ ดร.บุษราคัม  ทรัพยอุดมผล และ ดร.บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS682 ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน

ชุมชนประชานิคม  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 
1594 

   นิภาพร  อินทรินทร  บุษราคัม สิงหชัย  และ บัวต๋ัน  เธียรอารมณ  
 HS683 ประสบการณการดูแลรักษาตนเองของผูปวยที่มีอาการปวดหลังชวง L3 หมอนกระดูกหลัง

เคลื่อนกดทับเสนประสาทดวยการแพทยแผนไทยในคลินิกแพทยแผนไทยโรงพยาบาลทาแซะ 
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

1599 

   สุชาดา แสงทอง  ดร. บัวต๋ัน  เธียรอารมณ และ ดร. บุษราคัม  สิงหชัย  
 HS684 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาของประชาชนในจังหวัดชุมพร   
1605 

   จรวย  อารีราษฎร บุษราคัม สิงหชัย และบัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS685 รูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น  พ้ืนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบาน

รานตัดผม ตําบลสองพี่นอง  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร   
1612 

   จรูญลักษณ โคนาบุตร บุษราคัม สิงหชัย และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS686 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

: กรณีศึกษาอําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 
1618 

   จีรวรรณ  โอฬารกิจ บุษราคัม สิงหชัย และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS687 การไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพื้นที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ  

จังหวัดชุมพร   
1625 

   นันทนา ทาระการ  บุษราคัม สิงหชัย และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS688 ผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
1635 

   พัชรกร เกตุนวล  บุษราคัม สิงหชัย และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS689 ผลของโปรแกรมสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชแบบแผน

ความเช่ือดานสุขภาพในตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
1642 

   เรไร สูงยิ่ง   บุษราคัม สิงหชัย และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
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 หนา 
 HS690 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก อําเภอ 
ปะทิว จังหวัดชุมพร   

1651 

   วิสันต สมตน  บุษราคัม สิงหชัย และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS691 การศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน ในประชากรกลุมเสี่ยง เขต

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1658 

   ศิริมา ทับทอง บุษราคัม สิงหชัย  และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS692 ปจจัยเงื่อนไขของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญตอนกลางในตําบลคลองวาฬ  

อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1664 

   อภิชาติ  ศรีวงค  บุษราคัม สิงหชัย  และ บัวต๋ัน เธียรอารมณ  
 HS693 การกลับเขามารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวาน: กรณีศึกษาแผนกผูปวยในโรงพยาบาล 

ทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
1674 

   ณัฐกาญจน  เพ็งคลาย ดร.บัวต๋ัน เธียรอารมณ และ ดร.บุษราคัม สิงหชัย     
 HS694 การบริหารจัดการในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1680 
   สมชัย ชูชาติ  ดร.บัวต๋ัน เธียรอารมณ และ ดร.บุษราคัม ทรัพยอุดมผล  
 HS695 ระบบบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว   

ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
1687 

   ศราวุฒิ หมุดเจริญ  ดร.บัวต๋ัน เธียรอารมณ  และ ดร.บุษราคัม สิงหชัย  

บทความวิจัย กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป 1693 
 FA702 เฟอรนิเจอรที่เปดกวางสําหรับผูใชงาน 1694 
   ชูพร รัตนสุวรรณ   รศ.ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน และ เดวิด มารช เชเฟอร  
 FA703 การออกแบบของใชตกแตงภายในบานจากแนวคิดตุกตากระดาษ 1701 
   แซมบุปผา เทพภิบาล รศ.ไพจิตรอิ่งศิริวัฒน  และ อ.อรพรรณ สาระศาริน เชเฟอร  
 FA704 การออกแบบสิ่งของเพื่อเริ่มตนการฝกสมาธิ 1717 
   ณภัทร กาฬแกว  รศ.สุวิทย รัตนานันท  และ อ.ธีรนพ หวังศิลปคุณ  
 FA705 การออกแบบอุปกรณสําหรับการใหนมเด็ก ที่มีความเปนสวนตัว ในพื้นที่สาธารณะ 1724 
   นุชนารถ สีแสนตอ  รศ.สุวิทย รัตนานันท  และ อาจารยธีรนพ หวังศิลปคุณ  
 FA706 การออกแบบเครื่องมือประจําวัน 1732 
   ปกรณ สมบูรณยิ่ง  รศ.ไพรจิตร อิ่งศิริวัฒน และ อ.อรพรรณ สาระศาลิน  
 FA707 การออกแบบเครื่องประดับกระดาษโดยไดแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทย 1740 
   มนัสนันท  นิ่มพิศาล  รศ.สุวิทย รัตนานันท และ อาจารยเพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต  
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 หนา 
 FA708 ความแตกตางของรางกาย วัตถุและรูปทรง 1745 
   ศุทธิรัตน จตุรงคมโนพร  รศ.สุวิทย รัตนานันท และ เดวิด เชฟเฟอร  
 FA709 การออกแบบแสงเพื่อสื่อความเปนตัวตนของบุคคล 1753 
   ปุรเชษฐ เหวาสําเนียง รศ.สุวิทย รัตนานันท และ อ.อรพรรณ สาระศาริน เชเฟอร  
 FA710 การออกแบบเรขศิลปเชิงทดลองเพื่อใหผูใชเขาไปมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงสถานะสิ่งของ 1759 
   เจษฎา วีสุวรรณ  รศ.สุวิทย รัตนานันท และ อ.ธีรนพ หวังศิลปะคุณ  
 FA711 การออกแบบเครื่องครัวสมัยใหมจากวัตถุดิบเกาผานกรรมวิธีดั้งเดิม 1767 
   ณรงคพล บุญสาใจ   ร.ศ.สุวิทย รัตนานันท  และ อ.อรพรรณ Marc Schafer       
 FA712 โครงการออกแบบชุบชีวิตใหมใหกับของเหลือใช 1775 
   ประสพสุข ไชยรัตน ร.ศ.ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน และ DEVID SCHAFER  
 FA741 การออกแบบแอนิเมชั่น ศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมีความสุข 1785 
   ภัทรวินท รัศมิแพทย  รศ.พิศประไพ  สาระศาลิน และ อาจารยชัยพร พานิชรุทติวงศ  
 FA742 การออกแบบแอนิเมชั่น เพื่อสงเสริมและสืบทอดประเพณีทองถิ่น ตานกวยสลาก 1798 
   พงศธร ศรีธรานนท  รศ. พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา และ อ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ  
 FA743 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลปไทย (โขน) 1813 
   เวชวรรณ หงษโต  
 FA744 โครงการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผน กรณีศึกษา: กีฬาบันจี้จัมพใน

ประเทศไทย 
1819 

   ศิรภัสสร โรจนเดชานนท รศ.พิศประไพ สาระศาลิน  และ อาจารยชัยพร พานิชรุติวงศ  
     

รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมินผลบทความ 1830 

คําสั่งมหาวิทยาลัยรังสติ เร่ือง  
แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

1834 

กองบรรณาธิการ  
เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

1838 
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กลุมสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
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สวนประสมทางการตลาดทีมี่อิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค 
กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อผาบนสื่อสังคมออนไลน 

FACTORS OF MARKETING COMPOSITION INFLUENCING ON CUSTOMERS’ BUYING DECISION: 
CASE STUDY OF COSTUME BUSINESS ON SOCIAL MEDIA 

 

 ธนพร ธัญญกรรม1 และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษาธุรกิจเสื้อผาบนสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของ
ผูบริโภคบนสื่อออนไลน (2) เพื่อศึกษาการประกอบธุรกิจและแนวทางการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการบนสื่อออนไลน   

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจจําหนายเสื้อผาบนสื่อสังคม
ออนไลนและผูบริโภคผานเว็บไซตเฟสบุคของหนาราน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดขอความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญที่มีความรู
เกี่ยวกับทางดานการตลาดและเทคโนโลยี ไดแก ดร.ไกรฤกษ  ปนแกว ดร.ภิเษก  ชัยนิรันดร คุณวีระ  เจียรนัยพาณิชยและ
คุณภาวุธ  พงษวิทยาภานุ ผลการศึกษาพบวา 

การเลือกซื้อเสื้อผาบนสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคสวนใหญมีอิทธิพลมาจากสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายที่เปนหนารานบนหนาเพจเฟสบุคของรานคานั้น ไดแก ราน Onni-Onni Shop ราน 
Chitar Shop ราน bgislshop ราน 99shoppingcenter และราน YesYesYes Shop เปนตน โดยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการมี
การนําเสนอแบบเสื้อผา ใหลูกคาไดเห็นอยางชัดเจน ทั้งดานหนา ดานหลังของผลิตภัณฑ รวมทั้งการบอกรายละเอียดความ
กวาง ความยาว ซึ่งสวนใหญผูประกอบการจะนําแบบที่มีพรีเซ็นเตอรเปนดารา นักรอง พิธีทั้งคนไทยและตางประเทศ เชน 
ราน Onni-Onni Shop นําเสนอแบบเสื้อผาที่ชมพู อารียา สวมใสในละครและตามหนังสือนิตยสาร ราน Chitar Shop ลง
รูปแบบเสื้อผาที่นักรองเกาหลีสวม เปนตน ปญหาที่พบของดานผลิตภัณฑ สวนใหญสีเพี้ยนจากตัวอยาง ทั้งนี้นาจะมาจาก
การถายภาพ สวนดานคุณภาพของสินคาไมแตกตางจากสินคาที่วางขายตามราน รองลงมาเปนดานราคา ซึ่งมีการระบุราคา
อยางชัดเจนและมีราคาใกลเคียงกับรานขายเสื้อผาทั่วไป ซึ่งสวนใหญผูบริโภคจะซื้อสินคาโดยเฉลี่ยราคา 250 – 1,000 บาท 
สุดทายเปนการสงเสริมการตลาด โดยการใหสวนลดตางๆ เหตุผลสําคัญของการเลือกซื้อสินคาบนสื่อสังคมออนไลน 
เนื่องจากมีรูปแบบทันสมัยตามแฟชั่นที่กําลังนิยมและไดรับความสะดวกไมตองเดินทาง แตก็มีปญหาการไดรับสินคาลาชา
และสินคาชํารุดจากการขนสง ซึ่งทําใหเสียเวลาบาง  

แนวทางสําหรับการพัฒนาการประกอบธุรกิจบนสื่อออนไลน ซึ่งผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาสิ่งที่ตองคํานึงถึง
คือการนําเสนอสินคาและรายละเอียดสินคา เพื่อใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดรวดเร็ว ซึ่งการทําตลาดบนสื่อสังคมออนไลน
สามารถโฆษณาสินคาไดงายและเขาถึงกลุมลูกคาไดโดยตรง จึงสามารถสรางพื้นที่ใหกับผูที่มีความภักดีตอตราสินคาได
แนะนําสินคาตอใหกับบุคคลอื่น โดยการใช Social Plugins เชน Like Comments เปนตน ดังนั้นผูประกอบการจําเปนตอง
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สรางความสัมพันธกับลูกคา ไดแก การสรางความเชื่อมั่นในการซื้อสินคาผานสื่อออนไลน เชน ความหลากหลายของสินคา 
ไดแก การนําเสนอสินคาเปนหมวดหมู เชน ชุดทํางาน ชุดลําลอง ชุดราตรี รวมทั้งเพิ่มประเภทของสินคา เชน รองเทา 
กระเปา เข็มขัด นาฬิกา เปนตน ความทันสมัยของสินคา ราคา คุณภาพของสินคา การจัดสงสินคา เปนตน นอกจากนี้
ผูประกอบการตองหมั่นใช Application บนสื่อออนไลน เชน  Fan Page บน facebook ของรานใหมีความนาสนใจอยูเสมอ 
ดังนั้นการปรับแตงหนา Page ของราน ใหมีความสวยงาม นาสนใจ และทันสมัยอยูเสมอจึงเปนสิ่งจําเปน รวมทั้งการ
วางแผนการกระจายขอมูล โดยการสราง Link ใหลูกคากลับมาที่หนารานบนสื่อออนไลนของตนเองใหมากที่สุด เปนตน 

 
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, สื่อออนไลน 

 
Abstract 

 
The purpose of the research on “Factors of Marketing Composition Influencing on Customers’ Buying Decision: 

Case study of Costume Business on Social Media” is to (1) investigate factors of marketing composition that have 
influences on customers’ buying decision on social media and to (2) examine the business and business development 
guideline of the entrepreneur conducted business on social media. 

This research is a qualitative research. The author interviewed entrepreneurs selling costumes on social media and 
customers shopping costumes via online shop on Facebook. The author had received comments from experts in 
marketing and technology which are Dr. Krairit Pinkaew, Dr. Pisek Chainirund, Mr. Weera Chiaranaipanich, and Mr. 
Phawut Phongwittayaphanu. The result of the study shows that behavior of purchasing costume from social media of 
customers dominantly comes from marketing composition of products and distribution channels via Facebook which are 
Onni-Onni Shop, Chitar Shop, bgislshop, 99shoppingcenter and YesYesYes Shop. In terms of products, entrepreneurs 
display the design of the costumes clearly both the front and the back side of the products including details of width and 
length. Mostly, entrepreneurs will use the design with presenters who are stars, singers, or MCs of both Thai and 
international. Onni-Onni Shop, for instance, presents clothes that Chompoo Areeya was wearing in the soap opera and in 
the magazine. Chitar Shop displays the picture of Korean singer wearing the dress. The problems that consumers often 
face regarding products are the color of the products is different from the sample which occurs during photographing 
time. As for quality of the products, there is no difference from products from street vendors. The price is clearly stated 
and the price is quite similar to general clothing stores. Customers mostly buy the products with the average price from 
250 to 1,000 Baht. The last factor is for marketing promotion by providing discounts. The main reason of shopping via 
social media is that the design of the clothes is trendy and shopping can be done conveniently without commuting. 
However, there are problems of late delivery and defects of products during delivery causing the waste of time.  

As for guideline for developing business on social media, the experts advise that the major concern should be 
product display and product detail so that customers can make buying decision quickly. Due to easy marketing of the 
product and direct reaching of targeted customers it enables the space for brand loyalty to spread words of mouth to 
others using Social Plug-ins such as Like or Comments. Entrepreneurs thus have to build relations with customers such as 
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by building trust in online shopping, by emphasizing variety of product, by presenting products in categories such as 
clothes for work, clothes for daily usage, clothes for night party.  Entrepreneurs need to increase types of products such as 
shoes, belts, watches. They need to emphasize on product update, price, quality of clothes, delivery. In addition, they 
have to regularly use online application such as Facebook Fanpage and make it interesting at all times. Thus, the 
customization of the homepage of online shop to be attractive and eye-catching is necessary. This includes the planning 
in distributing information by creating links for customers to revisit online shop. 

 
KEYWORDS:  Factors of Marketing, Buying Decision, Social Media 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่เรียกวา อินเทอรเน็ต (Internet) ทําใหมนุษย
สามารถติดตอกันไดงาย และเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวัน จะเห็นไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผาน
เว็บบอรด (Web Board) จนกอใหเกิดเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา 
กลายเปนสังคมเสมือนจริง ซึ่งเปดโอกาสใหเขาไปเผยแพรขอมูลสวนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ความสนใจรวมกันและกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมากที่ผูใชสามารถ
ชวยกันสรางเนื้อหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละบุคคล จึงเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ระบบการคาโลกเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
ทําใหภาครัฐและองคกรธุรกิจหันมาใชการสื่อสารบนโลกอินเทอรเน็ตมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความรวดเร็ว ไมตองเสียเวลา 
ประหยัดคาใชจาย สามารถติดตามสถานการณตางๆ เพื่อประเมินหรือวิเคราะหเหตุผลตางๆ ปจจุบันสื่อออนไลนที่ไดรับ
ความนิยมและมีจํานวนสมาชิกสูงสุดคือ www.facebook.com เปนสื่อออนไลนที่มีจุดเดน คือการใชช่ือจริง อีเมลจริง และ
รูปจริงๆ ของคนนั้นๆ เพื่อใชในการสมัคร แมแตความพยายามจะใชช่ือเลน นามแฝง หรือวาตองการสมัครทิ้งเอาไวเฉยๆ 
เพื่อหลอกคนอื่น เมื่อมีการจับไดจะถูกลบ และปจจุบันก็ถูกลบไปเกือบหมด เพราะฉะนั้นคําจํากัดความของ Facebook ที่ดี
ที่สุดคือ “สังคมจริง ของคนจริงๆ” การที่ผูบริโภคยอมรับวาสื่อออนไลนมีความสําคัญในการหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อ
สินคา เนื่องจากมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของสินคานั้นไดทันที ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคา สามารถคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ ไดกอนการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งยังสามารถ
สั่งซื้อสินคาและบริการนั้นๆ ผานสื่อออนไลนไดทันทีดวย จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค ทําให
ผูประกอบการธุรกิจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจเชนกัน แตผูบริโภคสวนใหญก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ซื้อสินคานั้นโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคาและบริการซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคไมสามารถควบคุมหรือ
จัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงเหลานั้นได ดังนั้นการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคบนสื่อสังคมออนไลน ขณะนี้จึงมุงไปที่ 
www.facebook.com  ซึ่งเปนสื่อสังคมออนไลนที่นาสนใจ ในการศึกษาถึงความตองการสินคา การเลือกซื้อ ความชอบ 
ความสนใจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคบนสื่อ
สังคมออนไลนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูบริโภคโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบธุรกิจบนสื่อออนไลนโดย
มีกลุมเปาหมายที่คนที่ใชงานอินเตอรเน็ต ไดแก นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ผูใชอินเตอรเน็ตทั่วไป เปนตน ในการ
ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจไดอยางเหมาะสมตอไป 
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2. แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา 
สวนประสมทางการตลาด 
ฟลิปส คอทเลอร (Philip Kotler, 2003: 16) สวนประสมการตลาด เปนตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาด 

หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) กลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน

การตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกล
ยุทธทางการตลาด 

กุลวดี คูหะโรจนานนท (2545:16) กลาวสรุปไววา สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได และ
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม เพื่อทําใหกิจการอยูรอดหรืออาจเรียกไดวาสวน
ประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใชเพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมเป าหมาย ทําใหลูกคากลุมเป 
าหมายพอใจและมีความสุขได 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) สรุปวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมไดที่องคกรจะตองนํามาใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเปาหมายดวยเครื่องมือ
ตอไปนี้ 

การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใชกลยุทธการตลาดให
ตรงกับตลาดเป าหมายไดถูกตองนั้น จะตองสรางสรรคสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราสวนที่พอเหมาะกัน ซึ่งใน
การกําหนดสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หรือ (4P’s) นั้น ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของกคาใหเกิดความพึง
พอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ 
องคกรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑขายได 

2. ราคา (Price) จํานวนเงินที่ตองชําระเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ หรือมีสิ่งที่มีคาอื่นๆที่ผูบริโภคตองนําไป
แลกเปลี่ยนกับประโยชนที่ไดรับ จากการมีหรือไดใชสินคาหรือบริการ (Kotler, 2003: 169) หรือเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของ
ผลิตภัณฑออกมาในรูปของเงินตราผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑ และราคา (Price) ผลิตภัณฑ
นั้น โดยถาคุณคาสูงกวาราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและกรรมสิทธที่ผลิตภัณฑ
ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิตคนกลาง ผูบริโภคคนสุดทาย หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยกระจายสินคา ประกอบดวย (1) การขนสง (Transportation) (2) การเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) และ (3) การบริการสินคาคงเหลือ (Inventory 
Management)  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ 
หรือความคิด หรือตอบุคคล เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมี
อิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อหรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผู
ซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใช
คน ซึ่งเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใช
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เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC.) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ
ประกอบดวย การโฆษณา(Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) การสงเสริมการขาย (Sales 
promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations: PR) และการตลาดทางตรง (Direct 
marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

 
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of the Buying Decision Process)  
ฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler. 2003:178-183) ไดสรุปขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไวทั้งหมด 

5 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพ  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 
1. การรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น (Problem Recognition) กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อมีความตองการ หรือมี

ปญหาที่ตองการแกไข ความตองการอาจเกิดขึ้นไดโดยมีแรงกระตุนจากภายในหรือภายนอก ซึ่งแรงกระตุนภายในจะเกิด
จากความหิวกระหาย ความตองการทางเพศ ซึ่งเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลเอง สวนแรงกระตุนภายนอกจะมาจากสิ่งเราใจ
ภายนอก ตัวอยางเชน กลิ่นหอมของขนมปงอบกระตุนใหเกิดความหิว รถยนตคันใหมที่เพื่อนบานซื้อมามีผลทําใหมีความ
ตองการรถยนตคันใหม หรือโฆษณาทางโทรทัศนกระตุนใหมีความตองการไปทองเที่ยวที่มาเลเซีย เปนตน  

2. การคนหาขาวสาร / ขอมูล (Information Search) ผูบริโภคซึ่งถูกแรงกระตุนใหเกิดความตองการจะรวบรวมขอมูล 
/ ขาวสารที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะเปนขอมูลที่มีอยูทั่วไป หรืออาจจะตองใชความพยายามในการเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ ซึ่ง
แหลงขอมูลหลัก ๆ ของผูบริโภคนั้นมี 4 ประเภท คือ  

2.1 แหลงขอมูลสวนตัว (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนคุนเคย เปนตน  
2.2 แหลงขอมูลทางธุรกิจ (Business Sources) ไดแก โฆษณา พนักงานขาย ผูแทนขาย ฉลากสินคา เปนตน  
2.3 แหลงขอมูลที่เปดเผยทั่วไป (Public Sources) ไดแก สื่อโฆษณา (Mass Media) องคกรที่จัดลําดับสําหรับ

ผูบริโภค (Consumer-Rating Organizations) เปนตน  
2.4 แหลงขอมูลจากประสบการณ (Experiential Sources) ไดแก การตรวจสอบสินคา การใชสินคา เปนตน  
ระดับความเกี่ยวของ และอิทธิพลของแหลงขอมูลตาง ๆ จะแตกตางกันไปตามชนิดของสินคา / บริการ และลักษณะ

ของผูซื้อ โดยทั่วไปแลวขอมูลสวนใหญที่ผูซื้อไดรับจะมาจากแหลงธุรกิจ แตแหลงขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ 
แหลงขอมูลสวนตัว ซึ่งแตละแหลงขอมูลมีหนาที่เฉพาะตัวที่แตกตางกันซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซื้อ  

การเก็บขอมูลทําใหผูซื้อทราบถึงตราสินคาที่แขงขันกันในตลาด รวมทั้งทราบถึงลักษณะของสินคาทั้งหมด (Total 
Set) จากนั้นผูบริโภคแตละรายจะรับรูถึงตราสินคาในกลุมยอย (Awareness Set) และจะมีเฉพาะสินคาบางตัวที่ตรงกับ
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เกณฑขั้นต่ําที่ผูซื้อต้ังไว (Consideration Set) หลังจากผูซื้อไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมแลวก็จะเลือกสินคา 2-3 ตัว ที่ผูซื้อ
ยอมรับได (Choice Set) สุดทายผูซื้อจะตัดสินใจเลือกสินคาที่ตรงกับความตองการ  

3. การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวลขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเชิงแขงขันและทําการตัดสินมูลคาของตราสินคา
นั้นๆ ในขั้นตอนสุดทายอยางไร ความจริงก็คือกระบวนการประเมินผลขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อนั้นไมใชเรื่องที่
งายหรือเปนกระบวนการเพียงกระบวนการเดียวจะมีกระบวนการประเมินเพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการดวยกัน และ
แบบการประเมินผลของผูบริโภคสวนใหญมีพ้ืนฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมองวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑโดยขึ้นอยูกับจิตสํานึกและมีเหตุผล  

ซึ่งแนวคิดพื้นฐานบางอยางที่ชวยใหเราเขาใจกระบวนการประเมินผลของผูบริโภคไดอันดับแรก ผูบริโภคพยายาม
สรางความพึงพอใจตามความตองการอันดับหนึ่งของตน อันดับสองผูบริโภคกําลังมองหาผลประโยชนบางอยางจาก
ผลิตภัณฑ อันดับสาม ผูบริโภคเห็นวาผลิตภัณฑแตละตัวนั้นเปนเสมือนชุดของคุณสมบัติที่มีความสามารถอันหลากหลาย
ในการสงมอบผลประโยชนที่ตนไดมองหา เพื่อความพึงพอใจตามความตองการ โดยที่คุณสมบัติตามความสนใจที่มีกับผู
ซื้อนั้นจะมีความหลากหลายกันไปในประเภทผลิตภัณฑ  

4. การตัดสินใจซื้อ ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกนี้ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความชอบในระหวางตราสินคา
ตางๆ ที่มีอยูในชุดทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผูบริโภคอาจจะสรางรูปแบบความตั้งใจในการซื้อไวที่ตราสินคาที่ชอบมากที่
สุดแตอาจมีปจจัย 2 ประการ ที่เขามาแทรกแซงความตั้งใจและการตัดสินใจในการซื้อ  

ปจจัยตัวแรก คือ ทัศนคติของผูอื่น ปญหาที่วาทัศนคติของผูอื่นจะมีผลตอทางเลือกที่ชอบมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
สองสิ่งคือ 1. ความรุนแรงของทัศนคติในแงลบของผูอื่นที่มีตอทางเลือกที่พึงพอใจของผูบริโภค 2. แรงจูงใจของผูบริโภคที่
จะคลอยตามความตองการของผูอื่นจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในตัวผูบริโภค หากบุคคลนั้นมีความใกลชิดกับตัวผูบริโภคมากจะยิ่ง
ทําใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนความตั้งใจซื้อของตนมากตามไปดวย แตในความเปนจริงที่กลับกันความพึงพอใจของผูบริโภคที่
มีตอตราสินคาหนึ่งๆ จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ใครบางคนเขาหรือเธอชื่นชอบในตราสินคาเดียวกันอยางมาก  

ปจจัยตัวที่สอง คือ ปจจัยดานสถานการณที่ไมไดคาดการณลวงหนา สิ่งตางๆเหลานี้อาจจะเปนตัวปะทุใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในความตั้งใจซื้อได  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากซื้อผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับของความพอใจ
หรือไมพอใจในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งงานของนักการตลาดมิใชวาจะจบลงเมื่อผลิตภัณฑไดถูกจําหนายออกไป แตยังคง
ดําเนินตอไปในระยะเวลาหลังการซื้ออีกดวย โดยที่นักการตลาดตองจับตาดูความพอใจหลังการซื้อ กิจกรรมหลังการซื้อ 
การใชและการจัดการหลังการซื้อ กระบวนการตัดสินใจ (Decision Processes) แบงเปน 5 ขั้นตอนที่สําคัญ ๆ คือ  

1. การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดจากการที่บุคคล
รูสึกถึงความแตกตางของสิ่งที่ปรารถนาตองการจะซื้อ นักการตลาดจะกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตื่นตัวและเกิดความอยาก
ได มีความตองการ เชน การมีรูปรางสวยงาม มีสุขภาพดี มีภาพลักษณของการเปนผูนําแฟชั่น ทันสมัย ฯลฯ  

2. การเสาะแสวงหาขาวสาร/ขอมูล ของผูบริโภคซึ่งจะหาขาวสารจากแหลงภายในกอน อันจะประกอบดวยลักษณะ
ของสินคาที่ตรงตามความตองการหรือไม ถาขาวสาร/ขอมูล ไมเพียงพอก็จะไปแสวงหาจากภายนอกมาเพิ่มเติมอีก 

3. การประเมินคาทางเลือกกอนซื้อ ผูบริโภคอาจจะตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง มาตรฐานกับสเปค 
(Specification) ซึ่งมีความสําคัญอยางมากกับความตองการที่ผูบริโภคไดใหความมุงหมายไว  
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4. การตัดสินใจซื้อ สินคาบางประเภทผูบริโภคตองการ ไดรับการแนะนําจากผูขายที่มีความชํานาญสูง เพื่อรับทราบ
ถึงรายละเอียดของสินคาวาตรงตามความตองการหรือไม แตสินคาบางประเภทที่ใชอยูทั่วไปผูบริโภคก็สามารถตัดสินใจซื้อ
ไดดวยตนเอง  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ความพอใจในการอุปโภคและการประเมินหลังการซื้อ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ถา
การบริโภคสินคาใหผลตามที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อก็จะมีความพอใจในการซื้อสินคาและบริการนั้น ๆ แตถาไมมีความพอใจ
การซื้อซ้ําในสินคานั้นๆ จะไมเกิดขึ้นอีก  

สรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจเปนกระบวนการที่สําคัญเพราะหลังจากเราไดพิจารณาทางเลือกตาง ๆ แลว ก็
จะตองตัดสินใจเลือก วิธีการปฏิบัติจากทางเลือก ประกอบดวย การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ เสาะ
แสวงหาขาวของผูบริโภค การประเมินคาทางเลือกกอนซื้อ การซื้อ ความพอใจในการอุปโภคและการประเมินหลังการซื้อ 
จุดมุงหมายของการตัดสินใจจะอยูที่การเลือกจากหลาย ๆ ทางที่ไดมีการกลั่นกรองแลววาดีที่สุด เพื่อใหไดทางเลือกทาง
หนึ่งที่กอใหเกิดผลตามที่ตองการไดมากที่สุด โดยในขณะเดียวกันก็จะตองสามารถปองกันผลเสียที่ไมพึงปรารถนาใหมี
นอยที่สุดเทาที่จะทําได 

 
3. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาบน www.facebook.com  ไดแก www.facebook.com/ 
onnionnishop, www.facebook.com/ chitarshop, www.facebook.com/ bgirl shop, www.facebook.com/99shoppingcenter, 
www.facebook.com/yesyesyesshop เปนตน ผูบริโภคที่ซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปบน www.facebook.com และผูเช่ียวชาญทางดาน
ธุรกิจและระบบสารสนเทศ ไดแก ดร.ไกรฤกษ   ปนแกว, ดร.ภิเษก   ชัยนิรันดร, คุณวีระ เจียรนัยพานิชย, คุณภาวุธ   พงษ
วิทยภานุ เปนตน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเองจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ดานวิธีการ ดานแหลงขอมูล 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะหเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณเชิงลึก (In depth 

interview: IDI) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion: FGD) นํามูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ
สังเคราะหเนื้อหา (Synthesis) ดวยการจัดเรียงขอมูล การตีความสรางขอสรุป (Induction) นําขอมูลมาจัดหมวดหมู เพื่อหา
ความคลายคลึงและแตกตางของขอมูล ตามประเด็นที่คนหา (Topic inquiry) แลวนําเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) 

 
4. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาบนสื่อออนไลน พบวา  
ผูบริโภคสวนใหญเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา อายุต้ังแต 17 – 20 ป กลุมพนักงานบริษัท พนักงานธนาคาร 

ขาราชการ อายุต้ังแต 21 ปขึ้นไป ใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ เนื่องจากผูประกอบการไดนําเสนอแบบเสื้อผาตางๆ ผาน
ดารา นักรอง พิธีกร เชน ชมพู อารียา นักรองเกาหลี นักแสดงในละครตางๆ เปนตน การแสดงรายละเอียดของเสื้อผา ไดแก 
แสดงแบบใหลูกคาไดเห็นทั้งดานหนา ดานหลัง ความกวาง ความยาว ขนาดของสินคา เปนตน  
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ดานชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบการเสื้อผาบนสื่อออนไลน บนหนาเพจของ www.facebook.com และ
หนาเพจของเว็บไซตรานคาเอง แตสวนใหญก็ Link กับ facebook ดวย เนื่องจากสามารถคุยโตตอบกับลูกคาไดสะดวกกวา
และประหยัดคาใชจายมากกวาการทํารานคาเอง 

ดานราคา มีการแจงรายละเอียดราคาอยางชัดเจน กําหนดการสั่งซื้อสินคา การสง – รับสินคา ผูบริโภคสวนใหญมี
การซื้อในแตละครั้งจะอยูที่ตัวละ 250 – 1,000 บาท ขึ้นอยูกับแบบของเสื้อผาเปนหลัก 

ดานชองทางจัดจําหนาย การตกแตงหนา Page ของรานแตละรานมีรายละเอียดเหมือนกันแตกตางดานเทคนิค ใน
การจัดรูปภาพใหสวยงามและการคนหา  

ดานการสงเสรมิการตลาด สวนใหญเปนสวนลด และบริการคาจัดสงครึ่งหนึ่งเทานั้น  
ผูบริโภคสวนใหญมีการแนะนําใหกับเพื่อนๆ ดวย และเลือกซื้อสินคาบนสื่อออนไลน เนื่องจากความสะดวกในการ

สั่งซื้อและไดสินคาที่ถูกใจ แตบางครั้งมีปญหาสีและเนื้อผาไมไดตามที่คาดหวัง  
ผูเช่ียวชาญแตละทานใหความคิดเห็นซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจบนสื่อออนไลน ดังนี้ 

 ดร.ภิเษก  ชัยนิรันดร ใหขอเสนอแนะวา สําหรับการจัดทํารานคาในสื่อออนไลนนั้นไมใชเรื่องยาก เพราะมีผูให
บริการหลายรายไดจัดทํา Application เพื่อสรางรานคาขึ้นมา โดยสามารถใสสินคาไดอยางไมจํากัดจํานวน มีการชําระเงิน
ผานทางบัตรเครดิตหรือ Paypal สะดวกและปลอดภัย และเมื่อทําการจัดตั้งรานคาแลว จะปรากฏ Tab ใหมเกิดขึ้นนั่นคือ 
Shop Now ฝงอยูในหนาแรกของ Page (นอกจากนี้ยังมีบริการหนารานบน Facebook จากผูใหบริการรายอื่นๆ อีก เชน 
Vendor, Shoptab หรือ Ecwid เปนตน) นั่นหมายความวา รานคาออนไลน นั้นไดกลายเปนสวนหนึ่งของ Community ไป
โดยทันที ทําใหไมมีความจําเปนอีกตอไป ที่จะตองทํารานคาออนไลนแหงหนึ่ง และสราง Facebook Page ไวอีกแหงหนึ่ง 
ทําใหรานคาใชพลังของ Facebook ไดทรงประสิทธิภาพมากกวา เพราะเมื่อสราง Community แลว ก็สามารถเขาเลือก Shop 
กันไดเลย อีกทั้งการที่มีบทสนทนาและกิจกรรมตางๆ คลายเครื่องมือ ทํา Customer Relationship Management (เชนการ
สะสมแตมแลกของ หรือการเลนเกมชิงรางวัล) ที่ Facebook ยังมี Application ใหเลนอีกมากมาย ซึ่งการสราง Fan Page ทํา
ใหกลุมลูกคาเขามามีสวนรวมมากขึ้น เนื่องจากการโพสตขาวสารขอมูลในหนา Fan Page หรือการที่สมาชิกมีการโตตอบ
กับคุณ ก็จะปรากฏบนหนาอัพเดทของทั้งคุณและสมาชิกนั้นๆดวย ซึ่งชวยเพิ่มโอกาสใหมีคนมาเปนสมาชิกหนา Fan Page 
มากขึ้นนั่นเอง เปนการโฆษณารานไปในขณะเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุง Page รวมทั้งมีกิจกรรมกับสมาชิก
ของเราอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่แนนแฟน ทําใหเราสามารถเอาชนะคูแขงได  

คุณวีระ  เจียรนัยพาณิชย ใหขอคิดวา ปจจุบันธุรกิจขายเสื้อผาผาน facebook เปนธุรกิจที่มีผูประกอบการรายใหม
เกิดขึ้นจํานวนมาก เนื่องจากการเขามาในธุรกิจสามารถทําไดงาย ใชเงินลงทุนไมสูงและมีราคาใหเลือกที่หลากหลายตั้งแต
ราคาถูกจนถึงราคาแพงขึ้นอยูกับกลุมเปามาย นอกจากนี้ความเชื่อมั่นในการซื้อสินคาผานสื่อออนไลนมีมากขึ้น จาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยี การเขาถึงอินเทอรเน็ต จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลให
ภาวะการแขงขันของธุรกิจดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น หากผูประกอบการไมสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันก็
ยากที่จะประสบผลสําเร็จ ดังนั้นผูประกอบการควรตองคํานึงถึงดานจุดแข็ง ไดแก ความหลากหลายของสินคา ราคา
จําหนายตอหนวย การเปดรานมีตนทุนต่ํา แหลงซื้อสินคามาจําหนายตอ ดานจุดออน ไดแก พฤติกรรมความตองการและ
รสนิยมของผูบริโภค สินคาเสื้อผาแฟชั่นเปนสินคาลอกเลียนแบบงาย ขอจํากัดดานกลุมลูกคา ซึ่งอาจขายไดเฉพาะกลุม
วัยรุน คนทํางาน เปนตน การขาดความรูของผูประกอบการในการทําธุรกิจผานสื่อออนไลน ดานโอกาส เนื่องจากความเรง
รีบในชีวิตประจําวันและเวลาที่จํากัด แนวโนมผูใชอินเทอรเน็ตและความนิยมใชสมารทโฟน แท็บเล็ต เชน Iphone Ipad 
Galaxy 3s การขยายการใหบริการของโครงขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง เปนตน ความเชื่อมั่นในการซื้อสินคาผาน
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ชองทางออนไลน นอกจากนี้ผูประกอบการยังสามารถขยายธุรกิจไปยังลูกคาตางประเทศไดงาย และดานอุปสรรค ไดแก 
สินคาไมสามารถจับตองได ระบบการทํางานของสื่อออนไลน หากมีปญหาการเขาถึงไมได อาจทําใหลูกคาเบื่อหนาย มีการ
แขงขันรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้กอนตัดสินใจลงทุนและวางแผนธุรกิจในระยะยาว จึงควรเตรียมความพรอมดังนี้ (1) เตรียม
ความพรอมดานขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ศึกษาพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย ศึกษากระแสแฟชั่นอยูเสมอ ทําความเขาใจ
ระบบธุรกิจออนไลน (2) เตรียมความพรอมเกี่ยวกับรานคาออนไลน ไดแก การเลือกเว็บไซตสําหรับเปดราน การตั้งช่ือ
โดเมนของรานคา เพื่อใหเกิดการจดจํา การจดทะเบียนการคา บัญชีเงินฝากสําหรับลูกคาโอนเงิน และการเตรียมขอมูลสินคา 
เชน ภาพถายทุกมุมของสินคา รายละเอียดของวัสดุ รูปแบบเสื้อผา ขนาด ไซส จํานวนที่จําหนาย นอกจากนี้หมั่นอัพเดท
ความเคลื่อนไหวของรานคา การประชาสัมพันธรานคา บริการหลังการขาย ซึ่งอาจขึ้นไดจากการสงสินคา และการติดตาม
ขาวสารของธุรกิจเพื่อคาดการณอนาคต 

คุณภาวุธ  พงษวิทยาภานุ ไดเสนอแนะเทคนิคการเพิ่มยอดขายดวย facebook เพื่อสรางกลยุทธการตลาดออนไลน 
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนของการทําธุรกิจบนสื่อออนไลน ดวยการวางแผนใหเกิดการแชรและกระจายขอมูลของรานคาออกไปมาก
ที่สุด เชน การติดตั้งเครื่องมือ Share, Like, Comment, Retweet และ Link เปนตน เพื่อทําใหหนา Page ของ facebook รานคา
ของเราสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมากที่สุด นอกจากนี้เรายังสามารถใชศึกษาคูแขงขัน และวัดผลการสื่อสารระหวาง
ธุรกิจกับสมาชิกใน facebook ไดอีกดวย ดังนั้นเทคนิคการเพิ่มยอดขายดวย facebook จึงไดแก การพูดคุยกับลูกคาอยาง
สม่ําเสมอผานเฟสบุค  การกระตุนใหสมาชิกพูดถึงสินคาในทางที่ดี เชน การสรางกิจกรรมเลมเกมสผานเฟสบุค การ
เช่ือมโยงของหนารานกับเฟสบุค การลงโฆษณาผาน แถบโฆษณา การวัดผลการสื่อสารโดยการติดตั้งระบบเก็บสถิติและ
ขอมูล 

ดังนั้น หากผูประกอบการไมสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ก็อาจจะไมใชเรื่องงายนักที่จะทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ แตหากผูประกอบการสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองกลุมผูบริโภคได 
ก็เช่ือวา การสรางรายไดจากการทําธุรกิจขายเสื้อผาบนสื่อออนไลนผาน facebook ยังมีโอกาสใหผูประกอบการเขามาแยงชิง
สวนแบงตลาดไดอีกมาก 

 
5. สรุป 
 จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผาบนสื่อออนไลนแสดงใหเห็นถึงวิธีการ
ดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนี้ 
 1. สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูบริโภคบนสื่อออนไลน สําหรับผูบริโภค 
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จากการพัฒนาของเทคโนโลยี การเกิดสังคมออนไลน ทําใหผูบริโภคสามารถ
ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคา และลดคาใชจายในการเดินทางมากขึ้น โดยมีสวนประสมทางดานผลิตภัณฑและ
ชองทางการจัดจําหนายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผูบริโภคสามารถเลือกแบบเสื้อผาไดตรงกับความ
ตองการ มีชองทางการเลือกซื้อที่สะดวกผานหนาจอคอมพิวเตอร สามารถชําระเงินผานธนาคารไดทันที คุณภาพสินคาและ
ราคาของสินคาใกลเคียงกับรานคาทั่วไป หากผูบริโภคมีการสั่งซื้อในปริมาณและเวลาที่กําหนด ยังไดรับสวนลดอีกดวย 

2. การประกอบธุรกิจและแนวทางการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการบนสื่อออนไลน สําหรับผูประกอบการการ
ดําเนินธุรกิจบนสื่อออนไลนเปนการลดตนทุนในการเปดกิจการ เชน สถานที่ต้ัง การเก็บสินคาคงคลัง การจางพนักงาน ได
เปนอยางมาก เปนตน รวมทั้งสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาไดงายกวาการดําเนินธุรกิจแบบอื่นๆ  

การแขงขันทางธุรกิจ เนนไปทางการสรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่อรักษาลูกคาไวใหมากที่สุด 
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ดังนั้นแนวทางการพัฒนาธุรกิจบนสื่อออนไลน จึงจําเปนตองมีความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคา การสรางความ
ไววางใจใหกับลูกคา ไดแก คุณภาพของสินคา การสงสินคา การแจงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหกับลูกคาทราบอยางทันทวงที 
เปนตน และการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาใหมใหมากที่สุด 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษา ธุรกิจเสื้อผาบนสื่อ
สังคมออนไลน สําเร็จไปไดดวยดี ผูศึกษาขอขอบคุณผูใหสัมภาษณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหขอมูลตางๆ และขอให
ประโยชนที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ มอบใหแดบิดาและมารดาของขาพเจา 
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การตัดสินใจการใชบริการธุรกิจสปาของบคุคลท่ีอยูในวัยกลางคนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
THE DECISION MAKING TO USE THE SPA SERVICE OF MIDDLE AGE PEOPLE IN BANGKOK 
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บทคัดยอ      

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใชสปาของ
บุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อสํารวจความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 
7Ps และพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่มีตอการใชบริการในธุรกิจสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ตลอดจนเพื่อ
นําเสนอแนวทางในการตัดสินใจใชสปาภายใตกลยุทธ 7Ps และพฤติกรรมการเลือกใชบริการสปาของบุคคลที่อยูในวัย
กลางคนขึ้นไป ซึ่งเปนการสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่เปนผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป (อายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป) ในที่นี้ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น จํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test, f-test และ Multiple Regression Analysis (MRA) 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และสถานภาพ สงผลตอความ
คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ตอการใชบริการสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป นอกจากนั้นความ
คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ยังสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปอีกดวย 
 

คําสําคัญ  : การตัดสินใจ, ธุรกิจสปา, บุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป 

 
Abstract 

  This research is a quantitative research. This research aims to study the general conditions related to the decision 
of middle age people on spa selection in order to survey the expectation according to 7P’s Marketing Mix strategy, 
propose the guideline upon spa selection under7P’s Marketing Mix strategy and the behavior of middle age people on 
selecting the service of spa business and completed by 400 samples of middle age people in Bangkok only. Statistics used 
in colleting data is descriptive statistics including percentage, mean,  standard deviation , t-test, f-test and  Multiple 
Regression Analysis (MRA)  The results show that of analyzing and comparing personal factors classified by gender, age, 
Monthly income, occupation, and status on the opinion towards the expectation according to 7P’s Marketing Mix strategy 
of current spa usage of middle age people. And the expectation according to 7 P’s Marketing Mix strategy affects 
behavior of middle age people on selecting the service of spa business. 

 

KEYWORDS: DECISION, SPA, MIDDIE AGE PEOPLE 
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1. บทนํา 
ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social transition) ในหลายๆ ดานทามกลางกระแส

โลกานุวัฒน (Globalizations) โดยเริ่มเห็นความชัดเจนตั้งแตประเทศไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับแรก พ.ศ. 2504 จนกระทั่งปจจุบันมีการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การบริหารจัดการของภาครัฐบาลในชวงระยะเวลากวา 4 ทศวรรษที่ผานมา ทําใหโครงสรางทางสังคมและวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ภาคการผลิตที่มุงเขาสูอุตสาหกรรม สังคมเริ่มมีความเปนเมืองมากขึ้น ประเทศมี
พัฒนาการทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การศึกษาและการสาธารณสุข อีกทั้งยังมีพัฒนาการดานการจัดการระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประชากรของประเทศที่มุงเขาสู
สังคมผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป เปนตน สิ่งหนึ่งทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โครงสรางพัฒนาการทาง
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมและประเพณีอยางรวดเร็ว โดยเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมแบบอยางชาติพัฒนา
ทางตะวันตกเขามาปรับใชในวิถีชิวิตอยางมากมาย และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคมที่มีความ
หลากหลาย มีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งกลายเปนปจจัยและแรงผลักดันทางสังคมที่สําคัญ
ที่สําไปสูการเสริมสรางความสามารถและศักยภาพในการแขงขันระดับนานาอารยประเทศ 

ประชากรในประเทศกําลังมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาสูสังคมเมืองมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดปญหาทางสังคมมากมาย 
โครงสรางประชากรของประเทศ ที่มีแนวโนมการเปลี่ยนผาน (Transition) เขาสูสังคมผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป (ชวงอายุ 
60 ปขึ้นไป) หรือสังคมไทยในอนาคตเผชิญกับวิกฤตผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป (Old age crisis) ในขณะเดียวกันกลุมประ
กรวัยเด็ก (ชวงอายุแรกเกิด – 14 ป) มีแนวโนมลดลง ซึ่งยอมสงผลตอจํานวนของกลุมประชากรวัยทํางาน (ชวงอายุ 15 – 59 
ป) มีแนวโนมลดลงเชนกัน โดยจากขอมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศ ป 2543 – 2568 ของวิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา สัดสวนของกลุมประชากรวัยชรามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11 ในป 
2550 มาที่รอยละ 20 ในป 2568 สําหรับกลุมประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 22 ในป 2550 มาที่รอยละ 18 ในป 
2568 ในขณะที่กลุมประชากรวัยทํางานก็มีแนวโนมลดลงจากเชนกันจากรอยละ 67 ในป 2550 มาที่รอยละ 62 ในป 2568 
ทั้งนี้จากแนวโนมโครงสรางประชากรไทยที่เปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป อาจจะนําไปสูปญหาทางการ
พ่ึงพิงทางสังคม (Social Dependency) ที่สูงขึ้น ในระยะยาวยอมเปนภาระทางสังคมหรือรัฐบาลตองรับภาระอันหนักมากขึ้น
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชเปนสวัสดิการสําหรับประเทศในอนาคต (เขาถึงขอมูลไดโดย www2.ipsr.mahidol.ac.th 
/ConferenceVII) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศเริ่มกลายเปนปจจัยที่สําคัญ ที่ผลักดันใหภาคธุรกิจตองปรับกลยุทธและ
ชองทางในการดําเนินธุรกิจอยางกวางขวาง ธุรกิจเริ่มเผชิญกับภาวการณแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงชอง
ทางการเขาสูตลาดของธุรกิจรายใหมตองพิจารณาถึงโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคตอีกไมถึง 2 ทศวรรษสังคมไทยจะเผชิญกับภาวะผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป สําหรับในภาค
ธุรกิจมีความจําเปนที่จะตองเรงปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป หาก
พิจารณาสถานการณโดยทั่วไปแลวพบวาธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Healthy) จะไดรับความสนใจจากผูบริโภคใน
อนาคต โดยพื้นฐานแนวคิดดังกลาวมาจากสาเหตุที่ผูบริโภคในสังคมเมืองเริ่มมีความสนใจและใสใจในภาวะสุขภาพมาก
ขึ้น อันเนื่องมาจากภาวการณทํางานที่เมื่อยลา การเผชิญกับมลภาวะที่บั่นทอนสุขภาพตางๆ อีกทั้งความกาวหนาทาง
วิทยาการทางการแพทย ความรูของผูบริโภครวมถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงสารสนเทศทางดานสุขภาพตางๆ ทําให



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 13 

ประชาชนมีความรูและรักษาสุขภาพมากขึ้น และที่สําคัญธุรกิจดังกลาวไดรับความสนใจอยางแพรหลายจากนักทองเที่ยว
ตางประเทศ  

ธุรกิจสปาเขามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว ชวงนั้นสปาเปนเพียงธุรกิจที่แฝงตัวอยูภายในโรงแรมหรู
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก ปจจุบันนอกจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่แสวงหาบริการดานสปาแลว คนไทย
เองก็ใหความสนใจไมแพกัน สงผลใหธุรกิจสปามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจสปาในประเทศไทยจึงมี
ผูประกอบการที่เปนชาวไทย และผูประกอบการชาวไทยที่รวมลงทุนกับชาวตางชาติ โดยเลือกลงทุนใหบริการสปาใน
โรงแรม รีสอรท หรือตามแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ กระแสการใหความสําคัญตอสุขภาพอยางจริงจังของคนไทย ทําให
ธุรกิจสปาเริ่มขยับตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอยางรวดเร็วในยานธุรกิจและแหลงทองเที่ยว ภายใตแนวคิดการ
ใหบริการที่หลากหลายรูปแบบ และเปนที่จับตากันวาธุรกิจสปาจะเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจบริการดานสุขภาพที่มีศักยภาพการ
เติบโตสูงตอไป จากที่เคยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20-30 ตอป ธุรกิจสปาสามารถดึงรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
ไดไมตํ่ากวา 24,000 ลานบาท และธุรกิจสปาขนาดเล็กที่เปนตลาดของคนไทยมีกําลังบริโภคประมาณ 2,000 ลานบาทตอป 
คาดวารายไดจากธุรกิจสปาในตลาดทองเที่ยวตางประเทศในสวนนี้นาจะขยายตัวไดอีก เนื่องจากความตองการมีโอกาส
เติบโตตามอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งยังเปนหนึ่งในธุรกิจบริการดาน
สุขภาพ ที่ภาครัฐกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเซีย ป 2546-2554 และนํารายไดเขาประเทศ
ไมนอยกวา 100,000 ลานบาทแนวโนมเกี่ยวกับความสนใจในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นของคนไทยในกลุมชนชั้นกลาง 
ซึ่งเปนประชากรสวนใหญหรือรอยละ 70 ของประชากรไทยทั้งหมด เปนโอกาสใหธุรกิจสปาขยายตัวสูตลาดระดับกลางซึ่ง
มีลูกคากลุมเปาหมายทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทย รวมถึงกลุมนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อระดับปาน
กลางขึ้นไป โดยผูประกอบการธุรกิจสปาสวนใหญจะเปนคนไทย เปดดําเนินธุรกิจอยูในเมืองใหญ  ประกอบกับปจจุบัน
ประเทศไทยสรางความเชื่อมั่นดานชื่อเสียงของสปาอันดับ 1 ในเอเซียมาแลวระยะหนึ่ง รวมถึงการพัฒนาในอุตสาหกรรม
ทั้งในดานเครื่องมือ อุปกรณ และสินคาสําหรับสปาที่มีการเติบโตและขยายธุรกิจสูการสงออกไปยังตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง (เขาถึงขอมูลไดโดย www2.ipsr.mahidol.ac.th/ ConferenceVII) 

ทามกลางกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรของประเทศไทยนับจากนี้ ธุรกิจสปามีความ
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจใหรองรับกับโครงสรางของผูบริโภคในอนาคตที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น
โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยกลางคน(อายุ 40 ปขึ้นไป)  ก็เปนที่นากังวลเกี่ยวกับขีดความสามารถและศักยภาพในการรองรับการ
ใหบริการในประเด็นการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่ทําศึกษาแนว
ทางการจัดการธุรกิจสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งเปนวัยที่จะตองมีการเตรียมความพรอมของรางกายที่จะเขา
สูวัยผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปที่นับวันจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจประเภทนี้สามารถสรางงานสรางรายไดใหแก
แรงงานซึ่งสวนใหญมาจากประชาชนในทองถิ่น นับวาเปนการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการ
กระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่นที่จะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการแขงขันในเชิงธุรกิจได  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการตัดสินใจใชสปาของ
บุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป โดยมุงสํารวจความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ตอการใชบริการในส
ปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) กระบวนการ (Process) พนักงาน (People) และ ลักษณะทางกายภาพ (Physical) ประชากรที่ใชในการศึกษา 
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ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป (อายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป) ในที่นี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปาหมายของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเปน
ประชากรที่ไมสามารถนับจํานวนได (Infinite Population) ซึ่งผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50% หรือ .05 จากประชากร
ทั้งหมด ตองการระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% หรือ .05 ขนาดของ
กลุมตัวอยางจะคํานวณไดจากสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ W.G.cochran 

 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่องการตัดสินใจใชส
ปาของวัยกลางคนขึ้นไป ในลักษณะการแสดงความคาดหวังของธุรกิจ สปาภายใต   กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps 
ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) 
พนักงาน (People) และ ลักษณะทางกายภาพ (Physical) โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่มีผูดําเนินการไวแลว 
เอกสารตําราวิชาการที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการ  

1.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามจาก
ประชากรที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง ที่ผานขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมีดังตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายถึงลักษณะกลุมตัวอยางดังนี้ 

 1.1) หาคาความถี่ (Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2 คือ ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยทั่วไปที่มีตอการใชบริการสปา 

1.2 คารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม และสวนที่ 2 คือ ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นโดยทั่วไปที่มีตอการใชบริการสปา 

 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
2.1 สมมติฐานขอที่ 1 บุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับรายได ระดับ

การศึกษา แตกตางกันมีความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ตอการใชบริการในธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัย
กลางคนขึ้นไป ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ 
(Process) พนักงาน (People) และ ลักษณะทางกายภาพ (Physical) แตกตางกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ 
Independent t-test  เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมสําหรับตัวแปรดานเพศ และใชสถิติ F-
test แบบ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมสําหรับ
ตัวแปรดาน อายุ ระดับการศึกษา รายไดสวนตัวตอเดือน ที่มาของรายได อาชีพ และสถานภาพ 

2.2 สมมติฐานขอที่ 2 สวนผสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสปาของบุคคลที่อยูในวัย
กลางคนขึ้นไป จะทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Regression Analysis วิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 15 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
  ผลการศึกษา พบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40-45 ป มีศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรี มีรายไดสวนตัว 30,000 บาทขึ้นไป มีรายไดจากคาจางเงินเดือน สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน มี
สถานภาพสมรส   

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นโดยทั่วไปที่มีตอการใชบริการสปา พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสปา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือเพื่อนรวมงาน สื่อที่มีอิทธิพลในการใชบริการสปาคือเปนการบอกตอ ประเภท
ของสปาที่เขาใชบริการคือ Day Spa: ลักษณะผูใชบริการจะเปนระยะสั้นๆประมาณ 1-2 ช่ัวโมง วัตถุประสงคในการมาใช
บริการคือเพื่อผอนคลาย ชนิดของสปาที่มาใชบริการคือนวดตัว (นวดไทย นวดน้ํามันหอมระเหย นวดสมุนไพรและลูก
ประคบ) คาบริการโดยเฉลี่ยที่มาใชตอครั้งคือ คาบริการโดยเฉลี่ยที่มาใชตอครั้ง โปรโมชั่นที่ใหความสนใจมากที่สุดคือ 
เปอรเซ็นตสวนลด ชวงเวลาที่ใชบรกิารสปาเกือบทั้งหมดเห็นวาเวลาไมแนนอน วันที่มาใชบริการสปาคือ ไมมีวันที่แนนอน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตาม
กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล และดานกายภาพ ที่มีเพศที่แตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง 
ดานสถานที่ และดานบุคคล อายุแตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps 
ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทาง
การตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานกายภาพ ที่มีอายุแตกตางกันมีตอความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้น
ไปไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง 
ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล และดานกายภาพ ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปา
ของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง ดานราคา ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปา
ของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล และดานกายภาพ ที่มีรายได
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ตัวตัวตอเดือนแตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการ
ในธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล และดานกายภาพ ที่มีที่มา
ของรายไดแตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการใน
ธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล และดานกายภาพ ที่มีอาชีพ
แตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจ สปา
ของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการในธุรกิจสปาของผูสูง 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานบุคคล และดานกายภาพ ที่มี
สถานภาพแตกตางกันมีตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบริการใน
ธุรกิจสปาของผูที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป 
ผลการวิจัยพบวา ดานแหลงขอมูลที่ใชในการปรึกษา โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (X1) ดานกายภาพ 
(X3) และดานการสงเสริมการตลาด (X2) ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถรวมกันทํานายสวนประสมทางการตลาด 
7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ดานแหลงขอมูลที่ใชในการปรึกษา (Y1) ไดรอย
ละ 54.7 (Adjusted R2 = .547) โดยมีคาความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .967 

 ดานแหลงขอมูลที่ใชในการรับฟงขาวสาร โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (X1) ดานบุคคล (X5) 
ดานกระบวนการ (X4) ดานกายภาพ (X6) ดานสถานที่ (X3) และดานราคา (X2) ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้สามารถ
รวมกันทํานายสวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ดาน
แหลงขอมูลที่ใชในการรับฟงขาวสาร (Y2) ไดรอยละ 58.4 (Adjusted R2 = .584) โดยมีคาความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานายเทากับ .804 

 ดานประเภทของสปา โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (X1) ดานราคา (X2) และดานกายภาพ (X3) 
ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถรวมกันทํานายสวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสปาของ
บุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ดานประเภทของสปา (Y3) ไดรอยละ 56.9 (Adjusted R2 = .569) โดยมีคาความคาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานายเทากับ 1.182 

 ดานชนิดของสปา โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (X1) และดานสถานที่ (X2) ตามลําดับ โดยตัว
แปรทั้ง 2 ตัวนี้สามารถรวมกันทํานายสวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสปาของบุคคลที่อยูในวัย
กลางคนขึ้นไป ดานชนิดของสปา (Y4) ไดรอยละ 29.2 (Adjusted R2 = .292) โดยมีคาความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานายเทากับ 3.034 

 ดานวัตถุประสงค โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานที่ (X3) ดานราคา (X2) ดานผลิตภัณฑ (X1) และดาน
กายภาพ (X4) ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้สามารถรวมกันทํานายสวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอการตัดสินใจ
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เลือกใชสปาของบุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไป ดานวัตถุประสงค (Y5) ไดรอยละ 72.7 (Adjusted R2 = .727) โดยมีคาความ
คาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .887 

 

4. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยขางตนสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดที่ไดจากผลการวิจัย ดังรูป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิดที่ไดจากผลการวิจัยขางตนสามารถอธิบายไดวาปจจัยสวนบุคคลของผูที่ใชบริการสปาที่แตกตาง
กันนั้นมีผลตอความคาดหวังในการใชบริการสปาในดาน 7Ps ที่อาจแตกตางกันในบางประเด็น โดยจากผลการวิจัย พบวา 
ในกรณีที่มีเพศแตกตางกันนั้นสงผลใหความคาดหวังในการใชบริการสปาในดาน 7Ps แตกตางกันทุกประเด็น ดังนั้นผูที่จะ
ประกอบธุรกิจสปาจะตองทําการเจาะกลุมเปาหมายใหมากขึ้นโดยมีการใหบริการที่เหมาะสมในแตละเพศ เนื่องจากเพศชาย
และเพศหญิงมีความคาดหวังในการใชบริการที่แตกตางกัน 

  สําหรับในกรณีที่มีอายุที่แตกตางกันพบวามีความแตกตางกันในบางประเด็นเทานั้น ซึ่งไดแกในดานสถานที่และ
ดานบุคคล ซึ่งในที่นี้ช้ีใหเห็นวาบุคคลที่มีอายุที่แตกตางกันมีความคาดหวังในการใชบริการที่มีการอํานวยความสะดวกใน
ดานของสถานที่และการที่มีบุคลากรในการใหบริการที่แตกตางกัน ฉะนั้นผูประกอบธุรกิจจะตองใหความสําคัญในเรื่อง
ของการมีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ที่ใหบริการซึ่งสปาผูสูงอายุจะตองมีการอํานวยความสะดวกที่มากกวาสปา
ทั่วไป เนื่องจากผูที่มีอายุมากขึ้นจะตองการบริการที่คอนขางจะพิเศษขึ้นกวาบุคคลหนุมสาวที่ตองการใชบริการสปาทั่วไป 
อีกทั้งอาจจะตองมีการใหบริการโดยเปนบุคคลกรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะรางกายของ
ผูสูงอายุนั้น คอนขางจะมีความออนแอมากวา 

 ในขณะที่เมื่อคํานึงถึงในเรื่องของระดับการศึกษากับการคาดหวังในการใชบริการสปาในดาน 7Ps พบวาจะมีความ
คาดหวังที่แตกตางกันในเกือบทุกดานยกเวนดานราคา ดังนั้นจึงสามารถบอกไดวาการที่บุคคลมีระดับการศึกษาแตกตางกัน
ยอมมีความคาดหวังที่แตกตางกัน เนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นตามไปดวย 

 และหากพิจารณาถึงดานของรายได พบวา ผูที่มีรายไดแตกตางกันมีความตองการในการใชสปาที่แตกตางกันทุก
ประเด็น ดังนั้นช้ีใหเห็นวาผูที่มีรายไดตางกันนั้นมีความคาดหวังในการใชบริการที่แตกตางกัน อาทิ ผูที่มีรายไดสูงอาจจะไม
สนใจเรื่องของการสงเสริมการขายสักเทาไร เพียงแคตองการการบริการที่ดีมีมาตรฐาน ถึงไมมีโปรโมชั่นที่จูงใจก็จะ
ตัดสินใจใชบริการหากเปนบริการที่ดี แตผูที่มีรายไดนอยจะสนใจในเรื่องของการสงเสริมการขาย และสวนใหญเลือกที่จะ
ใชบริการสปาในชวงที่มีโปรโมชั่นลดราคา 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ   
- อายุ   
- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 

คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 7Ps ตอ
การใชบริการใน สปาของผูท่ีอยูในวัยกลางคนขึ้นไป 

ผลิตภัณฑ (Product) 
ราคา (Price) 

สถานที่ (Place) 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

กระบวนการ (Process) 
พนักงาน (People) 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
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  ตลอดจนหากพิจารณาถึงดานของอาชีพและสถานภาพ พบวา ผูที่มีอาชีพและสถานภาพที่แตกตางกันมีความ
คาดหวังในการใชสปาที่แตกตางกันทุกประเด็น ดังนั้นช้ีใหเห็นวาผูที่มีอาชีพและสถานภาพที่ตางกันนั้นมีความคาดหวังใน
การใชบริการที่แตกตางกัน อาทิ ผูที่มีอาชีพที่ตองทํางานใชสมองมากๆ และผูที่ใชแรงกายทํางานมากๆ มีลักษณะของการ
เลือกใชประเภทของการบริการที่แตกตางกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรอบแนวคิดขางตนเปนกรอบแนวคิดที่แสดงถึงการทดสอบความคาดหวังตอการใชบริการสปาวามีผลตอ

พฤติกรรมในการเลือกใชสปาหรือไม ซึ่งจากการศึกษาในดานของความคาดหวังในดาน 7 Ps กับพฤติกรรมการเลือกใชสปา
ในเรื่องของแหลงขอมูลที่ใชในการปรึกษาเพื่อทําการตัดสินใจเลือกใชบริการสปานั้น พบวา สวนประสมทางการตลาด 7 Ps 
มีอยู 3 ดานดวยกันที่มีผลตอการตัดสินใจ ไดแก ดานผลิตภัณฑและดานกายภาพซึ่งจะสงผลในทางบวก กลาว คือ หากมีการ
กระตุนผูบริโภคดวยการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่ดีและประกอบกันมีสภาพแวดลอมในการอํานวยความสะดวกที่ดี
จะสงผลใหมีผูมาใชบริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวแปรอีกหนึ่งดานก็คือดานการสงเสริมการตลาดจะมีผลทางลบกับการ
ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากพบวา บุคคลที่อยูในวัยกลางคนขึ้นไปไมไดใหความสนใจกับการสงเสริมการตลาดมากเทาที่ควรแต
ตองการผลิตภัณฑและบริการที่ดีเพื่อใชประกอบเปนแหลงขอมูลที่ใชในการปรึกษาเพื่อตัดสินใจเลือกใชบริการสปา 

 สําหรับในดานแหลงขอมูลที่ใชในการรับฟงขาวสาร พบวา ความคาดหวังในดาน 7 Ps ที่มีผลตอแหลงขอมูลที่ใชใน
การรับฟงขาวสารพบวา สวนประสมทางการตลาด 7 Ps มีอยู 6 ดานดวยกันที่มีผลตอการตัดสินใจ ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพซึ่งจะสงผลในทางบวก ในขณะที่ตัวแปรอีกหนึ่งดานก็คือดานสถานที่ และ
ดานราคา จะมีผลทางลบกับการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งในดานประเภทของสปาที่ชอบใชบริการ พบวา ความคาดหวังในดาน 7 
Ps ที่มีผลตอประเภทของสปาที่ชอบใชบริการ  พบวา สวนประสมทางการตลาด 7 Ps มีอยู 3 ดานดวยกันที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานราคาซึ่งจะสงผลในทางบวก ในขณะที่ตัวแปรอีกหนึ่งดานก็คือดานกายภาพ จะมีผล
ทางลบกับการตัดสินใจซื้อ   และหากพิจารณาในดานชนิดของสปาที่ชอบใชบริการ พบวา ความคาดหวังในดาน 7 Ps ที่มี
ผลตอชนิดของสปาที่ชอบใชบริการ  พบวา สวนประสมทางการตลาด 7 Ps มีอยู 2 ดานดวยกันที่มีผลตอการตัดสินใจ ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ และดานสถานที่ซึ่งจะสงผลในทางบวก  ดลอดจนในดานวัตถุประสงคของการมาใชบริการสมา พบวา ความ
คาดหวังในดาน 7 Ps ที่มีผลตอวัตถุประสงคของการมาใชบริการสมา พบวา สวนประสมทางการตลาด 7 Ps มีอยู 4  ดาน
ดวยกันที่มีผลตอการตัดสินใจ ไดแก ดานสถานที่ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานกายภาพซึ่งจะสงผลในทางบวกตอการ
ตัดสินใจใชบริการสปาใดเรื่องของวัตถปุระสงคของการมาใชบริการสปา 

คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทาง
การตลาด 7Ps ตอการใชบริการใน สปาของผูท่ี

อยูในวัยกลางคนขึ้นไป 
ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) 
สถานที่ (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
กระบวนการ (Process) 
พนักงาน (People) 

พฤติกรรมการเลือกใชสปาของผูท่ีอยูในวัย
กลางคนขึ้นไป 

แหลงขอมูลที่ใชในปรึกษาเพื่อการตัดสินใจเลือกใช
บริการสปา 

แหลงขอมูลที่ใชในการรับฟงขาวสาร 

ประเภทของสปาที่ชอบใชบริการ 

ชนิดของสปาที่ชอบใชบริการ 

วัตถุประสงคของการมาใชบริการสปา 
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จากการอธิปรายผลเบื้องตนสามารถสรุปผลเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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คาดหวังตามกลยุทธสวนผสมทาง
การตลาด 7Ps ตอการใชบริการใน สปาของผูท่ี

อยูในวัยกลางคนขึ้นไป 
ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) 
สถานที่ (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
กระบวนการ (Process) 
พนักงาน (People) 
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วัตถุประสงคของการมาใชบริการสปา 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคา GOLD FUTURES 
FACTORS INFLUENCING ON GOLD FUTURES PRICE 
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 ------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา GOLD FUTURES” มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอราคา Gold Futures ในประเทศไทย ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคา London Gold 
AM Fixing ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก และปริมาณทองคําสํารองระหวาง
ประเทศ (2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาใชประโยชน ตอผูลงทุนในตราสารอนุพันธ “Gold Futures” ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต กุมภาพันธ 2552 ถึง
เดือนธันวาคม 2554 จํานวน 35 เดือน ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายเดือน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา GOLD FUTURES อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ ราคา London Gold AM Fixing ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคา Gold Futures ในประเทศไทย นักลงทุนสามารถนําความสัมพันธที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้ ไปใชในการพิจารณาวางแผนการลงทุนใน Gold Futures เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณาจากปจจัยที่
มีความสัมพันธกับราคา Gold Futures ในประเทศไทย 

 

คําสําคัญ : GOLD FUTURES, ตลาดตราสารอนุพันธ 
 

Abstracts 

This research is to study the factors influencing on gold price in the future. The purpose of this research is to (1) 
study the relationship between the factors and the result which affected on Gold price in Thailand such as the foreign 
exchange rate, London Gold AM Fixing, Consumer Price Index, US dollar index, Oil price, Reserving gold volume (2) be 
useful for the investors who invest in derivatives “Gold Futures” at the present and future.  This study is the literature 
review from February, 2009 to December, 2011 with the period of 35 months. The study is to analyze the relationship 
between independent and dependent variables by using Multiple Linear Regression Method.  

The result of this research indicated that there is significantly relationship among Foreign exchange rate, London 
Gold AM Fixing, US Dollar Index, oil price which affected on gold price future in Thailand. This research is useful for 
the investors who plan to gain the returns in Gold Future’s project. 

 

KEYWORDS: GOLD FUTURES, TFEX 
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1. บทนํา 
ปจจุบันทั่วโลก นักลงทุนไดใช “ตราสารอนุพันธ (Derivatives)” เปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง โดยมี

จุดมุงหมายหลักของการลงทุนคือตองการผลตอบแทนหรือกําไรใหไดมากที่สุด ตราสารอนุพันธกําลังไดรับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหตลาดทางการเงินมีการลงทุนที่คึกคักมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อตราสารอนุพันธที่มีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย หลักๆ ของโลก (Organized Derivatives Markets) เชน Chicago Board of Trade หรือ New York Mercantile 
Exchange หรือจะเปนการทําสัญญาตราสารอนุพันธระหวางผูซื้อกับผูขายโดยตรงก็ได (Private Contracts) ซึ่งเปนตลาดที่มี
การซื้อขายตราสาร ที่มีมูลคาผูกพันกับตราสารทางการเงินหรือสินทรัพยอื่น เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหุน 
และราคาสินคาโภคภัณฑ 

สําหรับการลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธโกลดฟวเจอรสในประเทศไทยนั้น นักลงทุนไดใหความสนใจในการ
ลงทุนโกลดฟวเจอร หลังจากที่ราคาทองคําไดมีการผันผวน และมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการลงทุน
ในตราสารอนุพันธประเภทนี้ ตองใชเวลาติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และตองมีความรูเรื่องการวิเคราะหทางเทคนิค 
นักลงทุนจึงตองมีความระมัดระวังในการลงทุนเปนอยางมาก เนื่องจากการประเมินจากการซื้อขายตราสารอนุพันธนั้น
คํานวณไดยาก เพราะขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพยอางอิง (Underlying Assets) จึงเปนการยากตอการคํานวณ
ผลลัพธ  

จากความผันผวนของราคาสินทรัพยอางอิง (Underlying Assets) ที่จะสงผลใหเกิดความเสี่ยงใน “ตราสารอนุพันธ 
(Derivatives)” งานวิจัยเรื่องนี้จึงไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา Gold Futures เพื่อใหผูที่จะลงทุนในตราสาร
อนุพันธ หรือนักลงทุนหนาใหมสามารถนํางานวจิัยนี้ไปวิเคราะหประเมินความเสี่ยงในการซื้อขายตราสารอนุพันธได 

 
2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา Gold Futures ผูวิจัยจะขอเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

• แนวคิดเกี่ยวกับทองคํา 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทองคํา 

- ความหมายและความรูทั่วไปเกี่ยวกับโกลดฟวเจอรส (Gold Futures) 

• แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน  
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักลงทุน 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเก็งกําไร  

• ความหมายและความสัมพันธของปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา Gold Futures 

• งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
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ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรเพื่อใชในการทํางานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม โดยวรรณกรรมดังกลาวเปนตัว

สนับสนุนวาตัวแปรที่ไดคัดเลือกมานั้น ไดผานการวิจัย และมีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะมีงานวิจัยดังตอไปนี้  

พจนา คําจริง (2552) ศึกษางานวิจัยสารนิพนธ เรื่อง “ปจจัยกําหนดราคาทองคําแทงภายในประเทศไทย” ผลการวิจัย

สรุป ดังนี้ ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผูบริโภค และปริมาณทองคําสํารองระหวางประเทศ โดย

ปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงภายในประเทศ  

กิติวัจน ตุลสงวน (2552) ศึกษางานวิจัยคนควาแบบอิสระ เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําภายในประเทศไทย” 

ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ ดัชนีราคาผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ (CPI), อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐฯ (FX), อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ (INT), ราคาน้ํามันดิบในตลาด NYMEX 

(OIL) กับตัวแปรตามที่เปนราคาทองคําภายในประเทศไทย (GP) มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 

อรรถพร เลี้ยวรุงโรจน (2551) ศึกษางานวิจัยการคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําใน

ประเทศไทย” ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ ราคาทองคําในประเทศกับราคาทองคําในตลาดโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกัน มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันโดยมีนัยวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ เปนตัวแปรสําคัญที่ทําให

ราคาทองคําในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงขามกันกับราคาตลาดโลก 

เจษฎา วงศแสนสุขเจริญ (2552) ศึกษางานวิจัยคนควาแบบอิสระเรื่อง “ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการซื้อขาย 

Gold Futures” ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ ราคา London Gold AM Fixing, US Dollar Index และราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 

NYMEX Crude Oil มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันราคา Gold Futures  

กิตติพงษ สรรเพชุดาญาณ (2551) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยกําหนดราคาทองคําแทงในประเทศไทย” 

ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และดัชนีราคาผูบริโภคมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ราคาทองคําแทงขายในประเทศ  สวนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในชวงเวลากอนหนา  และราคาน้ํามันดิบดูไบ มีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคําแทงขายในประเทศ  

ปยะวิทย หมดมลทิน (2549) ไดศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาทองรูปพรรณ” 

ผลการวิจัยสรุป ดังนี้  

• ชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก ราคาน้ํามัน ปริมาณเงินในมือประชาชน และอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ตัวแปรแตละตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองรูปพรรณในเขต

กรุงเทพฯ  

• ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก และราคาเฉลี่ย

ทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพฯ ยอนหลัง 3 เดือน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพฯ ไดดี 

• ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ และ

ราคาเฉลี่ยทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพฯ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาทองรูปพรรณในเขตกรุงเพทฯ ไดดี 
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จิตประพันธ ยืนสงามั่นคง (2549)  ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ เรื่อง “การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา

ทองคําในประเทศไทย และการพยากรณราคาทองคํา ดวยแบบจําลองของบอกซและเจนกินส” ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ ราคา

ทองคําในตลาดโลก ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยตอดอลลารสหรัฐ และเหตุการณกอวินาศกรรม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 โดยทั้ง 4 ปจจัยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําใน

ประเทศไทย 

รพีพรรณ ธัญญสาธุกล (2551)  ศึกษางานวิจัยเฉพาะเรื่อง  เรื่อง “การซื้อขายทองคําแทงในประเทศไทย (ชวงป พ.ศ. 

2543 – 2549)” ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลารสหรัฐฯ) สามารถนํามาใช อธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในประเทศไทย 

จิรพงษ ชูเช้ือ (2551) ศึกษางานสารนิพนธ “ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารอนุพันธ” ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ หากนัก

ลงทุนลงทุนในตราสารอนุพันธประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนา นักลงทุนจะตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่มีมูลคา

สูงสุด แตหากลงทุนในตราสารอนุพันธประเภท Put Option นักลงทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการลงทุนนอยที่สุด  

เกษมะณี การินทร (2554) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ เรื่อง“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในตรา

สารอนุพันธโกลดฟวเจอรสของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ รายได ความเสี่ยงในการลงทุนการ

กระจายการลงทุน และขอมูลขาวสารมีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจลงทุนและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจลงทุนในโกลดฟวเจอรส และความตั้งใจลงทุนมีอิทธิพลทางตรงตอการแสดงออกของพฤติกรรม  

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา GOLD FUTURES” มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลา (Times Series) ซึ่งเปนคาสถิติที่ไดมาจากการเก็บรวบรวม

จากแหลงขอมูลตางๆ โดยประเภทของขอมูลที่ใชในประกอบการศึกษา คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ง
ประกอบดวย  

1. การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ Gold Futures จากหนังสือ บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดย
มีแหลงขอมูลจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง บริษัท หลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด และ
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และสมาคมผูคาทองแหงประเทศไทย 

2. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน เพื่อนํามาใชในการอางอิง และ
สนับสนุนผลการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคา London Gold AM 

Fixing ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก และปริมาณทองคําสํารองระหวางประเทศ 
โดยกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 35 เดือน โดย
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ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายเดือน (สัญญาซื้อขาย Gold Futures ไดเปดใหบริการซื้อขายในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2552 ขอมูลที่ไดนํามาใชในงานวิจัย จึงไดเก็บรวบรวมตั้งแตเริ่มมีการซื้อขายสัญญา Gold Futures) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา Gold Futures มีระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแต

เดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 35 เดือน ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายเดือนโดยการหาคาความสัมพันธจะ
ใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งใชการพยากรณที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว 

การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล 
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการ

ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความสัมพันธราคา Gold Futures ในประเทศไทย โดยทําการทดสอบสมมติฐาน
ดวยการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยมีแบบจําลองดังนี้ 

GVBNYMEXBUSDXBCPIBLG(AM)BERBaFUTURES GOLD 654321 ++++++=  
โดยที่  a หมายถึง    คาคงที่ของสมการถดถอย 

 B หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
 ER หมายถึง    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  
 LG (AM) หมายถึง    ราคา London Gold AM Fixing 
 CPI  หมายถึง     ดัชนีราคาผูบริโภค  
 USDX หมายถึง    ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ  
 NYMEX หมายถึง    ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
 GV หมายถึง    ปริมาณทองคําสํารองระหวางประเทศ 

 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series) ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 35 
เดือน ไดนําตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรตามมาเขาสูสมการ จึงไดผลการวิเคราะหขอมูล แบบ Modified 
Model ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา Gold Futures ในประเทศไทยได 99.8% (R 
Square = 0.998) ซึ่งมีคา Sig = 0.000 และ F = 4,705.99 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ (Exchange Rate) 
ราคา London Gold AM Fixing ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ (US Dollar Index) และราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก (NYMEX 
Crude Oil) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคา Gold Futures ในประเทศไทย (Sig = 0.017 , Sig = 0.001 และ Sig = 0.00 
ตามลําดับ ซึ่ง Sig < 0.050)  

 
5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนต้ังแต กุมภาพันธ 2552 ถึงธันวาคม 2554 
จํานวน 35 เดือน สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคา London Gold AM Fixing 
ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐและน้ํามันดิบในตลาดโลก มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคา Gold Futures ในประเทศไทย 
โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายราคา Gold Futures   ในประเทศไทยได 99.8% (R Square = 0.998) ซึ่งมีคา 
Sig = 0.000 และ F = 4,705.99 โดยมีสมการดังนี้ 
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GOLD FUTURES = 20,160.363 + 559.206ER + 14.712LG(AM) + 21.019USDX +12.795NYMEX 

โดยที่  ER หมายถึง    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  
 LG (AM) หมายถึง    ราคา London Gold AM Fixing 

 USDX หมายถึง    ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ  
 NYMEX หมายถึง    ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  
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การตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
DECISION TO USE SOCIAL MEDIA TOOLS FOR E-COMMERCE 

 

ณัฐพงษ วงศกัลปฐิติ1 และ ดร.ณกมล จันทรสม2  
1นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2อาจารยที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยารังสิต 

---------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตัดสินใจใชสื่อสังคม
ออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการธุรกิจ SME ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูรายการ “SME ตี
แตก” โดยประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนผูประกอบการธุรกิจ SME ทั้งหมด 10ทานที่ประสบ
ความสําเร็จในการใชสื่อสังคมออนไลนเชิงธุรกิจ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกตามจํานวนสมาชิกในสื่อสังคม
ออนไลนของแตละธุรกิจที่ตองมีมากกวา 1,000คนขึ้นไป จากนั้นจึงไดทําการติดตอขอนัดเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ
แบบตัวตอตัว 

ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการธุรกิจ SME ทุกทานมีความรู ความเขาใจในการใชสื่อพ้ืนฐานในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเปนอยางดี และเปนผูที่ใชสื่อสังคมออนไลนแบบสวนตัวเปนประจําทุกวัน จึงเห็นถึง
ประโยชนและลองปรับใชใหเขากับรูปแบบธุรกิจ โดยสื่อสังคมออนไลนสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของกลุม
ลูกคาเปาหมายและองคกรไดเปนอยางดี โดยผูประกอบการสามารถเปนเจาของสื่อที่มีอิสระในการสื่อสาร จึงสามารถสง
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนทั้งที่เกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกรตรงไปถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งยังสามารถใชเปนสื่อกลางเพื่อพูดคุย ตอบคําถาม ขอสงสัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจแกกลุมลูกคาไดอยางทันทวงที และดวย
ความที่สื่อสังคมออนไลนเปนสื่อที่ประหยัด ไมเสียคาใชจาย จึงมีความคุมคาและพอใจอยางยิ่งในการนํามาใชเปนเครื่องมือ
เพื่อกอประโยชนในเชิงธุรกิจ  

โดยรวมของผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการในปจจุบันควรตื่นตัวและใหความสําคัญกับการใชสื่อสังคมออนไลน
ต้ังแตวันนี้ เพื่อใหเกิดความชํานาญ เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงในการสรางชองทางสื่อสารขององคกรอยางเปนระบบ ชวยให
การบริหารธุรกิจเปนไปในรูปแบบทันโลก ครบวงจร ครอบคลุมทุกดาน โดยผูประกอบการควรเลือกใชสื่อสังคมออนไลน
อยางมีเหตุผล ใหตรงตามกลุมลูกคาเปาหมาย ใชอยางพอดี ไมจําเปนตองใชทุกประเภท เพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

คําสําคัญ : สื่อสังคมออนไลน, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

1. บทนํา 
 สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารที่มีบทบาทสําคัญในยุคขอมูลขาวสาร (Information 

Age) โดยมีวิวัฒนาการและพัฒนามาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสงขอมูลขาวสารของสื่อสิ่งพิมพที่จับตองไดมาสูยุค
ดิจิตอล 
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 โดยเริ่มในป 1971 ที่มีการสงขอมูลถึงกันผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (e-mail) และในป 1978 เริ่มมี
การใชระบบโทรคมนาคม ประเภทโทรศัพท รวมทั้งการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ผานเว็บเบราสเซอร (Web 
Browser) เปนครั้งแรก ซึ่งรูปแบบทั้งหมดที่กลาวมาลวนการสงขอมูล ขาวสารถึงกันผานทางสัญญาณสายไฟ สายเคเบิ้ล ซึ่ง
เปนสิ่งที่เราไมสามารถจับตองได รวมทั้งการพัฒนาระบบโทรศัพทมือถือ ที่สามารถสงขอมูลขาวสารถึงกันผานความถี่ใน
อากาศ จึงแสดงใหเห็นวารูปแบบการติดตอสื่อสารนั้นเปลี่ยนไปอยางชัดเจนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

 ปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) ที่ผูคนมีการติดตอสื่อสารกันมากกวายุคกอนหนานี้อยางมาก เปน
ยุคที่ทุกคนตองเรียนรู ปรับตัว พัฒนากลยุทธ และแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ นอกจากจะตองทําความเขาใจกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ผานเขามา ยังตองรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสื่อสารของผูคนอีกดวย ซึ่ง
พฤติกรรมที่นาสนใจยิ่งอยางหนึ่งคือ การเขาสูเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่ทําใหผูคนสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับผูคนทั่วโลกกวา 500 ลานคน เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยการเขาสูโลกไรพรมแดนของการสื่อสารนี้เปนการ
กระจายขาวสารรอบตัวแบบ 360 องศา ซึ่งกอประโยชนหลายแงมุมทั้งตอบุคคล กลุมบุคคลและธุรกิจที่ใชสื่อสังคม
ออนไลน และอยูรวมกันในเครือขายสังคมออนไลน 

 สื่อสังคมออนไลนเขามามีอิทธิพลและบทบาทอยางมากทางดานการสื่อสาร เปนเครื่องมือที่ทําใหทุกคนสามารถ
เปนเจาของสื่อ ที่มีอิสระทางการสื่อสาร มีอํานาจในการควบคุมขาวสารดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาสื่อกระแสหลัก อีกทั้ง
เปนเครื่องมือที่ประหยัดตอคาใชจายและสามารถสงขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพที่ทําใหผูใชเกิดการยอมรับและ
ความพึงพอใจ จึงเปนที่นิยมใชงานกันอยางแพรหลายในทุกสังคมทั่วโลก 

 ทางดานสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการแขงขันเพิ่มมากขึ้นเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน เพื่อครองสวนแบง
ทางการตลาด เพื่อสรางศักยภาพขององคกร เพื่อใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางมั่นคง กลยุทธทางการตลาดจึงเขามามีบทบาท
สําคัญในการแขงขัน ซึ่งผูประกอบการที่ตัดสินใจใชกลยุทธการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) 
รวมกับการสื่อสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ เพราะถือเปนการปรับใช
ความรูดานเทคโนโลยีการสื่อสารใหสอดคลองกับยุคปจจุบัน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ เริ่มมีการตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนในการ
ประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เพื่อชวยเพิ่มโอกาสในการสงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
สินคาและบริการของธุรกิจไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น สามารถกระตุน สรางแรงจูงใจแกผูบริโภคใหเกิด
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของธุรกิจไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประเภทการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ 
(Interview Method) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดในเรื่องการกําหนดประชากร การ
สุมกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทํา และการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย 

 ขอมูลประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยใหความสนใจที่จะศึกษากลุมผูประกอบธุรกิจ SME ที่
ไดรับการคัดเลือกเขารวมรายการ “SME ตีแตก” ทั้งปที่ 1 และปที่ 2 โดยผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
การคนหาผานเอกสาร และระบบอินเตอรเน็ตในเว็บไซตตางๆ กระทั่งตัดสินใจใชขอมูลอางอิงจากเว็บไซต Wikipedia 
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(http://th.wikipedia.org/wiki/SME_ตีแตก) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 ซึ่งไดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยดวยวิธีการสัมภาษณจํานวน 10 ธุรกิจ 

 ประชากรที่ใชศึกษาในการวิจัยนี้ คือ ผูประกอบการธุรกิจ SME ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมรายการ “SME ตีแตก” 
ทั้งปที่ 1 และปที่ 2 รวมทั้งหมด 85 ธุรกิจ จากนั้นผูวิจัยไดทําการกําหนดเงื่อนไขเพื่อใชในการคัดเลือกธุรกิจที่ใชสื่อสังคม
ออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดวยการกําหนดให ธุรกิจที่ใชสื่อสังคมออนไลนประเภท Facebook Pages 
ตองมีสมาชกิมากกวา 1,000 คน และ/หรือ ประเภท Twitter ตองมีผูติดตามมากกวา 500 คน โดยธุรกิจที่ใชเฉพาะเว็บไซตไม
จัดอยูในกลุมที่นํามาพิจารณา โดยกลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกลวนประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ และใชสื่อ
สังคมออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง จึงเปนกลุมที่สามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. Madame Flamingo (รองเทาสนสูงที่ออกแบบเองได) สมาชิก 42,793 คน 
 2. Agrilife (น้ํามันมะพราวธรรมชาติบริสุทธิ์)    สมาชิก 17,619 คน 
 3. หมูทอดเจจง (ขาวหมูทอด)      สมาชิก 13,313 คน 
 4. Icedea (ไอศกรีมมีไอเดีย)     สมาชิก 12,025 คน 
 5. ฮิกาซีน (Bookazine สุดแนวขวัญใจวัยรุน)   สมาชิก 9,674 คน 
 6. เจกเมง (กวยเตี๋ยวเนื้อตนตํารับเมืองเพชรบุรี)  สมาชิก 9,508 คน 
 7. BE Magazine (นิตยสารเพื่อชวยเหลือสังคม)  สมาชิก 7,664 คน 
 8. The Remaker (ธุรกิจรไีซเคิลสิ่งของเหลือใช)  สมาชิก 3,640 คน 
 9. Pet Paradise Park (โรงแรมสัตวเลี้ยง)   สมาชิก 2,341 คน 
 10. รานพี่ออ เพชรบุรี ซอย 5 (กวยเตี๋ยวตมยํากุงน้ําขน)  สมาชิก 1,690 คน 
 

3. ผลการศึกษาวิจัย และการอภิปรายผล 
 หลังจากผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายเสร็จเรียบรอย จึงไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณ ตามหลักแนวคิด และทฤษฏีที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยจะไดรายงานผลการศึกษาวิจัยใน
หัวขอ “การตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” ดังนี้ 

 3.1 รูปแบบการดําเนินการกอนใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจ 
จากการศึกษานักธุรกิจ SME ที่ไดเขารวมรายการ “SME ตีแตก” ที่ใชสื่อสังคมออนไลนจํานวน 10 คน พบวา

โดยผูประกอบการทุกทานใหขอมูลตรงกันเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินกิจการกอนใชสื่อสังคมออนไลนวา ในชวงเริ่มตน
ของธุรกิจ การจะใชสื่อพ้ืนฐาน อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารเพื่อทําการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคา
และบริการขององคกรนั้นมีประโยชน และอิทธิพลอยางมากตอการสรางการรับรูใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย แตชองทาง
เหลานี้ลวนมีคาใชจายที่สูงจึงไมพิจารณาลงทุนผานชองทางเหลานี้ และมุงเนนชองทางที่มีคาใชจายนอย ประหยัดตนทุน 
อาทิ เว็บไซต ใบปลิว โบรชัวร การออกบูธ การเขารวมงานอีเวนตที่เกี่ยวของกับธุรกิจมากกวา 

ผูประกอบการทุกทานยอมรับวา การไดออกรายการ “SME ตีแตก” ผานโทรทัศน ททบ.5 สงผลและมีอิทธิพล
อยางมากตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจในเวลาตอมา ทําใหแบรนดเปนที่รูจักไดอยางรวดเร็ว สามารถทําใหกลุมลูกคาเดิมเกิด
ความเชื่อมั่น ความภักดีในแบรนดไดมากยิ่งขึ้น   
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 โดยกอนหนาที่ผูประกอบการจะไดใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูประกอบการหลายทานเลือกใชการสื่อสารผานทางเว็บไซตเปนหลัก ซึ่งเปนชองทางที่มีพ้ืนฐานในรูปแบบเทคโนโลยี 
และมีความใกลเคียงกับสื่อสังคมออนไลน  
 โดยผูประกอบการหลายทานลวนมีความรู ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนสวนบุคคลเปน
ทุนเดิมอยูแลว กอนที่จะนํามาพัฒนาและปรับใชในรูปแบบธุรกิจ 

 3.2 ขั้นตอนการตัดสินใจในการใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจ 
ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นในการตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนไปในทิศทางเดียวกันวา สื่อสังคม

ออนไลนสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและองคกรไดเปนอยางดี โดยผูประกอบการ
สามารถเปนเจาของสื่อที่มีอิสระในการสื่อสาร จึงสามารถสงขอมูล ขาวสารที่เปนมีประโยชนทั้งที่เกี่ยวกับสินคาและบริการ
ขององคกรตรงไปถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใชเปนสื่อกลางเพื่อพูดคุย ตอบคําถาม ขอสงสัย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจแกกลุมลูกคาไดอยางทันทวงที และดวยความที่สื่อสังคมออนไลนเปนสื่อที่ประหยัด ไมเสียคาใชจาย จึง
มีความคุมคาอยางยิ่งในการนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อกอประโยชนในเชิงธุรกิจ 

สื่อสังคมออนไลนสามารถวัดผลตอบรับ การตอบสนองจากกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางชัดเจน ทั้งในดาน
ประชากรศาสตร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ) สามารถวัดปริมาณ การเขาใชงานของกลุมลูกคาที่สนใจสินคาไดทุก
ขณะ อีกทั้งยังใหขอมูลที่ถูกตอง เขาใจงาย และสามารถนําไปปรับใชเพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตรงตามลูกคา
กลุมเปาหมายได 

สื่อสังคมออนไลนชวยเพ่ิมคุณภาพการบริการของแบรนด โดยชวยจดจํารายละเอียดการซื้อ รสนิยม ความ
ตองการของลูกคาไดดี จึงสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) รวมทั้งทํา
ใหผูประกอบการสามารถใชขอมูลเหลานั้น เพื่อวางแผนการใชสื่อสังคมออนไลนไดอยางเปนระบบ ทั้งเวลาการ
ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย วาควรเปนชวงวันเวลาใด อยางไร ที่เหมาะสมและทําใหเกิดการรับรู
ไดมากที่สุด ซึ่งลวนเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได 

สื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหองคกรมีความแข็งแรง (Strong Corporate) ชวยใหลูกคาเกิดความ
เช่ือถือในภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) ชวยเพิ่มความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) และสามารถสราง
ประสบการณรวมระหวางองคกรและกลุมลูกคา (Brand Engagement) ได 

กิจกรรมหลักที่ผูประกอบการนิยมทําผานสื่อสังคมออนไลนไดแก การแจงขาวสาร เ กี่ ย ว กับสินค าและ
บริการ ความเปนมาและเรื่องราวขององคกร ทั้งในรูปแบบขอความและรูปภาพ การพูดคุย อยางเปนกันเองกับกลุมลูกคา 
การจูงใจจากการสงเสริมการขาย (Promotion) การชวยใหลูกคาตัดสินใจซื้อดวยการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา การ
ชวยเตือนความจําจากการแจงวันเวลาที่ออกบูธ ออกงานอีเวนต ออกสินคาใหม บริการใหม การเลนเกมส และการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมรวมกันระหวางกลุมลูกคาและองคกร 

ผูประกอบทุกทานรูสึกพอใจในผลลัพธที่ไดจากการใชสื่อสังคมออนไลน เพราะสื่อสังคมออนไลนสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบการไดถูกตองตามจุดประสงคในการใชงาน และทําใหธุรกิจสามารถเพิ่มฐานลูกคา
กลุมเปาหมายไดกวางยิ่งขึ้น และเห็นแนวโนมการเติบโตที่ดีของธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยผูประกอบการบางทานไดเสริมวา 
หากเปรียบเทียบคาใชจายกับผลลัพธที่ได สื่อสังคมออนไลนใหความคุมคามากกวาสื่อพ้ืนฐานเดิมๆ ทั้งหนังสือพิมพ 
รายการโทรทัศน วิทยุ หนังสือ นิตยสาร อยางเห็นไดชัด อีกทั้งยังสามารถระบุตัวตนของกลุมลูกคาที่เขามาใชบริการกับทาง
แบรนดไดวา ลูกคาทานนั้นเปนใคร ประกอบอาชีพอะไร อยูที่ไหน มีพฤติกรรมอยางไรได 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 31 

ในดานของขอจํากัดในการใชสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบการทุกทานพูดเปนเสียงเดียวกันวา การสงผาน
ขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลนมีความรวดเร็ว ยากตอการกลั่นกรอง และงายตอการถูกโจมตีจากกลุมบุคคลไมพึง
ประสงค ไมวาจะเปนลูกคาหรือคูแขง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือ และภาพลักษณของตราสินคา (Brand Image)  

อยางไรก็ตาม ขอความที่ไมพึงประสงคเหลานั้นไมไดสะทอนถึงผลลัพธในแงรายเพียงดานเดียว เพราะมี
ผูประกอบการอีกหลายทานใหความเห็นวา ขอความไมพึงประสงคที่เกี่ยวกับขอติจากลูกคาทั้งในดานสินคา และบริการเปน
การติเพื่อกอ และมองวาเปนขอความที่ชวยตรวจวัดคุณภาพของสินคาและบริการของแบรนดไดเปนอยางดี เพราะขอความ
เหลานั้นเปนเสียงสะทอนจากกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง อีกทั้งทางแบรนดสามารถใชเหตุผลตอบรับ และปรับปรุงแกไข
ไดอยางทันทวงที  

สื่อสังคมออนไลนเชิงธุรกิจที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, FourSquare, 
Path, Social Cam, Pinterest ซึ่งผูประกอบการไมจําเปนตองใชทุกตัว ทุกประเภท แตควรศึกษาใหเขาใจอยางถองแทถึงขอดี
ขอเสีย จุดแข็งจุดออนของสื่อสังคมออนไลนแตละประเภท เพื่อนํามาปรับใชใหเขากับรูปแบบธุรกิจไดอยางเหมาะสม อีก
ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง 

 3.3 แนวโนม และความคิดเห็นในการใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจในอนาคต 
ผูประกอบการทุกทานมีความเชื่อตรงกันวา สื่อสังคมออนไลนจะเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี มีแนวโนม

ของผูที่เขามาใชงานเพิ่มมากขึ้น มีวิวัฒนาการใหมที่ชวยใหวิธีการใชงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกวาในปจจุบันนี้ 

ผูประกอบการใหความคิดเห็นตรงกันวา องคกรจะยังใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อประโยชนขององคกรและ
ผูบริโภคตอไป โดยหากมีสื่อสังคมออนไลนตัวใหมๆ ในอนาคต และยังไดรับความนิยมจากกลุมลูกคาเปาหมายอยาง
แพรหลาย ทุกองคกรจะตัดสินใจใชอยางแนนอน เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการสงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนไปยัง
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 ในการตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลนจะสามารถทําใหผูประกอบสามารถเปนเจาของสื่อที่มีอิสระตอการสงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการที่เปนประโยชนไปสูกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถ
ตอบปญหาขอสงสัยตางๆจากกลุมลูกคาเปาหมายไดตลอดเวลาทําใหองคกรเปนที่รูจักยอมรับ และเกิดความเชื่อถือได ซึ่ง
ดวยปจจัยเหลานี้สามารถแสดงออกไดวา สื่อสังคมออนไลนมีประโยชนและมีประสิทธิภาพอยางมากในการชวยแกปญหา
ทางดานผูบริโภค และทางดานการซื้อ รวมทั้งยังสามารถชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผูประกอบการในหลายดาน 

 4.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยคร้ังนี้ 
ผูประกอบการในปจจุบัน ควรตื่นตัวและใหความสําคัญกับการใชสื่อสังคมออนไลนต้ังแตวันนี้ เพื่อใหเกิด

ความชํานาญ เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงในการสรางชองทางสื่อสารขององคกรอยางเปนระบบ ชวยใหการบริหารธุรกิจ
เปนไปในรูปแบบทันโลก ครบวงจร ครอบคลุมทุกดานโดยผูประกอบการควรเลือกใชสื่อสังคมออนไลนอยางมีเหตุผล ให
ตรงตามกลุมลูกคาเปาหมาย ใชอยางพอดี ไมจําเปนตองใชทุกประเภทเพื่อใหไดผลลัพธมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
                 การศึกษาวิจัยในหัวขอนี้ ไดมุงเนนที่จะศึกษากลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการธุรกิจ SME ที่ไดเขารวมรายการ 
“SME ตีแตก” ที่ประสบความสําเร็จในการใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจ 
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 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป อาจมีการมุงศึกษาปจจัยเกี่ยวกับการไมตัดสินใจใชสื่อสังคมออนไลน วาเปน
เพราะสาเหตุใด ผูประกอบเหลานั้นมีความคิดเห็นอยางไร มีแรงผลัก แรงดึงที่ทําใหพวกเขาไมตัดสินใจใชนั้นเกิดจากอะไร 
ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในชิ้นนี้ไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนถวนทุกฝาย ไดรับประโยชนจากผลการวิจัย 

1. ผูศึกษาวิจัยในครั้งตอไปอาจจะศึกษากลุมผูประกอบการธุรกิจประเภทอื่นที่ใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจ SME ที่มาจากแหลงอื่นๆ หรือสมาคมอื่นๆ กลุมผูประกอบการธุรกิจ SME ยานสยาม
แสควร กลุมผูประกอบการธุรกิจ SME ตลาดนัดสวนจตุจักร กลุมผูประกอบการธุรกิจ OTOP กลุมผูประกอบการดานสื่อ
โฆษณา เอเจนซี่ที่ดูแลรับผิดชอบจัดทําแคมเปญสื่อสังคมออนไลนใหกับตราสินคาช่ือดัง รวมทั้งกลุมนักเรียน กลุม
นักศึกษา กลุมวัยทํางานที่ทําธุรกิจหารายไดผานสื่อสังคมออนไลนขณะอยูในวัยเรียน วัยทํางาน เปนตน  

2. รูปแบบการศึกษาวิจัยสําหรับผูศึกษาวิจัยครั้งตอไป สามารถเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามได ซึ่ง
รูปแบบขอมูลที่ไดจะมีความเที่ยงตรง แมนยํา และใหมุมมอง แนวคิดที่แตกตางออกไปจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยผูมีพระคุณหลายทานโดยเฉพาะ 
ดร. ณกมล จันทรสม และ ผศ. ดร. รุจาภา แพงเกษร ผูซึ่งไดสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหคําปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง ตลอดจนใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นที่ดีอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานศึกษาวิจัยนี้รวมกันกระทั่งสําเร็จ
ลุลวงไดอยางนาภาคภูมิใจ รวมทั้งผูประกอบการธุรกิจ SME ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูรายการ “SME ตีแตก” ที่ไดใหเกียรติ
มาใหขอมูลอันมีคาและเปนประโยชนสําหรับการสัมภาษณ ผูวิจัยรูสึกปติยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับโอกาสและขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูง 

สุดทายนี้ ผูวิจัยมีความรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง หากงานศึกษาวิจัยช้ินนี้สามารถเปนประโยชนแกสังคม ผูวิจัยขอให
สารประโยชนที่มีอยูไดมีสวนชวยเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาการใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจในรูปแบบ
ตางๆ ใหมีประสิทธิผลที่ดีตอองคกร และผูบริโภคตอไปในอนาคต และหากมีขอบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับและ
ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย 
FACTORS AFFECTING THE EXPORT QUANTITY OF THE THAI HOM MALI RICE 

 

นิลเนตร สาธิตนิมิตชัย1  ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ2 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง3 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต 

2อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
3ผูอํานวยการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

       วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย เพื่อศึกษา
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิของประเทศไทย ไดแก 
ปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิไทย ราคาสงออกขาวหอมมะลิไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ดัชนีราคา
ผูบริโภค อัตราเงินเฟอ และราคาขาวนานาชาติ ที่สงผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย ในการศึกษาครั้งนี้
ไดใชขอมูลรายป (Annual Data) ต้ังแต พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2554 จํานวน 19 ปและประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อทําการทดสอบสมมุติฐาน และวิเคราะหขอมูลแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

       ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ อัตราเงินเฟอ และราคาขาวนานาชาติ มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอม
มะลิไทย และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยที่ 81.1% อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรมีระดับความสัมพันธกันมาก ดังนั้นความสัมพันธจึงไปในทิศทางเดียวกัน 

 

คําสําคัญ : ปริมาณการสงออก, ขาวหอมมะลิไทย 
 

Abstract 
 
     The studies on the Factors affecting the export quantity of the thai hom mali rice. The objective of the study is to 

find relationship of the export quantity of the thai hom mali rice (The Quantitative Export, The Quantitative Yield, The 
Export Price, Exchange Rate, Consumer Price Index , Inflation rate and International rice prices) influencing The export 
quantity of the thai hom mali rice. This study is based on the Quantitative Yield, The Export Price, Exchange Rate, 
Consumer Price Index , Inflation rate and International rice prices) influencing The export quantity of the thai hom mali 
rice. This study is based on secondary data of annual time series from 1993 to 2011 , 19 years. The analysis is conducted 
using the Multiple Regression Analysis to study the relationships between independent and dependent variables. The 
results of this study indicates factor affecting the export quantity of the thai hom mali rice that The Quantitative Yield, 
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The Export Price, Exchange Rate, Consumer Price Index , Inflation rate and International rice prices are determined to be 
correlated the export quantity of the thai hom mali rice at a statistically significantly level. Moreover, exchange rate 
Inflation rate and International rice prices have been positive relationship with the export quantity of the thai hom mali 
rice.  
 
KEYWORDS: THE EXPORT QUANTITY, THAI HOM MALI RICE 
 
1. บทนํา 

         ภายใตสถานการณการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาขยายการเจริญเติบโต
ทางดานการผลิตและมีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  การคาระหวางประเทศก็จะมีทั้งการสงสินคาออกไปขาย
ยังตางประเทศและการซื้อสินคาจากตางประเทศเขามาใชในประเทศ  ถาประเทศใดมีการสงออกมากกวานําเขา  ประเทศนั้น
ก็จะสามารถไดเปรียบดุลการคา  โดยเฉพาะประเทศไทยเปนประเทศที่มีพ้ืนฐานทางการเกษตรกรรม จึงตองมีการสงออก
สินคาที่เปนสินคาเกษตรซึ่งมีตนทุนในการผลิตต่ํากวาสินคาอุตสาหกรรม  ประชากรสวนใหญของประเทศมีอาชีพทาง
การเกษตร  ผลิตผลเกษตรที่ผลิตไดในแตละปนั้น  นอกจากจะใชบริโภคภายในประเทศแลว ยังเปนสินคาออกไปจําหนาย
ยังตางประเทศอีกดวย   

         ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะการเกษตรสวนใหญของประเทศ
ปลูกขาวเปนพืชหลัก  ขาวจึงถือเปนอาหารพื้นฐานของคนไทย ในปจจุบันประชากรของโลกนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตการ
ผลิตอาหารสําหรับการบริโภคนั้นมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งตรงกันขามกับความตองการของประชากรโลก ที่กวาครึ่งหนึ่ง
ของประชากรโลกบริโภคขาวเปนอาหารหลัก และกวา 60% ของประชากรในแถบเอเชียที่มีความตองการในการบริโภคขาว
เปนอาหารหลักทุกวันโดยเฉพาะประเทศไทยแลวนิยมบริโภคขาวมากกวาประเทศอื่นๆ ในโลก หรืออาจกลาวไดวา
ประชากรของโลกบริโภคขาวเฉลี่ย 118 กก.ตอคนตอป สวนคนไทยบริโภคขาวเฉลี่ย 335 กก. ตอคนตอป ปญหาจึงมีอยูวา 
ตอไปประชากรของโลกจะมีขาวไมเพียงพอตอการบริโภค เพราะการเพิ่มของประชากรปๆ หนึ่งมีมากกวาการเพิ่มผลผลิต
ของขาวในแตละป ซึ่งไมสมดุลกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่จําเปนตองบริโภคขาวเปนอาหารในแตละวัน ทั้งนี้
เนื่องมาจากพื้นที่การผลิตมีอยูจํากัด ไมเพียงพอตอการผลิตผลิตผลทางเกษตร เนื่องมาจากความตองการบริโภคขาวของ
ประชากรโลกมีสูงขึ้นในทุกป แตพ้ืนที่ในการผลิตขาวกลับมีจํานวนจํากัด ทําใหขาวกลายเปนพืชที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกดวย กลาวคือ ถาประเทศไทยผลิตขาวไดเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหมีขาวเหลือเพื่อการ
สงออกจําหนาย ทํารายไดเขาประเทศเปนอยางมาก และสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของไทย กําลังไดรับการทาทายจาก
ประเทศคูแขงขันในตลาดโลก  ถาไทยไมเรงแกปญหาตางๆ ที่เผชิญอยูในประเทศและเรงปรับตัวเพื่อหนีการแขงขันจะทํา
ใหสินคาเกษตรสงออกของไทยหลายประเภทจะตกอันดับการสงออก โดยที่คูแขงสําคัญอยางเวียดนามและจีนจะกาวขึ้นมา
แทนที่  ทั้งนี้ ขาวหอมมะลิของเวียดนามเริ่มเปนที่รูจักในตลาดโลกมากขึ้น และเริ่มเขามามีสวนแบงทางการตลาดแทนที่
ขาวไทยในบางตลาด เชน ฮองกง เปนตน เนื่องจากสินคาเกษตรที่สงออกนั้นมีคูคาเดียวกัน ในขณะที่ลักษณะของสินคา
คอนขางใกลเคียงกัน ไมแตกตางในชั้นคุณภาพเดียวกัน  ดังนั้นตลาดสินคาเกษตรจึงเปนตลาดของผูซื้อที่จะเลือกสินคาที่มี
คุณภาพดี แตราคาถูก การแขงขันระหวางผูสงออกจึงเปนไปอยางดุเดือดเพื่อแยงชิงตลาดที่มีอยู   
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        จากการกําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐานโดยสินคาขาวหอมมะลิสงออก ตองมีสัดสวนของขาว
หอมมะลิ 105 หรือ กข. 15 รวมกันไมนอยกวารอยละ 92 นั้นเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับการสงออกขาวของไทย  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนมาตรการที่ใชยกระดับคุณภาพของขาวหอมมะลิไทยใหสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาด
ตางประเทศสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพใหกับผูซื้อแตในทางปฏิบัติเมื่อนําเอามาตรการดังกลาวมากําหนดใชสงผลเปน
อุปสรรคในการสงออกขาวหอมมะลิชนิดรองลงมาซึ่งมีสัดสวนขาวหอมมะลิผสมต่ํากวามาตรฐานที่ทางการกําหนด  ทั้งนี้
การผสมขาวหอมมะลิในสัดสวนใดจะขึ้นอยูกับความประสงคของผูซื้อเปนสําคัญ  การกําหนดมาตรฐานดังกลาวจึงไมเอื้อ
ตอการสงออกขาวหอมมะลิ  โดยภาพรวม  ทําใหไทยสูญเสียตลาดสงออกขาวคุณภาพรอง เปนผลใหประเทศที่สั่งซื้อขาว
หอมมะลิจากไทยแลวนําไปบรรจุใหมเพื่อจําหนายตอ เชนประเทศสิงคโปรมีโอกาสทําตลาดขาวหอมมะลิแขงกับไทย  
รวมท้ังจะทําใหผูนําเขาขาว  บางรายเกิดความสับสนถึงคุณภาพขาวหอมมะลิที่แทจริงของไทย  ปญหาดังกลาวมิไดสงผล
กระทบแตเพียงผูนําเขาขาวเทานั้น  ยังสงผลกระทบตอหลายหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนกลุมผูประกอบการธุรกิจ
สงออกมีความเห็นที่ขัดแยงในการกําหนดมาตรฐานดังกลาวของภาครัฐ  หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพขาว  ตลอดจนถึงชาวนาผูผลิตขาวตางก็ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
         1.1  ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย  ทําใหทราบถึง

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกของขาวหอมมะลิไทย  
ซึ่งนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันที่เหมาะสมตอไป 

         1.2  การวิจัยในครั้งนี้ เปนประโยชนสําหรับภาครัฐ โดยเปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับขาวหอมมะลิไทย เพื่อเพิ่มปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย และเพิ่มความไดเปรียบใน
การแขงขันของขาวหอมมะลิไทยในตลาดโลก อันเปนรายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลดีตอภาคเศรษฐกิจไทย
โดยรวม 

         1.3  สําหรับภาคเอกชน การวิจัยในครั้งนี้ เปนประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรทางการตลาด และทราบ
ถึงแนวโนมของปจจัยทางเศรษฐกิจ และสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะหแนวโนมปริมาณการสงออกขาวหอม
มะลิในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลกได เนื่องจากภาคเอกชนจะไดรับขอมูลมากขึ้นจาก
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขายขาวหอมมะลิไทยในภาพรวม 

         1.4  สําหรับวงการวิชาการดานวิจัย ถึงแมวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปริมาณการสงออกขาว และราคา
สงออกขาว ไดทําวิจัยมาเปนจํานวนมากและเปนเวลานานแลว แตปจจุบันสภาพแวดลอมและปจจัยทางการตลาดตางๆ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผลกระทบของปจจัยตางๆ เหลานี้ตอปริมาณการสงออกและราคาสงออก จึงแตกตางจากอดีต 
ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนพื้นฐานในการวิจัยตอไปในอนาคต ในสวนที่เกี่ยวของกับขาวหอมมะลิไทย ซึ่งเปนขาวที่มี
ศักยภาพ สามารถนําเงินเขาสูประเทศไดเปนจํานวนมาก 

 
2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        ในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย ผูวิจัยจะนําเสนอหลักการและทฤษฎีที่มี
สวนเกี่ยวของตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 
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2.1 การปลูกขาวของไทย 
         กรมการขาว  อธิบายไววา ปจจุบันประเทศไทยมีการปลูกขาว 2 ฤดูกาล  ไดแก 
         ขาวนาป  ปลูกในชวงฤดูฝนของทุกป  (ประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน) และเก็บเกี่ยวในชวงฤดู

หนาว (ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ในปถัดไป) ซึ่งถือเปนผลผลิตหลักของประเทศไทย 
         ขาวนาปรัง  ปลูกนอกชวงฤดูฝน  สามารถปลูกไดตลอดทั้งปโดยนิยมปลูกในเขตชลประทานที่มีน้ําใช

พอเพียง ดังนั้น  การทํานาปรังจึงสามารถปลูกได 2-3 ครั้ง (crop) ตอป 
         การทํานา  หมายถึง  การปลูกขาวและการดูแลรักษาตนขาวในนา  ต้ังแตปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว  การปลูกขาว

ในแตละทองถิ่นจะแตกตางกันไปตามสภาพของดินฟาอากาศและสังคมของทองถิ่นนั้น ๆ ในแหลงที่ตองอาศัยน้ําจนเพียง
อยางเดียว  ก็ตองกะระยะเวลา  การปลูกขาวใหเหมาะสมกับชวงที่มีฝนตกสม่ําเสมอ  และเก็บเกี่ยวในชวงที่ฤดูฝนหมดพอดี  
เนื่องจากแตละทองถิ่นมีสภาพดินฟาอากาศที่แตกตางกัน 

         กระบวนการปลูกขาวเปลือกแบงไดเปน 5 ขั้นตอนใหญๆ คือ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา  การ
เก็บเกี่ยว  และการนวดขาว  หลังจากนั้นแลวขาวจะถูกนําไปกักเก็บหรือนําไปสี  หรือเขาสูวิถีการตลาดตอไป  ทั้งนี้กอนที่
จะถึงฤดูการปลูกขาว  เกษตรกรจะตองมีการเตรียมพันธุขาวที่จะปลูกไวกอน  แยกเปนที่นาในเขตน้ําฝน  ที่จะอาศัยน้ําฝน
เพียงอยางเดียวในการทํานา  ไมมีคลองชลประทานสงน้ํา  พันธุขาวที่ใชจะเปนพันธุที่มีความทนทานตอชวงแลง  หรือชวง
ฝนทิ้งชวง และเปนพันธุที่ไวตอแสง  สวนพันธุขาวที่จะใชปลูกในเขตชลประทาน  ซึ่งเปนเขตที่ทํานาไดตลอดทั้งป  ทั้งนา
ปและนาปรัง  ไมมีปญหาการขาดแคลนน้ํา  พันธุขาวที่จะใชปลูกเปนพันธุที่ไมไวตอแสง  ซึ่งตอบสนองตอปุยเคมีและ
ใหผลผลิตสูงกวาพันธุขาวไวแสง 

2.2 ขาวหอมมะลิไทย 
2.2.1 ความหมายและความสําคัญของขาวหอมมะลิไทย 

         ขาวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice) :  ขอมูลจาก ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย  อธิบายวา   เปนสาย
พันธุขาวที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย จัดเปนขาวนาป ปลูกไดเพียงปละ 1 ครั้ง ลักษณะขาวเปลือกเรียวยาว เมื่อสีเปน
ขาวสารจะไดขาวเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเปนเงา แกรง มีทองไขนอย มีกลิ่นหอมคลายใบเตย เปนพันธุขาวที่นิยมบริโภคอยาง
แพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ และเปนพันธุขาวที่สรางชื่อเสียงใหขาวไทยเปนที่รูจักทั่วโลก 
        เมื่อป พ.ศ. 2497 นายสุนทร สีหเนิน พนักงานขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรวบรวมพันธุขาวหอมในเขตอําเภอบางคลา 
ไดจํานวน 199 รวง แลว ดร.ครุย บุณยสิงห (ผูอํานวยการกองบํารุงพันธุขาวในขณะนั้น)ไดสงไปปลูกคัดพันธุบริสุทธิ์และ
เปรียบเทียบพันธุที่ สถานีทดลองขาวโคกสําโรง (ขณะนี้เปนสถานีขาวลพบุรี) ดําเนินการคัดพันธุโดยนักวิชาการเกษตรชื่อ
นายมังกร จูมทอง ภายใตการดูและของนายโอภาส พลศิลป หัวหนาสถานีทดลองขาวโคกสําโรง   จนกระทั่งป พ.ศ. 2502 
ไดพันธุบริสุทธิ์ขาวขาวดอกมะลิ 4-2-105 และคณะกรรมการพิจารณาพันธุ ขาวไดอนุมัติใหเปนพันธุสงเสริมแกเกษตรกร 
เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยเกษตรกรทั่วไปเรียกวา [ขาวดอกมะลิ 105] ตอมาไดมีการปรับปรุงพันธุขาว [ขาว
ดอกมะลิ 105] จนไดขาวพันธุ [กข 15] ซึ่งกระทรวงพาณิชยประกาศให ขาวทั้ง 2 พันธุเปนขาวหอมมะลิไทย 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       กาญจนา หัฏพานิชย (2552) ศึกษาเรื่อง  การสงออกขาวหอมมะลิไทยไปจีน  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่

สงผลกระทบตอการสงออกขาวหอมมะลิไทยไปจีน โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2545 – ไตร
มาสที่ 4 พ.ศ. 2549 ทําการวิเคราะหโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square-OLS)  
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                ผลการวิเคราะห พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกขาวหอมมะลิไทยไปจีน ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเบื้องตนตอคนของประเทศจีน  ราคาสงออกขาวหอมมะลิไทย  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยตอดอลลาร
สหรัฐฯ และดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศจีน ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99, รอยละ 90, รอยละ 99 และรอยละ 99 ตามลําดับ 

         ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีหนวยงานที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวภาวะเศรษฐกิจภาวะทางเศรษฐกิจ
และดัชนีช้ีนําตางๆ ของประเทศจีนอยางตอเนื่อง เนื่องจากประเทศจีนเปนประเทศผูรับซื้อขาวหอมมะลิรายใหญของไทย  
เพื่อใหสามารถวางแผนรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต ตลอดจนสงเสริมดานการแปรรูปขาวหอมมะลิเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มสงเสริมการประชาสัมพันธขาวหอมมะลิไทยใหเปนที่รูจักแพรหลาย และการพัฒนาวิจัยสายพันธุขาว
อยางตอเนื่อง 

         ชลธิชา  พนมหอม  (2546)  ศึกษาเรื่อง อุปสงคการสงออกขาวของประเทศไทย โดยศึกษาใน 2 ชวงเวลา  คือ  
ชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2533-2547  กับผลการศึกษาในเรื่องเดียวกันในชวงเวลากอนหนา  คือ ต้ังแตป พ.ศ. 2519-2533  ของ 
Warr and Wollmer  ขอมูลที่ใชเปนขอมูลประเภทอนุกรมเวลา  และเปนขอมูลรายไตรมาส เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณโดย
วิธีทางเศรษฐมิติ  ซึ่งมีขั้นตอนวิเคราะห 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนแรก  ทดสอบความเปน Stationary  ของขอม฿ลอนุกรมเวลา
ดวยการทดสอบ Unit Root  โดยวิธี Phillips Perron tests  ขั้นตอนสอง เปนการทอสอบความสัมพันธของดุลยภาพระยะยาว
ของตัวแปร (cointegration relationship) และหากตัวแปรมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวที่สามารถหาลักษณะการ
ปรับตัวในระยะสั้นได  โดยการประมาณคา  Error – Correction Model (ECM) 

         ผลการศึกษาที่ไดรับทั้งสองครั้งมีความแตกตางกันในสองประเด็น  คือ ประเด็นที่หนึ่ง  ตัวแปรปริมาณการ
สงออกขาวของประเทศไทยของการศึกษาครั้งนี้มีนัยสําคัญทางสถิติในสมการระดับราคาสงออกขาวของประเทศไทย  และ
สมการระดับราคาโดยเปรียบเทียบ  ประเด็นที่สอง คือ คาความยืดหยุนของตัวแปรระดับรายไดมีคาเพิ่มมากขึ้น 

         เมื่อพิจารณาบทสรุปทั้งสองประเด็นดังกลาวรวมกันกับผลการประมาณคาทางสถิติในทั้ง 2 ชวงเวลา
เปรียบเทียบกัน  พบวา ในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2519-2533  อันเปนชวงเวลาที่ Warr and wollmer ใชในการศึกษาอุปสงค
การสงออกขาวของ  เมื่อพิจารณาจากคาความยืดหยุนที่ไดรับจะเปนวา  ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของอุป
สงคการสงออกขาวของประเทศไทยในชวงเวลานี้  คือ ปจจัยทางดานราคา  โดยคาความยืดหยุนของระดับราคาสงออกขาว
ของประเทศไทยและระดับราคา  โดยเปรียบเทียบของชวงเวลานี้  (พ.ศ. 2519-2533)  มีคามากกวาคาความยืดหยุนของระดับ
ราคาสงออกขาวของประเทศไทยและระดับราคาโดยเปรียบเทียบของชวงเวลาตอมา  (พ.ศ. 2533-2547)  คอนขางมาก  
ในขณะที่ผลการศึกษาของชวงเวลาตอมา  คือ ต้ังแตป พ.ศ. 2533-2547  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ผล
การศึกษาที่ไดรับกลับแตกตางไปจากเดิม  คือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคการสงออกขาวของประเทศ
ไทยในชวงเวลานี้  กลับเปนปจจัยทางดานรายได  โดยคาความยืดหยุนของระดับรายไดในชวงเวลานี้  (พ.ศ. 2533-2547)  มี
คามากกวาคาความยืดหยุนของระดับรายไดในชวงเวลากอนหนานี้  (พ.ศ. 2519-2533)  อยางเห็นไดชัดแสดงใหเห็นวามีการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางอุปสงคการสงออกขาวของประเทศไทย 

 
3. การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล 

         ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใน
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปริมาณการ
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สงออกขาวหอมมะลิไทย โดยทําการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยมีแบบจําลองดังนี้ 

         แบบจําลองที่ใชในการศึกษา  
 

QE  =  a0  +  b1 QY  -  b2 EP  +  b3 ER  -  b4 CPI  +  b5 IR  +  b6 Inter price   
 

โดยที่  
a0 หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของคาคงที่ 
b1, b2, b3, b4, b5, b6 หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
QY                       หมายถึง  ปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิไทย (Rice Quantitative  Yield) 
EP หมายถึง  ราคาสงออกขาวหอมมะลิไทย (Rice Export Price)   
ER หมายถึง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ (Exchange Rate) 
CPI หมายถึง  ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) 
IR  หมายถึง  อัตราเงินเฟอ (Inflation Rate)  

       Inter Price หมายถึง  ราคาขาวนานาชาติ (International Rice prices)  
 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
         ผลการวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลา (time series) รายปต้ังแต พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2545  เปนเวลา 19 ป 

ไดนําตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรตามมาเขาสูสมการ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร คือ ปริมาณ
ผลผลิตขาวหอมมะลิไทย, ราคาสงออกขาวหอมมะลิไทย, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, ดัชนีราคาผูบริโภค, 
อัตราเงินเฟอ, ราคาขาวนานาชาติ 

 
ตารางที่ 4.1: สถิติพรรณนา 

  
N คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

QE 19 4700 10500 7370.5263 1844.72363 
QY 19 16400 20260 18312.6316 1142.73960 
Price 19 306 1054 585.9547 233.91978 
ER 19 24.92 44.48 34.9132 6.53286 
CPI 19 63.23 143.79 91.0663 24.18499 
IR 
Inter Price 

19 
19 

93.20 
135.38 

102.40 
507.65 

98.6211 
245.0611 

2.48922 
106.74812 

 
จากขอมูลในตารางการผลการวิจัยตารางที่ 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายไดดังนี้ 
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         ปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย (QE) มีคาเฉลี่ยที่ 7370.5263 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1844.72363 โดยมี
คาต่ําสุด 4700 และคาสูงสุด 10500 จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมูล 

         ปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิไทย (QY) มีคาเฉลี่ยที่ 18312.6316 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน1142.73960 โดยมีคา
ตํ่าสุด 16400 และคาสูงสุด 20260 จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมลู 

         ราคาสงออกขาวหอมมะลิไทย  (Price) มีคาเฉลี่ยที่ 585.9547 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 233.91978โดยมีคาต่ําสุด 
360 และคาสูงสุด 1054 จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมูล 

         อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ (ER) มีคาเฉลี่ยที่ 34.9132 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.53286 โดยมีคา
ตํ่าสุด 24.92 และคาสูงสุด 44.48 จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมูล 

         ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีคาเฉลี่ยที่ 91.0663 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24.18499 โดยมีคาต่ําสุด 63.23 และ
คาสูงสุด 143.79 จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมูล 

 อัตราเงินเฟอ (IR) มีคาเฉลี่ยที่ 98.6211 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.48922 โดยมีคาต่ําสุด 93.20 และคาสูงสุด 102.40 
จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมูล 

         ราคาขาวนานาชาติ (Inter Price) มีคาเฉลี่ยที่ 245.0611 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 106.74812 โดยมีคาต่ําสุด 
135.38 และคาสูงสุด 507.65 จากจํานวนที่ใชศึกษาทั้งสิ้น 19 ขอมูล 

 

ตารางที่ 4.2: Modified Model 

ตัวแปร 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

คาคงที่ -21526.513 8408.577 -2.560 0.022     
ER 176.385 33.708 5.233 0.000 0.884 1.131 
IR 
Inter Price 

196.129 
13.859 

84.547 
2.089 

2.320 
6.633 

0.035 
0.000 

0.968 
0.862 

1.033 
1.161 

R = 0.901       R² = 0.811       SEE = 878.32643        F = 21.467       Sig = 0.000 

 
         จากตาราง 4.2 สามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้ 

 

QE  =  -21526.513  +  176.385 ER  +  196.129 IR + 13.859 Inter Price  
 

         จากการสํารวจพบวา อยางนอยมี 1 ปจจัยที่ไดมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ  อัตราเงินเฟอ และราคาขาวนานาชาติ มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกับปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยอยางมีนัยสําคัญ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  อัตรา
เงินเฟอ และราคาขาวนานาชาติ ไดมีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยที่ 81.1% 
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5. บทสรุป 
         ขาว นับเปนพืชที่มีความสําคัญตอภาคเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากคนไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก  ขาวจึง

ถือเปนอาหารพื้นฐานของคนไทยทุกคน  ปจจุบันการปลูกขาวในประเทศไทย โดยสวนใหญจะปลูกขาวหอมมะลิ 105 ซึ่ง
เปนขาวคุณภาพดีที่สุดของโลก  นอกจากนี้ขาวยังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ  เพราะผลผลิตขาวในแตละปยังเปน
สินคาสงออกที่สําคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ทุกวันนี้ไทยเปนแหลงปลูกขาวที่ผลิตออกสูตลาดมากที่สุด และเปนศูนยกลาง
ของการศึกษาวิจัยพันธุขาว ประเทศที่ผลิตขาวสวนใหญรวมท้ังประเทศไทย ผลิตขาวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และจะ
สงออกเฉพาะขาวสวนที่เหลือจากการบริโภค หรือนําเขาขาวในกรณีที่ขาวขาดแคลนและไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชากรภายในประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาคนควาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพ้ืนที่
ใหสูงขึ้น และรัฐบาลตองพยายามที่จะเขามามีบทบาทสงเสริม ทั้งดานการผลิตและการตลาดเพื่อใหชาวนาสามารถขาย
ขาวเปลือกไดในราคาที่เปนธรรม  โดยไมทําใหผูบริโภคไดรับความเดือดรอนจากราคาจากราคาขาวสารที่สูงเกินไป  จึงทํา
ใหการศึกษาในครั้งนี้มุงแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยนั้น จะ
ทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบกับปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนําการกําหนด
นโยบายเพื่อทําใหการสงออกขาวหอมมะลิไทยมีปริมาณมากขึ้น 

         จากการศึกษาวิจัยใชขอมูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชขอมูลรายป ต้ังแตพ.ศ. 2536 – พ.ศ.2554 เปน
เวลา 19 ป  มาเปนขอมูลในการศึกษาหาปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยและไดใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ในการชวยวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regressions) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดังนี้ 

 

QE  =  -21526.513  +  176.385 ER  +  196.129 IR + 13.859 Inter Price  
        

 เมื่อทําการพินิจวิเคราะหพบวา อยางนอยมี 1 ปจจัยที่ไดมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ   อัตราเงินเฟอ และราคาขาวนานาชาติ มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยอยางมีนัยสําคัญ  โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ  อัตราเงินเฟอ และราคาขาวนานาชาติ ไดมีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยที่ 81.1% และคา VIF 
ของตัวแปรอิสระก็มีคาไมเกิน 10 

               ความสัมพันธระหวางปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทยกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
         จากการที่ทําการวิเคราะหทดสอบความสัมพันธดังกลาวปรากฏวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามสมมุติฐาน

ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือถากําหนดปจจัยอื่นไวคงที่ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 โดยกําหนดปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําใหปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทย เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไป
ในทิศทางเดียวกันรอยละ 176.385 หรือถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 โดยกําหนด
ปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําใหปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทย เปลี่ยนแปลงลดลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 176.385   

               ความสัมพันธระหวางปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทยกับอัตราเงินเฟอ  
         จากการที่ทําการวิเคราะหทดสอบความสัมพันธดังกลาวปรากฏวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามสมมุติฐาน

ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือถากําหนดปจจัยอื่นไวคงที่ เมื่ออัตราเงินเฟอ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปรอยละ 1 
โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ จะสงผลใหปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทย เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันรอย



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 42 

ละ 196.129 หรือถาอัตราเงินเฟอ เปลี่ยนแปลงลดลงไปรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ จะสงผลใหปริมาณสงออก
ขาวหอมมะลิไทยเปลี่ยนแปลงลดลงไปในทิศทางเดียวกันรอยละ 196.129  

               ความสัมพันธระหวางปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทยกับราคาขาวนานาชาต ิ
        จากการที่ทําการวิเคราะหจากการที่ทําการวิเคราะหทดสอบความสัมพันธดังกลาวปรากฏวาเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ตามสมมุติฐานที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือถากําหนดปจจัยอื่นไวคงที่ เมื่อราคาขาว

นานาชาติ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
รอยละ 13.859 เนื่องจากราคาขาวนานาชาติแพงขึ้น ทําใหปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยถูกสงออกมากขึ้น หรือถา

ราคาขาวนานาชาติ เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสงออกขาวหอมมะลิไทยเปลี่ยนแปลงลดลงไปในทิศทาง
เดียวกันรอยละ 13.859 เพราะวาราคาขาวนานาชาติราคาถูกลง ประเทศผูนําเขาก็ซื้อขาวของตางประเทศ ทําใหปริมาณการ

สงออกขาวหอมมะลิไทยถูกสงออกลดลง 
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ประสิทธิภาพในการถายโอนความรูของกลุมการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น  
THE PERFORMANCE OF KNOWLEDGE TRANSFER: A STUDY OF OKNATION EDUCATION WEBLOG  
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บทคัดยอ 
     ปจจุบันองคกรตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่มีการแขงขันอยางรุนแรง องคกรเหลานี้จึงมีแนวโนมในการให

ความสําคัญกับความรูในฐานะที่เปนสินทรัพยสําคัญขององคกรซึ่งภายในองคกรนั้นตองมีการถายโอนความรูไปมาระหวาง
บุคคลกับองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเครื่องมือสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการถายโอนความรูระหวาง
กันมากขึ้นคือ เทคโนโลยีอยางหนึ่งที่เรียกวา บล็อก การวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะการถายโอนความรูจาก
บล็อกที่สามารถเปนสื่อกลางความรูไดอยางแทจริง ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับความนาเชื่อถือและความถูกตองของความรูเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการนําความรูนั้นไปใชประโยชนในองคกรตอไป  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคือ บล็อกเกอรในกลุมการศึกษาของบล็อก
โอเคเนชั่น จํานวน 308 ราย โดยใชเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน และไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยศึกษา
คนควาเอกสารและบทความทางวิชาการ งานวิจัย และทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของ โดยเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา มีปจจัยดานการถายโอนความรูหลายๆปจจัย ที่มีผลตอประสิทธิภาพบุคคลและทีมทั้งในดานปจจัยที่
เกี่ยวกับความรูภายในบล็อก ปจจัยที่เปนกระบวนการในการถายโอนความรูทั้งผูสงและผูรับ พรอมทั้งปจจัยการใชบริบท
รวมกันเพื่อสนับสนุนใหการถายโอนความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปจจัยการเรียนรูที่ผูรับความรูสามารถ
นําความรูเหลานั้นไปใชประโยชนไดตอไป ซึ่งสามารถสรุปไดจากผลการศึกษาวาปจจัยตางๆเหลานี้มีความสัมพันธกันใน
เชิงบวกและสงผลใหเกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีม 

 

คําสําคัญ การถายโอนความรู, ประสิทธิภาพ, บล็อก 
 

Abstract 
 

 In the present organizations are under intense competitive environment. These organization tend to focus on 
knowledge as a key asset of the organization, the organization must have the knowledge transfer between individuals and 
organizations. An effective and important tool to support the transfer of knowledge the technology is called Blog this 
research is intended to study the transfer of knowledge from the blog with an intermediate knowledge of the real a study 
on the reliability and validity of knowledge as a tool to bring that knowledge to good use in the next. 

 This research is a quantitative study. The target group is blogger in a study for 308 respondents. The research tool 
is an online questionnaire and collected secondary information by research papers and articles, academic research and 
theory associated with them, the descriptive analysis. The results of the researching that there are several factors of 
knowledge transfer affecting to the individual performance and team performance with the knowledge in Blog. Factor is 
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the processes of knowledge transfer both the source and the receiver. Including the factor of share context for supporting 
to the knowledge transfer is more effective. And the people who get the knowledge can apply their knowledge for the 
advantage in the future. The conclusion of this researching that the factors are positive related and affected to effective 
for individual performance and team performance. 

 

KEYWORDS: KNOWLEDGE TRANSFER, PERFORMANCE, BLOG 
 
บทนํา (Introduction) 

การถายโอนความรู (Knowledge transfer) เปนขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู (knowledge management) ซึ่ง
หมายความถึง การแบงปนความรูภายในองคกรที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลและกลุมตาง ๆ องคกรทุกองคกรตองมีการถายโอน
ความรูไปมาระหวางบุคคลกับองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

ในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเปนเครื่องมือที่สามารถชวยใหกระบวนการจัดการความรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่ชวยใหการแสวงหาความรู การกระจายความรู การถาย
โอนความรู สามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (สมชาย นําประเสริฐชัย, ออนไลน) และหนึ่งในเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการถายโอนความรูที่เนนการบันทึกเรื่องเลาแหงความสําเร็จตามกระบวนการจัดการความรู คือ ระบบ
คอมพิวเตอรแบบหนึ่งที่ทํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ต เรียกระบบนี้วา บล็อก ซึ่งกระแสของบล็อกนั้นมีบทบาทอยางมาก
ในการใชเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญภายในองคกร ระหวางองคกร และในโลกออนไลนที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานทางบล็อกได (ประเสริฐ เนียมแกว, 2554)  

นอกจากนี้ ประเสริฐ เนียมแกว (2554) ยังกลาวเพิ่มเติมวา การถายโอนความรูที่มีประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับกระบวนการจัดการความรูเนื่องจากผลที่ไดจากการถายโอนที่มีประสิทธิภาพนั้นเปนประโยชนอยางยิ่งในการแกไข
ปญหาอีกทั้งยังชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการทํางานและคิดคนนวัตกรรมใหมๆใหกับองคกร ซึ่งผลการดําเนินงานของ
การจัดการความรูสามารถวัดไดโดยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีม อยางไรก็ตามตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการ
ทํางานในการจัดการความรูเปนสิ่งที่ทาทายตั้งแตหลักเกณฑการวัดอาจจะไมถูกตอง ทําใหผูใชความรูไมมั่นใจในคุณภาพ
ของความรูที่ถูกสงมอบหรือไดรับจากระบบการจัดการความรูในองคกร  

จากการที่คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม พบวายังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการถายโอนความรูใน
ประเทศไทยโดยตรง กอปรกับยังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการถายโอนความรูผานเว็บบล็อก ดวยเหตุนี้จึงทําใหคณะผูวิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการถายโอนความรูของระบบบล็อก ในฐานะที่มีบทบาทในการเปนแหลง
ความรูรวมของไทย  อีกทั้งยังเปนพื้นที่ เสมือนใหสมาชิกสาขาอาชีพตางๆ มารวมตัวกันเพื่อถายโอนความรูและ
ประสบการณลงในระบบบล็อก โดยสามารถถายโอนความรูซึ่งกันและกัน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได สราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูเปนอยางมาก  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของความรูจากบล็อก การถายโอนความรู บริบทรวม และการเรียนรูที่สงผลทําให
เกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีมของบล็อกเกอรในบล็อกโอเคเนชั่น 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)   กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ 

Blogger Oknation.net ในกลุมของการศึกษา จํานวน 3,000 ราย (www.oknation.net/blog/)  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การถายโอนความรูกับบล็อก 
 การถายโอนความรูเกิดขึ้นเมื่อประสบการณหรือชุดความรูของบุคคลหนึ่งถูกสงไปยังบุคคลอื่น หรือจากหนวย

หนึ่งขององคกรไปยังหนวยอื่นหรือทั่วทั้งองคกร  การถายโอนความรูปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อมีการสื่อสารกัน
ระหวางผูเปนตนกําเนิดหรือแหลงความรูหรือผูใหความรู (Source) กับผูรับความรู (recipient) (Argote และ Ingram , 2000)
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุภาพร โกเฮงกุล (2550) ที่อธิบายวาความรูที่ถายโอนไปใหนั้นจะทําใหผูรับไดรับความรูมาก
ขึ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในองคกรและบุคคลในองคกร 

 บล็อกเปนเว็บไซตที่ผูใชสรางขึ้นโดยแสดงรายการบันทึกในรูปแบบของการเรียงลําดับยอนหลัง  ซึ่งในรูปแบบ
เหลานี้จะทําใหผูใชต้ังคาไดงายขึ้นในการบํารุงรักษาและการสนับสนุนโดยเครือขายบุคคลที่เกี่ยวของอยางอิสระ บล็อกถูก
นํามาใชเปนสื่อสรางสรรคสวนตัว แตเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมีรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการถายโอน
ความรูจาก ผูปฏิบัติงานที่มีการศึกษาความรูในบล็อกพรอมกับไดมีการนําบล็อกไปประยุกตใชแลวในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ตัวอยางเชนไอบีเอ็มชวยพนักงานของตนใน 30 สาขาทั่วโลกเพื่อใหหารือกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรและกลยุทธทาง
ธุรกิจในบล็อกของตน (Lee et al. 2005) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 Wasin Liampreecha (2010) ไดศึกษาเรื่อง Managing Knowledge Work and Performance: An Empirical Study 

of Higher Education in Thailand โดยมุงเนนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในบริบทของชุมชนนักปฏิบัติและความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพบุคคล ทีมงาน และองคกร ผลของการวิเคราะหที่สนับสนุน
สมมติฐานวาความพยายามกับความรูความเขาใจและขอมูลสงผลกระทบตอการสนับสนุนดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับกิจกรรม
การจัดการความรูของบุคคล  

 Pan และ Ming Wang (2010) ไดศึกษาเรื่อง Knowledge transfer via personnel mobility: the effect of 
Knowledge about the distribution of information เพื่อศึกษาผลของการเรียนรูที่เกี่ยวกับการกระจายตัวของขอมูลในการถาย
โอนความรู ซึ่งพบวา การกระจายขอมูลมีความสัมพันธกับบริบทที่ใชรวมกันและมีผลตอการถายโอนความรูทําใหเกิดการ
ใชความรูรวมกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพของกลุม 

  จากการศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของกับการถายโอนความรู คณะผูวิจัยไดสราง
กรอบแนวความคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 และตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังตอไปนี้ 

 1). บริบทที่ใชรวมกันจะดูแลความสัมพันธระหวางความรูจากระบบบล็อกกับการถายโอนความรู (H1) 
 2). บริบทที่ใชรวมกันจะดูแลความสัมพันธระหวางความรูจากระบบบล็อกกับการเรียนรู (H2) 
 3). การถายโอนความรูจากบล็อกสงผลทําใหเกิดการเรียนรู (H3) 
 4). การเรียนรูความรูจากบล็อกสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพบุคคล (H4) 
 5). การเรียนรูความรูจากบล็อกสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพทีม (H5) 
 6). ประสิทธิภาพบุคคลสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพทีม (H6) 
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.944*(H6) 

           
 
 
 
 
 
                       
 

    
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา ปรับปรุงจาก Pan และ Ming Wang (2010) 
วิธีดําเนินการ (Methods)  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม  
 1. ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้ ไดแก บล็อกเกอรของ Oknation.net ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งหมด 

79,313 คน 
 2. กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก บล็อกเกอรของ Oknation.net โดยกําหนดตัวอยางจาก 

กลุมบล็อกเกอรของ Oknation.net ในกลุมเรื่องการศึกษาจํานวน 3,000 ราย เหตุผลที่คณะผูวิจัยไดเลือกบล็อกเกอรในกลุม
เรื่องการศึกษานั้นเนื่องจากบล็อกเกอรในกลุมนี้สวนใหญเปนนักวิชาการไดแก อาจารย ผูบริหารซึ่งขอมูลที่ใชแลกเปลี่ยน
กันจะเกี่ยวของกับขอมูลที่เปนวิชาการ โดยขอมูลเหลานี้สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใช แบบสอบถาม โดยโครงสรางแบบสอบถามไดโดยแบง
ออกเปน 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบล็อกเกอร ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะในการถายโอนความรูใน
ดานตางๆ ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพบุคคล ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพทีม โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาน
คา (Rating Scale) 6 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด จํานวน 37 ขอ สวนตอนที่ 5 
เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended questions) โดยคณะผูวิจัยวิเคราะหความตรงของเนื้อหา ไดคา IOC: Index of 
item objective congruence เทากับ 0.6-1.0 และวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.94                   

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก  1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
งานวิจัย บทความทางวิชาการ และทฤษฏีที่เกี่ยวของ 2. ขอมูลปฐมภูมิเปนการแจกแบบสอบถามออนไลนไปยังบล็อกเกอร
ของ OKnation.net จํานวน 3,000 ชุด  

 5. วิธีการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณและ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี้  

 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่
ในการปรับปรุงขอมูลในบล็อก และระยะเวลาในการศึกษาหาความรูในบล็อกโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ  

การถายโอนความรู 
(Knowledge transfer) 

การเรียนรู 
(Learning) 

ระบบบล็อกเพื่อการจัดการ
ความรู 

(Blog for Knowledge 
management) 

ประสิทธิภาพบุคคล 
(individual 

performance) บริบทรวม 

(Shared context) 

ประสิทธิภาพทีม 
(Team performance) 

.574*(H1) 

.519*(H2) 

.896*(H3) 

.893*(H5) 
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 ตอนที่ 2 วิเคราะหตัวแปรแตละตัว ซึ่งไดแก ความรูจากบล็อก การถายโอนความรู บริบทรวม การเรียนรู 

ประสิทธิภาพบุคคล และประสิทธิภาพทีมโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธของความรูจากบล็อก การถายโอนความรู บริบทรวม และการเรียนรู ที่สงผลทํา

ใหเกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีม โดยทําการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 6 ขอ โดยใชวิธีการวิเคราะหตัวแปรกลาง (Mediating 
affect) และการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Sample Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษา (Results) 

จากผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามออนไลน สวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 51.6 ที่เหลือเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 48.40 เมื่อจําแนกตามอายุพบวาผูตอบแบบสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 56.6 
รองลงมาไดแกอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 30.5 และชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 24.0 ตามลําดับ เมื่อจําแนก
ตามการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43.2 ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามอาชีพพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ประกอบอาชีพ
ครู/อาจารย คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 18.5 ตามลําดับ สําหรับใน
ดานของความถี่ในการปรับปรุงขอมูลในบล็อกสวนใหญจะปรับปรุง 3-4 วันตอสัปดาห มากที่สุด รองลงมาคือ 1-2 วันตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 35.1 และ 24.0 ตามลําดับ และในดานระยะเวลาในการศึกษาหาความรูในบล็อก ซึ่งสวนใหญบล็อก
เกอรใชเวลา 45 นาที- 60 นาที มากที่สุด รองลงมาคือ 30 นาที- 44 นาที คิดเปนรอยละ 42.9 และ 42.2 ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมุติฐานในขอ H3, H4, H5 และ H6 คณะผูวิจัยไดใชการวิเคราะหถดถอยอยางงาย (Simple 

Regression Analysis) เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการถายโอนความรูและการเรียนรูที่สงผลทําใหเกิด
ประสิทธิภาพบุคคลและทีม ซึ่งผลดังตาราง 1  

                 ตาราง 1 ผลการวิเคราะหถดถอยอยางงาย 

สมมติฐาน 
N = 308, df = 1 

R2 F-value β t-value Result 

H3 .803 
1249.

801 
.896* 

35.35
3 

.000* 

H4 .866 
1970.

426 
.930* 

44.38
9 

.000* 

H5 .798 
1210.

365 
.893* 

34.79
0 

.000* 

H6 .891 
2488.

839 
.944* 

49.88
8 

.000* 

             หมายเหตุ: นัยสําคัญที่ระดับ *p < 0.001 
 

 จากตาราง 1 ผลการวิจัย พบวา การถายโอนความรูนั้นสงผลทําใหเกิดการเรียนรูอยูที่ (β = 0.896, p < 0.001) และ
เมื่อมีการเรียนรูเกิดขึ้นก็จะสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพบุคคลซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อยูที่ (β = 0.930, p < 0.001) ใน
ขณะเดียวกันก็สงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพทีมมีคาอยูที่ (β = 0.893, p < 0.001) ซึ่งสงผลนอยกวาการเรียนรูกับ
ประสิทธิภาพบุคคล จึงสรุปไดวาในการเรียนรูนั้นจะตองสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพบุคคลกอนจึงจะเกิดประสิทธิภาพ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 48 

ของทีมไดดังเชนความสัมพันธของปจจัยตัวสุดทายคือ ประสิทธิภาพบุคคลสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพของทีมมีคาอยูที่ 
(β = 0.944, p < 0.001) 

การวิเคราะหตัวแปรกลาง (Mediating affect) 
คณะผูวิจัยไดใชการวิเคราะหที่เรียกวา Mediating affect ในการทดสอบสมมุติฐานขอ H1 กับ H2 เปนการ

วิเคราะหที่นําตัวแปรกลางเขามาคํานวณ สามารถประมาณคาไดโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
regression) โดยใชวิธีการของ Baron และ Kenny (1986) ซึ่งการวิเคราะหมี 3 วิธีดังนี้    

  1. วิเคราะหตัวแปรคนกลางกับตัวแปรตน 
                  2. วิเคราะหตัวแปรตามกับตัวแปรตน 
       3. วิเคราะหตัวแปรตาม (ซึ่งเปนผลลัพธที่ได) กับทั้งตัวแปรคนกลางและตัวแปรตน ดังภาพที่ 2 
                                                                           Mediator 
 
                                                           a                                          b                                  

                                                                                     c’ 
                                    IV                                                                                      DV 
                                                         ภาพ 2   Mediated Models 
 
 จากภาพ  2  เสนทาง   c’  จะเรียกวา  ผลทางตรง  (Direct Effect)    สวนตัวแปร Mediator  จะถูกเรียกวาตัวแปร

คนกลาง  (Intervening)  หรือบางทีก็เรียกวา  Process  Variable   ตัวแปร   DV   ไมไดรับอิทธิพลทั้งหมดจากตัวแปร  IV    
เพราะจะมีตัวแปร Mediator  เขามามีผลตอตัวแปร  DV  ดวย    ในกรณีการวิเคราะหสหสัมพันธแบบแยกสวน  (Partial  
Correlation)    ซึ่งจะกําหนดใหเสนทาง c’  เปน 0   เพื่อที่จะคํานวณคาของตัวแปรคนกลาง M  เพียงเสนทางเดียวที่มีผลตอ
ตัวแปร DV (Kenny, 2008) 

 ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์ควรแยกตางหากสําหรับแตละสมการที่จะประมาณและทดสอบ (Baron & Kenny 1986) 
ซึ่งผลดังตาราง 3  

                     ตาราง 3 ผลการวิเคราะห Mediating affect 
 การถายโอนความรู การเรียนรู 

ความรูจากบล็อก .401* .433* 

บริบทรวม .574* .519* 

หมายเหตุ: นัยสําคัญที่ระดับ *p < 0.001 
 จากตาราง 3 ผลการวิจัย พบวา ความรูจากบล็อกสงผลตอการถายโอนความรูอยูที่ (β = 0.401, p < 0.001) แต

เมื่อมีการนําบริบทรวมเขามาใชนั้นสงผลทําใหเกิดการถายโอนความรูอยูที่ (β = 0.574, p < 0.001) ซึ่งมากกวาการที่ไมนํา
บริบทรวมมาใช จึงสรุปไดวา เมื่อมีบริบทรวม (shared context) เขามาสนับสนุนการถายโอนความรูจากบล็อกจะทําใหเกิด
การถายโอนความรูกันมากขึ้น และความรูจากบล็อกมีผลตอการเรียนรูอยูที่ (β = 0.433, p < 0.001) แตเมื่อมีการนําบริบท
รวมเขามาใชนั้นสงผลทําใหเกิดการเรียนรูอยูที่ (β = 0.519, p < 0.001) ซึ่งมากกวาการที่ไมนําบริบทรวมมาใช จึงสรุปไดวา 
เมื่อมีบริบทรวม (shared context) เขามาสนับสนุนจะทําใหการเรียนรูของบุคคลมีมากขึ้น  
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สรุปและอภิปรายผล 
 บริบทที่ใชรวมกันมีผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางความรูจากบล็อกกับการถายโอนความรู ดังนั้นเมื่อมี

บริบทรวม (Shared context) เขามาสนับสนุนการถายโอนความรูจากบล็อกจะทําใหเกิดการถายโอนความรูกันมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Pan และ Ming Wang (2010) ที่มีการช้ีใหเห็นวาการใชบริบทรวมกันนั้นจะชวยลดโอกาสที่จะ
เกิดความเขาใจผิดและลดวิธีการแตกตางที่จะเกิดขึ้นซึ่งเปนปจจัยที่สามารถอํานวยความสะดวกในการแบงปนความรูความ
เช่ียวชาญที่หลากหลายได 

 บริบทที่ใชรวมกันมีผลเชิงบวกตอความสัมพันธระหวางความรูจากบล็อกกับการเรียนรู ดังนั้นเมื่อมีบริบทรวม 
(shared context) เขามาสนับสนุนจะทําใหการเรียนรูของบุคคลมีมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Hinds และ 
Mortensen (2005) ที่กลาววาบริบทที่ใชรวมกันนั้นจะชวยควบคุมบริบทที่แตกตางกัน พรอมทั้งชวยกันรวมปรับทิศทางไป
ยังวัตถหุรือวิธีการโดยเฉพาะเปนการพัฒนาความเขาใจซึ่งกันและกัน 

 การถายโอนความรูจากบล็อกมีผลเชิงบวกกับการเรียนรู โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ Nordtvedt, Kedia, 
Datta และ Rasheed (2008) ช้ีใหเห็นวาลักษณะความสัมพันธระหวางความรูและถายโอนความรูจะขึ้นอยูกับเจตนาการ
เรียนรูของผูรับและความนาดึงดูดใจของแหลงที่มา   

 การเรียนรูความรูจากบล็อกมีผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Teigland and Wasko (2003) ซึ่งพบวาการเรียนรูนั้นมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในเชิงบวกกับความคิดสรางสรรคของแต
ละบุคคลและประสิทธิภาพการทํางานทั่วไป 

  การเรียนรูความรูจากบล็อกมีผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพทีม ซึ่งแตกตางกับ Davanport and Prusak (2000) ที่ได
มีความคิดเห็นที่แตกตางออกไป โดยเขาเชื่อวาความรูที่เรียนรูมานั้นจะไมมีความหมายเลยถาเราไมนําความรูนั้นไปใชใหเกิด
ประโยชนตอทีมและองคกรของตนเอง 

 ประสิทธิภาพบุคคลมีผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพทีม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Madjar, Oldham และ Pratt 
(2002) ที่กลาวถึงความคิดสรางสรรคในตัวบุคคลคือการกําหนดแนวความคิดในการผลิตผลิตภัณฑและวิธีการที่แปลกใหม
และเปนประโยชนกับทีม 

 ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางความรูจากบล็อก การถายโอนความรู บริบทรวม และการ
เรียนรู สงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีม 
           ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการใชกรอบแนวคิดของ Pan และ Ming Wang (2010) มาปรับปรุงและวิเคราะห ซึ่ง
กรอบแนวคิดนี้แสดงถึงความสัมพันธของปจจัยแตละตัวที่สงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีม ดังนั้นผลการศึกษา
ในครั้งนี้สามารถนําไปเปนประโยชนในการพัฒนาการถายโอนความรูและการจัดการความรูบนพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศได พรอมทั้งกรอบแนวคิดนี้สามารถนําไปศึกษาถึงประสิทธิภาพการถายโอนความรูในบริบทอื่นๆ เชนใน
องคกร หรือชุมชนตางๆ เปนตน 

    ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาที่มุงศึกษาแตเฉพาะบล็อกในกลุมการศึกษา หากไดศึกษาจากบล็อกในกลุมสาขาอาชีพ

อื่นๆ เชนกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม ก็จะทําใหทราบขอมูลและนําไปพัฒนาวงการวิชาชีพอื่นในประเทศไดตอไป  
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A STUDY OF PRODUCT FACTOR TO INFLUENCE BUYING DECISION  
OF DOG PELLET FOOD OF BANGKOK DOG OWNER 
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------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีเรื่องวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดของผูเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูกรอกแบบสอบถามให
ความสําคัญมากที่สุดดานคุณประโยชนจากอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด และใหความสําคัญมากดานบรรจุภัณฑ, ดาน
คุณสมบัติของอาหาร, และดานชนิดของอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนนิดเม็ด ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับ
การศึกษา, และรายได กับอิทธิพลของปจจัยดานผลิตภัณฑ อันไดแก บรรจุภัณฑ, คุณสมบัติของอาหารสุนัข, ชนิดของ
อาหารสุนัข, และคุณประโยชนจากอาหารสุนัข มีผลตอการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ยกเวน เพศกับบรรจุภัณฑแบบถุง, ขนาดของบรรจุภัณฑ, ความจําเพาะของอาหารสุนัขตอสุขภาพของสุนัข, 
ความจําเพาะของอาหารตอสุนัขในแตละชวงอายุ, มีผูเช่ียวชาญดานสัตวเลี้ยงใหคําแนะนํา, ความสะดวกสบายในการให
อาหารสุนัข, และอาชีพกับรายละเอียดของอาหารสุนัขบนบรรจุภัณฑไมมีความสัมพันธกัน 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, อาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

Abstract 

The purposes of this research were to study Product Factor to Influence Buying Decisionof Dog Pellet Food 
ofBangkok Dog Owner and the relative importance of product factors influencing the decision to buy dog pellet food for 
dogs in Bangkok. The results showed that dog owner focused on the benefits of dog pellet food was the most important. 
The packaging of dog pellet food, the properties of the dog pellet food, and the type of dog pellet food are important. 
Personal factors such as gender, age, occupation, education, and income, with the influence of product factors such as 
packaging dog pellet food, property of dog pellet food, types of dog food, and benefits of dog food that influence 
purchasing decisions are related to the level of significance at the 0.05. Except gender with packaging bag, size of the 
package, the specificity of dog food for the health of the dog, the specificity of food per dog in each period of age, Pet 
experts’ advice, comfortable to feeding the dog, and occupation with the details of the package are not related. 

 

KEYWORDS: BUYING DECISION,DOG PELLET FOOD, THE PRODUCT FACTOR 
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1. บทนํา 
 สุนัข ถือไดวาเปนสัตวเลี้ยงที่เปนที่นิยมในหลายๆครัวเรือน เนื่องดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวของสุนัขที่มีความนารัก 

ซื่อสัตย ไมทําอันตรายเจาของ และความสามารถในการจดจําที่ดี อีกทั้งยังมีความสามารถตางๆมากมายที่เราสามารถฝกได 
โดยสุนัขมีหลากหลายสายพันธุทั้งพันธุตางประเทศ พันธุไทย และพันธุผสม ซึ่งตองการเลี้ยงดูที่แตกตางกันไป และผูเลี้ยงก็
ควรมีความรูความเขาถึงพื้นฐานตางๆในการเลี้ยงดู การดูแลสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษา อาหารก็เปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญสําหรับสุนัข เพราะสุนัขตองการอาหารทุกวันและในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการขั้นพื้นฐาน และเพื่อกิจกรรม
ตางๆที่ดําเนินไปในแตละวัน ผูเลี้ยงมีพฤติกรรมการใหอาหารที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของบุคคล ที่อยูอาศัยและ
สิ่งแวดลอม สวนสุนัขก็สามารถบริโภคอาหารไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนอาหารในแบบที่ปรุงขึ้นเอง อาหารสําเร็จที่
เปนแบบ Home Made บรรจุกระปอง หรืออาจเปนอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด ซึ่งมีอยูหลากหลายตราสินคาในตลาด จากผล
การสํารวจประชากรสุนัขโดยสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2553 พบวามีสุนัขบานหรือสุนัขที่มีเจาของ 
(Pet’s Household) มีประชากรประมาณ 600,000 ตัวในกรุงเทพมหานคร มีมูลคาทางการตลาดของอาหารสุนัขอยูที่ 3,500 
ลานบาทในป พ.ศ. 2552 (สยามธุรกิจฉบับที่ 1045 ประจําวันที่ 31-10-2552 ถึง 3-11-2552) และพบวา ธุรกิจอาหารสุนัข
สําเร็จรูปชนิดเม็ดนั้นมีการเติบโตในประเทศไทยถึง 12% ในป พ.ศ.2553 และเติบโตเพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาสแรกของป 
พ.ศ.2554 (Euromonitor International 2011) แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจอาหารสุนัข และอาจเกี่ยวพันถึงการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกอาหารใหแกสุนัขใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของผูเลี้ยง ความสะดวกสบายรวมถึงการที่ผูเลี้ยงมี
ความรูความเขาใจที่มากขึ้นในเรื่องโภชนะของสุนัข อาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดเองก็มีความหลากหลายแบบและ
หลากหลายตราสินคาที่ทําการแขงขันกันอยูภายในตลาด และมีการทําสื่อสารทางการตลาดในหลากหลายรูปแบบ โดยมุงให
ความรูความเขาใจในเรื่องโภชนศาสตรของสุนัข ทําใหเกิดการรับรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใหอาหารสุนัขที่ตน
เลี้ยง แมผูบริโภคสวนใหญยังเลือกใชอาหารปรุงเองสําหรับสุนัข แตแนวโนมที่ผูบริโภคจะเปลี่ยนมาใชอาหารสําเร็จรูปก็
สูงขึ้น จึงถือวาเปนโอกาสที่ธุรกิจอาหารสุนัขสําเร็จรูปจะเจริญเติบโตไปไดอีกมาก ทําใหมีผูประกอบการรายใหมๆเขามา
แขงขันในตลาดมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ ผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายทําใหความภักดีตอตราสินคาลดลง ผูประกอบการ
แตละรายจึงตองพยายามศึกษาพฤติกรรม และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัขชนิด
เม็ด เพื่อสรางกลุมลูกคาที่มีความภักดีตอตราสินคาใหกับตราสินคาของตนเอง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลสนับสนุนในการ
วางแผนทางธุรกิจ และการนําเสนออาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดใหตรงตามความตองการของผูเลี้ยงสุนัขใหมากที่สุด 
ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการทําการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณ และพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารสนุัขสําเร็จรูปชนิดของผูเลี้ยงสุนัข 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 ประชากรในการศึกษาคือ กลุมผูเลี้ยงสุนัขที่ใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูที่เลี้ยงสุนัขที่ใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดในเขตกรุงเทพมหานครที่เขารับ
บริการจากโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และโรงพยาบาลลสัตว คณะสัตวแพทย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีอํานาจในการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขเทานั้นโดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธี
ของ W.G. Cochran (ผศ.เบญจวรรณ อุชุพงศอมร, 2553: 95) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกใหขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด 
โดยเลือกกลุมเปาหมายจากการหาคาเฉลี่ยณระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยเผื่อ
ความผิดพลาดไวแลวคือ 400 ตัวอยาง 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลพฤติกรรมของ
ผูบริโภคปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัขซึ่งรายละเอียดของแบบสอบถามประกอบดวย 4 
สวนดังนี้สวนที่ 1 เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนการสอบถามปจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดของผูเลี้ยงสุนัข โดยเปนคําถามที่ใชมาตราวัดแบบอันตรภาค หรือชวง 
(Interval scale) แบบLikert scale 5 ระดับ (ธานินทรศิลปจารุ, 2549:76) เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ มีทั้งหมด 4 กลุมโดย
แบงออกเปนคําถามดานบรรจุภัณฑ ดานคุณสมบัติของอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด ชนิดของอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิด
เม็ด และคุณประโยชนที่ไดรับจากการใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด สวนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลในดาน
พฤติกรรมในการเลือกซื้อ และสวนที่ 4 ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางดาน เพศ,  อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,  และรายได พบวา กลุมตัวอยางผูที่ตอบ
แบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 231 คน หรือคิดเปนรอยละ 57.75 อายุ ระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 209 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 52.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 252 คน หรือคิดเปนรอยละ 63.0 ทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 161 
คน หรือคิดเปนรอยละ 40.25  และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-30,000 บาท จํานวน 218 คนหรือคิดเปนรอยละ 54.5 

 คาเฉลี่ยและการใหความสําคัญในปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจากการศึกษาสรุปผลไดวา 
ผูกรอกแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดดานคุณประโยชนจากอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดคาเฉลี่ย 4.30, ให
ความสําคัญมากในดานชนิดของอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด คาเฉลี่ย 4.13, ดานคุณสมบัติของอาหารสุนัข มีคาเฉลี่ย 4.05, 
ดานบรรจุภัณฑ คาเฉลี่ย 3.84 

 พฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด ซึ่งจากการศึกษาสรุปผลไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญความถี่
ในการซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 200 คน หรือคิดเปนรอยละ 50.0, เลือกซื้ออาหารสุนัข
สําเร็จรูปชนิดเม็ดทุกๆสัปดาหที่ 1 ของเดือน จํานวน 154 คน หรือคิดเปนรอยละ 38.5, เลือกซื้อขนาดบรรจุของอาหารสุนัข
ขนาด 15 กิโลกรัมขึ้นไป จํานวน 126 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5, เหตุผลที่สําคัญในการเลือกซื้ออาหารสุนัขขนาดบรรจุ
ภัณฑนั้นมากที่สุด คือ พอเหมาะกับจํานวนสุนัขที่เลี้ยงอยู จํานวน 205 คน หรือคิดเปนรอยละ 51.25, ชนิดของบรรจุภัณฑที่
เลือกซื้อใหญเลือกแบบถุงที่มีซิปล็อก จํานวน 242 คน หรือคิดเปนรอยละ 60.5, เหตุผลในการเลือกซื้อบรจุภัณฑนั้น คือ 
ดูแลและเก็บรักษางาย จํานวน 168 คน หรือคิดเปนรอยละ 42.0, สัตวแพทยเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหาร
สุนัข จํานวน 114 คน หรือคิดเปนรอยละ 28.5, โรเยลคานิน (Royal Canin) เปนตราสินคาของอาหารสุนัขที่เลือกซื้อมาก
ที่สุด จํานวน 143 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.75, เหตุผลในการเลือกตราสินคาของอาหารสุนัขคือ สุนัขกินแลวรางกาย
แข็งแรงสมบูรณ จํานวน 141 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.3, รสชาติของอาหารซื้อบอยที่สุดคือ รสปลา จํานวน 132 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 33.0, เปอรเซ็นตโปรตีนที่เปนสวนประกอบในอาหารสุนัขที่เลือกมากที่สุดคือ 19 – 22 เปอรเซ็นต จํานวน 
157 คน หรือคิดเปนรอยละ 39.25, เลือกซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่มีลักษณะรูปรางของเม็ดแบบกลมมากที่สุด จํานวน 248 
คน หรือคิดเปนรอยละ 62.0 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีความสัมพันธกับอิทธิพลของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ไดแก ชนิดของบรรจุภัณฑแบบกลอง, รายละเอียดของอาหารสุนัขบนบรรจุภัณฑของอาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, การ
เก็บรักษาและการดูแลงาย, กลิ่นและรสของอาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, สารอาหารครบตามความตองการของสุนัข, 
เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารสุนัข, ขนาดของเม็ดอาหารสุนัขสําเร็จรูป, รูปรางของเม็ดอาหารสุนัข, ตราสินคาของอาหารส
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นัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, ช่ือเสียงของผูผลิตอาหารสุนัข, ความจําเพาะของอาหารสําหรับสุนัขในแตละสายพันธุ, มีสวนชวยใน
การขัดฟนและลดกลิ่นปากของสุนัข, สุนัขกินงายไมยุงยาก, สุนัขเติบโตตามวัยอยางเหมาะสม, อุจจาระมีกลิ่นนอย, และ
อุจจาระมีลักษณะเปนกอน ที่มีตอการตัดสินใจซื้ออยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมความสัมพันธในเรื่อง 
บรรจุภัณฑของอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดแบบถุง, ขนาดของบรรจุภัณฑของอาหารสุนัขสําเร็จรูป, ความจําเพาะของ
อาหารสุนัขตอสุขภาพของสุนัข, ความจําเพาะของอาหารตอสุนัขในแตละชวงอายุ, มีผูเช่ียวชาญแนะนํา, และความ
สะดวกสบายในการใหอาหารสุนัข ที่มีตอการตัดสินใจซื้อ 

 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ, ดานระดับการศึกษา, และดานรายได มีความสัมพันธกับอิทธิพลของปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ไดแก ชนิดบรรจุภัณฑของอาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดแบบถุง, ชนิดของบรรจุภัณฑอาหารสุนัขแบบกลอง
, รายละเอียดของอาหารสุนัขบนบรรจุภัณฑของอาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, การเก็บรักษาและการดูแลงาย, ขนาดของ
บรรจุภัณฑของอาหารสุนัขสําเร็จรูป, กลิ่นและรสของอาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, สารอาหารครบตามความตองการของ
สุนัข, เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารสุนัข, ขนาดของเม็ดอาหารสุนัขสําเร็จรูป, รูปรางของเม็ดอาหารสุนัข, ตราสินคาของ
อาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, ช่ือเสียงของผูผลิตอาหารสุนัข, ความจําเพาะของอาหารสําหรับสุนัขในแตละสายพันธุ, 
ความจําเพาะของอาหารสุนัขตอสุขภาพของสุนัข, ความจําเพาะของอาหารตอสุนัขในแตละชวงอายุ, มีผูเช่ียวชาญแนะนํา, 
สุนัขกินงายไมยุงยาก, มีสวนชวยในการขัดฟนและลดกลิ่นปากของสุนัข, สุนัขเติบโตตามวัยอยางเหมาะสม, อุจจาระมีกลิ่น
นอย, อุจจาระมีลักษณะเปนกอน, และความสะดวกสบายในการใหอาหารสุนัข ที่มีตอการตัดสินใจซื้ออยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีความสัมพันธกับอิทธิพลของปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑของ
อาหารสุนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ดแบบถุง, ชนิดของบรรจุภัณฑแบบกลอง, ขนาดของบรรจุภัณฑของอาหารสุนัขสําเร็จรูป, การ
เก็บรักษาและการดูแลงาย, กลิ่นและรสของอาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, สารอาหารครบตามความตองการของสุนัข, 
เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารสุนัข, ขนาดของเม็ดอาหารสุนัขสําเร็จรูป, รูปรางของเม็ดอาหารสุนัข, ตราสินคาของอาหารส
นัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด, ช่ือเสียงของผูผลิตอาหารสุนัข, ความจําเพาะของอาหารสําหรับสุนัขในแตละสายพันธุ, ความจําเพาะ
ของอาหารสุนัขตอสุขภาพของสุนัข, ความจําเพาะของอาหารตอสุนัขในแตละชวงอายุ, มีผูเช่ียวชาญแนะนํา, มีสวนชวยใน
การขัดฟนและลดกลิ่นปากของสุนัข, สุนัขกินงายไมยุงยาก, สุนัขเติบโตตามวัยอยางเหมาะสม, อุจจาระมีกลิ่นนอย, อุจจาระ
มีลักษณะเปนกอน, และความสะดวกสบายในการใหอาหารสุนัข ที่มีตอการตัดสินใจซื้ออยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตไมความสัมพันธในเรื่อง รายละเอียดของอาหารสุนัขบนบรรจุภัณฑของอาหารสนัขสําเร็จรูปชนิดเม็ด  
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เบญจวรรณ อุชุพงศอมร. การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2553. 
เปดแนวรบอาหารสุนัข 4,300 ลาน. กรุงเทพฯ.สยามธุรกิจฉบับที่1045 ประจําวันที่ 31-10-2009 ถึง 3-11-2009, 2009 
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v746/Dog-Food-Thailand-6614930/  
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ความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
TRANSFER AND RESIGNATION DESIRES OF ROYAL THAI ARMY NURSES 

IN PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL 
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2 หัวหนาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุนกับความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กลุมตัวอยางคือ 
พยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  จํานวน 210 คน ไดจากการสุมแบบโควตาตามแผนกพยาบาล โดยใช
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 11 ระดับเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ ANOVA F-test และ Multiple Regression Analysis 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการปรับยายและลาออกอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
ปจจัยที่มีผลตอความตองการปรับยายและลาออกประกอบดวย 3 ปจจัยคือ (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานสถานที่
ปฏิบัติงานมีผลตอความตองการปรับยายและลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานและดานความกาวหนามีความสัมพันธกับความตองการปรับยายและลาออกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปจจัยค้ําจุน ไดแก ดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความเปนอยู
สวนตัวและดานวิธีการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความตองการปรับยายและลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ : ความตองการปรับยายและลาออก, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยค้ําจุน, พยาบาลกองทัพบก 
 

Abstract 
 

 The purposes of this thesis were to study the attitude about working, including the relation between the motivation 
and supportive factors with the transfer and resignation desires of Royal Thai Army Nurses in Phramongkutklao hospital. 
The sample group was 210 Royal Thai Army Nurses in Phramongkutklao hospital randomly selected through quota 
sampling according to the operational department. The tool used was the rating scale questionnaire. Statistics used to 
analyze the data were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, ANOVA F-test and Multiple Regression 
Analysis. 

 The result showed that the sample group had the attitude of the transfer and resignation desires at the moderate 
level. In this study, the factors that affected to transfer and resignation desires consist of three factors: (1) Personal factor 
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such as work place (2) Motivation factors such as recognition, characteristics of work, and career advancement (3) 
Supportive factors such as income, working environment, personal life, and administration. Among three factors affected 
the transfer and resignation desires at the significant level of 0.05. 

 

KEYWORDS : TRANSFER AND RESIGNATION DESIRES, MOTIVATION FACTORS, SUPPORTIVE FACTORS, 
ROYAL THAI ARMY NURSES 

 

1.  บทนํา 
 ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเทคโนโลยี สงผลใหมีการแขงขันกัน

มากขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจดานการผลิตสินคาหรือธุรกิจการใหบริการ การใหบริการ
ทางดานสุขภาพ ซึ่งถือเปนธุรกิจการใหบริการประเภทหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปดวย อีกทั้งยัง
มีการขยายตัวของบริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น  กอรปกับความตองการทางดานสุขภาพของประชาชน
ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหบุคลากรที่เปนผูใหบริการตองมีการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน
วิชาชีพอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะพยาบาล ซึ่งถือเปนบุคลากรทางดานสุขภาพที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลและ
ใหบริการทางดานสุขภาพแกประชาชน ในปจจุบันพบวา ความตองการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น การผลิตพยาบาลจึงเพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย แตอยางไรก็ตามกลับพบวา การลาออกจากวิชาชีพพยาบาลก็มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกัน สงผลใหเกิดภาวะ
ความขาดแคลนพยาบาล  โดยสาเหตุที่ทําใหเกิดการลาออกจากวิชาชีพที่สําคัญอาจเกิดจากหลายประการ เชน ดาน
คาตอบแทน, ภาระงานที่หนักและอื่นๆ เปนตน   

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนสถานบริการดานสุขภาพที่มีขนาดใหญที่สุดในกองทัพบก สามารถรองรับผูปวย
ในจํานวน 1,000 เตียง และสามารถขยายไดเปน 1,600 เตียง (กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, 2554 : 16 ) ใน
ปงบประมาณ 2552 และ 2553 ที่ผานมา มีพยาบาลลาออก, ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดเฉลี่ยปละ 
26  คนจากจํานวนพยาบาลเฉลี่ยทั้งหมด 620 คน โดยยังไมไดนับรวมถึงการปรับยายออกนอกกองทัพบกและปรับยายออก
นอกวิชาชีพพยาบาล (กองกําลังพลกรมแพทยทหารบก, 2553 : 3) ทําใหโรงพยาบาลตองสูญเสียบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และมีความชํานาญเฉพาะทางไปยังหนวยงานอื่น ประกอบกับปญหาการเลื่อนยศ ตําแหนง และการพิจารณา
บําเหน็จที่จํากัด ทําใหพยาบาลปรับยายออกนอกสายวิชาชีพ เพื่อความเจริญกาวหนา 

ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติหนาที่วิชาชีพพยาบาลจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการปรับ
ยายและลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปวางแผน แกไข 
ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารงานพยาบาลใหมีศักยภาพ สามารถตอบสนองความตองการ สรางความพึงพอใจในระดับ
ที่เปนไปไดทั้งผูใหและผูรับบริการ อันจะนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาโรงพยาบาลใหมุงสูความเปนเลิศในระดับสากล
ตอไป 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา ซึ่งปจจุบันยังปฏิบัติงานดานการรักษาพยาบาลภายในหอผูปวย รวมทั้งสิ้น  440 คน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (อางถึงในกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติและคณะ, 2552 : 74) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 210 คนและใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบโควตาตามแผนกพยาบาลทั้งหมด 11 แผนก  
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทปลายปด (Closed Form) ที่เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 11 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเองโดยวัดในเชิงปริมาณ ซึ่งไดศึกษาตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Conceptual  Framework) และไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ    ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ตองการปรับยายและลาออก นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลและเนื้อหา ประมวลความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
กําหนดขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 11 ระดับ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองและปรับปรุงแกไขเนื้อหาใหเหมาะสมและนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไข
แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา  ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง  0.93 – 1.0  
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปทดลองใช (try out)  กับพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบารค (Cronbatch)   

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ ANOVA F-test และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 53.3 
สถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 72.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 
81.9 ช้ันยศรอยเอก จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 36.7 มีอายุการปฏิบัติงาน 1-5 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.4 รายได
ตอเดือน 15,001-20,000 บาท  จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 36.2 และปฏิบัติงานแผนกพยาบาลอายุรกรรม จํานวน 73 คน 
คิดเปนรอยละ 34.8 
 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ เมื่อพิจารณาปจจัยจูงใจแตละดานพบวา 
 ดานความรับผิดชอบ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 8.54 โดยมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดวา งานของตนเองเปนงานที่ตองมีความรับผิดชอบสูง คาเฉลี่ย 9.23 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา ตนเองภูมิใจที่ได
รับผิดชอบการทํางานในหนาที่ปจจุบัน คาเฉลี่ย 8.17 
 ดานความสําเร็จ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 8.35โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดวา 
การไดทํางาน ทําใหตนเองรูสึกมีคุณคาในชีวิต คาเฉลี่ย 8.65 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา ตนเองมีเปาหมายในการ
ปฏิบัติงาน ประเมินความสําเร็จของงานไดตามวัตถุประสงค คาเฉลี่ย 8.11 
 ดานการยอมรับนับถือ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.96 โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด
วา บุคคลในหนวยงานใหการยอมรับในความคิดเห็นของตนเอง คาเฉลี่ย 8.07 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา ผูบังคับบัญชา
ยอมรับในความรูความสามารถของตนเอง คาเฉลี่ย 7.78 
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 ดานลักษณะงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.71 โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดวา เมื่อ
ปฏิบัติงานดานการพยาบาลมากขึ้น ทักษะในการทํางานของทานจะเพิ่มขึ้น คาเฉลี่ย 8.39 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา 
ลักษณะงานที่ตนเองทํามีรูปแบบที่หลากหลาย คาเฉลี่ย 7.29 
 ดานความกาวหนา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 6.51 โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดวา 
ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหตนเองไดรับการฝกอบรมและดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ย 6.88 และมีความ
คิดเห็นนอยที่สุดวา พอใจกับความกาวหนาที่ไดรับจากการทํางานในปจจุบัน คาเฉลี่ย 6.20  

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน เมื่อพิจารณาปจจัยค้ําจุนแตละดานพบวา 
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 8.28 โดยมีความ

คิดเห็นมากที่สุดวา ผูบังคับบัญชามีสัมพันธภาพที่ดีกับตนเอง คาเฉลี่ย 8.91 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา ตนเองไดรับ
ความชวยเหลือและรวมมือเปนอยางดีจากผูรวมงาน คาเฉลี่ย 7.79 
 ดานสถานะทางอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.89 โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด
วา อาชีพพยาบาลเปนอาชีพที่มีประโยชนตอสังคมและการดําเนินชีวิตของครอบครัว คาเฉลี่ย 8.48 และมีความคิดเห็นนอย
ที่สุดวา งานที่ทําอยู ทําใหรูสึกมีเกียรติยศช่ือเสียง คาเฉลี่ย 7.51 
 ดานความมั่นคงในการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.77 โดยมีความคิดเห็น
มากที่สุดวา งานที่ทําเปนงานที่มั่นคง ไมตองกลัววาจะถูกไลออก หากไมไดกระทําความผิด คาเฉลี่ย 8.37 และมีความ
คิดเห็นนอยที่สุดวา ตนเองมีความมั่นใจในตาํแหนงหนาที่การงานที่ทําอยู คาเฉลี่ย 7.24 
 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.62 โดยมีความ
คิดเห็นมากที่สุดวา สถานที่ทํางานของทานมีแสงสวางเพียงพอ คาเฉลี่ย 7.62 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา หนวยงานของ
ตนเองมีการจัดสถานที่สําหรับพักผอนในชวงเวลาพักใหทาน คาฉลี่ย 7.10 
 ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.18 โดยมีความคิดเห็น
มากที่สุดวา หัวหนาหอผูปวยเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน คาฉลี่ย 7.40 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา หนวยงานของ
ตนเองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม คาเฉลี่ย 4.01  
 ดานนโยบายและการบริหาร พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 6.99 โดยมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดวา โรงพยาบาลของตนเองมีระบบการพัฒนาคุณภาพ (Hospital Accreditation) อยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย 7.72 และมีความ
คิดเห็นนอยที่สุดวา ตนเองมีความพอใจในนโยบายการบริหารงานของโรงพยาบาล คาเฉลี่ย 6.51 
 ดานความเปนอยูสวนตัว พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 7.89 โดยมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดวา อาชีพพยาบาลเปนอาชีพที่มีประโยชนตอสังคมและการดําเนินชีวิตของครอบครัว คาเฉลี่ย 8.84 และมีความคิดเห็น
นอยที่สุดวา งานที่ทําอยู ทําใหตนเองรูสึกมเีกียรติยศช่ือเสียง คาเฉลี่ย 7.51 
 ดานคาตอบแทน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 3.72 โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดวา 
เงินเดือนที่ตนเองไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเอง คาเฉลี่ย 4.31 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนรวมอาชีพในหนวยงานอื่น เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับมีความทัดเทียมกัน คาเฉลี่ย 3.04 
 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการปรับยายและลาออก พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
เทากับ 5.88 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นมากที่สุดวา รูสึกผูกพันกับหนวยงานที่ทํางานใน
ปจจุบัน คาเฉลี่ย 6.96 และมีความคิดเห็นนอยที่สุดวา รูสึกวาไมมีงานใดเหมาะสมเทากับงานที่ทําอยู คาเฉลี่ย 3.96 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังตอไปนี้ 
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การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใช ANOVA F-Test พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานสถานที่
ปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของอุไรรัตน สุบรรณวิลาศ (2551) ที่ไดศึกษาการลาออกของ
พยาบาลและผูชวยพยาบาล ศึกษากรณีโรงพยาบาลศิริราช พบวา พยาบาลและผูชวยพยาบาลที่ลาออกสวนใหญสังกัดงาน
การพยาบาลอายุรศาสตร  ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของกุลธิดา    สุดจิตร (2549) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
ต้ังใจที่จะลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา หนวยงานที่ปฏิบัติงานไมมีผลตอ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ  

การวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยจูงใจที่มีผลตอความตองการปรับยาย
และลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาโดยใช   Multiple Regression Analysis พบวา ปจจัยดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานและดานความกาวหนา มีความสัมพันธกับความตองการปรับยายและลาออก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (อางถึงในจิดาภา  นากา, 2552 
: 16) ที่กลาววา บุคคลตองการที่จะเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยองและไดรับการเคารพจากบุคคลอื่น สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสินีนาฏ ชาวตระการ (2552) ที่ไดทําการศึกษาความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจาหนาที่ ศึกษาเฉพาะกรณี
ศูนยประสานความรวมมือระหวางไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด พบวา ปจจัยความพึงพอใจในงานดานความกาวหนามี
ความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจาหนาที่ศูนยประสานฯ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิพย
สุดา  เมธีพลกุล (2549) ที่ไดศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการ การประเมินสุขภาพตนเอง และความตั้งใจลาออกของ
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเฉพาะทางดานระบบประสาทของรัฐแหงหนึ่ง พบวา การรับรู
บรรยากาศองคการดานลักษณะงานมคีวามสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออก ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุปราณี  
พัฒนจิตวิไล (2549) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมของการตัดสินใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา พบวา  ปจจัยจูงใจดานลักษณะงานไมสงผลตอแนวโนมของการตัดสินใจลาออก 

การวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยค้ําจุนที่มีผลตอความตองการปรับยาย
และลาออกของพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาโดยใช   Multiple Regression Analysis พบวา ปจจัยดาน
คาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความเปนอยูสวนตัวและดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธกับความตองการปรับยายและลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของลอว
เลอร (Lawler, 1971 อางถึงในธวัชชัย  บุญเพิ่มราศรี, 2552 : 15) ที่กลาววา การไมพอใจในการจายคาตอบแทน มักกอใหเกิด
การขาดงานและการลาออกจากงานเปนลําดับตอมา สอดคลองกับผลงานวิจัยของทิพยสุดา เมธีพลกุล (2549) ที่ไดศึกษาการ
รับรูบรรยากาศองคการ การประเมินสุขภาพตนเอง และความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเฉพาะทางดานระบบประสาทของรัฐแหงหนึ่ง พบวา การรับรูบรรยากาศองคการดานการบริหารงานของ
ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจลาออก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของธัญพร กฤษณา (2550) ที่ได
ศึกษาปจจัยคัดสรรกับความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม พบวา ปจจัยคัดสรรดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธเชิงลบกับความตั้งใจลาออก ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสินีนาฏ   ชาว
ตระการ (2552)  ที่ไดศึกษาความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจาหนาที่ ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยประสานความรวมมือ
ระหวางไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด พบวา ปจจัยความพึงพอใจในงานดานสภาพการทํางานไมมีความสัมพันธกับความ
ต้ังใจที่จะลาออกจากงานของเจาหนาที่ศูนยประสานฯ 
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4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ 20-30 ป สถานภาพโสด  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันยศรอยเอก มีอายุการปฏิบัติงาน 1-5 ป รายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท และ

ปฏิบัติงานแผนกพยาบาลอายุรกรรม ซึ่งปจจัยมีผลตอความตองการปรับยายและลาออก มีดังตอไปนี้   
- ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานที่ปฏิบัติงาน  
- ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย  ปจจัยดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานและดานความกาวหนา  
- ปจจัยค้ําจุน ประกอบดวย ปจจัยดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ดานความเปนอยูสวนตัวและดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
 ดังนั้นหากผูบริหารหรือองคการตระหนักและใหความสําคัญกับพยาบาล ซึ่งเปนวิชาชีพที่ตองใชความชํานาญเฉพาะ

ดานในการปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหพยาบาลไดแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานขององคการ 
มีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน มีการเสริมปจจัยที่เพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน ตลอดจนมีการพิจารณา 
ปรับปรุงระบบการจัดการกําลังพลใหชัดเจน มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ จะสงผลใหสามารถธํารงรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพใหอยูกับองคการไดอยางยาวนาน กอใหเกิดการพัฒนาองคการที่ยั่งยืนตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพปญหาและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําผลที่ไดมาประยุกตใชในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในดานปจจัยที่มีผลตอความตองการปรับยายและลาออกของพยาบาล

กองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และนําเสนอผลการวิจัยดังกลาวตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารไดรับรูถึงปญหาตางๆ 
ของพยาบาลปฏิบัติการและนําไปสูแนวทางการแกปญหา 

3. ควรมีการเก็บขอมูลการปรับยายและการลาออกของพยาบาลอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบหรือ
พยากรณแนวโนมการลาออกในแตละชวงเวลา ซึ่งจะสามารถนําไปใชเปนขอมูลของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ศึกษาเฉพาะกรณีกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 

MORALE ENHANCEMENT AND ENCOURAGEMENT FOR PERSONEL  
THE ROYAL THAI ARMY IN 2nd ANTI AIRCRAFT ARTILLERY REGIMENT 
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------------------------------------------- 
 

                                                                     บทคัดยอ 
 

             ในการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ กองทัพบก  ศึกษาเฉพาะ
กรณีกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของขาราชการกรมทหารปนใหญ
ตอสูอากาศยานที่ 2 มีผลตอขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทน  
สภาพแวดลอม   ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน กับการสรางขวัญ   และกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมทหาร
ปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการที่สังกัด กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2  
จํานวน 4 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 603 นาย ต้ังแตช้ันยศ สิบตรี จนถึง พันเอก ซึ่งมีตัวแปรอิสระคือลักษณะสวนบุคคล  
ผลตอบแทน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางผูรวมงานโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

            ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับสูง สําหรับในเรื่องของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ขวัญและกําลังใจนั้นพบวา ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลทําใหขวัญและกําลังใจในการทํางานแตกตางกันและปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่2 เรียงตามลําดับ
คือ ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดานผลตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
 

คําสําคัญ  : การสรางขวัญและกําลังใจ,ขาราชการกองทัพบก,กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่2 
 

Abstract 

              This research involves the moral support and encouragement of the military personnel in the Royal Thai 
Army. In this case, the army personnel of the 2nd Regiment of the Anti-Aircraft Artillery, the Royal Thai Army, will be 
studied and explored. The objectives of this research will be stated as follows:1) To study opinion on the morale and 
performance of the 2nd Regiment of the Anti-Aircraft Artillery 2)To study effects of the relation of performance reward 
and recognition, working environment, and personnel collaboration on the morale and performance of the 2nd Regiment of 
the Anti-Aircraft Artillery.The population of this research is the army personnel working at the 2nd Regiment of the Anti-
Aircraft Artillery, consisting of 4 operational units with the total of 603 personnel whose military ranks are from 
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corporals to colonels. Independent Variables are personal characteristics, performance reward and recognition, working 
environment, and personnel collaboration. The research surveys will be conducted for data and information collection and 
statistically analyzed with effective commercial off-the-shelf (COTS) software. 

            The result of this research indicates that the sample of this research population has the high value of morale 
and performance. There are various factors influencing the morale and performance differently: Different personal 
characteristics have effect on the morale and performance in a different way, and the personnel morale and performance 
of the 2nd Regiment of the Anti-Aircraft are caused by the relation of personnel collaboration, performance reward and 
recognition, and working environment.  

 

KEYWORDS:  MORALE ENHANCEMENT AND ENCOURAGEMENT, PERSONEL THE ROYAL THAI ARMY, 
2nd ANTI AIRCRAFT ARTILLERY REGIMENT 

 
1.บทนํา 

            กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 เปนหนวยงานหนึ่งของกองทัพบกมีภารกิจหลักในดานการปองกันภัย
ทางอากาศ และภารกิจอื่นๆ ตามที่หนวยเหนือมอบหมาย ครอบคลุมภารกิจทั้ง   5 ประการของกองทัพบก  มีหนวยขึ้นตรง 4 
หนวย คือ กองรอยกองบังคับการ กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2    กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 1 รักษา
พระองค   กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2  และกองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 4 (อัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ หมายเลข 44-12) โดยกําลังพลสังกัดกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 ไดปฏิบัติหนาที่เพื่อสนับสนุนให
ภารกิจหลัก ของกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ     แตอยางไรก็ตามจากการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาใน กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 ซึ่งเปนสถานที่ทํางานของผูวิจัยจะประสบปญหาในการ
ทํางานตาง ๆ หลายครั้ง  อาทิเชน กําลังพลเริ่มเหนื่อยลากับการทํางานที่ไมมีเวลาพักผอนเนื่องจากไดรับมอบภารกิจที่เพิ่ม
มากขึ้น อัตราการลาหรือขาดราชการเพิ่มสูงขึ้น เริ่มมีความไมเขาใจกันกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ผลงานที่ปฏิบัติ
มักเกิดความลาชา และผลงานบางอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จนทําใหผูบังคับบัญชาตําหนิผูใตบังคับบัญชาบอยครั้ง 
ปญหาตาง ๆ เหลานี้อาจสรุปไดวาเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของกําลังพลทั้งสิ้นดังนั้นหากผูบังคับบัญชาทุกระดับไดมีการ
พัฒนา และบํารุงขวัญและกําลังใจผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดีและตอเนื่องแลวจะสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญและ
กําลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มขีดความสามารถของแตละคน และจะทําให
ผลงานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ ตอประเทศชาติและตอประชาชนจนสามารถชวย
แกปญหาวิกฤตตาง ๆ ของประเทศชาติในภาพรวมได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะศึกษาถึงปจจัยหรือสาเหตุตาง ๆ  ที่มี
อิทธิพลและทําใหขวัญและกําลังใจของขาราชการ ในกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2  สูงขึ้นเพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะ
ไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาและรักษาขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา ใหมีและคงอยูในตัวตนของขาราชการกรม
ทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่2 อยางตอเนื่องตลอดไป 

 

2.ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
           ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ขาราชการที่สังกัด กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2  ใน 2 พ้ืนที่ ไดแก ในเขตกรุงเทพมหานคร และ จ.นครราชสีมา 
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จํานวน 4 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 603 นาย ต้ังแตช้ันยศ สิบตรี จนถึง พันเอก ซึ่งวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดย
การใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1967)  (อางถึงใน กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ และ คณะ , 
2552)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน    ± 5 % (α = 0.05) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 240 นาย 

           ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจมาเปนองคประกอบในการสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบงออกเปน 4 ตอน รวม 60 ขอโดยกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน
ตามความเห็นดวยจากนอยไปหามาก 0-10 คะแนน 

           การหาคุณภาพเครื่องมือ ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปนําเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความถูกตองในเนื้อหา(content validity) และภาษาที่ใชของขอคําถามในแตละขอ เพื่อ
พิจารณาตัดสินวาแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงมากนอยเพียงใด โดยผลการทดสอบพบวาแบบสอบถามในแตละหัวขอ
มีคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) 1.00 

          ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)   โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช ( try out)  กับขาราชการกองพันทหาร
ปนใหญตอสูอากาศยานที่ 5 จํานวน 30  ราย  และนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟา (Alpha-Coefficient)ตามวิธีการของครอนบารค (Cronbatch) (อางถึงในวรรณภรณ ไตรทิพยสมบัติ,2554:108) 

              จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทําการบันทึกขอมูลและทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่ (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของตัวแปรอิสระที่เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดยใช ANOVA F-test 
การทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ หาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
3.ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

           ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางคืออายุ ช้ันยศ เงินเดือน วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 30 ปลงมา มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 27.9 มีช้ันยศ จาสิบตรีถึงจาสิบเอก  จํานวน  131 
คน คิดเปนรอยละ 54.6 มีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท  จํานวน  86 คน คิดเปนรอยละ 35.8 มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 65.0 

           คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลตอบแทนสรุปผลไดวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากซึ่งแจกแจงขอมูลไดดังนี้ มีความภาคภูมิใจที่ไดรับราชการทหารมีคาเฉลี่ยสูงสุด     8.56 การที่ไดรับ
สวัสดิการเงินชวยเหลือตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร, ทุนการศึกษา, คาเชาบาน, เงินกูดอกเบี้ยตํ่า 7.99  
ความภาคภูมิใจที่ไดรับการชมเชยจากผูบังคับบัญชา  7.69 และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การที่ไดรับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง, เงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคลองกับคาครองชีพ 7.60  

          คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สรุปผลไดวาผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งแจกแจงขอมูลไดดังนี้ การที่ปฏิบัติงานในที่ต้ังปกติหรือที่ต้ังของหนวยงานมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 8.13 สถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบสะอาดเรียบรอย 8.05 สถานที่ทํางานมีระบบสารสนเทศ และอุปกรณในการ
ติดตอสื่อสารที่เพียงพอ 7.67 สถานที่ทํางานมีความสงบไมมีเสียงรบกวนเวลาปฏิบัติงาน 7.64  หนวยงานมีหนวยตรวจโรค
ที่มีมาตรฐาน  7.36 และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือการปฏิบัติงานในสนามหรือนอกที่ต้ังของหนวยงาน 7.26    
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             คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานความสัมพันธกับผูรวมงานสรุปผลไดวาผูตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งแจกแจงขอมูลไดดังนี้ การที่เพื่อนรวมงานของทานใหความชวยเหลือและรวมมือ
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงสุด  8.15 การที่ผูบังคับบัญชาไมตําหนิตอหนาสาธารณชนใหอับอาย แตจะใชวิธีพูดจาเปนการ
สวนตัว 8.09 การที่ผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเสร็จตามกําหนด 8.09  การที่ผูบังคับบัญชาของ
ทานไมละเลยขอรองทุกข และรีบดําเนินการแกไขปญหาทันทีที่รับทราบ 7.90 การที่ผูใตบังคับบัญชาขอคําปรึกษาเมื่อเกิด
ปญหาในการทํางาน 7.90และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือการที่เพื่อนรวมงานของทานมีความสนิทสนม ความจริงใจ และมี
ความเปนกันเอง 7.77  

             การวิจัยในครั้งนี้โดยรวมพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลดานอายุ เงินเดือนและวุฒิการศึกษา ไมมีผลตอ
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีดานชั้นยศและสถานภาพการสมรส ที่มีผลตอระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

             การวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมพบวา ปจจัยทางดานผลตอบแทนไดแก ผลตอบแทนภายนอกและผลตอบแทน
ภายในนั้น ในดานผลตอบแทนภายนอก ไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตดานผลตอบแทนภายในมีผลตอระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

              การวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไดแก สถานที่ต้ังของที่ทํางาน 
สิ่งอํานวยความสะดวกและสุขลักษณะ มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

              การวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมพบวา ปจจัยดานความสัมพันธระหวางผูรวมงานไดแก ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ไมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ  ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05     
 
4.บทสรุป/สรุปผลการวิจัย  

             จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของขาราชการกองทัพบกศึกษาเฉพาะ
กรณี:กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่2”สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมไดวาหากผูบังคับบัญชา ให
ความสําคัญกับการมอบหมายงานใหสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล  คุณลักษณะพฤติกรรม รวมถึงมีการกระตุนและจูงใจ
ใหกําลังพลทุกคนในหนวยงานเกิดความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
ทํางานซึ่งกันและกัน ในทุกระดับ ทุกตําแหนง และใหความใสใจกับการพิจารณาเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนง รวมถึงสวัสดิการ
ตางๆดวยความยุติธรรม  มีการเสริมสรางใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูผูรวมงาน อีกทั้งสถานที่ทํางานก็มีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย  มีอุปกรณเครื่องมือที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานก็จะสงผลและผลักดันใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับสวนราชการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 1  ที่มีกลุม
ตัวอยางใกลเคียงกับกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2  หรือศึกษาเปรียบเทียบกับสวนราชการอื่นที่มีลักษณะแตกตาง
จากกรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 2 เพื่อใหผลการวิจัยมีความเดนชัดขึ้น อีกทั้งควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพใน
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ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหไดคําตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิง
ปริมาณไมสามารถทําไดชัดเจน เชน ความรูสึกทางดานจิตใจ เปนตน  
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 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบุคลิกภาพกับการจูงใจในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช 
เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด วิธีการศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 400 ตัวอยาง จากโรงงานใน 3 จังหวัด เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการตรวจสอบเครื่องมือที่วิจัยโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) และหาคาความเที่ยงที่เปนที่ยอมรับ โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) โดยการแจกแบบสอบถาม โดยเก็บตัวอยางจํานวน 30 ชุด ใชการประมวลผลขอมูลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ความถี่และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช คือ independent t-test, Analysis of Variance (ANOVA) และสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
correlation) ผลการวิจัยพบวา  (1) บุคลิกภาพดานความหวั่นไหวมีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดานวันหยุดพักผอนอยางมี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธกับสวัสดิการอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (2) บุคลิกภาพดานการ
แสดงออกมีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดานการยกยองชมเชยอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (3) บุคลิกภาพดานการเปด
กวางมีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดานการยอมรับนับถืออยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (4) บุคลิกภาพดานการยอมรับ
ผูอื่นไมมีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในทุกดาน  (5) บุคลิกภาพดานความมีสติมีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพและดานการไดรับความยอมรับนับถืออยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 

คําสําคัญ  : บุคลิกภาพ, สิ่งจูงใจ 

 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study The Worker’s Personality and Incentive in Workplace, Case study of 
NHK Spring (Thailand) Co.,Ltd. The study was conducted by using questionnaires to collect 400 sample populations of 
workers who are working in the plant of the company in 3 provinces. The responders were asked to personal factors, the 
personality test and the rank of motivating factors in term of financial incentives and non-financial incentives. Methods of 
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the data analysis are percentage, mean, frequency and standard deviation. The hypothesis method by independent 

t-test, the Analysis of Variance (ANOVA) and the correlation is measured by Pearson’s Product Moment Correlation. 
Research results are (1) The Neuroticism is the correlation with the holidays, the significant statistic level at 0.05 

and correlation with the fringe benefit, the significant statistic level at 0.01. (2) The Extraversion is the correlation with 
the esteem, the significant statistic level at 0.05. (3) The Openness to Experience is the correlation with the social 
acceptance, the significant statistic level at 0.01. (4) The Agreeableness is not the correlation with every factor. (5) The 
Conscientiousness is the correlation with the physical environment and the esteem, the significant statistic level at 0.01. 

 

KEYWORDS : PERSONALITY, INCENTIVES 
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยการลงทุนและ

เทคโนโลยีระดับสูง สวนใหญจึงเปนการรวมลงทุนระหวางผูประกอบการไทยและตางชาติ โดยไทยจะมีบทบาทในฐานะผู
รับจางผลิต ซึ่งไทยมีจุดแข็งอยูที่ความสามารถในการผลิตสินคาที่มีขนาดเล็กและแมนยําสูง สอดคลองกับแนวโนมของ
อุตสาหกรรมที่จะเนนการพัฒนาไปสูกระบวนการผลิตช้ินงานที่เล็กลง มีความแมนยําเปนพิเศษและมีความเที่ยงตรงสูง 
(Precision Manufacturing) มีการขยายการผลิตไปสูผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ตองอาศัยกระบวนการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง
เชนกัน จุดแข็งของประเทศไทยจุดนี้จึงเปนที่เช่ือถือสําหรับการลงทุนของบริษัทขามชาติระดับโลก (กระทรวงอุตสาหกรรม
, 2554 : ก.41) แตในปจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยกําลังประสบปญหา คือ การขาดแคลนแรงงานใน
สายการผลิตทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปฏิบัติการ อีกทั้ง
แรงงานมีอัตราการเขาออกสูง ทําใหขาดความเชี่ยวชาญ กอใหเกิดคาใชจายในการฝกฝนและอบรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่
จะชวยแกปญหาเหลานี้ คือ การจูงใจพนักงาน ซึ่งการจูงใจพนักงานที่มุงตอบสนองตอความตองการของพนักงานแตละ
บุคคลนั้น จะสงผลใหเกิดความอยากรวมงานกับองคกรตอไปและมีผลการปฏิบัติงานสูง (Gibson, Ivancevich and 
Donnelly, 1991 : 80) แตถาไมไดรับการตอบสนอง ผลที่ตามมา คือ พนักงานอาจเกิดความเบื่อหนาย สิ้นหวัง หมดกําลังใจ
ในการทํางานและขาดความพึงพอใจตอองคกรของตน ซึ่งอาจเปนผลรายตอการทํางานและทําใหการดําเนินงานในองคกร
ไมราบลื่นและลมเหลวได แตการจูงใจก็มีขอจํากัด คือ องคกรไมอาจตอบสนองตอความตองการของพนักงานไดทุกคน 
ฉะนั้นเพื่อใหการจูงใจไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกวิธีการจูงใจใหเหมาะสมกับพนักงานแตละกลุม ซึ่ง
การแบงพนักงานออกเปนกลุมนั้นจะตองมีเกณฑการแบงที่เปนเหตุเปนผล หนึ่งในวิธีการแบงกลุมพนักงาน คือ การ
แบงกลุมพนักงานตามลักษณะบุคลิกภาพ ซึ่งลักษณะทางบุคลิกภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงาน และการประเมินบุคลิกภาพมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกบุคลากร การปรับขึ้นเงินเดือนและผลตอบแทน การให
ตําแหนงและการพัฒนาอาชีพ (ทนงค เกษทรัพย 2544 : 3) 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.1 บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ 
   ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคประกอบของ Costa และ McCrae ประกอบไปดวย 1) บุคลิกภาพดานความหวั่นไหวใน

อารมณ (Neuroticism) 2) ดานการแสดงออก (Extraversion) 3) ดานการเปดรับประสบการณ (Openness to Experience)  4) 
ดานการประนีประนอม (Agreeableness) 5) ดานการมีสติ (Conscientiousness) 
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องคประกอบหาประการของบุคลิกภาพ การเปดรับประสบการณ (O) 
N : ความหวั่นไหวในอารมณ (Neuroticism) 
E : การแสดงออก (Extraversion) 
O : การเปดรับประสบการณ (Openness to 

Experience) 
A : การประนีประนอม (Agreeableness) 
C : การมีสติ (Conscientiousness) 

O1 : มีความเพอฝน (Fantasy)  
O2 : ความมีสุนทรียภาพ (Aesthetics) 
O3 : มีอารมณและความรูสึก (Feelings) 
O4 : การปฏิบัติจริง (Actions) 
O5 : มีความคิดสรางสรรค (Ideas) 
O6 : คานิยม (Values) 

ความหว่ันไหวในอารมณ (N) 
N1 : ความวิตกกังวล (Anxiety)  
N2 : โกรธงาย (Angry Hostility)  
N3 : ความซึมเศรา หดหู (Depression)  
N4 : ความประหมา (Self-Consciousness)  
N5 : การขาดความยับยั้งในจิตใจ (Impulsiveness)  
N6 : ความไมมั่นคงในจิตใจ (Vulnerability) 

การประนีประนอม (A) 
A1 : ความไววางใจ (Trust) 
A2 : ความตรงไปตรงมา (Straightforwardness) 
A3 : ความไมเห็นแกตัว (Altruism) 
A4 : การยอมตาม (Compliance) 
A5 : ความสุภาพ ถอมตัว (Modesty) 
A6 : ความออนโยน (Tender-Mindedness) 

การแสดงออก (E) 
E1 : ความมีมิตรไมตรีจิต อบอุน (Warmth)  
E2 : การชอบเขาสังคม (Gregariousness) 
E3 : การแสดงออกอยางมั่นใจ (Assertiveness)  
E4 : ความกระฉับกระเฉง (Activity)  
E5 : แสวงหาความตื่นเตน (Excitement-Seeking) 
E6 : การมีอารมณดี (Positive Emotions) 
 

การมีสติ (C) 
C1 : ความสามารถ (Competence) 
C2 : ความมีระเบียบ (Order)  
C3 : ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Dutifulness)  
C4 : ความพยายามถึงผลสัมฤทธิ์ 
        (Achievement Striving) 
C5 : ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) 
C6 : ความรอบคอบ (Deliberation) 

ที่มา : Costa and McCrae (1995 : 16) 
 

จากตารางจะเห็นวา บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ มีลักษณะเฉพาะ (specific facet) เพื่อใชระบุถึงลักษณะของ
องคประกอบหลักของแตละบุคลิกภาพ โดยลักษณะเฉพาะที่อยูในองคประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธกัน ในแตละ
องคประกอบจะมีลักษณะเฉพาะ 6 กลุม ซึ่งหมายความวาจะมีลักษณะเฉพาะรวมทั้งหมด 30 กลุม 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ถูกจัดอยูในกลุมทฤษฎีบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ลักษณะรวมของ
ทฤษฎีในกลุมนี้ คือ การรวบรวมและจัดระบบลักษณะนิสัยที่ประกอบเปนบุคลิกภาพออกเปนมิติตางๆ และทําการประเมิน
โดยใชมิติที่ไดรับการจัดระบบแลวเปนเกณฑ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ 
  การจูงใจดวยวิธีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) มีแนวคิดที่วา สิ่งที่กําหนดพฤติกรรมลวนมาจาก

สภาพแวดลอมและสิ่งเรา (stimulus) ทั้งสิ้น บางครั้งสิ่งเราไมไดมีเพียงหนึ่ง สิ่งเราอื่นที่เพิ่มเขามาอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรม
ไดเชนกัน ถามีการวางเงื่อนไขที่ถูกตอง 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 70 

การจะเขาใจและควบคุมพฤติกรรมบุคคลได จําเปนตองเขาใจเงื่อนไขของการเสริมแรง (reinforcement 
contingency) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งเสริมแรงในเชิงบวก (positive reinforcers) อันไดแก สิ่งเรา (stimulus) ซึ่งเปนตัวเสริม
ใหเกิดแนวโนมการตอบสนองในเชิงบวก (positive consequences) และมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้น วิธีการจูงใจบุคคล
จึงควรเลือกสิ่งเสริมแรง (reinforcers) ที่มีพลังสงเสริมและรักษาไวซึ่งพฤติกรรมที่ตองการ เชน การพิจารณาขึ้นเงินเดือน
และความดีความชอบอยางเปนธรรม การยกยอง ชมเชย เปนตน ดังนั้นหากมีความเขาใจในเงื่อนไขการเสริมแรงก็จะ
สามารถจูงใจบุคคลได 

สิ่งจูงใจที่ใชในกระบวนการจูงใจออกเปน 2 ประเภท (Ballentine A. และคณะ, 2011 : 1)  คือ 1) สิ่งจูงใจที่เปนเงิน 
(monetary incentives) มีวัตถุประสงคเพื่อเช่ือมโยงรางวัลกับสมรรถนะการทํางานที่ยอดเยี่ยมผานทางตัวเงิน เชน การขึ้น
เงินเดือน การแบงผลกําไร การโบนัสตามกําหนด เปนตน สิ่งเหลานี้จะชวยรักษาระดับแรงจูงใจทางบวกไว 2) สิ่งจูงใจที่
ไมใชเงิน (non-monetary incentives) มีวัตถุประสงคเพื่อเช่ือมโยงรางวัลกับสมรรถนะการทํางานที่ยอดเยี่ยมผานทางโอกาส 
เชน การเลื่อนตําแหนง การยกยอง ชมเชย เปนตน 

2.3 ขอมูลของบริษัทกรณีศึกษา 
ปที่กอต้ัง   พ.ศ. 2506 
ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิคสและชิ้นสวนรถยนต 
จํานวนพนักงาน  7,594 คน 

        นโยบายการบริหาร สรางความเชื่อมั่นตอสถานที่ทํางาน บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ทบทวนระบบตางๆ ที่มีอยู
และปรับปรุงใหเหมาะสม และการสรางคนเปนเจตนารมณของทุกหนวยงาน 

 บริษัทเอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนในระบบกันสะเทือน (Suspension) ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต รถยนตสวนใหญที่ประกอบในประเทศไทย ณ ปจจุบันไดใชช้ินสวนกันสะเทือนที่ผลิตจากบริษัทฯ ซึ่งทุกช้ินสวนจะ
ถูกผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นบริษัทฯ ตองการสนองตอบความตองการที่มากขึ้นของลูกคา จึงไดตัดสินใจ
ผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรครบวงจร เชน ช้ินสวน HDD, DDS หรือ ดิสกไดรฟซัสเปนชั่น และในระบบคุณภาพ 
บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949, ISO-9000 : 2000 และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001 ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
3. ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการวิจัย 

ผูวิจัยไดมุงศึกษาถึงคุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงาน บุคลิกภาพ 5 องคประกอบและสิ่งจูงใจที่มีผลตอการทํางาน
ของพนักงาน จากนั้นนําความรูที่ไดจากการศึกษามาสังเคราะหเพื่อสรางกรอบแนวคิดและกําหนดตัวแปรที่เกี่ยงของ ซึ่งจะ
ใชแนวทางในการเก็บขอมูลและวิเคราะหผลตอไป 

ประชากร ไดแก พนักงานระดับบังคับบัญชาและพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งปฏิบัติงานอยูในโรงงานทั้ง 3 แหงของบริษัท ไดแก (1) พนักงานในโรงงาน จ.สมุทรปราการ จํานวน 91 คน 
(2) พนักงานในโรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 286 คน (3) พนักงานในโรงงาน จ.ระยอง จํานวน 23 คน รวมประชากรที่ใช
ในการศึกษา จาํนวน 400 คน ซึ่งขนาดกลุมตัวอยางถูกคํานวณจากสูตรการคํานวณโดยทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของ 
Taro Yamane (Yamane, 1967 : 886) โดยกลุมตัวอยางดังกลาวไดถูกแบงตามโควตา (Quota Sampling) โดยใชวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศตามสัดสวนของจํานวนประชากรในแตละโรงงาน จากนั้นจึงใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบสุม (Random 
Sampling) ในแตละโรงงานนั้น 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทปลาย
ปด (Closed Form) ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert’s scales ซึ่งมี 5 ระดับ โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีอื่นๆ 
ประมวลเขาดวยกัน และไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษามาประกอบใชในการทําวิทยานิพนธ โดยแบบสอบถามของ
งานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) คําถามที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงาน จํานวน 8 ขอ (2) แบบ
วัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ จํานวน 30 ขอ (3) คําถามที่เกี่ยวของกับสิ่งจูงใจ จํานวน 10 ขอ 

ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตและวัตถุประสงคของงานวิจัยที่กําหนดไว จากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Pilot Test) กับพนักงานฝายปฏิบัติการของบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 
จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient 
Method) ตามวิธีของครอนบาค (อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2551 : 134) ซึ่งไดคา α  = 0.90 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามมี
ความเชื่อมั่นสูง 

เมื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางครบ 400 ชุดแลว จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของพนักงานกับสิ่งจูงใจในการทํางาน 
ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) 

 
4. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในดาน เพศ  อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อายุงานในองคกร 
แผนกงานที่สังกัด ระดับการบังคับบัญชาและระดับเงินเดือน พบวา กลุมตัวอยางผูที่ตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศ
ชาย จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.2 มีชวงอายุระหวาง  20 - 35 ป จํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 89.2  สถานภาพโสด 
จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 257 คน  คิดเปนรอยละ 64.2 อายุงานในบริษัทอยู
ระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65 สังกัดสวนงานสายการผลิต จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.8 และมีระดับเงินเดือนอยูระหวาง 8,001 – 15,000 บาท จํานวน 165 คน คิด
เปนรอยละ 41.2 

สําหรับคาเฉลี่ยของลักษณะทางบุคลิกภาพของพนักงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวา คะแนนของผูตอบ
แบบสอบถามอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้ พนักงานมีบุคลิกภาพดานการมีสติ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.56 ดาน
การประนีประนอม ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.42 ดานการเปดรับประสบการณ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.34 ดานความหวั่นไหวในอารมณ ซึ่งมี
คาเฉลี่ย 3.33 และดานการแสดงออก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.15 

คาเฉลี่ยของสิ่งจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้ ปจจัยดานโบนัส ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.61 ปจจัยดานเงินเดือน 
ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.51 ปจจัยดานวันหยุดพักผอน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.47 ปจจัยดานสวัสดิการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.44 ปจจัยดานความมั่นคง
ในงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.43 ปจจัยดานตําแหนงงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.39 ปจจัยดานการศึกษาและฝกอบรม ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.36 
ปจจัยดานการยกยอง ชมเชย ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.34 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.30 และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.27 
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จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมพบวา คุณสมบัติสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อายุงาน 
การสังกัดหนวยงานและระดับการบังคับบัญชาที่แตกตางกัน มีความตองการสิ่งจูงใจในการทํางานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตพบวาคุณสมบัติสวนบุคคลดานระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีความตองการสิ่งจูงใจในการทํางาน
แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อนําผลที่ไดไปเปรียบเทียบเชิงซอน(Multiple Comparison) โดย
ใชการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา กลุมพนักงานที่มีระดับเงินเดือน 8,001 - 15,000 บาท 
แตกตางจากกลุมที่มีระดับเงินเดือนต่ํากวา 8,000 บาท กลุมพนักงานที่มีระดับเงินเดือน 8,001 – 15,000 บาท แตกตางจาก
กลุมที่มีระดับเงินเดือนมากกวา 20,000 บาท และกลุมพนักงานที่มีระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท แตกตางจากกลุมที่
มีระดับเงินเดือน 8,001 – 15,000 บาท ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมในการหาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกับสิ่งจูงใจในการทํางาน พบวา 
ไมมีความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพดานการแสดงออก (Extraversion) ดานการประนีประนอม (Agreeableness) และดาน
การมีสติ (Conscientiousness) กับสิ่งจูงใจในการทํางาน ในขณะที่บุคลิกภาพของพนักงานดานความหวั่นไหวในอารมณ 
(Neuroticism) และดานการเปดรับประสบการณ (Openness to Experience) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสิ่งจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อศึกษาในรายละเอียดของแตละบุคลิกภาพกับสิ่งจูงใจพบวา บุคลิกภาพดานความหว่ันไหวในอารมณ 
(Neuroticism) มีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดานวันหยุดพักผอนอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธกับ
สวัสดิการอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ในสวนของบุคลิกภาพดานการแสดงออก (Extraversion) มีความสัมพันธกับ
สิ่งจูงใจในดานการยกยองชมเชยอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในสวนของบุคลิกภาพดานการเปดรับประสบการณ 
(Openness to Experience) มีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถืออยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
ในสวนของบุคลิกภาพดานการประนีประนอม (Agreeableness) ไมมีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในทุกดาน และในสวนของ
บุคลิกภาพดานการมีสติ (Conscientiousness) มีความสัมพันธกับสิ่งจูงใจในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและดานการ
ไดรับความยอมรับนับถืออยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

สรุปงานวิจัยนี้ (1) พนักงานที่มีระดับเงินเดือนแตกตางกัน จะมีความตองการสิ่งจูงใจแตกตางกัน ดังนั้นการที่องคกร
จะจูงใจพนักงาน จําเปนตองดูระดับเงินเดือนเปนสําคัญและไมอาจใชนโยบายการจูงใจแบบเดียวกันไดกับพนักงานที่มี
รายไดไมเทากันทุกกลุม ถาตองการกําหนดนโยบายที่ใชจูงใจพนักงานสวนใหญ ใหกําหนดสิ่งจูงใจที่พนักงานจํานวนมาก
ที่มีระดับเงินเดือนเดียวกันตองการ การจูงใจพนักงานที่มีรายไดตางกัน ตองใชสิ่งจูงใจตางกัน (2) เมื่อพิจารณาถึงบุคลิกภาพ
ของพนักงานในภาพรวมแลว สิ่งจูงใจที่ควรนํามาใชในการจูงใจพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง 
(ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวยสิ่งจูงใจที่เปนเงิน คือ วันหยุดพักผอนและสวัสดิการ กับสิ่งจูงใจที่ไมใชเงิน คือ การยก
ยองชมเชย การไดรับการยอมรับนับถือและสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Saleem (2011) ที่วา การเพิ่มสิ่งจูงใจที่เปนตัวเงิน จะ ชวยใหความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานสูงขึ้น ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นและอัตราการลาออกลดลง ผูปฏิบัติงานจะภักดีตอองคกร
ก็ตอเมื่อความตองการของผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองจากองคกรจนเปนที่พอใจแลว  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Nyhus E. K. และ E. Pons (2005) ที่พบวา บุคลิกภาพดานความหวั่นไหวในอารมณมีความสัมพันธทางลบกับคาแรงทั้งใน
เพศชายและเพศหญิง บุคลิกภาพดานการประนีประนอมมีความสัมพันธกับคาแรงสําหรับเพศหญิง บุคลิกภาพดานการ
เปดรับประสบการณในเพศชายและบุคลิกภาพดานการมีสติมีความสัมพันธกับการใหรางวัล 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอราคายางพาราแผนรมควันชั้น 3  
FACTORS INFLUENCING ON RIBBED SMOKED SHEET NUMBER 3 

 

สุภนิช พันธแกว1 ดร.ณกมล จันทรสม2  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเงินและการลงทุน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 หัวหนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 โดยใช
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลารายเดือนเริ่มตั้งแต เดือนมกราคมป พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม ปพ.ศ.
2554 รวบรวมจากสวนราชการและสวนที่เกี่ยวของตางๆ แลวนํามาวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชวิธีสรางสมการถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรสองตัวขึ้นไป แลวทําการ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐฯ มูลคาการสงออกยางพาราของประเทศไทย อัตราเงินเฟอของสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคายางพาราใน
ตลาดสินคาลวงหนาเซี่ยงไฮและผลิตภัณฑมวลรวมภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ราคา
ยางพาราในตลาดสินคาลวงหนาเซี่ยงไฮ และผลิตภัณฑมวลรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถอธิบายการผันแปร
ของตัวแปรตาม คือ ราคายางแผนรมควันช้ัน 3 นั้นมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยทั้งสามปจจัยนี้เปนปจจัยที่มีคา 
Sig ≤ 0.05อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนมูลคาการสงออกยางพาราของประเทศไทยและอัตราเงินเฟอของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนั้นมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม และทั้งสองปจจัยเปนปจจัยที่มีคา  Sig ≤ 0.05 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 

คําสําคัญ: ยางพาราแผนรมควันช้ัน 3 
 

Abstract 
 

The objectives of this thesis were to study the factors that influencing on a price of Ribbed Smoked Sheet 
Number 3 by using secondary data monthly time series data from January year 2007 to December year 2012 gathered 
from various government agencies and related sources. The factors are included exchange rate 1USD, Rubber Export of 
Thailand, Inflation Rate of China, Price of rubber futures contacts in Shanghai Future Exchange and Gross Domestic 
Product of China. The Multiple Regression Analysis was used for inference statistic. The result of the study showed that 
exchange rate 1of USD, price of rubber futures contacts in Shanghai Future Exchange and Gross Domestic Product were 
directly correlated with price of Ribbed Smoked Sheet Number 3 at the 0.05 level of significance.  However, Inflation of 
China and Rubber export of Thailand were inversely correlated with price of Ribbed Smoked Sheet Number 3 at the 0.05 
level of Significance. 
KEYWORDS: RIBBED SMOKED SHEET NUMBER 3 
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1. บทนํา 
  ประเทศไทยถือเปนประเทศเกษตรกรรม คือมีรายไดหลักมาจากการทําเกษตรกรรม สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิ

ประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแกการเพาะปลูก โดยยางพารานั้นถือเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายได
หลักของประเทศไทย ประเทศไทยมีการสงออกยางพาราเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยยางพารานั้นมีความสําคัญตอประเทศ
ในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานอุตสาหกรรมยางพาราและไมยางพารา จากความสําคัญดังกลาว ทําให
มีผูคนสนใจการปลูกยางพารามากขึ้น ซึ่งแตเดิมมีเฉพาะภาคใต แตปจจุบันมีการเพาะปลูกยางพาราในแถบภาคอีสานกัน
อยางแพรหลายอีกดวย แตถึงแมประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่มีการผลิตและสงออกวัตถุดิบจากยางพารามากที่สุดเปน
อันดับหนึ่งแลวนั้น ประเทศไทยยังคงไมสามารถเปนผูกําหนดราคายางพาราเองได เนื่องจากประเทศไทยนั้นอางอิงราคา
ยางพาราจากประเทศคูคาเปนหลัก ผูประกอบการยางพาราของประเทศไทยยังคงประสบกับปญหาดานราคายางพาราที่มี
ความผันผวนอยูตลอดทําใหหลายครั้งผูประกอบการตองประสบกับภาวะขาดทุนเมื่อราคายางพาราตกต่ําลง ดังนั้น
ผูประกอบการจึงตองมีการศึกษาถึงความเสี่ยงใหดีเพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตทางธุรกิจและความมั่นคงทางรายไดตอ
เกษตรกรชาวสวนยางไทย การศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคายางพารานั้น เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการใน
การวางแผนและเขาใจถึงปญหาของปจจัยที่มีความสัมพันธตอราคายางพารา ทั้งนี้เพื่อใหเตรียมพรอมรับมือกับปญหาและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดดี 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวยตัวแปรตามคือ ราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 และตัวแปรอิสระ
ที่เลือกมาใชในการศึกษามีทั้งหมด 6 ปจจัยดังนี้ 1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 2. มูลคาการสงออก
ยางพาราของประเทศไทย 3. อัตราเงินเฟอของสาธารณรัฐประชาชนจีน 4. ราคายางในตลาดลวงหนาเซี่ยงไฮ 5. ผลิตภัณฑ
มวลรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 6. ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดจะใชขอมูลรายเดือน ซึ่งจะมี
ระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปนจํานวนทั้งหมด 60 ขอมูล  

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธตอราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 โดยการ
หาคาความสัมพันธนั้น จะใชวิธีสรางสมการถดถอยเชิงซอน Multiple Regression Analysis (MRA) ซึ่งเปนการวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรสองตัวขึ้นไป กลาวคือ มีตัวแปรตามหนึ่งตัวและตัวแปรอิสระอยางนอยสองตัวแปรขึ้นไป โดย
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนลักษณะเชิงเสนตรง โดยแบบจําลองการวิเคราะหมีโครงสรางดังนี้ 

             
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการวิเคราะหจากตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายไดดังนี้ 
ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีคาเฉลี่ยที่ 33.0290 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.81617 โดย

มีคาต่ําสุด ที่ 30.02 และคาสูงสุดอยูที่ 36.10 ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐนั้นมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ตามที่ไดต้ังสมมติฐานไว และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 มีคาอยูที่ .000 และหากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 ราคายางแผนรมควันช้ัน 3 จะยังคงมีคาที่ .000 ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วาสนา วงศศิริ (2547) ที่ไดวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคายางแผนดิบช้ัน 3 โดยพบวา 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯนั้นมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

ปจจัยดานมูลคาการสงออกยางพาราของไทย มีคาเฉลี่ยที่ 4.96E+09 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.005E+09 โดยมีคา
ตํ่าสุดอยูที่ 1538456286 และคาสูงสุดอยูที่ 11355182726 โดยปจจัยดานมูลคาการสงออกยางพาราของประเทศไทยนั้นมี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และเมื่อมูลคา
การสงออกยางพาราของไทยมีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 มีคาลดลงรอยละ 
6.742 และหากมูลคาการสงออกยางพาราของไทยเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหราคายางแผนรมควันช้ัน 3 มีคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.742 ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ณิชกุล จันทรมณี (2551) ที่ไดวิจัยเรื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความผันผวนของ
ราคายางพาราภายในประเทศไทย ที่วิเคราะหถึงความสัมพันธตอปจจัยที่มีผลกระทบและพบวามูลคาการสงออกยางพารา
ของประเทศไทยมีความสัมพันธไปทิศทางเดียวกันกับราคายางภายในประเทศไทย 

ปจจัยดานอัตราเงินเฟอของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาเฉลี่ยที่ 3.7532 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.89101 มีคา
ตํ่าสุดที่ -1.86E+00 และคาสูงสุดที่ 8.76 โดยที่ปจจัยดานอัตราเงินเฟอของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางตรงกันขามกับราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ไดต้ังไว และเมื่ออัตราเงินเฟอของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหยางพาราแผนรมควันช้ัน 3 มีคาลดลงรอยละ 1.320 
และหากอัตราเงินเฟอของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหราคายางแผนรมควันช้ัน 3 มี
คาเพิ่มขึ้นที่รอยละ 1.320 งานวิจัยของพัตเนตร รามางกูร (2544) ศึกษาถึงการวิเคราะหแนวโนมของการสรางปริมาณการคา
และการหันเหทิศทางการคาจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน(กรณีศึกษา : ประเทศไทย) พบวาอัตราเงินเฟอของประเทศ
ไทยมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาการนําเขาสินคาหลายชนิดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ปจจัยดานราคายางในตลาดลวงหนาเซี่ยงไฮ มีคาเฉลี่ยที่ 24255.5000 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.89101 โดยมีคา
ตํ่าสุดที่ 1.2425.00 และคาสูงสุดที่ 39890.00 โดยปจจัยดานราคายางในตลาดลวงหนาเซี่ยงไฮนั้นมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดต้ังไว และเมื่อราคายางตลาดสินคาลวงหนา
เซี่ยงไฮมีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหยางพาราแผนรมควันช้ัน 3 มีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.003 และหากราคายาง
ตลาดสินคาลวงหนาเซี่ยงไฮมีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหราคายางแผนรมควันช้ัน 3 มีคาลดลงที่รอยละ 
0.003 โดยสอดคลองกับงานวิจัยของนุชรา รักการดี (2546) ที่วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดราคาสงออกยางแผน
รมควันของประเทศไทยพบวาผูสงออกยางพาราของประเทศไทยใชราคาจากตลาดโลกโดยอางอิงราคายางจากตางประเทศ
เปนหลัก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑมวลรวมภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาเฉลี่ยที่ 208147.4750 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
116097.03084 โดยมีคาต่ําสุดที่ 54756.00 และคาสูงสุดที่ 471563.70 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑมวลภายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนั้นมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคายางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ตามที่ไดต้ังสมมติฐานไว และเมื่อ
ผลิตภัณฑมวลรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหยางพาราแผนรมควันช้ัน 3 มี
คาอยูที่ 0.000 และหากผลิตภัณฑมวลรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหราคา
ยางแผนรมควันช้ัน 3 นั้นยังคงมีคาอยูที่ 0.000 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพลพจน กิจชัยสวัสดิ์ (2549) ที่วิจัยเรื่องอุปสงค
การสงออกยางธรรมชาติของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลจากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายประเทศจีนมี
ผลกระทบตอราคายางแผนรมควันช้ัน 3  โดยมีรูปแบบสมการดังนี้ 
RSS3 = 244.320 -6.135Exrate+0.000EXPORTth -2.140INFLATIONcn + .003SHFE + 0.000GDPcn + .193NYMEX 
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง 
THE ECONOMIC GROWTH OF MEKONG RIVER BASIN PROVINCES 
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 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง 
ประกอบดวยจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายป ระหวางป  พ.ศ. 2539-
2553 สรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติ และทําการวิเคราะหในรูปสมการถดถอยเชิงซอนหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ 
ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (ordinary least square) ปจจัยที่ใชในการศึกษาคือ ราคายางพาราแผนดิบ
ช้ัน 3 รายจายภาครัฐบาล ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ผลการวิจัยพบวา ราคา
ยางพาราแผนดิบช้ัน 3 และสินเชื่อธนาคารพาณิชย เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุม
น้ําโขง สวนรายจายภาครัฐบาล และผูมีงานทํา เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และรอยละ 99 ตามลําดับ และมูลคาการคา
ชายแดนไทย-สปป.ลาว เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และนครพนม ในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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Abstract 
 

 The objectives of this research are to investigate factors affecting the economic growth of provinces in Mekong 
basin; the provinces are Loei, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan and Ubon Ratchathani. The factors considered are 
the price of the third grade of raw rubber, government expenditures, employment, commercial bank loans and Thai-Laos 
border trading value. In analyzing the annual secondary data from the period 1996 and 2010 were collected, the 
researcher utilized an econometric linear regression model and the ordinary least squares (OLS) method in order to 
determine the relationships between dependent and independent variables. Findings are as follows: the price of the third 
grade of raw rubber and commercial bank loans, were factors affecting the economic growth of the aforementioned 
provinces. Government expenditures and employment were positively correlated with the economic growth of Ubon 
Ratchathani at the statistically significant level of reliability of 95 percent and 99 percent consecutively. This finding was 
congruent with the set hypothesis posited for this investigation. Finally, Thai-Laos border trading value was positively 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 79 

correlated with the economic growth of Loei and Nakhon Phanom at the statistically significant level of reliability of 95 
percent. 

 
KEYWORDS: Economic Growth, Mekong Basin 

 
1. บทนํา 

 เปาหมายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในประเทศไดมากที่สุด และเปนไปอยางมีเสถียรภาพ 
ดวยเหตุนี้จะสงผลตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจดําเนินไปในทิศทาง
ที่ถูกตอง การดําเนินงานของรัฐบาลรัฐบาลจําเปนตองมีบทบาทในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อให
เกิดความสมดุลระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน และระหวางภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ของประเทศใหสามารถกระตุนให
เศรษฐกิจเจริญกาวหนาไดมากที่สุด และมีการกระจายความเปนธรรมในสังคม ซึ่งภาครัฐบาลก็ใหความสําคัญกับปญหา
เหลานี้มาตลอดจึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้นเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยาง
เปนระบบ ประเทศไทยไดวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเมื่อป พ.ศ. 2504 โดยไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 เปนตนมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไดนํา
ทรัพยากรธรรมชาติและความไดเปรียบของคาจางแรงงานของประเทศมาสนับสนุนการพัฒนาและขยายฐานการผลิต และ
กระจายการผลิตภาคเกษตรสูพืชเศรษฐกิจหลักจํานวนมาก การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา และนําไปสูการ
ผลิตเพื่อการสงออก ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวเรื่อยมา 

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวตอเนื่องจากแรงสนับสนุนของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น
จากอํานาจซื้อของผูบริโภค จากราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น การไดรับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได 
การใชจายของภาครัฐที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากงบประมาณภายใตโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ซึ่งกระตุนเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อมั่นใหผูประกอบธุรกิจ ขยายการลงทุน  และสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ขยายตัวสูงขึ้น มูลคาการคาชายแดน
ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง ไดแก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 
พบวามีผลิตภัณฑจังหวัด (gross provincial product--GPP) รวมกันประมาณรอยละ 20 หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 5 
ของผลิตภัณฑภาค ประกอบกับจังหวัดเหลานี้มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่ง
เปนประเทศหนึ่งในกลุมประเทศอินโดจีน และกลุมอาเซียนที่มีความนาสนใจในการลงทุนจากตางประเทศ ดวยปจจัย
ดังกลาว ทําใหมีความตองการสินคาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
คาแรงงานไมแพง และเปนประเทศที่กําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการนําเขาสินคาทุนจากไทย นอกจากนี้มีความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา พมา ไทย ลาว เวียดนาม และจีน ทําใหเกิดความรวมมือในแผนงาน
ตาง ๆ เชน ความรวมมือในกรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS (The Ayeyawady-Chao Pharaya-
Mekong Economics Cooperation Strategy) เปนตน  

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุม
น้ําโขง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของจังหวัดดังกลาวไปใชเปน
แนวทางประกอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลให
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ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนการสงเสริมสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ ใหเหมาะสม และสอดคลองตามลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดใน
เขตลุมน้ําโขง    

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิก  Harrod-
Domar (อางถึงใน สุนทร ราชวงศศึก, 2533, หนา 240-246) นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกไดใหอัตราสวนของทุนตอ
ผลผลิตผันแปรไดตลอดเวลา โดยมีอัตราดอกเบี้ยและคาจางเปนตัวปรับใหเกิดดุลยภาพได และเทคนิคการผลิตก็จะไมคงที่
เหมือนเดิม เชน เมื่อมีการจางงานเพิ่มมากขึ้น ทําใหอัตราสวนของผลผลิตตอแรงงาน (output-labour ratio) ลดลงเพราะ
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานลดลง ในทางกลับกัน ถาการจางงานลดลง อัตราสวนของผลผลิตตอแรงงานจะเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานเพิ่มขึ้น โดยนัยเชนนี้คาจางที่แทจริงจะเปนกลไกปรับใหอุปทานของแรงงาน
เทากับอุปสงคของแรงงานไดตลอดเวลา นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกจะสมมติใหระบบเศรษฐกิจไดนําปจจัย
การผลิต (ทุนและแรงงาน) ที่มีอยูมาทําการผลิตอยางเต็มที่ อัตราการเจริญเติบโตจึงเปนเปาหมายหรือเจริญเติบโตตาม
แนวโนมในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก อัตราการเจริญเติบโตที่เปนไปได อัตราการเจริญเติบโตที่แทจริง และ
อัตราการเจริญเติบโตตามธรรมชาติจะไมแตกตางกัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตในอัตราเดียวกัน   

 ทฤษฎีการใชจายภาครัฐบาลของ Keynes (อางถึงใน นคร ยิ้มศิริวัฒนะ, 2548, หนา 73-75) ไดระบุไววาภาครัฐบาลมี
ความสําคัญในการแกปญหาเศรษฐกิจ โดยใชมาตรการทางดานนโยบายการคลัง โดยผานเครื่องมือดานรายรับรายจาย 
เฉพาะการใชนโยบายการคลังดานรายจายมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการใชจายของภาครัฐบาลเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายมวลรวม (Aggregate Demand--AD) หากมีการเปลี่ยนแปลงการใชจายภาครัฐบาลจะสงผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงในรายไดประชาชาติ ถาภาครัฐบาลใชจายเพิ่มขึ้นจะมีผลตอการเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติโดยผานการ
ทํางานของตัวทวี ซึ่งหมายถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นดวย  

 ทฤษฎีการวาจางทํางานของคลาสสิค (อางถึงใน รัตนา สายคณิต, 2541, หนา 180) นักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมี
ความเห็นวา ระดับการวาจางทํางานถูกกําหนดโดยอุปสงคแรงงาน (demand for labor) และอุปทานของแรงงาน (supply for 
labor) และระดับการวาจางทํางานมีความสัมพันธโดยตรงกับผลผลิต กลาวคือ ถาระดับการวาจางทํางานเพิ่มสูงขึ้น ผลผลิต
จะเพิ่มสูงขึ้นดวย หรือถาระดับการวาจางทํางานคงที่ผลผลิตจะคงที่ดวย นั่นคือ ในทรรศนะของนักเศรษฐศาสตรคลาสสิก
ระดับของผลผลติขึ้นอยูกับการวาจางทํางานเทานั้น  

 ขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่เก็บรวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก ผลิตภัณฑจังหวัด
ไดจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 ไดจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รายจายภาครัฐบาล ไดจากสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ผูมีงานทํา ไดจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติ สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว ไดจากธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง ไดแก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี โดยหา
ความสัมพันธของผลิตภัณฑจังหวัดแตละจังหวัดในเขตลุมน้ําโขงกับราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 รายจายภาครัฐบาล ผูมีงาน
ทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว แลวนํามาสรางแบบจําลองโดยวิธีการทางเศรษฐมิติใน
รูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน (multiple regression) และทําการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด 
(ordinary least square--OLS) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ ระหวางป พ.ศ. 2539-2553 รวม 15 ป โดยมีแบบจําลองที่ศึกษาดังนี้ 
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 Log(GPP) = a0 + a1Log(PRUB) + a2Log(BUDT) + a3Log(EMPT) + a4Log(CRDT) + a5Log(BTRD) 
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 

 จังหวัดเลย 
 Log(GPP) = 6.7518 - 0.0010Log(BUDT) - 0.0376Log(EMPT) + 0.3145Log(CRDT) + 0.0391Log(BTRD) 
 (-0.0457)ns            (-0.01051)ns             (2.9162)**                  (2.1641)** 
   

 R2 = 0.8916  Adjusted R2 = 0.8483 
 D.W. statistic = 1.527 F statistic = 20.576 
 หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ       
 

 ผลการศึกษาพบวา รายจายภาครัฐบาล ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว 
สามารถอธิบาย ผลิตภัณฑจังหวัดเลยไดรอยละ 89.16 คา Durbin-Watson Statistic (D.W.) เทากับ 1.527 แสดงวา สมการ
สรุปไมไดวาเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธ (autocorrelation) ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระแตละตัวที่มีผลตอผลิตภัณฑจังหวัด
เปนดังนี้  

 สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ
จังหวัด ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 แสดงวาถากําหนดใหปจจัยอื่น ๆ 
คงที่ เมื่อสินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว เปลี่ยนแปลงไป 

รอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.3145 และรอยละ 0.0391 ตามลําดับ ในทิศทางเดียวกันซึ่ง
ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

 รายจายภาครัฐบาล และผูมีงานทําของจังหวัดเลย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลิตภัณฑจังหวัดไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑจังหวัดนอยมาก 

 
 จังหวัดหนองคาย 
 Log(GPP) = 6.8701 + 0.1497Log(PRUB) + 0.0025Log(BUDT) - 0.2282Log(EMPT) + 0.5233Log(CRDT) 
 (3.0161)**            (0.1023)ns               (-0.6594)ns  (2.4864)** 
 + 0.0358Log(BTRD) 
 (0.8135)ns 

 R2 = 0.9229  Adjusted R2 = 0.8801 
 D.W. statistic = 2.706 F statistic = 21.566 
 หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic 
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ       
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 ผลการศึกษาพบวา ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 รายจายภาครัฐบาล ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคา
การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว สามารถอธิบาย ผลิตภัณฑจังหวัดหนองคายไดรอยละ 92.29 คา Durbin-Watson Statistic 
(D.W.) เทากับ 2.706 แสดงวา สมการนี้สรุปไมไดวาเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธ (autocorrelation) ผลการวิเคราะหตัวแปร
อิสระแตละตัวที่มีผลตอผลิตภัณฑจังหวัดเปนดังนี้  

 ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และสินเชื่อธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑจังหวัดอยาง
มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1497 และ0.5233 ตามลําดับ แสดงวา ถา
กําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ เมื่อราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และสินเชื่อธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําให
ผลิตภัณฑจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.1497 และรอยละ 0.5233 ตามลําดับ ในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ผูมีงานทํา มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลิตภัณฑจังหวัด แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมตรงตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว สวนรายจายภาครัฐบาล และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑจังหวัดซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑจังหวัดนอยมาก 

 
 จังหวัดนครพนม 
 Log(GPP) = 4.1539 - 0.0066Log(BUDT) + 0.1836Log(EMPT) + 0.2464Log(CRDT) + 0.0702Log(BTRD) 
 (-0.2552)ns            (1.1965)ns                (1.7802)*             (2.2436)** 
  

R2 = 0.7234  Adjusted R2 = 0.6127 
D.W. statistic = 2.198 F statistic = 6.538 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic 
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ผลการศึกษาพบวา รายจายภาครัฐบาล ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว 
สามารถอธิบาย ผลิตภัณฑจังหวัดนครพนมไดรอยละ 72.34 คา Durbin-Watson Statistic (D.W.) เทากับ 2.198 แสดงวา สมการ
ไมเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธ (autocorrelation) ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระแตละตัวที่มีผลตอผลิตภัณฑจังหวัดเปนดังนี้  

 ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑจังหวัด ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยที่ผูมีงานทําไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑ
จังหวัดนอยมาก สวนสินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 90 และรอยละ 95 ตามลําดับ รายจายภาครัฐบาล มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลิตภัณฑจังหวัด 
และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 จังหวัดมุกดาหาร 
Log(GPP) = 9.0051 + 0.2171Log(PRUB) + 0.0442Log(BUDT) – 0.2748Log(EMPT) + 0.1783Log(CRDT) 

  (3.4265)***            (1.2482)ns     (-1.0084)ns         (1.8970)*                  
 + 0.0345Log(BTRD) 
 (1.0687)ns 
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R2 = 0.8610  Adjusted R2 = 0.7837 
D.W. statistic = 1.491 F statistic = 11.150 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ผลการศึกษาพบวา ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 รายจายภาครัฐบาล ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคา
การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว สามารถอธิบาย ผลิตภัณฑจังหวัดมุกดาหารไดรอยละ 86.10 คา Durbin-Watson Statistic 
(D.W.) เทากับ 1.491 แสดงวา สมการนี้สรุปไมไดวาเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธ (autocorrelation) ผลการวิเคราะหตัวแปร
อิสระแตละตัวที่มีผลตอผลิตภัณฑจังหวัดเปนดังนี้  

 ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และสินเชื่อธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑจังหวัดอยาง
มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และรอยละ 90 ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.2171 และ0.1783 
ตามลําดับ แสดงวา ถากําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ เมื่อราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และสินเชื่อธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลง
ไปรอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.2171 และรอยละ 0.1783 ตามลําดับในทิศทางเดียวกันซึ่ง
ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ผูมีงานทํามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลิตภัณฑจังหวัด แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมตรงตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว รายจายภาครัฐบาล และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑจังหวัดซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
  

Log(GPP) = 1.8723 + 0.1124Log(PRUB) + 0.0299Log(BUDT) + 0.4671Log(EMPT) 
 (2.3163)**                (2.3524)**               (3.7932)***   
 + 0.0980Log(CRDT) + 0.0473Log(BTRD) 
 (1.7867)*                (1.4494)ns 
 

R2 = 0.9661  Adjusted R2 = 0.9473 
D.W. statistic = 1.854 F statistic = 51.392 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา t statistic 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
* มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ผลการศึกษาพบวา ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 รายจายภาครัฐบาล ผูมีงานทํา สินเชื่อธนาคารพาณิชย และมูลคา
การคาชายแดนไทย-สปป.ลาว สามารถอธิบาย ผลิตภัณฑจังหวัดอุบลราชธานีไดรอยละ 96.61 คา Durbin-Watson Statistic 
(D.W.) เทากับ 1.854 แสดงวา สมการไมเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธ (autocorrelation) ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระแตละตัว
ที่มีผลตอผลิตภัณฑจังหวัดเปนดังนี้ 

 ผูมีงานทํา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑจังหวัดอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.4671 ตามลําดับ แสดงวา ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ เมื่อผูมีงานทําเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 
1 จะทําใหผลิตภัณฑจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.4671 ในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

 ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และรายจายภาครัฐบาล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑจังหวัดอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.1124 และ 0.0299 ตามลําดับ แสดงวา ถากําหนดให
ปจจัยอื่น ๆ คงที่ เมื่อราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และรายจายภาครัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑจังหวัด
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.1124 และรอยละ 0.0299 ตามลําดับ ในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สินเชื่อธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑจังหวัดอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 90 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.0980 แสดงวา ถากําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ เมื่อสินเชื่อธนาคารพาณิชย
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหผลิตภัณฑจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.0980 ในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว สวนมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑจังหวัดซึ่งตรงตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑจังหวัดนอยมาก 

 
4. บทสรุป  

จากผลการศึกษาโดยรวมพบวา ราคายางพาราแผนดิบช้ัน 3 และสินเชื่อธนาคารพาณิชย เปนปจจัยที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตลุมน้ําโขง สวนรายจายภาครัฐบาล และผูมีงานทํา เปนปจจัยที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และรอยละ 99 ตามลําดับ และมูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเลย และนครพนม ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
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บทบาทของประสบการณออนไลน: การเลือกใชชองทางออนไลนและความตัง้ใจซื้อซํ้า 
THE ROLE OF ONLINE EXPERIENCE: ONLINE CHANNEL CHOICE AND REPURCHASE INTENTIONS 

 
 มนัสชนก  บริสุทธิญาณี 

นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ประสบการณลูกคาถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางความผูกพันระหวางลูกคากับองคกรธุรกิจหรือตราสินคา การ
บริหารประสบการณลูกคาจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ผูประกอบธุรกิจนํามาใช เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาและทําใหลูกคา
เกิดความภักดีตอธุรกิจ การวิจัยครั้งนี้เปนการทดสอบเบื้องตน ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 30 คน เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางประสบการณซื้อสินคาออนไลนครั้งกอนกับการเลือกใชชองทางออนไลน และความตั้งใจซื้อซ้ํา 
รวมถึงระบุประเภทของประสบการณที่เปนปจจัยสําคัญตอการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา ผลการวิจัยพบวา
ประสบการณออนไลนทั้งมิติที่เกี่ยวของกับคุณคาดานผลประโยชนและมิติที่เกี่ยวของกับความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคาและความตั้งใจซื้อซ้ําในอนาคต 

 
คําสําคัญ : ประสบการณลูกคา/ประสบการณออนไลน/ชองทางออนไลน/ความตั้งใจซื้อซ้ํา 

 
Abstract 

 
Customer experience is key important point to build a relationship between the customer and the business or brand. 

Customer experience management is a tool that the businesses use to build customer relationships and strengthen 
customer loyalty. This study is a pilot test by collecting data from 30 samples to study the relationship between prior 
online shopping experiences, online channel choice and repurchase intentions as well as to identify the type of experience 
that is important to use online channel. The results found that the utilitarian value dimension and the hedonic value 
dimension that are positively correlated with online channel choice and positively correlated with the repurchase intention 
in the future. 

 
KEYWORDS: CUSTOMER EXPERIENCE/ONLINE EXPERIENCE/ONLINE CHANNEL/REPURCHASE INTENSION 
 

1. บทนํา 
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปจจุบันเปนยุคที่

สินคามีการแขงขันกันมากและมีความแตกตางกันในเรื่องรูปแบบ คุณสมบัติ และคุณภาพนอยมากโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกที่
นอกจากจะมีการแขงขันกันในเรื่องสินคาแลวยังมีการแขงขันกันในเรื่องชองทางการจัดจําหนาย มีวิธีทําการตลาด
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หลากหลายชองทาง ทั้งการขายผานรานคา ขายผานเว็บไซต หรือขายผานทั้งสองชองทางรวมกัน ทําใหลูกคามีทางเลือกใน
การซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น ความจงรักภักดีตอธุรกิจหรือตราสินคาลดลง ลูกคาพรอมที่จะเปลี่ยนไปซื้อหรือภักดีตอผูขายราย
อื่นตลอดเวลา การบริหารลูกคาสัมพันธ (customer relationship management) จึงไมเพียงพอที่จะรักษาลูกคาใหอยูกับธุรกิจ
ไดนาน จึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกวา การบริหารประสบการณลูกคา (customer experiential management) มาใช  

ประสบการณลูกคาถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางความผูกพันระหวางลูกคากับองคกรธุรกิจหรือตราสินคา ลูกคา
จะสะสมความประทับใจจากการมีปฏิสัมพันธกับผูขายจนเกิดเปนประสบการณรวม ซึ่งสามารถใชทํานายพฤติกรรมการซื้อ
ของลูกคาในอนาคตได รวมถึงเปนเครื่องมือในการตัดสินความแข็งแกรงของความผูกพันที่ลูกคามีกับองคกรธุรกิจหรือตรา
สินคา และตอตานแรงดึงดูดจากคูแขงขัน  

ดังนั้นการบริหารประสบการณลูกคา จึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ผูประกอบธุรกิจนํามาใช เพื่อสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอธุรกิจ ซึ่งถือเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณซื้อสินคาออนไลนครั้งกอนกับการเลือกใช
ชองทางออนไลน และความตั้งใจซื้อซ้ํา รวมถึงระบุประเภทของประสบการณที่เปนปจจัยสําคัญตอการเลือกใชชองทาง
ออนไลนซื้อสินคา  

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาคนควาเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปแบบการทดสอบเบื้องตน (pilot test) เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เคยมีประสบการณซื้อสินคาผานชองทางออนไลน จํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตโดยใชแบบสอบถามแบบประเมินคา (rating scale) ประเภทแบบ
เปรียบเทียบเฉพาะคําถาม (non-comparative  rating scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 164-173) มี 7 ระดับ และ
ประยุกตใชงานวิจัยของ Mathwick et al (2001, 49) และ Oh, Sujin (2008, 91-94) มาเปนหลักเกณฑในการออกแบบ
สอบถาม มีคําถามจํานวน 34 คําถาม ประกอบดวย 5 สวน คือ (1) แบบสอบถามดานการซื้อสินคาจากเว็บไซต จํานวน 4 ขอ 
(2) แบบสอบถามดานประสบการณที่ไดรับจากการซื้อสินคาผานเว็บไซต จํานวน 19 ขอ (3) แบบสอบถามดานการเลือกใช
ชองทางออนไลน จํานวน 3 ขอ (4) แบบสอบถามดานความตั้งใจซื้อซ้ําในชองทางที่ใชซื้อสินคา จํานวน 4 ขอ และ (5) 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ทําการตรวจสอบความตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ
หรือผูที่รอบรูเฉพาะเรื่อง พิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา และทําการตรวจสอบความเที่ยง (reliability) 
โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (องอาจ นัยพัฒน, 2551 : 147-152) ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.87 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชชองทางออนไลนและความตั้งใจซื้อซ้ําในชองทางเดิม ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ (correlation analysis) 
ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยจัดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลต้ังแต
วันที่ 15-25 สิงหาคม 2555  
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3. ผลการวิเคราะหขอมูล / การอภิปรายผล 
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จําแนกเปนเพศชายจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.7 และเพศหญิงจํานวน 25 คน คิดเปน

รอยละ 83.3 ชวงอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 90 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 31-
40 ป คิดเปนรอยละ 10 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 86.7 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
จํานวน 10,000-20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.3  

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธพบวาประสบการณซื้อสินคาออนไลนครั้งกอนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกใช
ชองทางออนไลน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 และการเลือกใชชองทางออนไลนเพราะประสบการณครั้งกอนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อซ้ํา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีรายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ 1 การเลือกใชชองทางออนไลนมีความสัมพันธกับประสบการณซื้อสินคาออนไลนในมิติที่เกี่ยวของกับ

คุณคาดานผลประโยชน 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลือกใชชองทางออนไลนกับประสบการณซื้อสินคาออนไลน 

จําแนกตามประสบการณที่ไดรับดานวิธีที่มีประสิทธิภาพ  

 
 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาประสบการณออนไลนที่ลูกคาไดรับดานประสิทธิภาพในการใชงาน

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.495 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลือกใชชองทางออนไลนกับประสบการณซื้อสินคาออนไลน 
จําแนกตามประสบการณที่ไดรับดานราคาสินคา  
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาประสบการณออนไลนที่ลูกคาไดรับดานราคาสินคามีความสัมพันธ
เชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.548 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลือกใชชองทางออนไลนกับประสบการณซื้อสินคาออนไลน 

จําแนกตามประสบการณที่ไดรับดานคุณภาพของสินคา  

 
 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาประสบการณออนไลนที่ลูกคาไดรับดานคุณภาพของสินคามี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.412 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลือกใชชองทางออนไลนกับประสบการณซื้อสินคาออนไลน 
จําแนกตามประสบการณที่ไดรับดานความเชี่ยวชาญในสินคาที่นําเสนอ  

 
 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาประสบการณออนไลนที่ลูกคาไดรับดานความเชี่ยวชาญในการ

นําเสนอสินคามีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.519 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 
สมมติฐานที่ 2 การเลือกใชชองทางออนไลนมีความสัมพันธกับประสบการณซื้อสินคาออนไลนในมิติที่เกี่ยวของกับ

ความเพลิดเพลิน 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลือกใชชองทางออนไลนกับประสบการณซื้อสินคาออนไลน 
จําแนกตามประสบการณที่ไดรับดานการหลีกหนีจากความจําเจ 

 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาประสบการณออนไลนที่ลูกคาไดรับดานการหลีกหนีจากความจําเจมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.369 ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  

 

สมมติฐานที่ 3 การเลือกใชชองทางออนไลนมีความสัมพันธกับประสบการณซื้อสินคาออนไลน 
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาประสบการณออนไลนทั้งมิติที่เกี่ยวของกับคุณคาดานผลประโยชนและมิติที่

เกี่ยวของกับความเพลิดเพลินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกใชชองทางออนไลนซื้อสินคา ซึ่งประสบการณในมิติที่
เกี่ยวของกับคุณคาดานผลประโยชน ไดแก การมีความสุขกับราคาสินคา คุณภาพของสินคา และความเชี่ยวชาญในสินคาที่
นําเสนอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.477, 0.407 และ 0.718 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
และประสบการณในมิติที่เกี่ยวของกับคุณคาดานความเพลิดเพลิน ไดแก วิธีการนําเสนอสินคาดึงดูดใจ ความสวยงามของ
เว็บไซต รูปแบบของเว็บไซต การใหความสนุกสนานแกผูใชงาน การทําใหผูใชงานเหมือนอยูอีกโลกหนึ่ง มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ 0.542, 0.427, 0.576, 0.372 และ 0.422 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01, 0.05, 0.01, 0.05 และ 0.05 ตามลําดับ 

 

สมมติฐานที่ 4 ความตั้งใจซื้อซ้ํามีความสัมพันธกับการเลือกใชชองทางออนไลน 
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวาการเลือกใชชองทางออนไลนเพราะไดรับประสบการณออนไลนทั้งมิติที่เกี่ยวของ

กับคุณคาดานผลประโยชนและมิติที่เกี่ยวของกับความเพลิดเพลินมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อซ้ํา ในแงของการ
นึกถึงเว็บไซตเปนสถานที่แรกเมื่อตองการซื้อสินคา การคาดวาจะใชเว็บไซตเดิมในอนาคตการคาดวาจะซื้อสินคาจาก
เว็บไซตเดิม และการตั้งใจซื้อซ้ํา  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.593, 0.572, 0.660 และ 0.634 ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 ทั้งหมด  

 
จากการทดสอบเบื้องตน (pilot test) โดยภาพรวมพบวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณซื้อสินคาออนไลนมากอน มี

ความเห็นวาประสบการณในมิติที่เกี่ยวของกับคุณคาดานผลประโยชนมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชชองทางออนไลนซื้อ
สินคามากกวาประสบการณในมิติที่เกี่ยวของกับความเพลิดเพลิน และประสบการณออนไลนทั้ง 2 มิติมีผลตอความตั้งใจซื้อ
ซ้ําในอนาคต  
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4. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจใชเว็บไซตเปนชองทางจัดจําหนายสินคาและทําการสื่อสารการตลาดกับลูกคา เว็บไซตจึง

ทําหนาที่ติดตอกับลูกคาโดยตรง ผูประกอบธุรกิจจึงตองมีการบริหารประสบการณของลูกคาในทุกๆ จุดที่เว็บไซตมี
ปฏิสัมพันธกับลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาที่มาใชบริการ และทําใหลูกคามีความตั้งใจที่จะซื้อซ้ําในชองทาง
เดิม การวิจัยครั้งนี้ไดทําการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานชองทางออนไลน เพื่อศึกษาประเภทของ
ประสบการณลูกคาที่สงผลตอการเลือกใชชองทางออนไลนและความตั้งใจซื้อซ้ําในอนาคต ผลการวิจัยจากการทดสอบ
เบื้องตน พบวามีความสอดคลองกับการวิจัยของ Oh, Sujin (2008) ในเรื่องของประสบการณทั้ง 2 มิติ มีความสําคัญตอความ
ต้ังใจซื้อซ้ําในอนาคตของลูกคา และไดคนพบวาประสบการณซื้อสินคาออนไลนครั้งกอนเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ
กับการเลือกชองทางที่ใชซื้อสินคา นอกเหนือจากปจจัยดานหมวดหมูสินคา ราคา และเพศ  

ขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอตอไปนี้ 
1. ควรทําการสํารวจประสบการณของผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานชองทางออนไลนโดยใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญ

กวาเดิม เพื่อใหผลการวิจัยสามารถสรุปอางอิงไปสูประชากรที่ทําการศึกษาได 
2. ควรทําการศึกษาประสบการณในมิติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อวิเคราะหหาตัววัดประสบการณใหมๆ  
3. การวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลโดยผูวิจัยทําการสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง การศึกษาครั้งตอไปควรนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเทอรเน็ตและอีเมลล มาชวยเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางครอบคลุมทั้งในแต
ละภูมิภาคหรือทั่วทั้งประเทศ 
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บทคัดยอ 

 

                  การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ของ  บริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรีในดานตางๆ   ดังนี้  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price)  ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place)  การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  การบริการ (Service) โดยใชกลุมตัวอยางประกอบดวย  
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตในเขตจังหวัดนนทบุรี   การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ   แบบสอบถาม 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 251  คน  ดวยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของครอนบัคเทากับ0.88 และสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย   สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน     คาสถิติไควสแควรเพื่อใชทดสอบความสัมพันธของกลุมตัวอยาง   คาสถิติ F-test เพื่อใชทดสอบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวาสองกลุมแลวทดสอบความแตกตางระหวางสองกลุม โดยการเปรียบเทียบเปน
รายคูใชวิธีการของ Fisher’s Least Significant Different (LSD) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  

ผลการศึกษา พบวา 
               1)  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดย มีอายุระหวาง 26 – 35 ป    ประกอบอาชีพ

สวนตัว    โดยมีรายไดระหวาง 10,000 บาท  –  20,000 บาท  และการศึกษาระดับปริญญาตรีสวนพฤติกรรมในการใชบริการ
ของกลุมตัวอยาง ซึ่งสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตที่ทํางาน และที่บาน  โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาหใชอินเทอรเน็ต มากกวา 10 
ช่ัวโมงขึ้นไป   ผลการวิจัยพบวาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยมากกวา 10 ช่ัวโมงขึ้นไป การใชบริการแบบเหมาจายรายเดือน
ผลงานวิจัยยังพบอีกวากลุมตัวอยางสวนใหญผูที่ใชบริการอินเทอรเน็ตของ บริษัท   ทีโอที   จํากัด (มหาชน)   และใชบริการ 
Hi-Net ประเภท Standard    

               2) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต      พบวา 
ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการเลือกใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5   
กลาวไดวา   สถานภาพสวนบุคคลดังกลาวมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต    สวนเพศ   อาชีพ   รายได    และระดับ
การศึกษาของผูใชบริการที่มีความแตกตางกันไมมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต    
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               3)  ในภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตในเขตจังหวัดนนทบุรี     ผูใชบริการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต จัดอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมาก ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ (x = 4.21)    
ดานการบริการ (x= 3.88)   ดานอัตราคาบริการ (x= 3.61)  ดานการสงเสริมการตลาด (x = 3.54)   และดานชองทางการจัด
จําหนาย (x = 3.47) 

               4) อัตราคาบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการบริการสามารถทํานายการเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ตในเขตจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยถาปจจัยดังกลาวขางตนมากขึ้นจะสงผลใหการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 

 
Abstract 

 
           The purpose of this research was to study the factors affecting the selection by  customer on ADSL Services 

in Cental Region by 4 p’s marketing mix and service (product, price,place and promotion). Sampling groups were using 
internet services of  TOT  Corporation Public Company Limited  in Nonthaburi  and the member of Pichit Chamber 
database of 48 persons, totally 251persons. An instrument used for data collection was a questionnaire with 5 rating 
scales. Thereliability of the instrument calculated by cronbach alpha coefficient was 0.88. Data wasstatistically analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation, chi-square test, F-test forcorrelation of sampling groups and F-test for 
differences among sampling groups by comparing inpairs of Fisher’s LSD and Multiple Regression.  

       The results of the study were as follows: 
                    1) Most respondents were male, aged 26 – 35 years, having a private business, having the salary of 

10,000 baht – 20,000 baht per month and holding bachelor’s degree. 
                    2) When analyzing between respondent’ s personal with ADSL service selection, it was found that there 

was significant difference of customer selection between age at 0.05 level except sex, occupation, revenue, and education. 
                    3) Overall factors affecting the selection by customer on ADSL service in Nonthaburi, classified 

generally by mean (x ) ranking high to low values respectively as follows : Product (x = 4.21), Service (x= 3.88), Price (x 
= 3.61), Promotion (x = 3.54), and Place  (x = 3.47) 

                   4) Analysis of factors affecting to predict the selection by customer on ADSL service of classified by 
Multiple Regression Analysis to set the equation as follow. 

   
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                     การใชอินเทอรเน็ตอยางมีคุณภาพเกิดประโยชนสูงสุดนั้นจําเปนตองสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจที่จะ

ใหอินเทอรเน็ตรวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการใชอินเทอรเน็ตในอนาคตแนวโนมการเติบโตของจํานวนผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตเปนเชนนี้คาดหมายวาอาจจะเพิ่มขึ้นถึงกวา 16  ลานรายไดภายในป 2554   เนื่องจากผูใชบริการมีความ
ตองการใชงานในรูปแบบการสงขอมูลทั้งภาพ เสียง และวิดีโออยางไรก็ตามจากในการปฏิบัติงานในดานการตลาดและการ
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ใหบริการของพบวาการใหบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนนทบุรียังไดรับ
การรองเรียนจากผูใชบริการในหลายประเด็น สามารถสรุปปญหาตางๆ  ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของ  บริษัท  ทีโอที  จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรี ไดดังนี้ 

                1.  การครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ พบวามีปญหาในเรื่องความไมเพียงพอของชุมสายในการใหบริการ และ
ไมมีคูสายไปยังผูใชบริการโดยตรง สงผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการได 

           2.  ปญหาในการรับและสงสัญญาณมีคุณภาพต่ํากวามาตราฐานในบางพื้นที่ อาจเกิดไดจากระยะทางที่ยาว
ของสายสัญญาณ จากตนทางชุมสายถึงปลายทางของผูใชบริการ และสภาพแวดลอมของสายสัญญาณที่ชํารุดหรือมี
สิ่งรบกวนทําใหเกิดอาการสัญญาณหลุดบอสงผลทําใหเกิดสัญญาณไมคงที่ 

                3. เวลาในการตรวจซอม หรือแกไขลาชา พบวาบางครั้งการแกไขปญหาในการตรวจซอมใชเวลานาน ทํา
ใหผูใชบริการไมสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินธุรกิจ 

               4. ความรูความสามารถของพนักงานที่ใหบริการ พบวาในบางครั้งพนักงานที่ใหบริการไมสามารถตอบขอ

สงสัยในกรณีที่เกิดปญหาไดอยางชัดเจนจากความสําคัญและปญหาของการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของบริษัท
ตางๆ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)   
    ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตบริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจในการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)   ในเขต
จังหวัดนนทบุรี 

4. เพื่อศึกษาแนวโนมในการใชงานอินเทอรเน็ตของลูกคาบริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการตัดสินใจใชบริการ 

2. สถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของ  บริษัท ทีโอทีจํากัด  
(มหาชน) ในเขตภาคจังหวัดนนทบุรี 

3. สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ที่มีการใชบริการระบบ

อินเทอรเน็ตของ บริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน) โดยกลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดย
คํานวณหาโดยการคํานวณหาขนาดของตัวอยางที่เหมาะสมจากประชากรทั้งหมดจํานวน 411 คน  ที่มีการใชบริการ
อินเทอรเน็ตโดยกําหนดกลุมตัวอยาง  จากสูตรของ  Taro  Yamane   ซึ่งเปนวิธีการกําหนดขนาดของตัวอยางที่นิยมใชกับ
ขอมูลระดับชวงมาตรา (Interval Scale) และเพื่อทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite Population) ซึ่งในการนี้ผูวิจัยได
กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดรอยละ 5 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้    
             สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  
             สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต      
             สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ตโดยจะศึกษาในแตละปจจัย ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และชองทางจัด
จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมดานการตลาด            

            สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   

1.  ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามไปแจกใหกับประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 411 ราย เมื่อได
ขอมูลครบถวนแลวจะนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหตามโปรแกรมทางสถิติตอไป    

2.  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเวลาเพื่อใหไดเวลาที่เหมาะสมโดยเริ่มทําการเก็บ
ขอมูล  ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2554  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2554  ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดเปนเวลา  1  เดือน โดย
ใชแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

 
การวิเคราะหขอมูล 
                 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปได 6  สวนดังนี้   
                 สวนที่   1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ในสวนนี้จะพิจารณาถึงขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามได ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา     
                 สวนที่  2  แสดงขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการระบบอินเทอรเน็ตของบริษัททีโอที   จํากัด (มหาชน)   

ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ประกอบไปดวย  สถานที่ที่ทานใชเปนประจํา ความถี่ในการใชบริการ ประเภทของบริการที่
เลือกใช  เหตุผลที่เลือกใชบริการ   ชวงเวลาที่ใชบริการ    คาใชจายในการใชบริการในแตละครั้งแพคเกจ     โดยประมาณ
ปญหาจากการเลือกใชบริการในแตแพคเกจที่เลืกใชและบริการเสริมตางๆ              
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                สวนที่ 3  ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตประกอบไปดวย  ปจจัยดานผลิตภัณฑ( Product )  ปจจัยดานราคา ( Price ) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
(place )  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion )         

                สวนที่ 4  ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการกับขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา         

                สวนที่ 5  ผลการเปรียบเทียบองคประกอบเชิงประเมินคาดานพฤติกรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอความพึงพอใจการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบอินเทอรเน็ตของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล          

                สวนที่ 6  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 

1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 72.11 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป รอยละ 40.24   
มีรายไดระหวาง 10,000 บาท – 20,000 บาท รอยละ 34.66   ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  รอยละ 56.57 

 
             2.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 4 ดาน    และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลําดับ  
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ ดานอัตราคาบริการ และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานที่ผูใชบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
                 2.1 ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 5 
ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3ลําดับแรก คือ อัตราความเร็วในการรับขอมูล ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง และ
ความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ  ตามลําดับ 

 
                2.2 ดานอัตราคาบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในเขต

จังหวัดนนทบุรี   ดานอัตราคาบริการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก 3 ขอ และปานกลาง 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คาใชจายรายเดือน คาบริการแรกเขา และ
โอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของคาริการ ตามลําดับ 

 
               2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัด

นนทบุรี   ดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก 1 ขอ และปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะดวกในการเดินทางมา
ติดตอ    การใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา และการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 
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              2.4  ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัด
นนทบุรี    ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก 2 ขอและปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ และการประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคาตามลําดับ 

 
             2.5  ดานการบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี  

ดานการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 10 
ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ความตรงตอเวลาในการใหบริการ และการ
ติดตามการใหบริการแกลูกคา ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและ       

ความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 

ขอท่ี 
ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติและความพึงพอใจในการเลือกใช

อินเทอรเน็ต 

คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1 ดานผลิตภัณฑ 

1. อัตราความเร็วในการรับขอมูล 4.34 0.72 มาก 

2. อัตราความเร็วในการสงขอมูล 4.15 0.74 มาก 

3. ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง 4.30 0.71 มาก 

4. ความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ 4.24 0.68 มาก 

5. ความมีเสถียรภาพของสัญญาณความเร็ว 4.02 0.86 มาก 

ความพึงพอใจรวมดานผลิตภัณฑ 4.21 0.61 มาก 

2 ดานอัตราคาบริการ 

1. คาบริการแรกเขา 3.69 0.90 มาก 

2. คาใชจายรายเดือน 3.80 0.85 มาก 

3. คาเชาอุปกรณโมเด็ม 3.37 0.95 ปานกลาง 

4. โอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของคาบริการ 3.59 0.80 มาก 

            ความพึงพอใจรวมดานอัตราคาบริการ 3.61 0.66 มาก 
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ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและ       
ความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท  ทีโอที   จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 

ขอท่ี 
ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติและความพึงพอใจในการเลือกใช

อินเทอรเน็ต 

คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ 3.69 0.72 มาก 

2. การใหบริการผานตัวแทนจําหนาย 3.24 1.00 ปานกลาง 

3. การใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา 3.49 0.77 ปานกลาง 

4. การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3.46 0.88 ปานกลาง 

           ความพึงพอใจรวมดานชองทางการจัดจําหนาย 3.47 0.61 ปานกลาง 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 

1. การนําเสนอบริการในรูปแบบตางๆ 3.43 0.96 ปานกลาง 

2. การประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา 3.44 0.90 ปานกลาง 

3. การจัดสัมมนาเทคโนโลยีใหมๆ แกลูกคา 3.25 1.02 ปานกลาง 

4. การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ 3.71 1.02 มาก 

5. ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร 3.89 0.77 มาก 

ความพึงพอใจรวมดานการสงเริมการตลาด 3.54 0.72 มาก 

ระดับความคิดเห็นรวมทุกดาน 3.70 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 1   พบวาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท  

ทีโอที   จํากัด (มหาชน)  ในเขตจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.21(Χ = 

4.21, S.D. = 0.61) รองลงมาคือดานอัตราคาบริการมีคาเฉลี่ย  = 3.61 (Χ = 3.61, S.D. = 0.66) ดานการสงเสริมการตลาดมี

คาเฉลี่ย = 3.54 (Χ = 3..54, S.D. = 0.72)  ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย  = 3.47 (Χ = 3.47, S.D. = 0.61) ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
           ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
            1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 72.11 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป รอยละ 40.24 มีรายไดระหวาง 

10,000 บาท – 20,000 บาท รอยละ 34.66 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รอยละ  56.57 
 
            2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 4 ดาน    และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลําดับ  
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ ดานอัตราคาบริการ และดานการสงเสริมการตลาด สวนดานที่ผูใชบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
           3. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี ดาน

ผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3  ลําดับแรก คือ อัตราความเร็วในการรับขอมูล ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง และความ
รวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ  ตามลําดับ   ทั้งนี้นาจะเปนเพราะความสามารถหลักของบริการอินเทอรเน็ต   คือ  ตองมี
อัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล มีความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ ความมีเสถียรภาพของสัญญาณความเร็ว และ
ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง ซึ่งหมายถึง อินเทอรเน็ตสามารถเชื่อมตอไดอยางรวดเร็ว และสัญญาณ
อินเทอรเน็ตตองไมหลุดนั้น สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการอินเทอรเน็ตซึ่งมีพฤติกรรมการใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ ต้ังสมบัติวิสิทธิ์(2544:บทคัดยอ) พบวาการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง เพื่อการคนหาขอมูลขาวสาร วิชาการ มีการใชสนทนา (Chat) เพื่อ
ความสนุกสนานคลายเครียด ซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต อีเมลล ติดตอลดภาระคาโทรศัพททางไกล ซึ่งอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเปนเครื่องมือที่ชวยใหกิจกรรมตาง ๆ กระทําไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น  ดังนั้นจึงเปนปจจัยหลักที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี 

 
           4.ดานอัตราคาบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในเขตจังหวัด

นนทบุรี   ดานอัตราคาบริการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก 3 ขอ และปานกลาง 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คาใชจายรายเดือน คาบริการแรกเขา และโอกาส
ในการตรวจสอบความถูกตองของคาริการ ตามลําดับทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาปจจัยดานราคานั้น เปนสวนหน่ึงที่ทําให
ผูบริโภคใชประกอบในการเลือกใชผลิตภัณฑ/บริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒนาปทมดิษฐ  (2544:บทคัดยอ) ได
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยคาบริการ ความเร็วของระบบการทําโปรโมชั่น ความสะดวกและงายตอการใชงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการ
ตัดสินใจประกอบกับปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายดวยกัน สงผลใหเกิดการแขงขันกันสูงขึ้น และเทคโนโลยีสวนใหญ
ใกลเคียงกันมาก ราคาจึงกลายเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท ทีโอที  จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับผลที่ไดจากงานวิจัยซึ่งพบวาเหตุผลสําคัญที่ผูใชบริการสวนใหญเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของ 
บริษัททีโอที   จํากัด (มหาชน) เนื่องจากความเหมาะสมของอัตราคาบริการ 
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           5.ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัด

นนทบุรี   ดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก 1 ขอ และปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะดวกในการเดินทางมา
ติดตอ    การใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา และการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามลําดับเหตุผลเพราะการมี
ชองทางการจัดจําหนายไดครอบคลุมทําใหผูใชบริการสะดวกในการติดตอ มีชองทางการจัดจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานบริการลูกคากระจายอยูทั่วทุกแหง พนักงานขายตรงและมีการออกบูธ จัดงานประชาสัมพันธ ทําใหลูกคาสามารถ
ขอใชบริการไดงายขึ้น ไมวาจะเปนการขอเปดใชบริการ และการชําระคาบริการถือเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ตของ บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (บัณฑิต ผองฉาย, 2543:บทคัดยอ)    
เรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ต    ผูใหบริการตองมีโครงสรางพื้นฐานและโครงสราง
ขององคกรซึ่งประกอบไปดวยแผนกการขาย  การตลาด และแผนกดูแลลูกคา ซึ่งหมายถึงความสะดวกในการรับบริการของ
ลูกคามีผลตอการเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

 
           6. ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัด

นนทบุรี    ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก 2 ขอและปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ และการประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคาตามลําดับ
ไดแก การใหบริการตามลําดับกอน–หลังความ  ตรงตอเวลาในการใหบริการ ความรูความสามารถของพนักงานและความ
กระตือรือรนในการใหบริการ    อาจจะเปนเพราะการใหบริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูที่ติดตอกับองคกรธุรกิจเกิด
ความเชื่อถือศรัทธา และสรางภาพลักษณ   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการบริการ (ชัยสมพลชาวประเสริฐ, 2548:18 ; วีระพงษ 
เฉลิมจิระรัตน, 2539:6)   กลาววาการบริการเปนกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอื่น    ดังนั้นผูที่จะใหการบริการจึงควร
มีคณุสมบัติที่สามารถจะอํานวยความสะดวก และทําตนเพื่อผูอื่นอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข การใหบริการที่ดีที่มี
คุณภาพจากตัวบุคคลซึ่งตองอาศัยเทคนิคกลยุทธ    ทักษะและความแนบเนียนตาง ๆ ที่จะทําใหชนะใจของลูกคาผูที่ติดตอ
ธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ จึงถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันนี้การใหบริการสามารถกระทําได ทั้งกอน
การติดตอ ในระหวางการติดตอหรือภายหลังการติดตอโดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคกร  รวมทั้ง
ผูบริหารขององคกรนั้น 

           7. ดานการบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี  ดาน
การบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ความตรงตอเวลาในการใหบริการ และการติดตาม
การใหบริการแกลูกคา ตามลําดับ 

 
               จากผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานอัตราคาบริการ และปจจัยดานการตลาด เปน

ปจจัยที่ไมมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการในเขตจังหวัดนนทบุรี 
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ขอเสนอแนะ 
                  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

วิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
บริการไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของผูใชบริการและควรขยายขอบการศึกษาไปยังดานอื่นๆ เพื่อเปนประโยชน
ในการนําไปตัดสินใจในการวางแผนใหครอบคลุมทุกดานจะทําใหไดขอมูลที่สมบูรณมากขึ้น 

 
เอกสารอางอิง 
บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน)  รูปแบบการใชงาน TOT . สืบคนเมื่อ 30 ตุลาคม 2550,    
พงศธร ไชยพฤกษ (2547)  เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชาใชบริการวงจรสวนบุคคลภายในประเทศของบริษัท  กสท 

โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน) 
สมยศ ต้ังสมบัติวิสิทธิ์ (2544 บทคัดยอ) พฤติกรรมและทัศนคติของผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่มีตอลักษณะการใชงานของ

บริการอินเตอรเน็ต 
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ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน 
FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO USE SIAM PARAGON 

 

เดชาพล พันธดี1 ดร.วิจิตร สุพินิจ2  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด/การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสยาม 

2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

----------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

           การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคา
สยามพารากอน เพื่อเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน 
ของลูกคา จาแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน  

           กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาและทาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคที่มาใชบริการหรือเคยใชบริการที่
ศูนยการคาสยามพารากอน จานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล แลวนามาวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสาเร็จรูปทางสังคมศาสตรสาหรับคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ถาพบความแตกตางรายคูใชวิธีใชการทดสอบรายคูโดยใชสูตรตาวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ไดผลการวิจัยดังนี้  

                   1) พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป  

                   2) ผูบริโภคใหความสาคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม อยูในระดับมาก โดยในรายดาน สวนใหญผูบริโภคใหความสาคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดาน
ชองทางจัดจาหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ดานคุณภาพการใหบริการ ดานคุณลักษณะศูนยการคา อยูในระดับมาก  

                  3) ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอน ดานผลิตภัณฑและบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

                  4) ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอนดานชองทางการจัดจาหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ดานการ
สงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

                 5) ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ดานชองทางการจัดจาหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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                 6) ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ                                        
                 7) ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการศูนยการคาสยามพารากอน ดานชองทางการจัดจาหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ดาน
การสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

                 8) ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ดานผลิตภัณฑและบริการ และ ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ABSTRACT 

 
              The purpose of research was to study marketing mix factors influencing decision to use services at Siam 

Paragon Shopping Center and to compare the effects of various demographic factors which are gender, age, marital 
status, educational level, occupation, and average income per month, on those factors.  

                   The sample groups for this research were 400 consumers who had bought products and services from 
Siam Paragon Shopping Center. The sampling method was convenient sampling to collect the data. The tools used in this 
research were questionnaires. Data analysis was done by SPSS. The statistical techniques used were percentage, mean, 
standard deviation, independent sample t-test, One-way Analysis of Variance (ANOVA), and pair-differences were 
analyzed by Fisher’s Least Significant Difference (LSD) method.  

The results of this research were as follow:  
                  1) The majority of consumers were female, 21-30 years old, single status, educational level of bachelor 

degree, working as private organization employees with an average income of over 40,000 baht per month.  
                  2) The consumers considered overall marketing mix factors as highly influence. For each specific factors 

consumers considered the product and service, sale distribution, promotion, quality of services, and the feature of 
Shopping Center as highly influence.  

                 3) The consumers with different gender, considered product and service factors differently at 0.05 
statistically significant level.  

                 4) The consumers with different age considered sale distribution factor differently at 0.05 statistically 
significant level; and considered promotion factors differently at 0.01 statistically significant level.  

                 5) The consumers with different marital status considered sale distribution factors; and considered 
promotion factor differently at 0.01 statistically significant level.  

                 6) The consumers with different educational level considered overall factors indifferently at 0.05 
statistically significant level. 

                 7) The consumers with different in occupation considered sale distribution factors differently at 0.05 
statistically significant level; and considered promotion factor at 0.01 statistically significant level.  
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                  8) The consumers with different average income per month considered product and service factor; and 
considered promotion factor at 0.05 statistically significant level. 

 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                การบริการเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนพิเศษในงานดานตางๆ เพราะบริการคือ การใหความชวยเหลือหรือการ

ดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่นไมมีการดําเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้ง ในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน   การ
ขายสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆ  ก็ตองมีการบริการรวมอยู ดวยเสมอ ยิ่งเปนธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเอง คือ สินคา การขาย
จะประสบความสําเร็จไดตองมี บริการที่ดี ธุรกิจการคาจะอยูไดตองทําใหเกิดการ “ขายซ้ํา”  คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพิ่ม
ลูกคาใหม   การบริการที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทําใหเกิดการขายซ้ําแลวซ้ําอีกและชักนําใหมีลูกคาใหมๆ ตามมาเปน
ความจริงวา “ เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัวได แตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทําพรอมกันทั้งองคกร” การ
พัฒนาคุณภาพของการบริการเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนในองคการจะตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน  มิฉะนั้นจะ
เสียโอกาสแกคูแขงหรือสูญเสียลูกคาไปศูนยการคาเปนการใหบริการของการคาปลีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตของผูบริโภค    เนื่องจากรูปแบบของศูนยการคาในปจจุบันจะมีลักษณะการใหบริการแบบครบวงจร   กลาวคือ   เปนที่
รวบรวมของสินคานานาชนิดซึ่งผูบริโภคสามารถหาซื้อสินคาและเขารับบริการตางๆ ไดครอบคลุมทุกดาน   ประหยัดเวลา
ในการจับจายใชสอย   นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงและมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆอยางครบครันรวมทั้งมีการตกแตง
สถานที่ใหสวยงามมีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย  การจัดเรียงสินคาหลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูบริโภคเลือก
ซื้อไดเองตามความพอใจหรือที่รูจักกันในศัพท self service   ซึ่งเปนการบริการตนเอง     นอกจากนี้ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
ยังตั้งอยูในทําเลที่การเดินทางไปมาสะดวกและที่สําคัญคือ มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชบริหารพ้ืนที่ขายและสินคา
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อเรียกความสนใจจากลูกคาใหมาจับจายซื้อสินคาแทนการซื้อสินคาจากตลาดสดและรานคาปลีก
ขนาดเล็กทั่วไป    การขยายตัวของศูนยการคาและหางสรรพสินคาในปจจุบันทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น  ดังนั้นผูบริหารศูนยการคาแตละแหงพยายามหาแนวทางและดึงเอากลวิธีตางๆ มากมายมาใชในการบริหารและจัดการ
ทั้งทางดานการบริหารการตลาดประกอบกับการวางแผน ดานอื่นๆ ควบคูกันไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด    เนื่องจากการบริหารการตลาดนั้น เปนกระบวนการในการวางแผนและการบริหารการจัดจําหนาย การสราง
ความคิดดานสินคาและบริการ   เพื่อสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือธุรกิจและ
เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคที่มีลักษณะแตกตางหลากหลายอยางสูงสุด 
 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต อการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน  
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนของลูกคา 

จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย   เพศ  อายุ   สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 

3. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ ทั้งดานการเพิ่มจํานวน
ผูบริโภคที่มาใชบริการรายใหมๆ และรักษาฐานของผูมาใชบริการเดิมใหมาใชบริการดวยความพึงพอใจอยางตอเนื่อง 
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4.    เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและความตองการ  ของผูบริโภค
ที่มาใชบริการ เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน

ที่แตกตางกัน  
2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน

ที่แตกตางกัน  
3. ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยาม

พารากอนที่แตกตางกัน  
4. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคา

สยามพารากอนที่แตกตางกัน  
5. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารา

กอนที่แตกตางกัน  
6.     ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกันมีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคา   

 สยามพารากอนที่แตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
         ประชากร  
                 ประชากรที่ไดทําการวิจัยในครั้งนี้  คือ กลุมผูบริโภคที่มาใชบริการหรือเคยใชบริการที่ ศูนยการคาสยาม

พารากอน ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน 
        กลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยางเปนกลุมผูบริโภคที่มาใชบริการหรือเคยใชบริการที่ศูนยการคาสยามพารากอน  เนื่องจากไม

ทราบจํานวนประชากร  ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน (Non-Probability 
Sampling) โดยใชสูตรการคํานวณประชากรกลุมตัวอยางแบบที่ไมทราบจํานวนประชากรดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยเทากับ 384.16  หรือ  ประมาณ 385 ตัวอยาง  โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเชื่อมัน  95% ได
ขนาดตัวอยาง 385 ตัวอยาง  ผูวิจัยขอสํารองไว  4% หรือเทากับ 15 ตัวอยาง  รวมเปน 400 ตัวอยางและใชเกณฑในการเลือก
กลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 

                ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามที่เตรียมไว จํานวน 400 ชุด 

   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
              เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 106 

การเก็บรวบรวมขอมูล   
แหลงขอมูล (Source of data) การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) โดยมุงศึกษา “ปจจัยทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน” ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหจาก 2 แหลง ดังนี้ 

           1. แหลงขอมูลทุติภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว ดังนี้  
                         1.1. หนังสือพิมพธุรกิจ  วารสารตางๆ 
                         1.2. หนังสือทางวิชาการ  บทความ  วิทยานิพนธ  และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                         1.3. ขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต 
          2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้ 
                        2.1 ผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด  
                         

การวิเคราะหขอมูล 
                 1. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

นําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2                   
                 2. การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) ในการวิเคราะหขอมูล

ในแบบสอบถามตอนที่ 2 
                 3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพื่อการทดสอบสมมติ ฐานดังนี้ 
                        3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอ

กัน โดยที่ตัวแปรอิสระเปนขอมูลเชิงกลุมที่มี 2 กลุมยอยและตัวแปรตามเปนขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติทดสอบ t-test 
(Independent Sample t-test)  

                        3.2 การทดสอบสมมติฐานในการความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางโดยที่ตัวแปรอิสระเปน
ขอมูลเชิงกลุมที่มีมากกวา  2 กลุมยอยและตัวแปรตามเปนขอมูลเชิงปริมาณใชวิเคราะหความแปรปวนทางเดียว ( One-Way 
Analysis of Variance) โดยดูคาความแปรปวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชสถิติวิเคราะหจากคา 
ANOVA (F) หรือ คา Brown-Forsythe (B) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 240) และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมี 
นัยสา คัญทางสถิติแลว ตองทา การทดสอบเปนรายคูตอไป เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกันโดยใชวิธี Fisher Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett T3  
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารา
กอน สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พบวา 

 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน มากกวา 40,000 บาท  ขึ้นไป 
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                   ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบวา  ปจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม อยูในระดับมาก   สามารถสรุปไดดังนี้  

                  ดานผลติภัณฑและบริการ   มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน อยูใน
ระดับมาก คือ ช่ือเสียงของศูนยการคา ความหลากหลายของสินคาและบริการในศูนยการคา มีสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ
ใหเลือกหลากหลาย ความโดดเดนและทันสมัยของสินคาที่วางจําหนายในศูนยการคา ภาพลักษณโดยรวมของศูนยการคา 
การจัดใหมีสินคาหรือบริการครบสําหรับทุกคนในครอบครัว ตามลําดับ 

                   ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน อยู
ในระดับมากที่สุด คือ ตําแหนงที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง ขอที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยาม
พารากอน อยูในระดับมาก คือ มีบริการขนสงสาธารณะใหเลือกมากมาย ความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินคาและ
ใชบริการ เวลาเปด-ปด ของศูนยการคา ใกลสถานที่พักอาศัย ที่ทํางาน การจัดผังรานคาเปนหมวดหมู สามารถหาไดงาย มี
ปายบอกชัดเจน ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม อยูใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา   ขอที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน อยูใน
ระดบัมาก คือ การจัดกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม วาเลนไทน เปนตน การลดราคาในชวงเทศกาล
ตางๆ การสงเสริมการขายรวมกับบริษัทตางๆ ความนาสนใจของสินคาหรือบริการที่นํามาลดราคา การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ มีความดึงดูดในการเขามาใชบริการ สิทธิพิเศษสําหรับการทําบัตรสมาชิก การจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายตางๆ ไดแก การจับคูปองชิงโชค การแลกซื้อ ตามลําดับ 

ดานคุณภาพการใหบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน อยูใน
ระดับมาก คือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา  ที่จอดรถ  ตูเอทีเอ็ม ลิฟท การพูดจา กิริยา มารยาท
ของพนักงานประชาสัมพันธ ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลของ
พนักงานประชาสัมพันธ การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่บริเวณที่จอดรถ ความเพียงพอของเจาหนาที่บริการจราจร
บริเวณที่จอดรถ ตามลําดับ 

ดานคุณลักษณะศูนยการคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน อยูใน
ระดับมาก คือ ความทันสมัยของศูนยการคาสยามพารากอน ความสวยงามของการตกแตงภายในและภายนอกอาคารของ
ศูนยการคา ความสะอาดของพื้นที่ภายในศูนยการคา บรรยากาศภายในศูนยการคา ความสวางของพื้นที่ภายในศูนยการคา มี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เชน อุปกรณดับเพลิง ระดับอุณหภูมิภายในศูนยการคา ตามลําดับ 
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ตาราง   แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ศูนยการคาสยาม
พารากอนในภาพรวม 

ขอท่ี 
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ศูนยการคาสยามพารากอน 

คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑและบริการ  

- ภาพลักษณโดยรวมของศูนยการคา  4.05 0.766 มาก 
- ช่ือเสียงของศูนยการคา 4.17 0.805 มาก 
- ความหลากหลายของสินคาและบริการในศูนยการคา            4.16 0.838 มาก 

-       ความโดดเดนและทันสมัยของสินคาที่วางจําหนาย  4.06 0.863 มาก 
- มีสินคาที่นาเขาจากตางประเทศใหเลือกหลากหลาย  4.14 0.883 มาก 
- การจัดใหมีสินคาหรือบริการครบสําหรับทุกคนใน
ครอบครัว 3.90 0.724 

มาก 

ดานผลิตภัณฑและบริการโดยรวม 4.08 0.538 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  

- ตําแหนงที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง  4.25  0.830  มากที่สุด 
- มีบริการขนสงสาธารณะใหเลือกมากมาย  4.10  1.014  มาก 
- เวลาเปด-ปด ของศูนยการคา 3.57  1.124 มาก 
- ใกลสถานที่พักอาศัยที่ทํางาน  3.56 1.102 มาก 
- การจัดผังรานคาเปนหมวดหมูสามารถหาได งายมีปาย
บอกชัดเจน 

3.50  0.876  มาก 

     -     ความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินคาและ ใชบริการ  3.81  0.819  มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม 3.80 0.548 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 

- การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ 3.54 0.822 มาก 
- การลดราคาในชวงเทศกาลตางๆ 3.80 0.889 มาก 
- การสงเสริมการขายรวมกับบริษัทตางๆ 3.68  0.866 มาก 
- การจัดกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ 3.94 0.892 มาก 
- สิทธิพิเศษสําหรับการทําบัตรสมาชิก 3.47  0.858  มาก 
- การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ 3.35  0.796  ปานกลาง 
- ความนาสนใจของสินคาหรือบริการที่นํามาลดราคา 3.60  0.940  มาก 

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 3.62 0.499 มาก 
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ขอท่ี 
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ศูนยการคาสยามพารากอน 

คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- ความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูลของพนักงาน
ประชาสัมพันธ 

3.55        0.731 
 

มาก 
 

- การพูดจา กิริยา มารยาทของพนักงาน ประชาสัมพันธ 3.64        0.798 มาก 
- ความเพียงพอของเจาหนาที่บริการจราจร บริเวณที่จอดรถ    3.43    0.887 มาก 
- การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่บริเวณที่จอดรถ  3.51   0.823 มาก 
- ความเพียงพอของเจาหนาที่รักษาควาปลอดภัย  3.55   0.806 มาก 
- ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน  เอทีเอ็ม  
หองน้ํา ฯ 

3.77   0.863 มาก 

ดานคุณภาพการใหบริการโดยรวม 3.57 0.541 มาก 

ดานคุณลักษณะศูนยการคา 

- ความทันสมัยของศูนยการคาสยามพารากอน 4.19  0.746  มาก 
- ความสวยงามของการตกแตงภายในและ ภายนอก
ศูนยการคา 

4.16 0.726  มาก 

- ความสะอาดของพื้นที่ภายในศูนยการคา  4.13  0.725  มาก 
-  มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เชน อุปกรณ ดับเพลิง  3.79  0.768  มาก 
- บรรยากาศภายในศูนยการคา 4.12  0.676  มาก 
- ระดับอุณหภูมิภายในศูนยการคา  3.77  0.822  มาก 
- ความสวางของพื้นที่ภายในศูนยการคา 3.91  0.749  มาก 

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 4.01 0.520 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 3.81 0.529 มาก 
 
จากตารางพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนในภาพรวมโดยรวมมีคาเฉลี่ย

มากที่สุดคือดานผลิตภัณฑและบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  (Χ = 4.08, S.D. = 0.538) รองลงมาคือดานคุณลักษณะ

ศูนยการคา มี่คาเฉลี่ยเทากับ 4.01(Χ = 4.01, S.D. = 0.520) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80(Χ = 3.80, 

S.D. = 0.548) ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.62 (Χ = 3.62, S.D. = 0.499) ดานคุณภาพการใหบริการ3.57 

(Χ = 3.57, S.D. = 0.541)  ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาคนควาวิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยาม

พารากอน ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน และ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยทางการตลาดตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยาม
พารากอน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่มาใชบริการ ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาวิจัย
ในครั้งนี้  และนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผลจากการศึกษาดานลักษณะขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคที่มาใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป   ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจเลือกมาใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน    เนื่องมาจาก
ตําแหนงที่ต้ังสะดวกตอการเดินทางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวฤดีวรรณ  แหวกวารี (2550: บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคาในศูนยการคาสยามพารากอน พบวาผูบริโภค
สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท 
มีรายไดตอเดือนระหวาง 35,000-50,000 บาท 

                 เพศ ผลการเก็บขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ทําใหทราบวาผูบริโภคสวนใหญที่ใชบริการเปน เพศหญิง มากกวา
เพศชาย เนื่องจากเพศหญิงสวนใหญชอบชอปปงมากกกวาเพศชาย   ผูบริโภคที่นิยมใชบริการหางสรรพสินคาสวนใหญเปน
เพศหญิง  

                อายุ ผลการเก็บขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ทําใหทราบวาผูบริโภคสวนใหญที่มาใชบริการมีชวงอายุระหวาง 21-
30 ป ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา ดวยวัยดังกลาวเปนชวงวัยทํางานที่ชอบเดินหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา หลังเลิกงานหรือชวง
วันหยุด นอกจากนี้แลว อาจเนื่องมาจากวัยนี้มีภาระความรับผิดชอบเรื่องครอบครัวยังไมมาก จึงไมจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
ปจจัยในดานตางๆมากนัก  

สถานภาพ ผลการเก็บขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ทําใหทราบวาผูบริโภคสวนใหญที่มาใชบริการมีสถานภาพโสด 
เนื่องจากผูที่มีสถานภาพโสด สามารถใชเวลาวางหลังเลิกงาน หรือชวงวันหยุดมาศูนยการคาไดมากกวาผูที่สมรสหรือมี
ครอบครัวแลว 

รายได ผลการเก็บขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ทําใหทราบวาผูบริโภคสวนใหญที่มาใชบริการมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป เนื่องจากผูที่มีรายไดสูงจะมีความคลองตัวในการใชจายมากกวาผูที่มีรายไดนอย ผูบริโภคกลุม
ที่มีรายไดมากกวาจะมีการใชจายซื้อสินคามากกวากลุมที่มีรายไดนอยกวา 

        2.     ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ    ศูนยการคาสยาม
พารากอน เปนดังนี้ 

                 ดานผลิตภัณฑและบริการ เปนปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะความหลาหลายของสินคาและบริการซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดี                           

                 ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับ
มาก เนื่องจากปจจัยดานตําแหนงที่ต้ังที่สะดวกตอการเดินทาง และบริการขนสงสาธารณะที่มีใหเลือกมากมาย จึงทําให
ผูบริโภคมีความสะดวกในการเดินทางไป  
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                ดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษและการลดราคาในชวงเทศกาลตางๆไดรับความสนใจจากผูบริโภคเปนจํานวนมากจึงทําให
ผูบริโภคเลือกตัดสินใจเลือกมาใชบริการ  

                ดานคุณภาพการใหบริการ เปนปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับมาก   
เนื่องจากศูนยการคาสยามพารากอนมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางเพียงพอ อีกทั้งการพูดจา กิริยา มารยาทของ
พนักงานประชาสัมพันธ เจาหนาที่บริการจราจร เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งความรวดเร็วของบริการในการ
สนองตอบความตองการของผูบริโภค 

                ดานคุณลักษณะศูนยการคา เปนปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับ
มาก เนื่องจากการออกแบบตกแตงทาใหรานคาปลีกมีเอกลักษณและแตกตางจากรานอื่น จะสามารถจูงใจใหผูบริโภคมาซื้อ
สินคาและบริการไดมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย  

              จากผลการวิจัยปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช บริการศูนยการคาสยามพารากอน    
ผูวิจัยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

                  เมื่อทราบกลุมเปาหมายแลวก็ทําใหเราสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงการดําเนินการ และกําหนดกล
ยุทธทางการตลาดเพื่อนําไปใชปฏิบัติตอใหเหมาะสมหรือใกลเคียงกบัพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค   โดยมีการ
โฆษณา   และจัดทําโปรโมชั่นใหเหมาะแกกลุมผูบริโภค   เพื่อเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหมากยิ่งขึ้นและเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้ 

             ดานผลิตภัณฑและบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช บริการศูนยการคาสยามพารากอน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑและบริการมีความหลากหลาย ความมีช่ือเสียงของศูนยการคา มีตราสินคาเจาะจงซื้อที่มีช่ือเสียง โดยผูกขาดการ
จัดจําหนายแตเพียงผูเดีมีการเปลี่ยนแปลงสินคาและบริการใหนาสนใจและทันสมัยอยูเสมอ     ดังนั้นศูนยการคาควรที่จะ
มุงเนนที่จะเสนอผลิตภัณฑและการบริการที่ใหมๆ ที่เนนแบบเฉพาะเจาะกลุม เจาะไลฟสไตล  เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค ซึ่งเปนการสรางความแตกตางในดานผลิตภัณฑและบริการ ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน 

                ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช บริการศูนยการคาสยามพารากอนเพราะ
ลูกคาสามารถเดินทางสะดวกสบาย มีบริการขนสงสาธารณะใหเลือกมากควรที่จะมีสิ่งอานวยความสะดวกในการใชบริการ
ในดานตางๆ สําหรับผูบริโภคใหเพียงพอ เพื่อที่จะเปนการเพิ่มจํานวนลูกคาใหเลือกมาใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน 

                ดานการสงเสริมทางการตลาดศูนยการคาควรมีการวางแผนการสงเสริมการตลาด ดวยวิธีการติดตอสื่อสาร
การตลาดแบบครบเครื่องเพื่อสงเสริมการตลาดโดยใชทุกเครื่องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อใหลูกคาไดขาวสารและ
ภาพพจนที่สอดคลองกันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

                ดานคุณภาพการใหบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช บริการศูนยการคา สยามพารากอน เพราะใน
ปจจุบัน ธุรกิจมีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้นตางฝายตางงัดเอายุทธวิธีทางการตลาดขึ้นมาใชไมวาจะเปนการลดแลกแจกแถม การ
คิดคนสรางสรรคสินคาใหมๆ แตสิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจจะขาดเสียไมได คือ กลยุทธของการบริการ ซึ่งหมายถึงวิธีชนะใจลูกคา
ดวยการบริการเบื้องหลังความสําเร็จทางธุรกิจ เรามักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตางๆ เชน งาน
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ประชาสัมพันธ งานตอนรับ งานฝายการตลาด เปนตนเพราะถาบริการดี ลูกคาเกิดความประทับใจยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งการบริการยังถือเปนหนาเปนตาของศูนยการคา 

              ดานคุณลักษณะของศูนยการคา ภาพลักษณที่ดูหรูหรา สวยงาม สะอาด บรรยากาศศูนยการคาทั้งภายใน 
ภายนอก เปนลักษณะทางกายภาพของศูนยการคาสยามพารากอนที่สามารถตอกย้ําความทรงจําดังนั้นทางศูนยการคาควรที่
จะรักษาคุณลักษณะเดนนี้ไว เพราะการตกแตง ประดับ ปรับเปลี่ยน รูปแบบศูนยการคา บรรยากาศภายในของศูนยการคา
ตลอดเวลา    อาจถือไดวาเปนบริการที่ใหแกผูบริโภคเพราะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคไดทั้งในดาน
สุนทรียภาพ ความสวยงาม และนาสนใจ ความสะดวกสบาย  เพื่อใหลูกคาประทับใจและจดจําในคุณลักษณะดานนี้ อีกทั้ง
ยังเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจมาเลือกใชบริการศูนยการคาไดอีกทางหนึ่งดวย 
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การคาดคะเนอุปทานสินเชือ่ของธนาคารกสิกรไทย 
PROJECTION FOR CREDIT SUPPLY AT KASIKORN THAI BANK 
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บทคัดยอ 
 

           จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหการครองชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
นั่นคือ รายไดและเงินออมไมเพียงพอตอการใชจายใหกินดีอยูดี สินเชื่อจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการแกปญหาเหลานี้ เพื่อ
สนองความตองการของมนุษยและสรางความเจริญใหกับสังคม ธนาคารกสิกรไทยไดมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จากการระดมเงินออม และเงินใหกูยืมจากแหลงตางๆ แลวกระจายออกไปในรูปของสินเชื่อสูภาค
เศรษฐกิจตางๆ การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในอนาคต โดยใชวิธีทางเศรษฐ
มิติวิเคราะหสมการดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยใชขอมูลทุติยภูมิประเภท
อนุกรมเวลารายไตรมาส  ผลการคาดคะเนพบวา ปจจัยที่ผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยที่
สําคัญ ไดแก ปริมาณเงินฝาก เงินกองทุน อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม และปริมาณเงินกูยืม 

 
คําสําคัญ : การคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 

 
Abstract 

 
           Incessantly changing economic conditions bring about concomitant changes in the living conditions of the 

populace. This means that income and savings may well prove insufficient for the provisions of the requisites for 
“decent” living conditions. Under circumstances such as these, credit can play an indispensable role in solving economic 
problems encountered by any number of members of society. Furthermore, not only does the extension of credit respond 
to individual human needs, it is also an engine of economic growth in the society at large. As such, 

Kasikorn Bank has contributed to socio-economic development in the country through mobilizing savings and other 
monies for purposes of tendering loans and extending credit to various economic sectors in the country. In this thesis, 
therefore, the researcher considers the problem of the projection of the credit supply of Kasikorn Thai Bank. In carrying 
out this task, the researcher collected relevant quarterly secondary time series data. The data were subsequently analyzed 
through applying the ordinary least squares (OLS) method in order to determine the relationships between variables. 
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Accordingly, the researcher found that the major factors affecting changes in the credit supply of Kasikorn Thai Bank 
were the amount of deposits, bank assets, the loan rate, and the amount of loans tendered. 

 
KEYWORDS : PROJECTION FOR CREDIT SUPPLY AT KASIKORN THAI BANK 
 

1. บทนํา 
          จากการที่สังคมและภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหการครองชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงตาม

ไปดวย นั่นคือ รายไดและเงินออมไมเพียงพอตอการใชจายใหกินดีอยูดี หรือมีการศึกษาในระดับที่สูง และความตองการใน
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่คนๆ นั้นตองการได สินเชื่อจึงไดเขามามีบทบาทสําคัญในการแกปญหาเหลานี้ เพื่อสนอง
ความตองการของมนุษยและสรางความเจริญใหกับสังคม การที่จะมีสินเชื่อไดนั้นจะตองมีผูออมเงินในระบบเศรษฐกิจ
ควบคูกันไป ธนาคารกสิกรไทยไดมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการระดมเงินออม และเงิน
ใหกูยืมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเปนเงินทุน แลวกระจายออกไปในรูปของสินเชื่อ สูภาคเศรษฐกิจ
ตางๆ จึงทําใหสินเชื่อเขามามีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและประเทศ เนื่องจากเปนตัวกระตุนใหเกิด
การลงทุนและการอุปโภคบริโภค สงผลตอเนื่องใหเกิดการจางงาน  ดังนั้นในการพิจารณาการใหสินเชื่อจึงตองมีความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น จากการที่จะพิจารณาโดยอาศัยความคุนเคยหรือคุณสมบัติอยางกวางๆ ยอมไมเพียงพอ ธนาคารกสิกร
ไทยจึงจําเปนตองใชวิธีการวิเคราะหสินเชื่อตามหลักการสมัยใหมเขามาชวย เชน การวิเคราะหงบการเงิน (financial 
statement analysis) การพิจารณาคุณคาทางเครดิต (credit worthiness) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
(non performing loan - -NPL) ซึ่งเปนปญหาสําคัญของธนาคาร ที่ทําใหเกิดหนี้สูญ และสงผลตอรายไดในที่สุด ดังนั้นหาก
ทราบถึงปจจัยที่มีผลตออุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยแลว สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการให
สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการคาดคะเนอุปทาน
สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในอนาคต  เพื่อใหทราบถึงความสามารถในการใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย และปจจัยที่
มีผลตออุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย  แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของ
คลาสสิก  

(Hains อางถึงใน วเรศ อุปปาติก, 2544, หนา 95-96) อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพถูกกําหนดโดยอุปทานของเงินทุน ไดแก 
อุปทานของเงินออมในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ยโดยตรง กลาวคือเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
อุปทานของเงินออมจะมากขึ้น และถาอัตราดอกเบี้ยลดลง อุปทานของเงินทุนก็จะลดลง และทฤษฎีปริมาณเงินใหกู 
(Culberson อางถึงใน วเรศ อุปปาติก, 2544, หนา 96-98) อัตราดอกเบี้ยโดยแทจริงแลวไมไดจายเพื่อการออม แตเปนการจาย
สําหรับการใหกูไมวาแหลงเงินกูนั้นจะมาจากไหน และกูไปเพื่อจุดประสงคอะไร ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดย
อุปทานของเงินใหกู (supply of loanable fund) กับอุปสงคของเงินขอกู (demand for loanable fund) 

   
2.ขั้นตอนการศึกษา/ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษา 
           ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั้งในและตางประเทศ และดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในการวิเคราะหการให

สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย โดยใชขอมูลรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ 2545 ถึงไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ 2555 รวม 41 
ไตรมาส 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
          การศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายไตรมาสตั้งแตไตร

มาสที่ 1 ปพ.ศ 2545 ถึงไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ 2555 ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมคนควาจากรายงานกิจการ งบดุล งบกําไรขาดทุน
ของธนาคารกสิกรไทย สถิติเศรษฐกิจและการเงินรายไตรมาส อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู (MRR) ของธนาคารกสิกรไทย  จาก
ธนาคารแหงประเทศไทย เอกสาร บทความ ทางวิชาการตางๆ ตลอดจนการสืบคนทาง Intermet   

 
การวิเคราะหขอมูล 
          วิธีการวิเคราะหการคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยแบงเปน 2 ประเภทดังนี้ 
           การศึกษาเชิงพรรณา (descriptive method) เปนการวิเคราะหการดําเนินงานของธนาคารกสิกรไทยในการให

สินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ โครงสรางของสินเชื่อ และนโยบายที่เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ เพื่อใหทราบถึงตัวแปรที่มีผลตอ
การใหสินเชื่อ  

            การศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative method) เปนการนําตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอปริมาณการใหสินเชื่อของ
ธนาคารกสิกรไทย มาสรางแบบจําลองและวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยวิธีการทาง
เศรษฐมิติ (econometric) โดยการนําสมการเชิงเสน  

(regression line) มาเปนเครื่องมือและประมาณคาสัมประสิทธิ์ตาง ๆ โดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 
Squares - -  OLS) โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination - - 
R2) คา F- statistic และ คา Durbin-Watson ซึ่งมีสมการดังนี้ 

            สมการอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 
 

            Q  ₌ β₀₊β₁DEP₊ β₂CAP₊ β₃MRR₊β₄BOR       …(1) 
 
3.ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 

Q ₌ -88928178 + 0.6352DEP + 2.8398CAP + 3702979MRR  
         (-2.3365)**  (13.9547)*** (12.6346)***  (0.7535) 
         + 0.3071BOR 
            (1.8225)* 
R- squared   ₌ 0.9922    F-statistic  = 1149.334 
D.W.            = 2.1423 
กําหนดให  t-statistic คือคาในวงเล็บ 
*มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อรอยละ 90 
**มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อรอยละ 95 
***มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อรอยละ 99 

            คาสถิติที่คํานวณไดจากการประมาณคาสมการอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย สรุปไดวากลุมตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายตัวแปรอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยไดรอยละ 99.22 พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (coefficient of determination -- R2) และใหคา  
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Durbin-Watson เทากับ 2.1423 ซึ่งอยูในชวงไมเกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) และคา F-statistic เทากับ 
1149.334 สามารถอธิบายผลการประมาณคาของตัวแปรแตละตัวไดดังนี้ 

            ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย (DEP) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของ
ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ ถาปริมาณ
เงินฝากเปลี่ยนแปลงไป 1 ลานบาทจะทําใหปริมาณปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยเปลี่ยนแปลง 0.6352 ลาน
บาท 

            เงินกองทุน (CAP) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ ถาปริมาณเงินกองทุน
เปลี่ยนแปลงไป 1 ลานบาท จะทําใหปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยเปลี่ยนแปลง 2.8398 ลานบาท  

            อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม (MRR)ในการศึกษาเลือกใชอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมลูกคารายยอยช้ันดี พบวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

            ปริมาณเงินกูยืม (BOR) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อรอยละ 90 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงินกูยืมเปลี่ยนแปลงไป 
1 ลานบาท จะทําใหปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยเปลี่ยนแปลง 0.3071 ลานบาท 

            การคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในอนาคตระหวางไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ.2555 
เปนดังนี้ 

            จากสมการ Q = DEP + CAP + MRR + BOR 
กําหนดให Q = ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย                
            หาคาของตัวแปร DEP CAP MRR และ BOR ในแตละไตรมาสโดยใชโปรแกรม Eviews แลวแทนคาใน

สมการขางตน ไดผลการคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยไตรมาสที่ 2  ถึงไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 2555 ดังนี้ 
            Q2012q2 = 910.5176DEP2012q2 + 222.9970CAP2012q2 +390.9021MRR2012q2 

                                               + 287.0735 BOR2012q2 
                        = 1,811.4902 ลานบาท 
             Q2012q3 = 932.1966DEP2012q3 + 228.3064CAP2012q3 + 400.2093MRR2012q3  
                            + 293.9086BOR2012q3 
                        = 1,854.6209 ลานบาท 
              Q2012q4 = 953.8756DEP2012q4 + 233.6158CAP2012q4 + 409.5165MRR2012q4  
                             + 300.7436BOR2012q4 
                         = 1,897.7515 ลานบาท 
            ผลจากการคาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยพบวา ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1,811.4902 ลานบาทในไตรมาสที่ 2 ปพ.ศ. 2555 เปน 1,854.6209 ลานบาทในไตรมาสที่ 3 ปพ.ศ. 2555 
และ 1,897.7515 ลานบาทในไตรมาสที่ 4  

ปพ.ศ. 2555 ปริมาณเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นในแตละไตรมาสเทากับ 43.1307 ลานบาทในไตรมาสที่ 3 และ 43.1306 ลาน
บาทในไตรมาสที่ 4 
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            ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายการใหสินเชื่อของธนาคารกสิกร
ไทยตอไป และจากการวิเคราะหอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินใหสินเชื่อของ
ธนาคารกสิกรไทย ไดแก ปริมาณเงินฝาก เงินกองทุน อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม และปริมาณเงินกูยืม และผลจากการ
คาดคะเนอุปทานสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในอนาคต พบวา ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาการใหสินเชื่อ โดยพิจารณาถึงปจจัยขางตนมาประกอบการกําหนด
นโยบายการใหสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณการใหสินเชื่อ และพัฒนาประสิทธิภาพดานสนิเชื่อใหดียิ่งขึ้น 

            เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาดานอุปทานสินเชื่อ ทําใหขอมูลที่ไดเนนไปทางดานอุปทานของ
สินเชื่อ ในการศึกษาครั้งตอไปนาจะมีความสนใจในดานอุปสงคของสินเชื่อดวย เพื่อใหการศึกษาดานสินเชื่อของธนาคาร
กสิกรไทยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาดานอุปสงคและอุปทานของสินเชื่อตอไป 
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รูปแบบความภักดีของลูกคาไทยท่ีมีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคา 
 THAI CUSTOMER LOYALTY MODEL TOWARD THE SHOPPING MALL 

 

ภาวิณี ทองแยม 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม 

---------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการ
หางสรรพสินคา ไดแก การตระหนักรูตอหางสรรพสินคา ภาพลักษณของหางสรรพสินคา ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของลูกคา ความผูกพันกับหางสรรพสินคา วัฒนธรรมกับหางสรรพสินคาเพื่อสรางความภักดีของลูกคาที่ใชบริการ
หางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร 2) ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอรูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการ
หางสรรพสินคา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคา
ผูใชบริการหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,410 คน การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS Version 16.0 และ AMOS Version 6.0 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอรูปแบบความภักดีของ
หางสรรพสินคา คือ การตระหนักรูตอหางสรรพสินคา ภาพลักษณของหางสรรพสินคา ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ลูกคา ความผูกพันกับหางสรรพสินคา วัฒนธรรมกับหางสรรพสินคา นอกจากนี้รูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอ
การใชบริการหางสรรพสินคา ที่กําหนดมีความสอดคลองเชิงประจักษคิดเปนรอยละ 82.3 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
คําสําคัญ : ความผูกพันกับหางสรรพสินคา, วัฒนธรรมกับหางสรรพสินคา, ความภักดีของลูกคา  

 

ABSTRACT 
The research aimed to study the Thai customer loyalty model toward shopping mall factors study such as 

awareness, image, self-congruity, commitment and cultures of shopping mall effecting customer loyalty and the 
researcher analyzes the casual relationship toward Thai customer loyalty on the Shopping Mall. This study was a survey 
research in the study which collected from Thai customer in shopping mall and also Thai customer in Bangkok for 1,410 
persons. The data analysis of SPSS Version 16.0 and AMOS Version 6.0. It was found that the casual relationship in the 
Thai customer loyalty model such as awareness, image, self-congruity, commitment and cultures of shopping mall 
effecting Thai customer loyalty In addition, was statistically significant of .05. The designated model correlated with the 
empirical data at 82.3. 

 
 KEYWORDS:  COMMITMENT, CULTURE, LOYALTY 
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1. บทนํา 
หางสรรพสินคาเปนศูนยกลางของการปฏิสัมพันธทางสังคม (Robert, 2005) ดังนั้นหางสรรพสินคามีรูปแบบเปน

การใหบริการของการคาปลีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของลูกคา เนื่องจากรูปแบบของหางสรรพสินคาในปจจุบัน
มีลักษณะการใหบริการแบบครบวงจรเปนศูนยกลางรวบรวมสินคาหลากหลายชนิด โดยลูกคาสามารถซื้อสินคาและไดรับ
บริการครอบคลุมทุกดาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบถวนเพื่อใหลูกคาเลือกซื้อสินคาตามความพึงพอใจ (สลิลญา 
นิยมศิลปชัย, 2552) 

El Hedhli & Chebat (2008) ไดเสนอแนวความคิดคุณสมบัติของหางสรรพสินคาที่สงตอลูกคา ซึ่งจุดมุงหมายของ
แนวความคิดนี้แสดงใหเห็นถึงคุณคาของหางสรรพสินคาประกอบดวยการตระหนักรูและภาพลักษณเกิดจากความรูความ
เขาใจที่ลูกคามีเกี่ยวกับหางสรรพสินคา ซึ่งบทบาทและศักยภาพของแนวคิดดังกลาวสามารถสรางความภักดีของลูกคาที่มี
ตอหางสรรพสนิคา โดยมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาความภักดีของลูกคามีตอหางสรรพสินคา  

นอกจากนี้มีการศึกษาองคประกอบหางสรรพสินคาดานความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคา พบวาลูกคามี
แนวโนมที่จะซื้อสินคาที่หางสรรพสินคาที่มีลักษณะคลายกับบุคลิกภาพของตนเอง(Adams & Jones, 1997) 

 แนวคิดของความผูกพันกับหางสรรพสินคามีการศึกษาโดยนักวิจัยจากสาขาวิชาที่แตกตาง  เชน จิตวิทยา สังคม
วิทยา พฤติกรรมองคกร การตลาดเชิงสัมพันธและพฤติกรรมของผูบริโภค ความผูกพันกับหางสรรพสินคามีการกําหนดไว
โดยมีผลผูกพันกับบุคคลที่กระทําพฤติกรรมตอหางสรรพสินคา(Kiesler & Sakumura, 1966)ๆดานมิติวัฒนธรรมของ 
Hofstede  นับวามีคุณประโยชนตอการประยุกตใชในการวิจัยเรื่องความภักดีของลูกคาตอหางสรรพสินคา งานวิจัยศึกษา
วัฒนธรรมเปนแนวทางหนึ่งที่สะทอนมุมมองทางวัฒนธรรมในหลายมิติ คือ การศึกษามิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede 
(Hofstede & Hofstede, 2005) ซึ่งเปนแนวคิดที่สามารถอธิบายพฤติกรรมและการสื่อสารของผูคนในสังคมวัฒนธรรมที่
แตกตางกันและการศึกษามิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede ตอมามีผูนําแนวคิดทางวัฒนธรรมมาศึกษาวิจัยอยางแพรหลาย 
(Reisinger, 2009) วัฒนธรรมกับหางสรรพสินคามีผลตอรูปแบบการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อของลูกคาและสงผลตอ
ความภักดีของลูกคา (Herbig, 1998) ในทศวรรษที่ผานมาความภักดีของหางสรรพสินคาไดกลายเปนงานวิจัยอยาง
กวางขวาง  (Pan & Zinkhan, 2006) 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 120 

 
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
าพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย  

  1. ศึกษารูปแบบความภักดีของลูกคาที่มีตอการใชบริการหางสรรพสินคา ไดแก การตระหนักรูตอหางสรรพสินคา 
ภาพลักษณของหางสรรพสินคา ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคา ความผูกพันกับหางสรรพสินคา วัฒนธรรมกับ
หางสรรพสินคา 

 2. ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอรูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคา 
 

4. ทบทวนวรรณกรรมq 
 แนวคิดในงานวิจัยนี้พัฒนามาจากแนวคิดคุณสมบัติของหางสรรพสินคาที่สงผลตอลูกคา ประกอบดวยการตระหนัก
รูและภาพลักษณ (El Hedhi & Chebat, 2008) เปาหมายของแนวคิดนี้ คือ การเขาถึงการรับรูคุณคาของลูกคาที่มีตอ
หางสรรพสินคา ซึ่งกําหนดจากมุมมองของลูกคาในการสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอหางสรรพสินคา   
  ทฤษฎีความผูกพัน Morgan & Hunt (1994) ศึกษาความสัมพันธดานการตลาดพบวามีความสัมพันธระหวางความ
ผูกพันกั บห า งสรรพสินค า และคว ามผู กพั นที่ เ ป น โครงสร า งซึ่ งนํ า ไปสู ค ว าม ภักดี ต อห า งสรรพสินค า 
  แนวคิดความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคา แสดงถึงการที่ลูกคาคิดวาตนเปนลูกคาประเภทใดที่เหมาะสมกับ
หางสรรพสินคานั้นๆ มีการวิจัยการคาปลีกระหวางความสัมพันธกับความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคาโดยSamli &  
Sirgy (1981) 

H
2 ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลกูคา  

(Self-congruity) 
- ความเหมาะสมกบัตนเองตามความเปนจริง  

-  ความเหมาะสมกบัตนเองทางความคดิ  
- ความเหมาะสมกบัตนเองทางสังคม 

- ความเหมาะสมกบัตนเองดานสังคมทาง
ความคิด  

 

ความผูกพันกับ
หางสรรพสินคา 
(Commitment) 

- ความผูกพันดาน
ความรูสึก  

- ความผูกพันตอเนือ่ง 
 

ความ
ภักดีของ
ลูกคา 

(Loyalty) 
- ซื้อซ้ํา 

- บอกตอ 

H
3

H
4

วัฒนธรรม (Culture) 
- การยอมรับดานความไมเทาเทยีม  

- การหลีกเลี่ยงดานความเสี่ยง  
- ความแตกตางดานความเปนสวนตัว  

- ความเสมอภาคดานเพศ 

H
5

การตระหนักรู
ตอหางสรรพสินคา 

(Awareness) 
- การตระหนักรู  

- การรับรูการบริการ 

 

ภาพลกัษณ
หางสรรพสินคา (Mall 

Image) 
- ความสะดวกสบาย 

- สิ่งแวดลอม 
‐ คุณภาพสินคา 

‐ คุณภาพการบริการ 

H
1
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 วัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญกับตราสินคาเพื่อสรางความภักดี จากแนวคิดวัฒนธรรมของ Hofstede  มี
การศึกษามิติทางวัฒนธรรม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก การยอมรับดานความไมเทาเทียม การหลีกเลี่ยงดานความเสี่ยง ความ
แตกตางดานความเปนสวนตัวและความเสมอภาคดานเพศ ซึ่งแนวคิดทางวัฒนธรรมนี้มีศึกษาวิจัยแพรหลายและพบวา
วัฒนธรรมสงผลตอความภักดีของหางสรรพสินคา (Reisinger, 2009) 
 

4. วิธีการดําเนินวิจัย 
  โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคาแบบ ไล
เกิรท (Likert scale) 5 ระดับ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาผูใชบริการหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 
1,410 คน การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดวยคาทางสถิติที่ใช
คือ คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะหเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) เพื่อวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) และวิเคราะหอิทธิพลระหวางตัวแปร (Path analysis) เพื่อพิสูจน
สมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดวยโปรแกรม SPSS/PC+ Version 16.0 และ AMOS Version 6.0 เพื่อวิเคราะห
สมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Modeling : SEM) และเพื่อทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัย
กับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ P-Value > 0.05, GFI ≥  0.9, AGFI ≥ 0.9, CFI ≥ 0.94, RMR < 0.1 และ 
RMSEA < 0.07,Chi Square < 3 (Kline, 1998) 
 

5. ผลการวิจัย 
 1.ทดสอบปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอความภักดีของลูกคาที่ใชบริการหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 1   การทดสอบสภาวะ Multicollinearity โดยการทํา Correlation Matrix ของตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัย 
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2. วิเคราะหโมเดลรูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคาที่ไดจากกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ไดดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะหมเดลรูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคาที่ไดจากกรอบ

แนวคิดในการวิจัย 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล  
  ตัวแปรเหตุ 

ตัวแปรผล อิทธิพล การตระหนักรูตอ
หางสรรพสินคา 

ภาพลักษณ
หางสรรพสิ
นคา 

ความเหมาะสม
กับบุ คลิ กภาพ
ลูกคา 

คว ามผู กพั น กั บ
หางสรรพสินคา 

วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ
หางสรรพสินคา 

ความเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของลูกคา 

DE - 0.669* - - - 

 IE - - - - - 
 TE - 0.669* - - .- 
 R2 0.448 
ค ว า ม ผู ก พั น กั บ
หางสรรพสินคา 

DE 0.603* - 0.280* - - 

 IE - 0.187* - - - 
 TE 0.603* 0.187* 0.280* - - 
 R2 0.631 
ความภักดีของลูกคา
ตอหางสรรพสินคา 

DE - - - 0.198* 
0.979* 

 IE 0.059* 0.018* 0.027* - - 
 TE 0.059* 0.018* 0.027* 0.198* 0.979* 
 R2 0.823 

*p<0.05 
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3. ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอรูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
  
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                              ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคาที่พัฒนาขึ้นอยางเหมาะสมจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้น 

 
  นอกจากนี้ผลการวิเคราะหรูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคาสามารถเขียนใน
รูปสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ไดดังนี้wwlllllllllllllllllllllllllllwwww 
ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคา           =  0.669* ภาพลักษณหางสรรพสินคา; R2 = 0.448 
ความผูกพันกับหางสรรพสินคา     =   0.603* การตระหนักรูตอหางสรรพสินคา + 0.280*  
                                     ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคา; R2 = 0.631 
ความภักดีของลูกคาตอหางสรรพสินคา      =   0.198* ความผูกพันกับหางสรรพสินคา    + 0.979*  
                                     วัฒนธรรมกับหางสรรพสินคา; R2 = 0.823  

7.อภิปรายผล  
  การศึกษานี้ พบวา การตระหนักรูตอหางสรรพสินคา ภาพลักษณของหางสรรพสินคา ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ

ของลูกคา ความผูกพันกับหางสรรพสินคา วัฒนธรรมกับหางสรรพสินคาตางมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอรูปแบบความ
ภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใชบริการหางสรรพสินคา การศึกษารูปแบบความภักดีของลูกคาไทยที่มีผลตอการใช
บริการหางสรรพสินคา พบวา  การตระหนักรูตอหางสรรพสินคาและภาพลักษณของหางสรรพสินคาลูกคาสามารถจะรับรู
ในเชิงบวกตอหางสรรพสินคา สามารถจดจําลักษณะของหางสรรพสินคาและสามารถแยกลักษณะภาพลักษณของ

 

ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ลูกคา  (Self-congruity) 
- ความเหมาะสมกบัตนเองตาม
ความเปนจริง (0.501) 
- ความเหมาะสมกบัตนเองทาง
ความคิด (0.805) 
- ความเหมาะสมกบัตนเองทาง
สังคม(0.626) 
- ความเหมาะสมกบัตนเองดาน
สังคมทางความคิด (0.794)  

 

ความผูกพันกับหางสรรพสินคา 
          (Commitment) 
- ความผูกพันดานความรูสึก 
(0.891) 
- ความผูกพันตอเนือ่ง (0.734) 

 

ความภักดีของลูกคา 
(Loyalty) 
- บอกตอ (0.732) 
- ซื้อซ้ํา (0.742) 

H3
=0

.2

H1
=0

.66
19

* 

H5
 

09
79

* 

ภาพลกัษณของ
หางสรรพสินคา (Mall 
Image) 
- ความสะดวกสบาย (0.841) 
- สิ่งแวดลอม(0.809) 
- คุณภาพสินคา(0.776) 
- คุณภาพการบริการ(0.771) 

 

 

วัฒนธรรมในหางสรรพสินคา (Culture) 
- การยอมรับดานความไมเทาเทยีม (0.774) 
- การหลีกเลี่ยงดานความเสี่ยง (0.758) 
- ความแตกตางดานความเปนสวนตัว(0.707) 
- ความเสมอภาคดานเพศ (0.698) 
 

การตระหนักรูตอ
หางสรรพสินคา 

(Awareness) 
- การตระหนักรู 

   (0.749) 

- การรับรูการบริการ 
(0.618)  

 

H2=0.603
* 
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หางสรรพสินคาแตละแหงไดโดยเฉพาะหางสรรพสินคาของคูแขงขัน สอดคลองกับงานวิจัยของ El Hedhli & Chebat 
(2008) สามารถอธิบายถึงความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคาสงผลตอความภักดีกับหางสรรพสินคาซึ่งถาลูกคาพบ
ความเหมาะสมระหวางภาพลักษณของหางสรรพสินคาและภาพลักษณของลูกคาจะสามารถสรางความประทับใจตอ
หางสรรพสินคา ภาพลักษณของหางสรรพสินคา ประกอบดวย ความสะดวกสบาย สิ่งแวดลอม คุณภาพสินคา คุณภาพการ
บริการเปนภาพในความคิดของลูกคาเกี่ยวกับหางสรรพสินคาซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากแตไมสามารถอธิบายลักษณะนิสัยลูกคา
ไดทั้งหมดซึ่งตรงกับงานวิจัยของ  El Hedhli & Chebat (2008) ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคา ประกอบดวย ความ
เหมาะสมกับตนเองตามความเปนจริง ความเหมาะสมกับตนเองทางความคิด ความเหมาะสมกับตนเองทางสังคม ความ
เหมาะสมกับตนเองดานสังคมทางความคิด พบวา ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกคาสรางขึ้นเพราะลูกคามีความเขาใจ
เกี่ยวกับภาพลักษณของลูกคาบนพื้นฐานของแนวความคิดภาพลักษณหางสรรพสินคา ไดแก ความสะดวกสบาย 
สภาพแวดลอมของหางสรรพสินคา คุณภาพของสินคาและบริการของหางสรรพสินคา อธิบายไดวาลูกคามักจะซื้อสินคาใน
หางสรรพสินคาที่มีภาพลักษณคลายกับตนเองสอดคลองกับงานวิจัยของ Sirgy et al. (2000) ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของลูกคาจะสงผลดานบวกกับความผูกพันกับหางสรรพสินคา ดังงานวิจัยที่สอดคลองกับความผูกพันกับหางสรรพสินคา 
คืองานวิจัยของ Crosby & Taylor, (1983) และ Pritchard et al., (1999)  
  ความผูกพันกับหางสรรพสินคา ประกอบดวย ความผูกพันดานความรูสึก ความผูกพันตอเนื่อง พบวาการเลือก
หางสรรพสินคาของลูกคาและความภักดีลูกคาเปนผลมาจากความเหมาะสมกับบุคลิกของลูกคา ปนสิ่งสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกหางสรรพสินคามากกวาภาพลักษณจริง ความผูกพันและความภักดีตอหางสรรพสินคาสงผลตอความภักดีใน
ทางบวกสอดคลองกับงานวิจัยของ Bandyopadhyay & Martell (2007)  

  มิติวัฒนธรรมของ Hofstede จากการวิจัยนี้ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะทางวัฒนธรรมกับหางสรรพสินคา 
ประกอบดวย การยอมรับดานความไมเทาเทียม  การหลีกเลี่ยงดานความเสี่ยง  ความแตกตางดานความเปนสวนตัว ความ
เสมอภาคดานเพศเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอความภักดีของลูกคาที่ใชบริการหางสรรพสินคา (Herbig, 1998) 

 
8. ขอเสนอแนะ 
  การคนควานี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอหางสรรพสินคา ซึ่งผูบริหารหางสรรพสินคาสามารถนํามาปรับใชในหลาย

ดาน คือ เพิ่มเครื่องมือวัดองคประกอบของหางสรรพสินคา ทําใหสามารถพัฒนาในสวนที่บกพรองของหางสรรพสินคาและ
ผูบริหารหางสรรพสินคาสามารถประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาด ดังนั้นผูบริหารหางสรรพสินคาจะ
สามารถจัดสรรนโยบายที่เหมาะสมแกหางสรรพสินคาเพื่อสรางความภักดีของลูกคาที่มาใชบริการหางสรรพสินคาwww
  
  งานวิจัยเพิ่มเติม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมปจจัยอื่น เชน ปจจัยที่จะมีผลกระทบตอความภักดีของลูกคา ควร
ทําการศึกษาหางสรรพสินคาประเภทอื่น (เชน หางสรรพสินคาตางจังหวัด) ควรมีการศึกษาครอบคลุมเรื่องอื่นใหมากขึ้น 
ตัวอยางเชน ควรศึกษาลูกคาในชนบท มีการตรวจสอบถึงองคประกอบอื่นๆ เชน ฐานะทางสังคม ลักษณะและพฤติกรรม
ของการเลือกซื้อสินคาของลูกคาใชบริการหางสรรพสินคา   
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---------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาระดับความผูกพันในงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ  
2.) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ 3.) ศึกษาอิทธิพลของความผูกพันในงาน
ที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ  วิธีการศึกษาไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพนักงานของศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพจํานวน 342 ตัวอยาง จาก 15 โรงพยาบาล
เครือขายทั่วประเทศ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test แบบ 
Independent การวิเคราะห One-Way ANOVA และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product moment Correlation) 

  ผลการวิจัยพบวา 1.) เจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน
อยูในระดับปานกลาง 2.) เจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในงาน
อยูในระดับสูง 3.) เจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานงานอยูใน
ระดับสูง 4.) คุณลักษณะงานมีความสัมพันธปานกลาง และเปนเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  5.) ความผูกพันในงานมีความสัมพันธสูง และเปนเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   

 

คําสําคัญ : ความผูกพันในงาน, ผลการปฏิบัติงาน, ศูนยการแพทยโรงยาบาลกรุงเทพ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were 1.)To study the level of job engagement in Bangkok Hospital Medical Center 
employees 2.)To study the level of job performance in Bangkok Hospital Medical Center employees 3.)To study the 
relation of job engagement to the job performance of Bangkok Hospital Medical Center employees. The populations of 
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this study were 342 employees form 13 hospitals in Bangkok hospital Medical Center group. The statistical tools used for 
analysis such as percentage, means, standard deviation, t-test (Independent type), One-Way ANOWA and Pearson’s 
Product moment Correlation.  

  The result of this study indicated that 1.)Job characteristic level was medium.  2.)Job engagement level was high 
3.)Job Performance level was high. 4.)The job characteristic had medium and positive correlation to the job performance 
at alpha = .05 5.)The Job engagement had high and positive correlation to the job performance at alpha = .05 

 
KEYWORDS: JOB ENGAGEMENT, JOB PERFORMANCE, BANGKOK HOSPITAL MEDICAL CENTER 

 
1. บทนํา 

จากสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูงทําใหองคการหลายแหงตอง
ปรับตัวใหพรอมสําหรับการแขงขัน โดยปจจัยที่มีความสําคัญลําดับตนๆ และเปนเสมือนจุดแข็งหลักขององคการ คือ 
ทรัพยากรมนุษย 

ปจจุบันศุนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดขยายเครือขายรวม 13 สาขา ประกอบดวย 15 โรงพยาบาลในเครือ 
คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง โรงพยาบาล
กรุงเทพหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการแทบทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะใน
เมืองใหญและแหลงทองเที่ยว ดวยทีมแพทยเฉพาะทาง บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย 
ประสิทธิภาพสูง เพรียบพรัอมดวยบริการฉุกเฉินและบริการพิเศษเหนือระดับ สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เพื่อ
สนองตอบทุกความตองการของผูใชบริการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยมุงเนนใหบริการอยางทั่วถึง และเกิดความ
พึงพอใจแกผูมารับบริการ จากลักษณะงานที่เปนการใหบริการทําใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลตอง รับรูถึงหัวใจของการ
บริการและสรางความผูกพันที่เหนียวแนนกับผูมารับบริการและงานที่ทํา การทํางานหรือการใหบริการที่มาจากใจ นอกจาก
จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการแลว ยังสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน ทําใหตนเองรูสึกผูกพันกับงานและองคการ
มากขึ้น พนักงานที่มีความผูกพันกับงานจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะเขาเหลานั้นจะตั้งใจ ทุมเท เวลาและความสามารถที่ตนเองมี
ใหกับการทํางาน และมีผลโดยตรงกับผลการปฏิบัติงาน 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
  ประชากร ไดแก เจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ ทั้ง 13 โรงพยาบาลเครือขาย ทั้งที่เปนลูกจางประจํา 

และลูกจางชั่วคราว จาํนวนทั้งหมด 342 ราย โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทปลายปด (Close Form) ที่
เปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งผานการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item – 
Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา (IOC=92.36)  
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    นําแบบสอบถามมาทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 ฉบับ (Try out) และนํามาทดสอบหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาด 
(Lee Cronbach, Phychometrika, 1951) โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9184 

  จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกกับกลุมตัวยอยางจริง ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน 
(Nonprobability Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวบรวมคืนมาไดจํานวน 342 
ฉบับ แลวนํามาวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ t-
test แบบ Independent การวิเคราะห One-Way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 
moment Correlation) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยแบงออกเปน 
4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลทั่วไป จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยคําถามแบบตรวจรายการ 
(Check List) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 สวนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน ลักษณะคําถามแบบอันตรภาค (Interval Scale) คําถามวัดระดับความ
คิดเห็น โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนคุณลักษณะงานของตนเอง จํานวน 15 ขอ ซึ่งแบงคุณลักษณะงานเปน 5 
ปจจัย คือ 1) ความหลากหลายของทักษะ มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 2) ความมีเอกลักษณของงาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 3) 
ความสําคัญของงาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 4) ความมีอิสระในการทํางาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 5) ผลปอนกลับของ
งาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 

 สวนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในงาน ลักษณะคําถามแบบอันตรภาค (Interval Scale) คําถามวัดระดับ
ความคิดเห็น โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความผูกพันในงานของตนเอง จํานวน 9 ขอ ซึ่งแบงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความผูกพันในงานเปน 4 ปจจัย คือ 1) ดานความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 2) ดานการอุทิศตนใน
การทํางาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 3) ดานการใหเวลากับงาน มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 

 สวนที่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ลักษณะคําถามแบบอันตรภาค (Interval Scale) คําถามวัดระดับ
ความคิดเห็น โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนผลการปฏิบัติงานของตนเอง จํานวน 27 ขอ ซึ่งแบงองคประกอบที่
เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานเปน 9 องคประกอบคือ ดานคุณภาพของงาน ดานการประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานจริยธรรม ดานการทํางานเปนทีม ดานการมองภาพองครวม ดาน
ศิลปะการสื่อสารและจูงใจ และ ดานการสืบเสาะหาขอมูล 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัยขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของความผูกพันในงานที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทย

โรงพยาบาลกรุงเทพ จําแนกตามตัวแปรไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่1 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่ศูนยการแพทย
โรงพยาบาลกรุงเทพเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ คุณลักษณะงาน ความผูกพันในงาน และผลการปฏิบัติงาน  

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ ลําดับ 

คุณลักษณะงาน         
1) ความหลากหลายของทักษะ 3.45 .622 ปานกลาง 4 
2) ความมีเอกลักษณของงาน 3.81 .536 สูง 1 
3) ความสําคัญของงาน 3.58 .548 สูง 3 
4) ความมีอิสระในการทํางาน 3.69 .735 สูง 2 
5) ผลปอนกลับของงาน 2.82 .755 ปานกลาง 5 

รวม 3.49 .639 ปานกลาง   

ความผูกพันในงาน         
1) ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน 4.36 .547 สูง 1 
2) การอุทิศตนในการทํางาน 3.94 .635 สูง 2 
3) การใหเวลากับงาน 3.68 .828 สูง 3 

รวม 3.993333 .670 สูง   

ผลการปฏิบัติงาน         
1) คุณภาพงาน 3.87 .536 สูง 6 
2) การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  4.05 .610 สูง 3 
3) การมุงผลสัมฤทธิ์ 4.01 .573 สูง 4 
4) การบริการที่ดี 4.21 .554 สูง 2 
5) จริยธรรม 4.22 .602 สูง 1 
6) การทํางานเปนทีม 3.99 .588 สูง 5 
7) การมองภาพองครวม 3.78 .659 สูง 9 
8) ศิลปะการสื่อสารและแรงจูงใจ 3.82 .618 สูง 8 
9) การสืบเสาะหาขอมูล 3.85 .812 สูง 7 

รวม 3.98 .617 สูง   
   
 ผลการวิจัยขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ความผูกพันในงาน มีความสัมพันธ และทิศทางความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางความผูกพันในงาน กับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนย
การแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ  

ตัวแปร 
ผลการปฏิบัติงาน 

r p ระดับ ลําดับ 

คุณลักษณะงาน     
1) ความหลากหลายของทักษะ .478 .000* ปานกลาง 4 
2) ความมีเอกลักษณของงาน .712 .000* สูง 1 
3) ความสําคัญของงาน .523 .000* ปานกลาง 3 
4) ความมีอิสระในการทํางาน .646 .000* สูง 2 
5) ผลปอนกลับของงาน .426 .000* ปานกลาง 5 

รวม .557 .000* ปานกลาง   

ความผูกพันในงาน         
1) ความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน .824 .000* สูงมาก 1 
2) การอุทิศตนในการทํางาน .667 .000* สูง 2 
3) การใหเวลากับงาน .523 .000* ปานกลาง 3 

รวม .671 .000* สูง   
*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของความผูกพันในงานที่มีผลตอกผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการแพทย

โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1. จากการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน ในความคิดเห็นของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาล

กรุงเทพ โดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะหระดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อดูคาการ
กระจายตัวของขอมูล พบวาเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงานอยู
ในระดับปานกลาง และสูง โดยมีปจจัยที่มีคาเฉลี่ยระดับปานกลางคือ ความหลากหลายของทักษะ และ ผลปอนกลับของ
งาน และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยระดับสูง คือ ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในการทํางาน และความสําคัญของงาน
ตามลําดับ 

  2. จากการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในงาน  ในความคิดเห็นของเจาหนาที่ศูนยการแพทย
โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะหระดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อดูคาการกระจายตัวของขอมูล พบวาเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันในงานอยูในระดับสูงทั้ง 3 ปจจัย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความผูกพันใน
งานสูง 

  3. จากการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ในความคิดเห็นของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาล
กรุงเทพ โดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะหระดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อดูคาการ
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กระจายตัวของขอมูล พบวาเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับสูงทั้ง 9 ปจจัย 

  4. คุณลักษณะงาน ในความคิดเห็นของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ ในดานความมีนัยสําคัญของ
งาน ความหลากหลายของทักษะ และผลปอนกลับของงาน มีความสัมพันธปานกลาง และทิศทางความสัมพันธเชิงบวกกับ
ผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะงาน ในดานความมีเอกลักษณของงาน และความมีอิสระในการทํางาน มีความสัมพันธสูง 
และทิศทางความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพจะมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี เมื่อมีปจจัยกระตุนดานคุณลักษณะของงาน โดยเฉพาะดานความมีเอกลักษณของงาน ไดแก เจาหนาที่
มีความสามารถเฉพาะทาง มีการกําหนดรูปแบบกระบวนการ และวิธีการทํางานที่ชัดเจน ดานความมีอิสระในการทํางาน 
ไดแก การเปดโอกาสใหไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคตามดุลยพินิจของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจ และมีการ
กําหนดเวลา และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหเจาหนาที่ไดสําเร็จงานดวยตนเอง 

  5. ความผูกพันในงาน ในความคิดเห็นของเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความสัมพันธสูง และ
ทิศทางตวามสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ทั้งสามดานคือ ดานความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนใน
การทํางาน และดานการใหเวลากับงาน ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเนวาเจาหนาที่ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ จะมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ได เมื่อมีปจจัยกระตุนดานความผูกพันในงาน ไดแก เจาหนาที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในงาน มมีการ
กําหนดเปาหมายของงานที่ชัดเจน มีความภูมิในงานที่ทํา และมีความทาทายในงาน 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกเขาทํางาน 
ของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS TOWARDS THE DECISION MAKING OF  
STAFF CHOOSING TO WORK AT RATCHAPHRUEK COLLEGE 

 
เพียงเดือน เกิดอําแพง 

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 

-------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจของประชากร บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน   179  คน  มี
วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน (2)  เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยคือ ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร 
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย 7 ดาน  คือ ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานสถานที่  ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการใหบริการ  ดานบุคลากร ดานภาพลักษณทางกายภาพ  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
เลือกเขาทํางานของบุคลากร ในวิทยาลัยราชพฤกษ ประกอบดวย  2  ดานหลัก คือ ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยการทดสอบ t-test และ F-test และการทดสอบความสัมพันธของปจจัย โดยใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

จากผลการศึกษาพบวา เพศชายมีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ
ดานปจจัยจูงใจ มากกวา เพศหญิง ปจจัยดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี
คาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษดานปจจัยค้ําจุน ปจจัยจูงใจ และภาพรวม
ของการตัดสินใจแตกตางกัน บุคลากรใหระดับความสําคัญโดยรวมของสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับความสําคัญ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดแตละดาน ซึ่งบุคลากรใหความสําคัญในระดับ
สําคัญมากกับ ภาพรวมปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานผลิตภัณฑ ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษพบวา ภาพรวมคาเฉลี่ยเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน
ของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษอยูในระดับปานกลาง   
 
คําสําคัญ  : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, การตัดสินใจเลือกเขาทํางาน 
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Abstract 
 

 This research was a survey research.  The population was staff at Ratchaphruek College for 179 staffs.  The 
purposes were (1) to study demographic factors towards the decision choosing to work, and (2) to study on service 
marketing mix factors towards the decision of choosing to work.  Independent variables in this research were staff’s 
demographic factors and service marketing mix factors, which consisted of 7 factors, such as, product, price, place, 
promotion, process, personnel, and physical evidence.  Dependent variables were motivation factor and maintenance 
factor.  The instrument in this research was a questionnaire.  A data was analyzed by using mean, standard deviation, t-
test, and F-test.  There was testing the relationship of service marketing mix towards the decision of staff choosing to 
work at Ratchaphruek College by using Pearson co-efficiencies.    

 The results of this study were found that male had higher mean score about the decision of staff choosing to work 
at Ratchaphruek College than female.  The difference of age, marriage status, educational level, and income had 
positively difference of mean score on decision making of staff choosing to work at Ratchaphruek College in 
maintenance factor, motivation factors, and overall decision making.  Staff was given the overall importance level of 
marketing mix at medium level.  Considering for each factor of the importance level, it found that staff was given the 
importance level at high level on personnel and product factor.  For service marketing mix factors towards decision 
making of staff choosing to work at Ratchaphruek College, it was found that the overall mean score of decision making 
of staff choosing to work at Ratchaphruek College was at medium level 
 
KEYWORDS:  MARKETING MIX OF SERVICE MARKETING, DECISION CHOOSING TO WORK 

 
1.  บทนํา 

วิทยาลัยราชพฤกษ เปดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ซึ่งปจจุบันมีจํานวนของบุคลากรเพิ่มขึ้น
เปนลําดับ ตามการขยายตัวของวิทยาลัยที่มีการปรับปรุงพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โดยเฉพาะในอนาคตขางหนาวิทยาลัยราช
พฤกษจะเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย จึงตองมีการรองรับการเพิ่มขึ้นของทั้งจํานวนนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดใน
ทุกๆดาน ในการขยายตัวของวิทยาลัยราชพฤกษนี้อาจเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ไมวาจะเปนการลาออก
และการเขาใหมของบุคลากร อีกทั้งปจจุบันตลาดแรงงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มหนาแนน จํานวนของ
สถาบันอาจไมเพียงพอตอจํานวนของบุคลากร ดวยเหตุนี้การเลือกที่จะมาทํางานในสถาบันใดๆตองมีมูลเหตุจูงใจจาก
หลายๆปจจัยที่จะทําใหบุคคลภายนอกใหความสนใจ และอยากที่จะเขามาทํางานกับสถาบัน ภาพลักษณขององคกรจึงมี
สวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจเขาทํางาน  

สิ่งสําคัญที่จะเปนปจจัยในตัดสินใจเลือกเขาทํางานอาจจะมาจากปจจัยค้ําจุนในดานเงินเดือน ความมั่นคงในการ
ทํางาน เงื่อนไขและสภาพการทํางาน สถานะขององคกร นโยบายและการบริหาร สวนปจจัยจูงใจ อาจมีในดานความสําเร็จ
ในงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนง ดานลักษณะของงาน และดานโอกาสในความเจริญกาวหนา
ในอนาคต ซึ่งบุคคลที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพ จะตองรูจักตัวเองในดานความสนใจ ความสามารถ และความถนัดเปนอยางดี  
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 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึงเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน
ของบุคลากร ในวิทยาลัยราชพฤกษ  เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะของกลุมประชากร และอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีตอผลการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน เพ่ือนําไปใชสําหรับการกําหนดแผนกลยุทธในการรับบุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งทางผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาสถาบันใหสอดคลองกับความตองการของกลุม
บุคลากรไดดียิ่งขึ้น 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา  
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากร คือจํานวนของบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ ในป 2553 มีทั้งสิ้น 268 คน ประกอบไปดวยอาจารย 195 คน และ
เจาหนาที่ 73 คน เปนจํานวนประชากรในการเก็บขอมูลทั้ง 100 % 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย  ดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสาร  ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ  ทฤษฎีปจจัยทางการตลาดบริการ  และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 
 ขั้นที่  2 กําหนดขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเกี่ยวกับปจจัย  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการสรางแบบสอบถามให

ครอบคลุมเนื้อหาตามขอบเขตการวิจัยที่กําหนด 
 ขั้นที่  3 การสรางแบบสอบถามโดยใชกรอบแนวคิดการวิจัย   นิยามศัพทเฉพาะเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้น  จะมีลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด  (Close-ended Question)  และคําถาม
ปลายเปด  (Open-ended Question)  โดยแบงออกเปน  4  สวน  

 ขั้นที่  4  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะแกไขแบบสอบถาม 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. เก็บขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากหองสมุดของหลายสถาบัน และสืบคนขอมูล

ผานทางอินเตอรเน็ต 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมประชากรในวิทยาลัยราชพฤกษ โดยแจกแบบสอบ ถามและรอรับ

แบบสอบถามคืนทันที 
 3.  รวบรวมแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมด 
 4.  ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามจนครบจํานวน 
 5.  บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ 
 
การเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้   
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1. คารอยละ (Percentage)  โดยใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวน ประสมทางการตลาด
บริการ  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากร ในวิทยาลัยราชพฤกษ   

2. คาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) เพื่อคํานวณคาเฉลี่ยของปจจัยสวนบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการเลือกเขาทํางานของบุคลากร และการวัดความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากร ในวิทยาลัยราชพฤกษ  ใชมาตรวัดของลิเคอรท  สเกล  (Likert Scale)  ซึ่งมี
ลักษณะเปนคําถามใหเลือกตอบ  5  ระดับ  คือ  สําคัญมากที่สุด  สําคัญมาก  สําคัญปานกลาง  สําคัญนอย  และสําคัญนอย
ที่สุดการกําหนดชวงของคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหผลการแปลความหมายของระดับคะแนน   

       3.  การทดสอบสมมติฐานใช   
3.1  T- test  ใชทดสอบสมมติฐาน  เกี่ยวกับคาเฉลี่ย  กรณีประชากรจําแนกเปน  2  กลุม 
3.2  F- test  ใชทดสอบสมมติฐาน  เกี่ยวกับคาเฉลี่ย  กรณีประชากรมากกวา  2  กลุม 

4. สถิติทดสอบความสัมพันธ  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกเขา
ทํางานของบุคลากร ในวิทยาลัยราชพฤกษ  โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Correlation 
Coefficient) 

 

3. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัย

ราชพฤกษ มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษตาม
ปจจัยสวนบุคคล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกเขา
ทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษที่ปฏิบัติงาน
ในป 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 268 คน ประกอบไปดวย อาจารย 195 คน และเจาหนาที่ 73 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัย
ราชพฤกษ   

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย
การทดสอบ T-test และ F-test และการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดยมีผลสรุปงานวิจัย การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 30 – 39 ป เกินครึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรส

เปนโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในสวนของคณะบริหารธุรกิจ มีอายุเวลาการทํางาน 1 – 3 ป และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 

ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราช

พฤกษ พบวา บุคลากรใหระดับความสําคัญโดยรวมของสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับความสําคัญปานกลาง เมื่อ
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พิจารณาระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดแตละดาน ซึ่งบุคลากรใหความสําคัญในระดับสําคัญมากกับ 
ภาพรวมปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานของบุคลากร 
ขอคนพบของการศึกษา พบวา ระดับการตัดสินใจเขาทํางานของบุคลากรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ซึ่งถือ

วาตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยสูงกวาปจจัยค้ําจุน (คาเฉลี่ย 3.45 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3.21) โดยสามารถแยกรายละเอียดในแตละปจจัยไดดังนี้ 

ปจจัยคํ้าจุน 
 1. มีคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยู

ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.93) 
 2. มีความมั่นคงในการทํางาน พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.21) 
 3. สภาพการทํางานที่มีอิทธิพลตอการทํางาน เชน สภาพแวดลอมเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา เปนตน 

พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตดัสินใจเขาทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.25) 
 4. สถานะขององคกรที่มั่นคง พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) 
 5. นโยบายและการบริหารงานชัดเจนและมีคุณภาพ พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจ

เขาทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) 
ปจจัยจูงใจ 
 1. ดานความสําเร็จในงาน พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.58) 
 2. ดานการยอมรับนับถือ พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.47) 
 3. ดานความกาวหนาในตําแหนง พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) 
 4. ดานลักษณะของงาน พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจเขาทํางานอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.49) 
5. ดานโอกาสในความเจริญกาวหนาในอนาคต พบวา คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของการตัดสินใจ

เขาทํางานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.43) 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
 ปจจัยสวนบุคคล ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากร ในวิทยาลัยราช

พฤกษ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 เพศ : เพศชายมีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษดานปจจัยจูงใจ 

มากกวา เพศหญิง 
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 อายุ : ผูที่มีอายุแตกตางกันมีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษดาน
ปจจัยจูงใจ และภาพรวมของการตัดสินใจแตกตางกัน โดยผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการ 

ตัดสินใจเลือกเขาทํางานในภาพรวม และดานปจจัยจูงใจมากกวาผูที่มีอายุอยูระหวาง 30 - 39 ป 
 สถานภาพสมรส : ผูที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีคาเฉลี่ยภาพรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของ

บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษแตกตางกัน โดยผูที่มีสถานภาพสมสมมีคาเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในภาพรวม และ
ดานปจจัยค้ําจุนมากกวาผูที่มีสถานภาพสมรสเปนเคยสมรส 

ระดับการศึกษา : ผูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรใน
วิทยาลัยราชพฤกษดานปจจัยค้ําจุน ปจจัยจูงใจ และภาพรวมของการตัดสินใจแตกตางกัน โดยผูที่มีการศึกษาระดับปริญญา
เอกมีคาเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในภาพรวม ดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยค้ําจุนมากกวาผูที่มีการศึกษาอื่น ๆ (ป.
บัณฑิต) 

รายไดเฉล่ียตอเดือน : ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของ
บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษดานปจจัยค้ําจุน ปจจัยจูงใจ และภาพรวมของการตัดสินใจแตกตางกัน โดยผูที่มีรายได 40001 
บาทขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในภาพรวม ดานปจจัยค้ําจุน และดานปจจัยจูงใจมากกวาผูที่มีรายไดตํ่ากวา 
15000 บาท และผูที่มีรายได 15001 – 20000 บาท 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขาทํางานของบุคลากร ในวิทยาลัยราชพฤกษ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ : ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน
ของบุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปจจัยดานราคา : ปจจัยดานราคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของ
บุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปจจัยดานสถานที่ : ปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของ
บุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด : ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยการ
ตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ : ปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัย
การตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปจจัยดานบุคลากร : ปจจัยดานบุคลากรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปจจัยการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน
ของบุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ปจจัยดานภาพลักษณธทางกายภาพ : ปจจัยดานภาพลักษณทางกายภาพมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปจจัยการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรทั้งในภาพรวม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัย

ราชพฤกษพบวา ภาพรวมคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษอยูในระดับปาน
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กลาง (  = 3.33) โดยปจจัยดานจูงใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.45) แสดงวา ปจจัยนี้มีสวนเกี่ยวของกับงานโดยตรง เพราะ
เปนสิ่งที่จูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานได
อยางมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลไดดวย 

 นอกจากนั้นการวิจัยนี้ยังพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการยังมีความสัมพันธในเชิงบวก หรือมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับกับปจจัยการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก   กลยุทธการบริหารการตลาด
ไดรับความนิยมมาหลายทศวรรษ เนื่องจากเปนแนวคิดหลักที่ใชในการพิจารณาองคประกอบที่สําคัญในการตอบสนองตอ
ตลาดไดอยางเหมาะสม สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธสูงสุดกับปจจัยการตัดสินใจเลือก
เขาทํางานไดแก ปจจัยดานบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของโยธิน  อนุชิตานุกุล  (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกโรงเรียนสอนทําเบเกอรี่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ปจจัยดานบุคลากร และ
สอดคลองกับการศึกษาของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย  (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
การเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมากที่สุดคือ ดานบุคลากร ดังนั้น
วิทยาลัยควรใหความสําคัญหรือกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคลากรในลําดับแรก เพื่อนําไปสูการทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพของบุคคล 

 สําหรับปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา 1) เพศ
ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ 2) อายุที่แตกตางกันผลตอการตัดสินใจ 3) สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจ 4) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ และ 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้เนื่องจากรายไดเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของบุคคล  

 

4. กิติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยเรื่อง  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของบุคลากร ใน

วิทยาลัยราชพฤกษนี้สําเร็จลุลวงไปไดอยางดี โดยไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยราชพฤกษ ในการใหทุนอุดหนุนการทํา
วิจัยจึงขอขอบพระคุณผูบริหารวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง และขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยที่ใหคําแนะนําในการ
ปรับแบบเสนอโครงการและสนับสนุนพรอมทั้งใหความสะดวกในระหวางการทําวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยจุฑามาศ ชู
จินดา อาจารยนิตยา สุภาภรณ และดร.ประภัสสร กิตติมโนรม ที่กรุณาใหคําปรึกษา และใหคําแนะนํา ต้ังแตเริ่มโครงการจน
งานวิจัยสําเร็จ รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษที่ใหขอมูลที่จะเปนประโยชน ในการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษตอไป 
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บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนการกํากับดูแลกิจการ
กับมูลคาของบริษัท ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วิธีการศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
รายงานผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเปนเครื่องมือ
วัดมูลคาของบริษัทไดจากคาอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (ROA), อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และไดจากคา Tobin’s Q  กลุมตัวอยาง เปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีความตอเนื่องในการไดรับชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูใน
ระดับ “ดีเลิศ” ระหวางป พ.ศ. 2552–2554 ทําการประมวลผลขอมูลโดยการทดสอบความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจาก
ชวงคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทางการเงินและคา Tobin’s Q กับมูลคาของบริษัท
โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)  ผลการวิจัยพบวา  การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนน
ที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทางการเงินและคา
Tobin’s Q มีความสัมพันธเชิงบวกกับมูลคาของบริษัทอยางมีระดับนัยสําคัญ นั่นคือ ถาบริษัทจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการ
อยูในระดับที่สูงก็จะสงผลใหมูลคาของบริษัทสูงตามไปดวย ผลการวิจัยครั้งนี้จะสงเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุน สราง
เสถียรภาพทางการเงินใหกับธุรกิจ และตลาดทุนของประเทศไทย 

 

คําสําคัญ  :  การกํากับดูแลกิจการ, ชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ(CGR) , อัตราสวนทางการเงิน, Tobin’s Q,  
มูลคาของบริษัท 

 

Abstract 
 

The main purpose of this study is to examine the relationship of the corporate governance from corporate 
governance score rating and firm’s value of the listed companies on the stock exchange of Thailand. The study is to 
conduct by using on data from the corporate governance report of Thai listed companies (CGR) and firm performance so 
that firm value measurement such as : net profit margin, return on total asset (ROA), return on equity (ROE) and Tobin’s 
Q.  The sample of the listed companies of the stock exchange of Thailand has to corporate governance score rating on 
excellent level continue between 2009-2011. Using panel methodology to test of the evaluate by the correlation 
coefficient to find the relationship of the corporate governance from corporate governance score rating on excellent level 
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so that financial ratio and Tobin’s Q.  The result provide evidence of a positive of significance. If the company has to the 
corporate governance high-level will be cause firm’s value added. The study to promote confidence in the investment, 
financial stability of the business and capital market of Thailand. 

 

KEYWORDS :  CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE GOVERNANCE SCORE RATING, FINANCIAL 
RATIO, TOBIN’S Q,  FIRM’S VALUE 

 
1. บทนํา 
  ปจจุบันคําวา การกํากับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance: CG กําลังเปนประเด็นที่ไดรับความสําคัญมากขึ้น

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไมเฉพาะแตเพียงในประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย แตรวมไปถึงประเทศที่พัฒนา
แลวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่มีเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทุจริต การ
คอรัปช่ัน การจงใจบิดเบือนขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนสวนตัวหรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของบริษัทขนาดใหญที่
เกิดขึ้นซึ่งไดรับการเปดเผยออกมาเปนระยะๆ  อีกทั้งยังไมมีสิ่งที่สามารถบงบอกไดวาเหตุการณในลักษณะดังกลาวจะไม
เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล จึงยิ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการมากขึ้น ทั้งนี้ การกํากับดูแล
กิจการไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับสากลนับตั้งแตเกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียและกรณีการลมสลายของ
บริษัท Enron และ WorldCom เปนตนมา สงผลใหเกิดการลมละลายของธุรกิจคิดเปนมูลคามหาศาล ทําใหทั่วโลกตระหนัก
ถึงความจําเปนในการสรางการกํากับดูแลกิจการมากขึ้น  ซึ่งวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นลวนแตมีสาเหตุมาจากการที่
องคกรขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น การที่องคกรจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการจึงเปนมาตรการสําคัญตอเศรษฐกิจใน
ประเทศ  ที่จะชวยยกระดับประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตใหแกองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตลาดทุนเขามามีบทบาท
สําคัญในการเปนแหลงระดมทุนดวยแลว  การมีการกํากับดูแลกิจการจะชวยใหบริษัทมีเสถียรภาพและลดโอกาสในการเกิด
วิกฤตในอนาคตใหแกองคกรได  

  สําหรับในประเทศไทย วิกฤตเศรษฐกิจชวงป พ.ศ. 2540 สรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจและความเสียหายทางดาน
การเงินของประเทศ  ยิ่งเปนสิ่งสะทอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเปนผลมาจากการกํากับดูแลกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ  จึง
กอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสรางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนมูลคามหาศาล จากเหตุการณที่
เกิดขึ้นทําใหทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการโดยมุงหวังวาการกํากับดูแล
กิจการที่ดีจะชวยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของไทยใหเทียบเคียงกับประเทศอื่นที่มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่
สูงกวา เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดการคาโลก ทั้งนี้ ไดมีความรวมมือกันของหนวยงาน
ภายในประเทศ  ภายใตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2542 เพื่อพัฒนา
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักการที่ดี มีการปรับปรุงใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการขององคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-Operation and 
Development : OECD) และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ Corporate Governance - Reports on the 
Observance of Standards and Codes  (CG-ROSC)  นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยโดยจัดใหมีการสํารวจการกํากับของดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) นับตั้งแตป 2544 
หลักเกณฑที่ใชพิจารณาไดมีการทบทวนและพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาศัยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุม OECD 
(OECD Principles of Corporate Governance) เปนหลักการสากลที่ไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชเปนกรอบในการ
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พัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการของหลายประเทศ  เพื่อเปนการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนไทยมีการพัฒนาระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

  แนวคิดดานการบริหารสมัยใหม ซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวางในวงการธุรกิจและดานวิชาการก็คือ กลไกการ
กํากับดูแลกิจการที่สามารถเชื่อมโยงกับการสรางมูลคาของบริษัทได มูลคาบริษัทที่สูงขึ้นถือไดวาเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญในวัด
ความสําเร็จของธุรกิจ  ซึ่งการวัดมูลคาบริษัทอยูบนพื้นฐานที่วาความมั่งคั่งขององคกรและผูถือหุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีกลไก
ในการสรางมูลคาเพิ่ม หรือการที่ผูบริหารสามารถสรางผลตอบแทนจากการดําเนินงานไดเหนือกวาตนทุนของเงินทุน
ทั้งหมดนั่นเอง โดยอิงกับผลดําเนินงานซึ่งใชตัววัด (Performance Measurement) อาทิเชน อัตราสวนทางการเงิน (Financial 
Ratio), สัดสวนมูลคาทางการตลาด (Q Ratio), มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA: Economic Value Added) เปนตน 

การกํากับดูแลกิจการเปนเรื่องที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจจากสาธารณชน หนวยงานกํากับดูแลและ
ผูบริหารกิจการ  เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีไมเพียงแตชวยยกระดับคุณภาพดานการบริหารจัดการแตยังเปนเครื่องมือ
เพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันอันกอใหเกิดมูลคาของบริษัท  แตการที่บริษัทมีความเขมขนในการจัดใหมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีจนไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยูในระดับสูงจะสงผลให
มูลคาของบริษัทสูงตามไปดวยหรือไมนั้น สําหรับประเทศไทยยังไมมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจากการที่บริษัทไดรับชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับ “ดี
เลิศ” กับมูลคาของบริษัท เพื่อเปนเครื่องมือยืนยันและกระตุนใหบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ  เล็งเห็นถึงประโยชนของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางจริงจังอันจะสงเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุน สราง
เสถียรภาพทางการเงินใหกับธุรกิจและตลาดทุนของประเทศไทย   

 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทางการเงิน กับ มูลคาของบริษัท  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งไดจากคา Tobin’s Q กับ มูลคาของบริษัท  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทางการเงิน และ คา Tobin’s Q กับมูลคาของ
บริษัท  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

H1 : คาอัตราสวนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการกํากับดูแลกิจการ
จากชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ(CGR)ในระดับ “ดีเลิศ” มีความสัมพันธกับมูลคาของบริษัท 

H2 : คา Tobin’s Q ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีการกํากับดูแลกิจการจากชวง
คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ”  มีความสัมพันธ กับมูลคาของบริษัท 

H3 : คาอัตราสวนทางการเงิน และ คา Tobin’s Q ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี
การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” มีความ สัมพันธ กับมูลคา
ของบริษัท 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) “เปนระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะ
ผูนํา และการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และสรางความสามารถในการแขงขัน 
เพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวภายใตกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น
และสังคมโดยรวมประกอบ” สําหรับประเทศไทยไดมีความรวมมือของหนวยงานในประเทศภายใตตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องต้ังแตป 2542 เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนใหเปนไปตามหลักการที่ดี ลาสุดไดการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตั้งแตป 
2549 เปนการนําขอพึงปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดมีการประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545 มา
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการขององคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(The Organization for Economic Co-Operation and Development  : OECD Principles of Corporate Governance ป 2004) 
และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ Corporate Governance - Reports on the Observance of 
Standards and Codes (CG-ROSC) โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการแตไมรวมถึงเรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไวชัดเจนแลวเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ประกอบดวย  1) สิทธิของผูถือหุน,  2) การปฏิบัติที่เทา
เทียมกันตอผูถือหุน, 3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย,  4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  และ 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549) ทั้งนี้ หลักฐานเชิงประจักษจากการสํารวจของ Mckinsey (2001) 
(อางถึงใน ดวงมน จึงเสถียรทรัพย, 2552)  พบความสัมพันธระหวางการมีบรรษัทภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการกับผล
ประกอบการของกิจการจํานวน 90% ของบริษัทในกลุมช้ันนําในดัชนี Standard and Poors’500  พบวา บริษัทที่มีการกํากับ
ดูแลกิจการจะมคีวามสม่ําเสมอของอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีสูงกวา  มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา  และ
มีความผันผวนในเรื่องของราคานอยกวา  และเมื่อมีการทดสอบความสัมพันธแบบเดียวกันกับกิจการ 216 แหงในเอเชีย  ก็
ไดผลลัพธที่แสดงความสัมพันธในเรื่องดังกลาวที่ชัดเจนกวาอีกดวย  

นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยจัดใหมีการ
สํารวจเพื่อประเมินการกํากับของดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) นับตั้งแตป 2544  หลักเกณฑที่ใชพิจารณา
ประเมินไดมีการทบทวนและพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง อาศัยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุม OECD (OECD Principles 
of Corporate Governance) เปนหลักการสากลที่ไดรับการยอมรับและนําไปใชเปนกรอบในการพัฒนาหลักการกํากับดูแล
กิจการของหลายประเทศ  มีการรายงานถึงผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  โดยการ
เปดเผยและประกาศรายชื่อบริษัทที่มีชวงคะแนนการประเมินในระดับ “ดี” ขึ้นไป คือ  “ดีเลิศ” (ชวงคะแนน 90-100),  “ดี
มาก” (ชวงคะแนน 80-89) และ “ดี” (ชวงคะแนน 70-79)  เพื่อเปนการสงเสริมและกระตุนใหบริษัทจดทะเบียนไทย มีการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองคกรอยางตอเนื่องและจริงจัง (สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 
2554)  

สําหรับแนวคิด Tobin’s Q เปนแนวคิดที่นําเสนอโดย Prof. James T. Tobin  ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย Yale  
ซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 1981  Tobin’s Q เปนตัววัดที่ไดรับการยอมรับจากนักวิจัยในงานวิจัยทั้ง
ดานบัญชี และดานการเงินสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ/หรือมูลคาขององคกร เปนตัววัดผลการปฎิบัติงานที่
เกิดจากแนวคิดการผสมผสานขอมูลจากงบการเงินและมูลคาทางการตลาด  ซึ่งคํานวณโดยการหารราคาตลาด (Market 
Value) ของสินทรัพยขอองคกรดวยราคาเปลี่ยนแทน (Replacement  Cost) ของสินทรัพยนั้น ซึ่งราคาตลาดของสินทรัพยจะ
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วัดจากมูลคาทางการตลาดของหุนที่อยูในมือผูถือหุนและหนี้สิน   แนวทางในการคํานวณคา Tobin’s Q มีอยูหลากหลาย
แนวทาง  ทั้งนี้ Chung และ Pruitt (1994) (อางถึงใน มนวิกา  ผดุงสิทธิ์, 2548)  มีการปรับสูตรใหงายขี้นในการคํานวณ โดย
คํานวณมูลคาทางการตลาดขององคกรจากผลรวมของมูลคาทางการตลาดของหุนสามัญ (ผลคูณของราคาตลาดของหุน
สามัญกับจํานวนหุนที่อยูในมือผูถือหุน)  มูลคาทางการตลาดของหุนบุริมสิทธิ (มูลคาไถถอนของหุนบุริมสิทธิ)  และมูลคา
ทางการตลาดของหนี้สิน (มูลคาตามบัญชีของหนี้สินหมุนเวียนสุทธิจากสินทรัพยหมุนเวียน และมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
ระยะยาว) และใชมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแทนราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย โดยองคกรที่มีคา Tobin’s Q มากกวา 1 
จะจัดเปนองคกรที่สามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูมูลคาขององคกร ในทางตรงกันขามองคกรที่มี 
Tobin’s Q นอยกวา 1 จะจัดเปนองคกรที่ไมสามารถใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ซึ่งจะไมกอใหเกิดมูลคาแก
องคกร 

Clarke (2004) ไดกลาววาทฤษฎีตัวแทนวา เปนทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธระหวางผูถือหุนกับตัวแทน ซึ่งก็คือ
คณะกรรมการ ผูบริหารหรือผูจัดการ  ทฤษฎีนี้เช่ือวาเจาของกิจการหรือผูถือหุนไมสามารถบริหารงานไดเพียงผูเดียวจึง
จําเปนตองมีการวาจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่แทน  ทฤษฎีตัวแทนจะอธิบายความสัมพันธระหวางบุคคล 2 ฝาย 
คือ 1. ฝายมอบอํานาจ (เจาของกิจการหรือผูถือหุน) นั่นคือ “ตัวการ” และอีกฝายหนึ่งคือ 2. ฝายรับมอบอํานาจ
(คณะกรรมการ) นั่นคือ “ตัวแทน” อีกทั้ง Jensen and Meckling (1976) ไดกลาววา ผูถือหุนหรือเจาของกิจการ (ตัวการ: 
Principals) ก็คาดหวังวาคณะกรรมการ (ตัวแทน : Agents) จะดําเนินการในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุด  
และสรางผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนหรือเจาของกิจการ  ในทางตรงกันขาม ตัวแทน อาจไมจําเปนตองตัดสินใจเพื่อ
ผลประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุนเปนหลักก็ได  ซึ่งหากผลประโยชนและวัตถุประสงคของผูถือหุนกับคณะกรรมการไม
สอดคลองกัน จะทําใหเกิดปญหาตัวแทน (Agency Problem) จึงสงผลทําใหเจาของไดรับผลตอบแทนนอยลง และ
เปนที่มาของการทําใหมูลคาของกิจการลดลงในระดับที่ควรจะเปน 

 
3. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีความตอเนื่องในการไดรับชวงคะแนน
การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ”   ติดตอกันระหวางป 2552-2554  มีทั้ง
สินจํานวน 29 บริษัท  ทั้งนี้ ไมรวมบริษัทที่แจงวาไมประสงคจะใหเปดเผยขอมูลและบริษัทที่ไมความสมบูรณของขอมูล
หรอืมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานระหวางป 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้มุงเนนการวัดมูลคาของบริษัท  โดยการหาความสัมพันธของ
การกํากับดูแลกิจการ จากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งได
จากคาอัตราสวนทางการเงินและคา Tobin’s Q กับมูลคาของบริษัท ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ถาคาอัตราสวนทางการเงินขององคกรมีคาเฉลี่ยเปนบวกแสดงวาองคกรมีประสิทธิภาพและมีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีอันนําไปสูมูลคาของบริษัท ในทางตรงกันขาม หากคาอัตราสวนทางการเงินมีคาเฉลี่ยเปนลบแสดงวาองคกร
ไมมีประสิทธิภาพและมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ไมดีซึ่งจะไมกอใหเกิดมูลคาของบริษัท สวนคา Tobin’s Q  วัดคาโดย
องคกรที่มีคา Tobin’s Q มากกวา 1 จะจัดเปนองคกรที่สามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูมูลคาของ
องคกร ในทางตรงกันขาม องคกรที่มี Tobin’s Q นอยกวา 1 จะจัดเปนองคกรที่ไมสามารถใชสินทรัพยใหเกิดประโยชน
อยางเต็มที่ ซึ่งจะไมกอใหเกิดมูลคาแกองคกร 
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ขั้นตอนการศึกษา งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีดําเนินการศึกษาคนควา
และมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ตัวแปรอิสระ คือ การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนการกํากับดูแลกิจการโดยไดมา
รายงานผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระหวางป 2552-2554 ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทาง
การเงินและคา Tobin’ Q ทําการศึกษาคนควาจากงบการเงิน ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการเปดเผยตอสาธารณชนระหวางป 2551-
2553 (รายงานผลสํารวจฯในป 2554 จะมาจากผลการดําเนินงานของป 2553) จากหองสมุดและเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สวน ตัวแปรตาม คือ มูลคาของบริษัท ไดมาจากการวัดคาอัตราสวนทางการเงินและคา Tobin’s 
Q รวมทั้งการศึกษาคนควาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารที่มีสถาบันหรือนักวิจัยอื่นไดศึกษาไวกอนหนานี้ มุงเนนศึกษา
ขอมูลที่มาของหลักวิชาการ บทความ  แนวคิด งานวิจัยตางๆ หนังสือ ตําราเรียนที่เกี่ยวของ ที่มีความแนนอนเชื่อถือไดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
ศึกษาคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จํานวนความถี่ (Frequency) และ
จํานวนรอยละ (Percentage) ของคาอัตราสวนทางการเงิน และคา Tobin’s Q ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่มีความตอเนื่องในการไดรับชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”  และใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)  เพื่อทดสอบหาความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนน
การประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทางการเงินและTobin’s Q  กับมูลคาของบริษัท 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

4. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง  ของอัตราสวนทางการเงิน  ไดแก คาเฉลี่ยของอัตราสวนกําไร

สุทธิ (Net Profit Margin), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA), อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)  โดยที่ 
คาอัตราสวนกําไรสุทธิ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.90  คาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.35  และคาอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.27  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับคา 
Tobin’s Q คือคา Q Ratio โดยที่คา Q  Ratio  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.01 

ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการ  จากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งไดจากอัตราสวนทางการเงิน และคา Tobin’s Q  
กับมูลคาของบริษัท  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 โดยใชวิธีการทดสอบทางสถิติโดยใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) โดยที่ผลการทดสอบมีดังนี้ : 

1. ความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการซึ่งไดจากอัตราสวนทางการเงินกับมูลคาของบริษัทมีความสัมพันธกันใน
เชิงบวก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนไทย ซึ่งไดจากอัตราสวนทางการเงิน กับมูลคาของบริษัทมีความสัมพันธกัน โดยที่ผลการทดสอบมีดังนี้ : 

1.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาอัตราสวนกําไรสุทธิ  กับมูลคาของบริษัท มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.432 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

1.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  กับมูลคาของบริษัท  มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.785 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
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1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน กับมูลคาของบริษัท มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.713 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

2. ความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งจากคา Tobin’s Q กับมูลคาของบริษัท  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.792 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  แสดงใหเห็นวา การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งไดจากคา Tobin’s Q  กับมูลคาของบริษัท มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  

3. ความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไดจากอัตราสวนทางการเงินและคา Tobin’s Q  กับมูลคาของบริษัท 
เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ประเด็นจะพบวามีความสัมพันธกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ตามผลการทดสอบขอ 1 และ 2)  
แสดงใหเห็นวา การกํากับดูแลกิจการซึ่งไดจากอัตราสวนทางการเงินและคา Tobin’s Q  กับมูลคาของบริษัท มี
ความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีระดับนัยสําคัญ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

5. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งไดจากคาอัตราสวนทางการเงิน ไดแก  คาเฉลี่ยของอัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit 
Margin), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)  และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)  กับมูลคาของ
บริษัท  มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีระดับนัยสําคัญ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งไดจากคา Tobin’s Q วัดคาโดยใชคา Q Ratio กับมูลคาของบริษัท มีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวกอยางมีระดับนัยสําคัญ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา การกํากับดูแลกิจการจากชวงคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ”  ซึ่งไดจากอัตราสวนทางการเงินและคา Tobin’s Q  กับมูลคาของ
บริษัท  มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีระดับนัยสําคัญ นั่นคือ บริษัทที่ไดรับชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” คือการจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการในระดับที่สูงมีแนวโนมผล
การดําเนินงานที่ดีและสะทอนใหเห็นวามูลคาของบริษัทสูงตามไปดวย 

 

6. ขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยควรทําการศึกษาเพิ่มเติม และขยายผลของงานวิจัยไปยังบริษัทที่ไดรับชวงคะแนนการ

ประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีมาก” (ชางคะแนน 80-89) และระดับ “ดี” (ชวง
คะแนน 70-79) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของมูลคาของบริษัทที่ไดรับชวงคะแนนในแตละระดับและเพื่อสะทอนให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางบริษัทที่ไดรับชวงคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย กับ
มูลคาของบริษัทไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ผลของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON R&D ACTIVITIES IN THAI MANUFACTURING SECTORS 
 

ชนิดา ปฐวีศรีสุธา 
นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

------------------------------------- 
บทคัดยอ 

 งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการวิจัยและพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยใชขอมูลแบบ Panel Data ระดับหนวยบริษัท จากแบบสํารวจโรงงานประจําป (รง.9) 
ประจําป พ.ศ. 2550-2552  และใชแบบจําลอง Heckman Two Step Model (Heckman, 1979) ในประมาณการผลการศึกษา 
เพื่อแกปญหาความอคติของขอมูล (selection bias)  ซึ่งประกอบดวย 2 สมการ คือ สมการตัดสินใจในการทําวิจัยและพัฒนา 
และสมการคาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนา 

 โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัท พบวา 
ขนาดของบริษัท ความเขมขนของการสงออก และทรัพยากรมนุษยสงผลทางบวกตอการตัดสินใจในการทําวิจัยและพัฒนา 
สวนสภาวะหนี้สินของบริษัท พบวามีผลทางลบตอการตัดสินใจในการทําวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ การนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายอุตสาหกรรม และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายบริษัทไมมี
นัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจในการวิจัยและพัฒนา  

 สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา จากการประมาณการพบวา การลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศรายบริษัท ขนาดของบริษัท ความเขมขนของการสงออก และทรัพยากรมนุษยมีผลในทิศทางเดียวกันกับการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ในขณะที่สภาวะหนี้สิ้นมีอิทธิพลในการลงทุนทําการวิจัยและพัฒนาในทิศทางตรงกันขาม 

 
คําสําคัญ : การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ, การวิจัยและพัฒนา 

 
Abstract 

 
 The purpose of this study was to investigate the impact of foreign direct investment (FDI) on research and 

development (R&D) industry in Thailand. Using Panel Data with the company from Annual survey of plants (Rg. 9) in  
2007 - 2009  and Heckman Two Step Model (Heckman 1979) in the estimation results. To solve the problem of selection 
bias which consists  of two equations is that the decision to do research and development equation and the outcome 
equation. 

 The results showed that the factors influencing the decision to invest in research and development found that the 
size of the firm, concentration of exports and human resources to make a positive decision to invest in research and 
development(R&D). The liability of the state  has a negative effect on the decision to invest in research and development. 
In addition, import raw materials from abroad, foreign direct investment by industry. Foreign direct investment by firm 
have  no significant influence decision-making in research and development. 
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 Factors influencing investment in research and development. Of the estimates found that foreign direct investment 
by firm, the size of the firm, concentration of exports and human resources are in line have positive impacted  in research 
and development. While the state debt influences investment in research and development in the opposite direction. 
 
KEYWORDS : FOREIGN DIRECT INVESTMENT, RESEARCH AND DEVELOPMENT 

 
1. บทนํา 
 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) หมายถึง งานที่มีลักษณะสรางสรรคซึ่งกระทําอยางเปน

ระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มพูนความรูและใชความรูเหลานั้นเพื่อคนพบวิธีการใชประโยชนใหม ๆ โดยการวิจัยและ
พัฒนานั้นจะแตกตางจากกิจกรรมอื่น ๆ ตรงที่มีความแปลกใหม และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู
การสรางนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ รวมทั้งยังกอใหเกิดการสะสมทุนความรูในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทุน
ความรูนี้มีสวนในการผลักดันใหประเทศประสบความสําเร็จในเวทีโลก และชวยใหหนวยธุรกิจสามารถปรับตัวเขากับภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได จึงอาจกลาวไดวาการวิจัยและพัฒนาจะนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว (Long run economic growth)  

ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดความรูและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมนั้นเปนสิ่งที่สะสมมาเรื่อย ๆ ทั้งจาก
การลองผิดลองถูกและ/หรือไดรับจากแหลงความรูจากภายนอก โดยเฉพาะความรูและเทคโนโลยีที่กาวหนาจาก
ตางประเทศ ซึ่งอาศัยการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานกิจกรรมระหวางประเทศ ซึ่งก็คือ การลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจะแตกตางจากทุนประเภทอื่น 
ๆ ที่ไหลเขาประเทศ กลาวคือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศนั้นจะมีการถายโอนทรัพยากร ทุน ทักษะการจัดการและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูประเทศผูรับการลงทุน (Host Country) ซึ่งสงผลใหประเทศผูรับการลงทุนมีการพัฒนา
แรงงาน รวมถึงการทําวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อรองรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก
ประเทศผูลงทุน ในสวนของความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการลงทุนในดานการวิจัยและ
พัฒนานั้น ไดมีนักเศรษฐศาสตรหลายทานไดเสนอมุมมองความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการ
ลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาแบงเปนสองลักษณะ กลาวคือ  

1) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (Complementarity of FDI and R&D) คือ การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันหรือชวยสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ไดแก การที่บริษัทขามชาติ (Transnational Coporations: TNCs) ไดเขามาในประเทศแลวลงทุนในดานการ
วิจัยและพัฒนาโดยตรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับบริษัทภายในประเทศ (Domestic Firms) รวมถึงการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศยังไดนําเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยหรือขั้นสูงกวาจากประเทศที่พัฒนาแลวสูประเทศที่กําลัง
พัฒนา และมีการแพรกระจายเทคโนโลยีเหลานี้สูประเทศผูรับทุน (Technology Spillover) ภายใตเงื่อนไขวาประเทศผูรับ
ทุนจะสามารถดูดซับการถายโอนเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยจากตางประเทศได บริษัทภายในประเทศจะตองยกระดับ
เทคโนโลยีหรอืความรูของตนเองใหสูงขึ้น เพื่อสามารถดูดซับการถายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติ ซึ่งในการยกระดับ
เทคโนโลยีหรือความรูนั้นสามารถทําไดโดยการลงทุนในทําวิจัยและพัฒนา (Lall, 1983) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในเรื่อง
การแขงขันระหวางบริษัทขามชาติและบริษัทภายในประเทศ บริษัทขามชาติสวนมากจะมีเทคโนโลยีและความรูในการผลิต
สูงกวาบริษัทภายในประเทศซึ่งกอใหเกิดภาวะแขงขันขึ้นระหวางบริษัทตางชาติกับบริษัทภายในประเทศดังนั้น จึงทําให
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เกิดแรงจูงใจใหบริษัทภายในประเทศทําการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับบริษัท
ตางชาติ (Kathuria (2008), Sasidharan and Kathurai (2011)) ซึ่งปรากฎการณแบบนี้เรียกวา การลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (Complementarity of FDI and R&D) 

 2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทดแทนการวิจัยและพัฒนา(Substitution of FDI and R&D) คือ การลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธในทางตรงกันขามหรือทดแทนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุมาจาก
บริษัทตางชาติเหลานี้ไดนําเทคโนโลยีมาจากบริษัทแมในตางประเทศหรือจากสาขาบริษัทอื่น ๆ โดยตรง และอาศัยประเทศ
ผูรับทุนเปนฐานการผลิต ทําใหไมเกิดการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาในประเทศผูรับทุนการลงทุน (Fan and Hu 
(2007), Annique and Cuervo-Cazurra (2008)) อีกทั้งการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาจะมีความเสี่ยงและใชระยะ
เวลานานที่จะประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเปนการลงทุนที่ใชทุนสูง ดังนั้นในภาวะการ
แขงขันระหวางบริษัทขามชาติและบริษัทภายในประเทศ บริษัทภายในประเทศจึงสั่งซื้อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก
ภายนอกเขามาแทนการลงทุนทําวิจัยและพัฒนา โดยที่การปรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นําเขาโดยประเทศกําลังพัฒนา
นั้นไมจําเปนตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา (Fan and Hu (2007), Sasidharan and Kathurai(2011)) จึงเรียกปรากฎการณนี้วา 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทดแทนการวิจัยและพัฒนา (Substitition of FDI and R&D)  

ดังที่กลาวมาทั้งหมด จึงเปนเรื่องที่นาสนใจที่จะศึกษาวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เขามาในประเทศ
ไทยนั้น ไดสงผลกระทบตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยหรือไม อยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตของประเทศไทยนั้น มีความสัมพันธเปนไปในลักษณะการสงเสริม (Complementarity of FDI and R&D) หรือการ
ทดแทนกัน (Substitition of FDI and R&D) 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
- เพื่อศึกษาผลการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 
- เพื่อศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนดานทําวิจัยและพัฒนา 

 
3. ขอบเขตในการศึกษา 
 ในการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ใชขอมูลแบบ Panel ระดับบริษัท จากแบบสํารวจโรงงานประจําป (รง.9) ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2550-2552 ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรม 23 กลุม
อุตสาหกรรม ต้ังแต ISIC 15-3 

 
4. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา อาจ

เกิดปญหาความมีอคติของขอมูล เนื่องจากขอมูลของการวิจัยและพัฒนาจะสามารถสังเกตไดก็ตอเมื่อบริษัทลงทุนทําการ
วิจัยและพัฒนาแลวเทานั้น ซึ่งปญหาความอคติของขอมูลสงผลใหการประมาณคาสมการปจจัยกําหนดการทําวิจัยและ
พัฒนาไมสามารถใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square)ได ดังนั้นเพื่อแกปญหาความอคติของขอมูลจึงใช
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แบบจําลอง Heckman Two Step Model (Heckman, 1979) ซึ่งสามารถประมาณคาแบบจําลองโดยรวมอิทธิพลของขอมูลที่
ไมสามารถสังเกตได ซึ่งประกอบดวย 2 สมการ กลาวคือ   

 สมการแรก คือ สมการทางเลือกแสดงการตัดสินใจของบริษัทในลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยเปนแบบจําลอง
โพรบิท (Probit Model) ประมาณการดวยวิธี Maximum Likelihood ซึ่งจะไดคา Inverse Mills ratio ( ) นําไปใชในสมการ
ที่สอง เพื่อการแกปญหาความมีอคติของขอมูล 

 สมการที่สอง คือ สมการคาใชจายแสดงถึงความเขมขนในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ประมาณการดวยวิธี
ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

 สําหรับตัวแปรอธิบายที่เลือกใชไดพิจารณาจากวรรณกรรมปริทัศนที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก SIZE คือ ขนาดของบริษัท 
EXPORT คือ ความเขมขนของการสงออก IMPRM คือ ความเขมขนของการนําเขาวัตถุดิบ AGE คือ อายุของเครื่องจักร 
DEBT คือ สภาวะหนี้สิน HUMAN คือ ทรัยากรมนุษย FDIsector คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกลุม
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ และ FDIfirm คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในแตละบริษัท  

 โดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 
สมการแรก: สมการการตัดสินใจในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 
\          
โดยที่  

                                          
 
\สมการที่สอง : สมการคาใชจายในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา  

 
โดยที่    i แสดงถึง บริษัทที่ i  และ    j แสดงถึง อุตสาหกรรมที่ j 
DRD   คือ ตัวแปรหุนแสดงการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา  
     โดย มีคาเปน 0 เมื่อ บริษัทไมมีการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา 
    และ มีคาเปน 1 เมื่อ บริษัทมีการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา                 
RD  คือ คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในรูปของลอการิทึม 
SIZE (+)  คือ ขนาดของบริษัท วัดจากยอดขายทั้งหมดของบริษัท 
EXPINT (+) คือ ความเขมขนของการสงออก วัดจากรอยละการสงออกทั้งหมดตอยอดขายทั้งหมดของบริษัท 
IMPR(+)             คือ ความเขมขนของการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ วัดจากมูลคาการนําเขาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศตอยอดขายทั้งหมดของบริษัท 
AGE (+)  คือ อายุเครื่องจักร วัดจาก อายุเฉลี่ยของเครื่องจักรในบริษัท 
DEBT (-)  คือ สภาวะหนี้สิน วัดจากหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 
HUMAN (+) คือ ทรัพยากรมนุษย วัดจากจํานวนแรงงานวิชาชีพตอจํานวนแรงงานทั้งหมด 

FDIfirm(?)            คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายบริษัท วัดจาก สัดสวนผูถือหุนโดยชาวตางชาติคูณ
ดวยทุน จดทะเบียนของบริษัท 
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FDIsector (?)             คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายอุตสาหกรรม วัดจากมูลคาการลงทุนโดยตรง 
                           จากตางประเทศรายอุตสาหกรรมในรูปลอการิทึม 
FDIsector*FDIfirm(?) คือ ปฏิสัมพันธระหวาง FDI รายบริษัทและFDI รายอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ: +, -, ? คือ สมมติฐานของการศึกษา 
 
5. ผลการศึกษา 
 ผลการประมาณคาสมการตัดสินใจในการวิจัยและพัฒนา และสมการคาใชจายในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 

สามารถแสดงในรูปสมการไดดังตอไปนี้ 
 
 5.1 ผลการประมาณคาสมการตัดสินใจในการวจิัยและพัฒนา สามารถแสดงเปนสมการไดดังตอไปนี้ 

 
 

 
 

  

  

 
 5.2 ผลการประมาณคาสมการคาใชจายในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 

 

 
 
หมายเหตุ:    *, **, *** คือ มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 90, 95, 99 ตามลําดับ    
 
 ผลการประมาณคาสมการการตัดสินใจการวิจัยและพัฒนา พบวา ขนาดของบริษัท ความเขมขนของการสงออก และ

ทรัพยากรมนุษย มีประสัมประสิทธิ์เปนบวกอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งหมายความวา ขนาดของบริษัท ความเขมขนของการ
สงออกและทรัพยากรมนุษยสงผลทางบวกหรือมีทิศทางเดียวกันตอความนาจะเปนหรือตัดสินใจในการทําวิจัยและพัฒนา 
สวนสภาวะหนี้สิน พบวา มีสัมประสิทธิ์เปนลบอยางมีนัยสําคัญ หมายความวา สภาวะหนี้สินของบริษัทมีผลทางลบหรือ
ทิศทางตรงกันขามตอความนาจะเปนหรือตัดสินใจในการทําวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้พบวา การนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกลุมอุตสาหกรรม และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในแตละบริษัท 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกลุมอุตสาหกรรม 
และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในแตละบริษัทไมมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจในการวิจัยและพัฒนา  

 สวนผลการประมาณคาสมการคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา พบวา 
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การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
 ตัวแปรอธิบายที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในสมการคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนามี 3 ตัวแปร 

กลาวคือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายบริษัท การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในรายอุตสาหกรรม และตัวแปร
ปฏิสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายบริษัทและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีผลตอการลงทุนดานการวิจยัและพัฒนา ดังตอไปนี้ 

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายบริษัทพบวา มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยมี
สัมประสิทธิ์เปนบวกซึ่งเทากับ 0.000153  หมายความวา เมื่อใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ หากบริษัทมีการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหคาใชจายดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.0153 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต สวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายอุตสาหกรรม และ
ปฏิสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายบริษัทและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายอุตสาหกรรม
พบวา ไมมอีิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของบริษัท  

ขนาดของบริษัท  
 ขนาดของบริษัท มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยมีสัมประสิทธิ์เปนบวกซึ่งเทากับ 1.344976 

หมายความวา เมื่อใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ หากบริษัทมีขนาดบริษัทหรือยอดขายทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหคาใชจาย
ดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 134.50  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทที่มีขนาดใหญจะไดรับผลการประหยัดตอขนาดในการทําวิจัยและพัฒนา 

ความเขมขนของการสงออก 
 ความเขมขนของการสงออก มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยมีสัมประสิทธิ์เปนบวกซึ่งเทากับ 

0.0380373 หมายความวา เมื่อใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ หากบริษัทมีการสงออกตอยอดขายทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
คาใชจายดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 
เปอรเซ็นต ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทที่มีการผลิตเพื่อการสงออกจะเผชิญกับการแขงขันที่สูงในตลาดโลกจะสงผลใหบริษัท
สงเสริมในการทําการวิจัยและพัฒนา 

ความเขมขนของการนําเขาวัตถุดิบ 
 ความเขมขนของการนําเขาวัตถุดิบ มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยมีสัมประสิทธิ์เปนบวกซึ่ง

เทากับ 0.0160833 หมายความวา เมื่อใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ หากบริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบตอมูลคาวัตถุดิบทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1 จะสงผลใหคาใชจายดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.61  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต 

สภาวะหนี้สิน 
 สภาวะหนี้สินของบริษัท มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยมีสัมประสิทธิ์เปนลบซึ่งเทากับ 

0.8639031 หมายความวา เมื่อใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ หากบริษัทมีสัดสวนหนี้สิ้นตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผล
ใหคาใชจายดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาลดลงรอยละ 86.39  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 
เปอรเซ็นต ทั้งนี้เปนเพราะบริษัทที่มีภาวะหนี้สินนอยกวาจะมีโอกาสในการสนับสนุนในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ไดดีกวาบริษัทที่มีภาวะหนี้สินสูง 
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ทรัพยากรมนุษย 
 ทรัพยากรมนุษย มีอิทธิพลตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา โดยมีสัมประสิทธิ์เปนบวกซึ่งเทากับ 0.0392598 

หมายความวา เมื่อใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ หากบริษัทมีแรงงานวิชาชีพตอแรงงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหคาใชจาย
ดานการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.93  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต 
เนื่องจากบริษัทที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทักษะสูงจะเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการทําการวิจัยและพัฒนา 

 จากการประมาณการเพื่อหาผลของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาจะเห็นได
วาขอมูลที่ใชในการศึกษามีการเกิดปญหา selection Bias ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากคา invest mill ratio มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต และจากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในราย
อุตสาหกรรมและตัวแปรปฏิสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรายอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศรายบริษัท  ไมมีอิทธิพลตอการทําวิจัยและพัฒนาของบริษัท ในขณะที่การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในราย
บริษัทมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันตอการทําวิจัยและพัฒนา แสดงวาการที่บริษัทมีสัดสวนผูถือหุนโดยชาวตางชาติใน
สัดสวนที่สูงจะไดรับการสงเสริมในการทําวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บริษัทตางชาติอาจนําเทคโนโลยีที่สูงกวา
จากตางประเทศเขามาในบริษัท จึงทําใหบริษัทตองมีการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการดูดซับ
เทคโนโลยี (Absorptive Capacity) นั่นเอง 
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การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการในยคุการตลาด 3.0 จากมุมมองของผูบริโภค:  
กรณีศึกษาธุรกิจโทรคมนาคม 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN MARKETING 3.0  
IN CUSTOMER'S PERSPECTIVE: CASE STUDY TELECOMMUNICATIONS 
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--------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ    
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะเปรียบเทียบสื่อหรือชองทางการตลาด (marketing channel) ที่มีอิทธิพลในการเขาถึง
ผูบริโภควัยทํางาน ในยุคการตลาด 3.0 ในมุมมองผูบริโภค 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชแบบสอบถามกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือ
ในการสัมภาษณแบบกลุม  (focus group) กับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่อยูในวัยทํางานจํานวน 
10 คน  การนําเสนอขอมูลจะเปนแบบวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยจะทําการแบงขอมูลในประเด็นตางๆ
ที่ไดจากการสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการวิจัย  พรอมกับการวิเคราะหของผูวิจัยที่อางอิงมาจากหนังสือ  เอกสาร  
บทความ  รวมท้ังแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยสําหรับการนําเสนอขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้จะ
ดําเนินการเขียนในรูปแบบของการพรรณนา (descriptive method) เพื่อทําการอธิบายผลการวิจัยตามประเด็นตางๆ 

ผลจากการศึกษาพบวาผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดในรูปแบบที่
หลากหลาย  ทั้งสื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อดิจิตอล  โปรโมช่ันตางๆ  รวมไปถึงสื่อบุคคลแบบปากตอปาก (word of 
mouth)  แตเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลกับผูบริโภคมากที่สุดคือ สื่ออินเตอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรค คานิยมของ
การแชรและการแบงปนจากอิทธิพลของสื่ออินเตอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรค เปรียบเสมือนหัวใจหลักของการขับเคลื่อน
การตลาด 3.0 ในยุคปจจุบัน การเติมเต็มทางความคิด (mind) จิตใจ (heart) และจิตวิญญาณ (spirit) ทั้งหมดเพื่อชวยให
ผูบริโภคเปนมนุษยที่สมบูรณแบบในมุมมองของการตลาด 3.0 

 ผูประกอบการตองคิดหาวิธีที่จะทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการของตน   และคิดวาควรจะใชวิธีการอยางไร
เพื่อที่จะโนมนาวจิตใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของตนแทนที่จะไปซื้อจากคูแขง ธุรกิจที่ยั่งยืนตองคํานึงถึง
ผลในระยะยาวดังนั้นการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆมาใชในการโฆษณาหรือประชาสัมภาษณจึงเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญมาก  ผลของงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการวางแผนการตลาดใหเขากับธุรกิจตามความเหมาะสม 
 
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ยุคการตลาด 3.0, ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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1.บทนํา 
 Kotler P, Kartajaya H and Setiawan I. (2010) โลกในปจจุบันเต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน

หลายๆดานทั้งดานวิกฤติการณการเงินที่ทําใหภาวะความยากจนและการวางงานสูงขึ้น   ดานสภาพภูมิอากาศและมลพิษที่
เพิ่มมากขึ้นจากปริมาณกาซคารบอนไดออกไซตที่เปนปญหาที่หลายๆประเทศกําลังเผชิญอยู    และสุดทายคือเรื่อง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนใหโลกแหงจักรกลมาเปนโลกแหงดิจิทัล เชน อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และโซเชียล
มีเดีย ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค 

ตลอดระยะเวลา 60 ปที่ผานมา  การตลาดไดเปลี่ยนจากจากยึดตัวผลิตภัณฑเปนศูนยกลาง (การตลาด 1.0) มาเปน
การใหความสําคัญกับผูบริโภค (การตลาด 2.0) แตปจจุบันเราจะเห็นไดวาการตลาดกําลังปรับตัวอีกครั้งตามแรงขับเคลื่อน
ใหมๆที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมรอบตัวของเรา  เราจะเห็นบริษัทตางๆเริ่มใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ  การตลาด 3.0 คือขั้นตอนที่บริษัทเปลี่ยนความคิดจากการยึดผูบริโภคเปนศูนยกลาง 
(consumer-centricity) มาเปนการใหความสําคัญตอมนุษย (human-centricity) ซึ่งกําไรที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานขิงบริษัท
ตองมีความสมดุลกับความรับผิดชอบที่มีตอสังคม 

แนวความคิดเรื่องการตลาด 3.0 เกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2005 โดยกลุมที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ของ MarkPlus ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการทางดานการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีคุณเฮรมาวัน การตะจายา เปนผู
กอต้ังและซีอีโอ   ฟลิป คอตเลอร และ เฮรมาวัน การตะจายา ไดทํางานรวมกันเพื่อชวยกันขยายแนวความคิดนี้ 

ในยุคที่อุตสาหกรรมมีเครื่องจักรกลเปนเทคโนโลยีหลัก  การตลาดทําหนาที่ในการขายสินคาที่ถูกผลิตมาจาก
โรงงาน   และกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการในสินคาเหลานั้น  โดยสินคาสวนใหญเปนสิคาที่มีลักษณะทั่วไปที่ผลิต
ออกมาเพื่อขายคนในจํานวนมากในตลาด  หรือที่เรียกวา “ตลาดแมส” (mass market) โดยมีเปาหมายที่สําคัญที่สุดคือ ผลิต
สินคาในมาตรฐานเดียวกันในจํานวนมากเพื่อใหตนทุนในการผลิตต่ําที่สุด และตั้งราคาขายใหถูกเพื่อใหลูกคาจํานวนมาก
สามารถซื้อหามาใชได นี่คือยุคการตลาด 1.0 หรือเรียกวายุคที่การตลาดยึดตัวสินคาเปนหลักสําคัญ (the product-centric era) 

การตลาด 2.0 เกิดขึ้นในยุคสารสนเทศ (the information age) ซึ่งมีเทคโนโลยีเปนแรงขับเคล่ือนเหมือนอยาง
ปจจุบัน ผูบริโภคมีคามรอบรู, ความสามารถในการประเมินและกําหนดคุณคาของสินคา นักการตลาดจึงแบงตลาดของเปน
สวนๆ และพัฒนาสินคาใหมีคุณสมบัติและขอเสนอที่ดีขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายแตละกลุม นักการตลาดยุคนี้พยายามเขาถึง
ความคิด (mind) และจิตใจ (heart) ของผูบริโภคซึ่งคือแนวคิดการตลาด 2.0 หรือเปนยุคที่การตลาดเนนความสําคัญของ
ผูบริโภค (the customer-oriented era) 

ปจจุบันเรากําลังเขาสูยุคการตลาด 3.0 หรือยุคที่การตลาดขับเคลื่อนดวยคานิยม (the values-driven era) แทนที่จะ
มองกลุมเปาหมายเปนเพียงผูบริโภคธรรมดา นักการตลาดมองผูบริโภคเปนมนุษยอยางสมบูรณที่ประกอบดวยความคิด 
(mind) จิตใจ (heart) และจิตวิญญาณ (spirit) ผูบริโภคมองหาบริษัทที่มีพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน (vision) และคานิยม 
(values) ที่เขาใจและตอบสนองความตองการสูงสุดทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมได ผูบริโภคไมไดเพียง
ตองการสินคาที่สามารถทําหนาที่ไดตามขอกําหนดและใหความพึงพอใจในทางอารมณเทานั้น  แตตองการเติมเต็มความ
ตองการทางดานจิตวิญญาณ (human spirit fulfillment) จากสินคาและบริการที่เลือกอีกดวย 

รศ.ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน ทีปะปาล (2553) การตลาดในโลกปจจุบันนับตั้งแตโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 
เปนตนมา   การแขงขันเพื่อแยงชิงลูกคาซึ่งกันและกันมีความเปลี่ยนแปลงและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกวาอดีต เหตุผลที่
สําคัญเรื่องหนึ่งคือผูประกอบการในยุคปจจุบันสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงเขาสูตลาดไดโดยมี
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เทคโนโลยีเปนปจจัยหลักในการผลิต   ซึ่งสงผลใหปริมาณสินคาและบริการที่ผลิตออกมาสูตลาดมีมากเกินความตองการ
ของตลาดในเกือบทุกอุตสาหกรรม 

ยุพิน พ่ึงภิญโญ.(2551) แนวความคิดการสื่อสารการตลาดคือกระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคาโดยการ
ประสานงานของฝายตางๆรวมกันโดยผานชองทางการสื่อสารที่มีอยางหลากหลายไดอยางเหมาสมและมีสวนชวยจูงใจให
ผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ซึ่งจะสงผลดีตอผลิตภัณฑและองคกร 

วรวิสาข โปตระนันทน.(2550) ในปจจุบัน สภาพสังคมและเศรษฐกิจถูกเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ เกิดการแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรง ทําใหผูบริโภคมีหลายทางเลือกที่คัดสรรในสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจไดมากที่สุด ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอยูในวงจรที่ถดถอยลง ผูผลิต และ ธุรกิจหลายรายตางพยายามที่
จะประคองตนใหอยูรอด โดยการปรับลดขนาดขององคกร หรือปรับเปลี่ยนการบริหารงานองคกรใหม รวมทั้งมุงหาวิธีที่จะ
สรางกําไรจากการลงทุนในธุรกิจใหมากที่สุด ธุรกิจที่มีตราสินคาที่แข็งแกรงเทานั้นที่จะสามารถอยูรอดได นักการตลาดจึง
พยายามที่จะสรางคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ของตนและสื่อสารไปยังกลุมผูบริโภคผานทางการสื่อสารตาง ๆ 

สถานการณดังกลาวจึงเปนเหตุใหฝายการตลาดหรือผูประกอบการตางๆตองคิดหาวิธีที่จะทําใหผูบริโภครูจัก
สินคาและบริการของตน   และคิดวาควรจะใชวิธีการอยางไรเพ่ือที่จะโนมนาวจิตใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการแทนที่จะไปซื้อจากคูแขง 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในยุคการตลาด 3.0 จากมุมมองของผูบริโภค: กรณีศึกษาธุรกิจ

โทรคมนาคม เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งคนควาและศึกษาเปรียบเทียบสื่อหรือชองทาง
การตลาด (marketing channel) ที่มีอิทธิพลในการเขาถึงผูบริโภควัยทํางาน ในยุคการตลาด 3.0 ในมุมมองผูบริโภค โดยใช
แบบสอบถามกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือในการสัมภาษณแบบกลุม   ซึ่งมีรายละเอียดการวิจัยดังตอไปนี้ 

 การศึกษาครั้งนี้ทําการวิจัยกับกลุมผูใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน 1 กลุม  
กลุมละ 10 คน โดยคัดเลือกจากกลุมผูใชบริการที่อยูในวัยทํางาน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi structure 

interview)   ในการสัมภาษณแบบกลุม (focus group) กับกลุมผูใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่   โดยผูวิจัยไดคนควา
และศึกษาขอมูลจากเอกสารอางองิตางๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาสรางเปนคําถามแบบกึ่งโครงสราง  เพื่อใชในการสัมภาษณให
ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย 
1.ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณแบบกลุม (focus group) ของกลุมผูใชบริการของ

ระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
2.ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) คนควาและศึกษาผลจากการวิจัยเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ (documentary research) 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา   ผูวิจัยมีขั้นตอนและหลักการในการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
1.วิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยการถอดบทสัมภาษณจากเครื่องบันทึกเสียงแลวเลือก

ขอความในแตละประเด็นเพื่อนํามาตีความหมายและวิเคราะหใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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2.นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสื่อออนไลนตางๆมาวิเคราะห เพื่อหาความคลายคลึง
หรือความแตกตางของทฤษฎีและสื่อชนิดตางๆที่ใชในการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

   การนําเสนอขอมูลจะเปนแบบวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยจะทําการแบงขอมูลในประเด็น
ตางๆที่ไดจากการสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการวิจัย  พรอมกับการวิเคราะหของผูวิจัยที่อางอิงมาจากหนังสือ  เอกสาร  
บทความ  รวมท้ังแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยสําหรับการนําเสนอขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้จะ
ดําเนินการเขียนในรูปแบบของการพรรณนา (descriptive method) เพื่อทําการอธิบายผลการวิจัยตามประเด็นตางๆ 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการศึกษาพบวาผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้ง

สื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อดิจิตอล  โปรโมชั่นตางๆ  รวมไปถึงสื่อบุคคลแบบปากตอปาก (word of mouth)  แตเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลกับผูบริโภคมากที่สุดคือ สื่ออินเตอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรค 

 
4.บทสรุปงานวิจัย 

ผูประกอบการตองคิดหาวิธีที่จะทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการของตน   และคิดวาควรจะใชวิธีการอยางไร
เพื่อที่จะโนมนาวจิตใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของตนแทนที่จะไปซื้อจากคูแขง ธุรกิจที่ยั่งยืนตองคํานึงถึง
ผลในระยะยาวดังนั้นการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆมาใชในการโฆษณาหรือประชาสัมภาษณจึงเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญมาก  การตลาด 3.0 เปนยุคของการแชรและการแบงปนซึ่งอยูบนพื้นฐานของการเติมเต็มความตองการทางดานจิต
วิญญาณ (human spirit fulfillment) จากสินคาและบริการที่ผูบริโภคเลือก ดังนั้นสื่อที่เหมาะสมกับการตลาดในยุค 3.0 คง
หนีไมพนสื่ออินเตอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรค เพราะเปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคไดงายและรวดเร็ว ดวยความเอื้ออํานวยของ
เทคโนโลยีในปจจุบันที่พัฒนากาวไปไกลมาก ดวยคุณภาพที่ดีขึ้นและราคาที่ถูกลงทําใหคนสวนใหญสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีดังกลาวไดอยางงายดาย สื่ออินเตอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรค จึงเปนที่นิยมอยางแพรหลายในกลุมของผูบริโภค
ในยุคปจจุบัน  

คานิยมของการแชรและการแบงปนจากอิทธิพลของสื่ออินเตอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรค เปรียบเสมือนหัวใจ
หลักของการขับเคลื่อนการตลาด 3.0 ในยุคปจจุบัน การเติมเต็มทางความคิด (mind) จิตใจ (heart) และจิตวิญญาณ (spirit) 
ทั้งหมดเพื่อชวยใหผูบริโภคเปนมนุษยที่สมบูรณแบบในมุมมองของการตลาด 3.0 

ผลของงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการวางแผนการตลาดใหเขากับธุรกิจตามความเหมาะสม 
ในสวนของขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยแนะนําวาควรวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบน

พ้ืนฐานการตลาด 3.0” เพื่อศึกษาวาอะไรคือปจจัยที่สงผลใหผูบริโภคเลือกใชบริการในมุมมองการตลาดแบบ 3.0 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนสําหรับผูสงออกไทย  
INFLUENCE FACTORS OF EXCHANGE RATE RISK MANAGEMENT FOR THAI EXPORTER 

 

กิรณา  แกวสุน  
นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

---------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศของผูสงออกไทย วิธีการศึกษาไดรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ โดยการเชื่อมโยงแบบการวิจัยแบบสาม
เสา (triangulations)  จาก (1) ผูเช่ียวชาญดานการสงออก รวมถึงการกําหนดนโยบายจากกรมสงเสริมการสงออกกระทรวง
พาณิชย (2) ผูใหบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และ (3) ผู
สงออกไทย โดยการวิจัยเปนเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนการสัมภาษณเชิงลึก นําขอมูลที่ไดมาประกอบการ
วิเคราะห จากรูปแบบสัมภาษณมีโครงสราง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น สามารถแบงออกได คือ (1) สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ประกอบไปดวย 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศที่ไมสามารถควบคุมได อาทิ ขาวลือ การเก็งกําไร (speculative) 
เสถียรภาพทางการเมือง และนโยบายทางการเงิน การคลัง  (2) สภาพแวดลอมภายใน (internal environment) ประกอบไป
ดวย นโยบายและกลยุทธ บทบาทของผูนําองคการ พฤติกรรมทางความเสี่ยง เชน เช่ือวาความเสี่ยงสูงผลตอบแทนยอมสูง
ตาม และงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น บริษัทสงออกตองมีความพรอมทางดานบุคลากร
ที่มีทักษะความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและวางแผนงบประมาณในการจัดการความเสี่ยง เพื่อปองกันความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งตองมีการคาดการณโอกาสความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อนําขอมูลสนับสนุนดังกลาว มาวางแผนกลยุทธในการเลือกใช (3) กลยุทธปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการดําเนินงาน (operation hedging strategy) และเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (financial 
hedging instrument) จากสถาบันการเงิน เพื่อใหเหมาะสมกับแนวโนมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจาก
การชําระเงินซึ่งปจจุบันที่นิยมใชวิธีเปดบัญชีขายเชื่อ (open account) ที่มีอัตราความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะชวงเวลาที่อัตรา
แลกเปลี่ยนไมแนนอน ดังนั้น เพื่อลดและปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากการชําระเงิน จึงไดมีการจัดการความ
เสี่ยงดวยเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากสถาบันการเงิน เชน สัญญาชื้อขายลวงหนา (forward 
contract)  ซึ่งในปจจุบันยังมีตนทุนที่สูงและยังไมไดรับการพัฒนาจนกระทั่งสามารถชวยลดความเสี่ยงจากการทําธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลจากการวิจัยนั้น ช้ีใหเห็นถึงพฤติกรรมทางความเสี่ยงของผูมีอํานาจตัดสินใจ ที่สงผลตอการ
เลือกกลยุทธการจัดการความเสี่ยงและการเลือกเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีการดําเนินงานที่
แตกตางกันระหวางเจาของกิจการที่ตองการเสี่ยงเพื่อแสวงโอกาสในการทํากําไรมากกวาและหลีกเลี่ยงตนทุนจากเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยง แตผูนําองคการที่ไดรับมอบหมายมักเลือกกลยุทธปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด เพราะ
เนนผลตอบแทนจากธุรกิจหลักเทานั้น    
คําสําคัญ  : ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน, สภาพแวดลอมภายนอก, สภาพแวดลอมภายใน, เครื่องมือปองกันความเสี่ยง

ดานอัตราแลกเปลี่ยน, พฤติกรรมปองกันความเสี่ยง, สัญญาซื้อขายลวงหนา 
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Abstract 
 
The main objective of this paper is to investigate the impact of exchange rate volatility influence factors on 

exchange rate risk management for Thai exporters. The study drew on data via in-depth interviews connected to a triangle 
consisting of (1) expert policy makers from the Export Promotion Department of Thailand; (2) financial services 
institutions from the Export-Import Bank of Thailand and (3) Thai exporters of machinery. These sources were used in 
the interests of authenticity. This paper constitutes an instance of qualitative research with structured interviews. The 
conclusion of the paper is that exchange rate volatility is affected by: (1) the external environment: economic crises, 
speculation, rumours, political instability which evades control and financial & treasury policy; (2) the internal 
environment: policy & strategy, leadership roles, risky behaviour (such as a belief in “high risk: high return”) and risk 
management budgets. Thus risk management requires people, knowledge & skills and budgets to prevent or minimise the 
exchange rate risk. All previous supporting data are deployed to expedite the prediction of exchange rate volatility trends 
to manage and control their impact via financial hedging instruments from financial institutes with positive results in any 
unstable situation. To reduce and prevent exchange rate risk by risk management under such Hedging Instruments as 
advanced contracts which don’t address the needs because of high costs and imperfect efficiency. Finally, there will be a 
need for regular continuous reporting in unstable situations to ensure readiness for appropriate planning and strategy 
adjustments at appropriate times. The result of this paper indicates about risk behavior of decision maker. There are relate 
to risk management strategy and financial hedging instrument which different operation between ownership who looking 
for opportunity to increase more benefit and save cost for financial instrument. But the management or CEO will be 
prevented all exchange rate risk to concentrate only business core. 

 

KEYWORDS : EXCHANGE RATE RISK, EXTERNAL ENVIRONMENT, INTERNAL ENVIRONMENT, 
HEDGING STRUMENT,  RISK BEHAVIOR, FORWARD CONTRACT 

 
1. บทนํา 

 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอยูอันดับที่ 19 ของโลกในป ค.ศ. 2009 ตอมามีการลดอันดับลงมาสูอันดับที่ 26 ดวย
มูลคาการสงออกไทย 64% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (CIA Factbook, 2011) ผลกระทบทางการเงินตอการสงออก 
เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สภาพคลอง การชําระเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ และความนาเชื่อถือทางการ
เงิน แตผลกระทบตอยอดการสงออกมากที่สุด คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน วิวัฒนาการของระบบการเงินระหวาง
ประเทศของไทย ชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ผูกคาไวกับเงินปอนดสเตอริง ชวง พ.ศ. 
2490-2498 คือระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ แตใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (multiple exchange rate) ตอมา 2 
กรกฏาคม 2540 – ปจจุบัน คือ ระบบลอยตัวแบบจัดการ (manage float) (EXIM bank, 2010) โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
อัตราแลกเปลี่ยนสามารถแยกออกได คือ (1) สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เชน 
เงินเฟอ เงินลงทุน ตลาดหุน, จิตวิทยาการตลาด เชน ความเชื่อวาคาเงินบาทจะแข็ง, ดานอุปสงคและอุปทาน เชน สัดสวน
การนําเขา/สงออกของไทย, ขาวลือเพื่อการเก็งกําไร การเมืองและเสถียรภาพของประเทศ, ปจจัยทางเทคนิค และนโยบาย
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การเงิน-การคลัง (ธนาคารกสิกรไทย, 2554)   (2) สภาพแวดลอมภายในองคการ ประกอบไปดวย นโยบายและกลยุทธ 
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง บทบาทของผูนําองคการ (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย , 2553) 
พฤติกรรมทางความเสี่ยงของผูรับผิดชอบ เสถียรภาพองคการ และงบประมาณในการจัดการความเสี่ยง เมื่อมีขอมูล
สนับสนุนเกี่ยวกับผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน เพื่อเปนแนวทางในการจํากัดและลดความเสี่ยง ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก “Enterprises’ Foreign Exchange Risk Management In Floating Exchange Risk Era” (Shen & Wang, 
2007) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอการคาดการณ และ “Exchange Rate Exposure and  
Real Export” (Mehmet Nihat Solakoglu, 2010) และ “Exchange Rate Risk Measurement and Management: Issued and 
Approaches For Firm” (Mechael G. Papaioannou, Phd. 2006)  (3.1) การจัดการความเสี่ยงจากการชําระเงินที่มีตกลง
ระหวางคูคาจากประเภทการชําระเงินสากลของการคาระหวางประเทศ     ซึ่งในปจจุบันคูคาใหความสําคัญกับลูกคามาก จึง
มักมีการตกลงรูปแบบการชําระเงินแบบการชําระเงินดวยวิธีการเปดบัญชีขายเชื่อ (open account or o/a) นอกเสียจากวา
สินคานั้นมีผูเสนอขายนอยรายหรือเปนสินคาเฉพาะ จึงจะไดขอเสนอแบบการชําระเงินดวยเงินสด หรือชําระลวงหนา (cash 
with order or advance payment) ที่มีความเสี่ยงนอยมากจนถึงไรความเสี่ยง (3.2) โดยมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนดวยเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน ประกอบไปดวย (a.) การทําสัญญาซื้อ-ขายอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนา (forward contract) (b.) การใชบริการสินเชื่อ เปนสกุลเงินตางประเทศ (PSF : pre-shipment financing) 
(c.) การใชบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (FCD: foreign currency deposit account) จากการวิจัย เพื่อนําผลการการวิจัย
ดังกลาว มาเปนขอมูลสนับสนุนในการคาดการณทิศทางความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ใหผูสงออกเตรียมความพรอมและ
สามารถวางแผนการจํากัดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนใหเหมาะสมกับเครื่องมือในแตละสถานการณ และคุมคากับ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด    

 
2. ขั้นตอนในการศึกษา/ อุปกรณและวธีิการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ออกแบบเพื่อยืนยันความชัดเจนของขอมูล จึงทําการ
เช่ือมโยงแบบการวิจัยแบบสามเสา (triangulations) เพื่อตรวจสอบความวางใจ (creditability) พรอมตรวจสอบขอมูลให
นาเชื่อถือมากที่สุด (1) จากผูชํานาญการ คือ ผูเช่ียวชาญรวมถึงผูออกนโยบายดานการสงออก กรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย (2) ผูใหบริการทางการเงินและเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทยและ (3)  ผูประกอบการเกี่ยวกับสงออกเครื่องจักร จากทั้งสามสวนงานนั้น แตละ
หนวยงานๆ ละ 1 ทาน เนนการสัมภาษณเปนรายบุคคล โดยมีผูสัมภาษณเพียงคนเดียว ผูวิจัยไดจัดทําการสัมภาษณแบบเชิง
ลึก (depth interview) มีวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (face to face) แบบมีโครงสรางในการสรางคําถาม (structure 
interview) โดยใชเครื่องมือช้ีเฉพาะดานความเสี่ยงในการสงออก ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยเฉพาะความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน (exchange rate risks)  ไดศึกษาตามทฤษฏีและกรอบแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน  ศึกษาและสังเคราะหถึง
ปจจัยขั้นตนที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอการสงออกของประเทศไทย เพื่อ
กําหนดตัวแปรที่สงผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและความสัมพันธตอการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหได
ขอมูลที่เหมาะสมโดยพิจารณา ใหครอบคลุมเนื้อหาของแตละดานใหเหมาะสมและดีที่สุด โดยกําหนดมาจากกรอบแนวคิด
เพื่อสรางคําถามใหครอบคลุมถึงปจจัยที่มีผลตอการคาดคะเนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การวางแผนกลยุทธเพื่อ
จัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
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ขอบเขตและขอจํากัดในการวิจัย ในแตละอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะกิจการที่มีทั้งสงออกและนําเขาจะมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนนอยกวาสงออกดานเดียว แต
เนื่องจากเวลาที่จํากัดจึงไดเสนอเพียงอุตสาหกรรมเครื่องจักรสงออกเพียงองคการเดียวเทานั้น  

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภปิราย 
 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่อิทธิพลตอการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน จาก

ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจสงออก จึงไดผลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณดังนี้  ผูใหสัมภาษณที่เปนผูเช่ียวชาญนั้น ให
ความสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงการสงออก คือ ขอตกลงการชําระเงินและคูคาที่ทําธุรกรรมรวมดวย ผูประกอบมักใหเครดิต
กับลูกคา โดยการชําระเงินเปนวิธีเปดบัญชีขายเชื่อ (open account/ O/A) และเลตเตอรออฟเครดิต (documentary letter of 
credit or L/C)ที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการรับชําระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมแนนอนจากความแตกตางของเวลา มี
สาเหตุที่สงผลตออัตราแลกเปลี่ยน คือ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป เสถียรภาพทางการเมืองที่มาจาก
ภายในและภายนอกประเทศ สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตองติดตามขาวสารผานทาง
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่มีความชํานาญและมีเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและบริการ
รับประกันความเสี่ยงจากการรับชําระเงิน แตจุดออนการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของผูประกอบการ คือ 
ความรูและประสบการณที่ไมเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

 ผูใหบริการทางการเงินจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย กลาวถึงความเสี่ยงของการสงออก
คือการขนสงและการรับชําระเงิน การชําระเงินที่มีความเสี่ยงแตกตางกันออกไปนั้น สงผลกระทบหลักตออัตราแลกเปลี่ยน 
ซึ่งปจจุบันเปนแบบเปดบัญชีขายเชื่อ เนื่องจากสถานการณการแขงขันที่สูง ผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนมาจากปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอก เศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินการคลัง เสถียรภาพทางการเมือง อัตราเงินเฟอ อัตราการเติบโตของ
ประเทศ และปจจัยสําคัญที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยน คือ สภาพแวดลอมภายใน โดยเฉพาะผูมีอํานาจตัดสินใจวามีพฤติกรรม
ความเสี่ยงประเภทใด สําหรับผูประกอบการที่ไมชอบความเสี่ยงจะทําการปองกันความเที่ยงทั้งหมดหรือทําการจับคู
ระหวางนําเขาและสงออกใหอยูในปริมาณที่ใกลเคียงกันเพื่อลดคาใชจายในการใชบริการเครื่องมือทางการเงิน แตผู
ประกอบที่เลือกไมใชบริการเครื่องมือปองกันความเสี่ยง เพราะตองการกําไรสวนตางที่อาจไดมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผัน
ผวน หรือบางสวนที่ไมมีขอมูลหรือความรูเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ทางธนาคารจะมีบริการ
ปองกันความเสี่ยงทั้งเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานการเงินและการรับประกันการชําระเงินไวแลว รวมถึงการใหบริการ
บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (FCD: foreign currency deposit account) 

 ผูประกอบการ ใหสัมภาษณวา ความเสี่ยงดานการสงออกที่สําคัญ คือ คาเงิน อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน เพราะทําให
ยากตอการคํานวณราคาเสนอตอลูกคา ที่ตองมีการคาดการณในวันรับชําระเงินที่อาจมีสวนตางที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ไมแนนอน สงผลใหขาดทุนในการทําธุรกรรมนั้น ถาไมไดทําปองกันความเสี่ยงไว อีกความเสี่ยงดานการสงออก คือ สภาพ
คลองของเงินสดในมือ เนื่องจากตองสํารองจายคาสินคาแลวยังตองรอการชําระเงินแบบเปดบัญชีเช่ือตามขอตกลง การ
ชําระเงินมีหลากหลายรูปแบบทั้งการโอนเงินลวงหนา เปดเลตเตอรออฟเครดิต การขายตั๋ว และการใหเครดิต ขึ้นอยูกับ
ขอตกลงระหวางคูคาของแตละราย สําหรรับปจจัยที่สงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน คือ นโยบายรัฐบาล เสถียรภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศ มีการจัดการความเสี่ยงจากการดําเนินการดวย คือ จับคูระหวางมูลคาการ
สงออกและนําเขาที่มีมูลคาใกลเคียงกันที่เรียกวา Natural hedge รวมถึงการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดวย การซื้อขาย
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ลวงหนา แตในกรณีที่คาดการณทิศทางไดลวงหนา อาจจะมีบางสวนแบงไวลุนตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด และสามารถ
ประหยัดคาใชจายจากการซื้อเครื่องมือปองกันความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท  

จากการวิจัยครั้งนี้โดยภาพรวม    ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วเรศ อุปปาติก, 2540 
สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบไปดวย (1)  การเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟอเปรียบเทียบ (relative inflation rate) (2) การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบ (relative interest rate) (3) การเปลี่ยนแปลงในระดับรายไดเปรียบเทียบ (relative 
income levels) (4) การควบคุมของรัฐบาล (government controls) (5) ความคาดหวัง (expectations) (6) การปฏิสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ (interaction of factors) สําหรับอีกปจจัยสําคัญ คือ สภาพแวดลอมภายในขององคการที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจจัดการความเสี่ยงที่มีลักษณะแตกตางกันไปตามลักษณะพฤติกรรมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ที่พบวาการ
ควบคุมภายในมีบทบาทตอการปองกันทุจริตในองคการ จากการสํารวจปจจัยความเสี่ยง (Narudomkul, Rodwanna and 
Wonglimpiyarat, 2010) โดยเฉพาะระบบการจัดการภายในที่เปนปจจัยสําคัญในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
(Nachailit, Ngamtampong and Paralit, 2011) สําหรับการคาดการณของความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน สามารถดูไดจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจโลก เชน วิกฤติยุโรป ความตองการซื้อลดลง 
เกิดปญหาการชําระเงินจากประเทศที่ประสบปญหา และเสถียรภาพทางการเมืองที่สงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง
นโยบายการเงิน การคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  

จากการวิจัยครั้งนี้โดยภาพรวม ปจจัยการจัดการความเสี่ยงจากการชําระเงินสามารถเลือกตกลงระหวางคูคาไดตาม
รูปแบบสากลที่เกี่ยวของ คือ (1) การชําระเงินดวยเงินสด หรือชําระลวงหนา (cash with order or advance payment) (2) การ
ชําระเงินดวยวิธีการเปดบัญชีขายเชื่อ (open account or o/a) (3) การชําระเงินโดยใชเอกสารเรียกเก็บผานธนาคาร (bill of 
collection or b/c) (4) การชําระเงินโดยเลตเตอรออฟเครดิต (documentary letter of credit or L/C) และมีเครื่องมือจัดการ
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดวยเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน ประกอบไปดวย (1) การทํา
สัญญาซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (forward contract) (2) การใชบริการสินเชื่อ เปนสกุลเงินตางประเทศ (PSF : pre-
shipment financing) (3) การใชบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (FCD: foreign currency deposit account) การจัดการความ
เสี่ยงเปนความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งตองมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Nachailit, Ngamtampong and 
Paralit, 2011) โดยการปองกัน (Hedging) ในตลาดอนาคต แตผูสงออกที่ไมชอบความเสี่ยงจะคิดวาเปนการเพิ่มตนทุน 
(Hway-Boon Ong, 2009) 

การวางแผนหรือกลยุทธ เพื่อเตรียมความพรอมตอความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ขี้นอยูพฤติกรรมความเสี่ยงของ
ผูรับผิดชอบ นโยบายขององคการและงบประมาณที่ตองเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยมากบริษัทขนาดใหญจะมีการวางแผนและกลยุทธปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด เพราะมี
นโยบายวาไมหวังผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทขนาดใหญกิจการมั่นคง มีทักษะความรู ประสบการณยาวนาน และ
งบประมาณที่เพียงพอสําหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธที่มีการปรับตัวเพื่อลดตนทุน และกลยุทธการจัดการความ
เสี่ยงแบบธรรมชาติ สรางสมดุลระหวางปริมาณสงออกและนําเขา เพื่อลดความแตกตางของมูลคาความเสี่ยงลงโดยใหเหลือ
นอยที่สุด สําหรับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน มักใชสัญญาซื้อขายลวงหนา  ที่ตองนําสัญญาการซื้อขาย
มาเปนหลักฐานในการจองแตละครั้ง แตมีหลายเหตุผลที่บริษัททั่วไปไมใหความสนใจตอการปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน คือ มีคาใชจายคอนขางสูง ผลลัพธไมเปนไปในทิศทางที่คาดการณไว เสียโอกาสเพราะมีผูประกอบการยินดี
เสี่ยงเพื่อหวังผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และขาดความรูและขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ     จากการวิจัยครั้งนี้โดย
ภาพรวม พบวาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมีจํานวนมากที่
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พยายามพยากรณการเปลี่ยนแปลงของคาเงิน และระบบอัตราแลกเปลี่ยน ผานความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงอัตราแลกเปลี่ยนสงมอบทันที (spot rate) เชน ทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค 
(theory of purchasing power parity) อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินคาในแตละประเทศ ซึ่งผูที่
ทําใหทฤษฎีนี้เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ Gustav Cassel ทฤษฎีไดถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต ค.ศ.1920 โดยมีพ้ืนฐานจากกฎของ
สินคาราคาเดียว (The Law of one price) (ดร. อนุสรณ ธรรมใจ, กรุงเทพธุรกิจ (3  ธันวาคม 2547)) 

เมื่อไดทราบถึงสวนประกอบตางๆ รวมถึงการวางแผนกลยุทธเพื่อจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน จึงนํามาสู
การจัดการความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (exchange risk management) เพื่อลดและปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน จากสถานการณความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการคาระหวางประเทศที่มีโอกาสเกิดไดตลอดเวลาขึ้นอยู
กับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก สงผลกระทบตามระดับความรุนแรงการผันผวนสถานการณ หลังจากประเมินความเสี่ยง
จึงมีการตอบสนองความเสี่ยงดวยการแบงความเสี่ยงใหกับสถาบันการเงิน ในการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน เชน สัญญาซื้อขายลวงหนา และควบคุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดวยการจัดทํา
รายงาน เพื่อติดตามสถานการณอยางใกลชิด  

การวิจัยครั้งนี้ พบวาสภาพแวดลอมภายนอก เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศ และเสถียรภาพทางการ
เมืองและนโยบายทางการเงิน การคลังมีผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่นําขอมูลมาคาดการณแนวโนมของอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่งเห็นพองกับงานของ วเรศ อุปปาติก, 2540 เรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา” ดานปจจัย
สภาพแวดลอมภายในที่สนับสนุนกับงานวิจัย “การสํารวจปจจัยความเสี่ยง” (Narudomkul, Rodwanna and 
Wonglimpiyarat, 2010) และเห็นพองกับงานวิจัยเรื่อง “ความสําคัญของการจัดการภายในที่เปนปจจัยสําคัญในการจัดการ
ความเสี่ยง” (Nachailit, Ngamtamping and Paralit, 2011)  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนกลยุทธตอความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนที่สนับสนุนผลงานวิจัย เรื่อง “The Role of Foreign Exchange Risk Management in Malaysia” (Ahmad Shukri 
Yazid and Mohd Shaladdin Muda) และงานวิจัยเรื่อง “The Management of Foreign Exchange Risk” (Ian H. Giddey and 
Gunter Dufey) บริษัทขนาดใหญมักจัดการความเสี่ยงทั้งหมดที่เห็นดวยกับการวางกลยุทธปองกันความเสี่ยง ใน
ขณะเดียวกันผูประกอบการรายยอยอาจรูสึกวาเสียโอกาสสําหรับผูรักความเสี่ยงหรือลังเล เพราะตนทุนคาใชจายที่สูง 
กระบวนการทั้งหมด ตองขึ้นอยูกับศักยภาพของผูประกอบการทั้งทักษะ ความรูและเงินทุน ซึ่งตองมีการติดตามสถานการณ
โดยการทํารายงานตลอดเวลา รวมถึงพฤติกรรมความเสี่ยง (Risk Behavior) ของผูนําองคการที่อยูในสถานะที่แตกตางกัน
ระหวางเจาของกิจการที่มักมีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อแสวงหาผลกําไรเพิ่มและลดตนทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยง  และ
ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการที่มักเลือกปองกันความเสี่ยงทั้งหมด เพราะเนนเฉพาะธุรกิจหลัก  
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การประเมินมูลคาพุทออปชนัแบบอเมริกันดวยแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองไตรโนเมียล 
PRICING AMERICAN PUT OPTION WITH BINOMIAL AND TRINOMIAL MODELS 

 

พิทยสุดา มากดี และ สมพร ปนโภชา 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

         บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงวิธีการคํานวณหาราคาของพุทออปชันแบบอเมริกัน (American Put 
Options) ที่จะทําใหเกิดการตั้งราคาของออปชันที่เหมาะสม  เพื่อไมใหเกิดโอกาสการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยง 
(Arbitrage)  และเพื่อศึกษาถึงทฤษฎีการประเมินมูลคาของออปชันโดยใชแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองไตรโน
เมียลวาแบบจําลองใดมีความเที่ยงตรงและแมนยําใกลเคียงกับคาจริงมากกวากัน ซึ่งใชขอมูลราคาปดของใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ ADVA01PA ต้ังแตวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555  และ BANP01PA ต้ังแตวันที่ 5 
กรกฎาคม 2554  ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 

         จากการศกึษาพบวาแบบจําลองไตรโนเมียลมีความเที่ยงตรงและแมนยําใกลเคียงกับคาจริงมากกวาแบบจําลองไบ
โนเมียล  และไดศึกษาการวิเคราะหความเสี่ยงดานราคาของออปชัน ของ ADVA01PA และ BANP01PA  ดวยเดลตาและ
แกมมา 
คําสําคัญ  ราคาพุทออปชันแบบอเมริกัน, แบบจาํลองไบโนเมียล, แบบจําลองไตรโนเมียล 

 

Abstract 
This paper  aims to investigate the appropriate pricing model for American Put Option. Firstly, we check 

whether the arbitrage opportunity occurs. Secondly, we evaluate of the option values with Binomial and Trinomial 
Models. The data in this study is two derivative warrants (DW) ; 1) ADVA01PA is collected between Oct 13, 2011 and 
Feb 17, 2012 and 2) BANP01PA is collected between July 5, 2011 and Dec 26, 2011. 

The results of this study indicate that the Trinomial model is more accurate than Binomial model. Furthermore, 
we investigate the price sensitivity in terms of delta and gamma both ADVA01PA and BANP01PA. 

 

KEYWORDS  PRICING AMERICAN PUT OPTION, BINOMIAL MODELS, TRINOMIAL MODELS 
 

1. บทนํา 

เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญที่ลงทุนในตราสารอนุพันธ ยังขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินมูลคา
ออปชัน อยางแทจริง  ทั้งยังวิธีการคํานวณมีความยุงยากและซับซอน และเนื่องจากมีปจจัยหลายปจจัยที่เปนผลกระทบตอ
ราคาออปชัน จงึทําใหไมสามารถใชวิธีการเดาสุม  หรือใชประสบการณในอดีตเพียงอยางเดียวมาประเมินมูลคาของออปชัน
ได  สงผลใหหนวยธุรกิจหรือสถาบันการเงินที่จะไปลงทุนในออปชันไมสามารถทราบวาคาพรีเมียมที่จะตองจายใหแก
สถาบันการเงินผูออกออปชันนั้นคุมคากับผลประโยชนที่จะไดรับจากการบริหารความเสี่ยงหรือไม  และจะมีวิธีการคํานวณ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 168 

เชิงตัวเลขดวยแบบจําลองใด สะดวกและรวดเร็ว งายตอการใชงาน และที่ใหผลการประมาณคาใกลเคียงกับคาจริง เพื่อใช
เปนขอมูลในการตัดสินใจที่จะใชตราสารอนุพันธผประเภทออปชันเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงในการลงทุน  
งานวิจัยมากมายที่หาราคาของออปชันแบบอเมริกันดวยวิธีการของ Tree ในรูปแบบตางๆ เชน  Leisen, O.P. (1998) ไดใช
แบบจําลองไบโนเมียล ประเมินมูลคาของพุทออปชันแบบอเมริกันและพบวาไดผลลัพธคลายคลึงกับการคํานวณดวยวิธีการ 
CCR  tree (Cox-Ross-Rubinstein)  ของ Cox et al. (1979) และ JR Tree (Jarrow – Rudd Tree) ของ Jarrow  และ Rudd 
(1993)    และยังพบวาถาใชจํานวน รอบ ( n Time-step )ในการคํานวณมากๆจะไดผลลัพธ ที่ถูกตองแมนยํามากขึ้น ทํานอง
เดียวกับ  Jichao Zhao  et al. (2007) ไดใชแบบจําลองของไตรโนเมียล  จํานวน รอบ ( Time-step ) 20,000 รอบ แทนมูลคาที่
แทจริงของอเมริกันออปชันเพื่อนํามาเปรียบเทียบหาคาความคาดเคลื่อนกับคาประมาณที่ไดจากการคํานวณในแบบจําลอง
อื่นๆ  Matt Jaemin Ahn, M. S. (2007)  ไดใชแบบจําลองของไตโนเมียล ประเมินมูลคาของออปชันแบบอเมริกันและแบบ
ยูโรเปยน     Jichao Zhao M. S. (2007)  ไดศึกษาวิธีการประเมินมูลคาของออปชันแบบอเมริกันแบบใหมดวยวิธีผลตาง
อันตะแบบกระฉับ  (Compact Finite Difference Method) ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและมีความรวดเร็วแมนยํามากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการคํานวณหามูลคาของออปชันดวยวิธีการของ แบบจําลองไบโนเมียล  แบบจําลองไตรโนเมียล  
แบบจําลองมอลติคาโล  และวิธีการผลตางอันตะ 

 ในการศึกษานี้เราไดศึกษาการประเมินมูลคาของพุทออปชันแบบอเมริกัน โดยใชขอมูล ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ ADVA01PA และ BANP01PA ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อใหทราบถึงวิธีการ
ประเมินมูลคาออปชันแบบอเมริกัน  โดยใชแบบจําลองไบโนเมียล (Binomial Model) และแบบจําลองไตรโนเมียล 
(Trinomial Model)  เนื่องจากวิธีการประเมินมูลคาออปชันแบบอเมริกัน  โดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส (Black-Scholes)  
มีความยุงยากมากกวาการประเมินมูลคาออปชันแบบยูโรเปยนมาก  สาเหตุที่เปนเชนนั้นก็เพราะวา  ออปชันแบบอเมริกัน  
สามารถใชสิทธิกอนถึงวันหมดอายุได (Early Exercise) คือมีเงื่อนไขคาขอบอิสระ ( Free boundary)  ซึ่งทําใหไมสามารถใช
รูปแบบทั่วไปของแบบจําลองแบล็ค-โชลสแบบยูโรเปยนได   จึงตองมีการปรับปรุงโดยใหคํานึงถึงผลจากการใชสิทธิกอน
ถึงวันหมดอายุ  ซึ่งรูปแบบสมการเชิงอนุพันธที่ไดของการประเมินมูลคาออปชันแบบอเมริกันมีความยุงยากและซับซอนสํา
ซึ่งตรงกันขามกับการใชแบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองไตโนเมียล ที่ทําไดงายเชนเดียวกับการประเมินมูลคาออป
ชันแบบยูโรเปยน  
 
2. วิธีการศึกษา 

2.1  คํานวณหาราคาของพุทออปชันแบบอเมริกันโดยใชแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองไตรโนเมียล 
จํานวน 100n =   รอบ ซึ่งไดทดสอบกับราคาปดของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ADVA01PA และ BANP01PA โดยการ
คํานวณหาคาความผันผวนยอนหลัง( Historical Volatility)  เปนเวลา 1  เดือน  3  เดือน และ 1 ป ยอนหลังตลอดอายุของ
หลักทรัพย ADVANC และ BANPU  ดังแสดงตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  คาความผันผวนยอนหลัง เปนเวลา  1 เดือน  3  เดือน และ 1 ป ยอนหลังตลอดอายุของหลักทรัพย  

  Historical Volatility  

 1 เดือน 3 เดือน 1 ป 

ADVANC 0.2703 0.2585 0.3649 

BANPU 0.4010 0.4560 0.5966 
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ADVA01PA Vs The Binomial pricing model using Historical Volatility 1,3 months and 1 year

 

 
ADVA01PA
BPM HV1m

BPM HV3m

BPM HV1y

    2.2  เปรียบเทียบความแมนยําโดยใช Root Mean Square Error (RMSE) ระหวางแบบจําลองไบโนเมียลและ
แบบจําลองไตรโนเมียล  โดยนําราคาออปชันที่ไดจากการคํานวณดวยแบบจําลองทั้งสองมาเปรียบเทียบกับคาจริงซึ่งในที่นี้
สมมุติให คาที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองไตรโนเมียลจํานวน n-time step เทากับ 20,000 รอบ เปนคาจริง
เหมือนกับ งานวิจัยของ Jichao Zhao et al. (2007)   

 2.3  วิเคราะหความเสี่ยงดานราคาของออปชัน โดยการหาคาเดลตาและแกมมาที่ไดมาจากการคํานวณโดยใช
แบบจําลองไบโนเมียลของหลักทรัพย ADVANC  และ   BANPU  โดยที่คาเดลตาของออปชันที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาออปชันเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนอางอิง หรือเปนคาความชันของกราฟที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางราคาออปชันและราคาหุนอางอิง  สําหรับคาแกมมาของออปชันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของคาเดลตาของออปชัน
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนอางอิง   

 
3. ผลการคํานวณเชิงตัวเลข 

 3.1  หลักทรัพย ADVANC ราคาออปชันที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองไบโนเมียลและไตรโนเมียล ซึ่งใช 
Historical Volatility ราย 1 ป ยอนหลัง  จะมีราคาใกลเคียงกับราคาปด ADVA01PA มากที่สุด ไดดังรูปที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 1  เปรียบเทียบราคาปด ADVA01PA  และราคาที่ไดจากแบบจําลองไบโนเมียล 

 โดยใช Historical Volatility  1 เดือน  3 เดือน  และ  1 ป ยอนหลังตลอดอายุ ADVANC 
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BANP01PA Vs The Binomial pricing model using Historical Volatility 1,3 months and 1 year
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รูปท่ี 2  เปรียบเทียบราคาปด ADVA01PA  และราคาที่ไดจากแบบจําลองไตรโนเมียล 
โดยใช Historical Volatility  1 เดือน  3 เดือน  และ  1 ป ยอนหลังตลอดอายุ ADVANC 

 
สําหรับหลักทรัพย BANPU  ราคาออปชันที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองไบโนเมียลและไตรโนเมียล ซึ่ง

ใช Historical Volatility ราย 3 เดือน ยอนหลัง  จะมีราคาใกลเคียงกับราคาปด BANP01PA มากที่สุด ดังรูปที่ 3 และ 4 
ตามลําดับ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3  เปรียบเทียบราคาปด BANP01PA  และราคาที่ไดจากแบบจําลองไบโนเมียล 

 โดยใช Historical Volatility ราย 1 , 3 เดือน , 1 ป ยอนหลังตลอดอายุ BANPU 
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รูปท่ี 4  เปรียบเทียบราคาปด BANP01PA  และราคาที่ไดจากแบบจําลองไตรโนเมียล 
โดยใช Historical Volatility   1  เดือน   3 เดือน   และ  1 ป ยอนหลังตลอดอายุ BANPU 

 
 3.2   ในการเปรียบเทียบความแมนยําโดยใช  Root Mean Square Error (RMSE) ไดนําราคาที่ไดจากการคํานวณโดย

ใชแบบจําลองไบโนเมียลและไตรโนเมียลมาเปรียบเทียบกับคาจริง   โดยที่   ADVA01PA  จะใช Historical Volatility  1 ป 
ยอนหลัง  และ  BANP01PA  จะใช Historical Volatility  3 เดือน ยอนหลัง   จะไดดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแมนยําโดยใช Root Mean Square Error (RMSE) ระหวางแบบจําลองไบโนเมียลและ

แบบจําลองไตรโนเมียล  ของ  ADVA01PA  และ   BANP01PA 
 RMSE 
 Binomial models Trinomial Models 

ADVA01PA 0.0005 0.0003 
BANP01PA 0.0008 0.0004 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นวาคา RMSE ของแบบจําลองไตรโนเมียลทั้ง  ของ  ADVA01PA  และ   BANP01PA   มีคานอย

กวา แบบจําลองไบโนเมียล  แสดงวา แบบจําลองไตรโนเมียลมีความเที่ยงตรงและแมนยํามากกวาแบบจําลองไบโนเมียล 
 

 3.3  คาเดลตาของหลักทรัพย  ADVANC  และ   BANPU  ที่ไดมาจากการคํานวณราคาออปชันโดยใชแบบจําลองไบ
โนเมียล  แสดงดังรูปที่  3  และ  4  ตามลําดับ 
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รูปท่ี 3  กราฟสามมิติแสดงความสัมพันธระหวางคาเดลตา  ราคาหุนอางอิง  

และอายุคงเหลือของออปชัน(วัน) ของหลักทรัพย ADVANC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4  กราฟสามมิติแสดงความสัมพันธระหวางคาเดลตา  ราคาหุนอางอิง  

และอายุคงเหลือของออปชัน(วัน) ของหลักทรัพย BANPU  
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ตารางที่ 3  แสดงความสัมพันธระหวางคาเดลตา ( )Δ  ราคาหุนอางอิงและอายุคงเหลือของออปชัน(วัน) ของหลักทรัพย   
    ADVANC และ BANPU ตามลําดับ 

Stock Stock 
Price 

Delta ( )Δ  
Time to maturity (days) 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 

ADVANC 

100 -
0.0500 

-
0.0500 

-
0.0485 

-
0.0469 

-
0.0454 

-
0.0441 

-
0.0429 

-
0.0418 

-
0.0409 

-
0.0400 

105 -
0.0500 

-
0.0482 

-
0.0460 

-
0.0440 

-
0.0423 

-
0.0409 

-
0.0396 

-
0.0386 

-
0.0377 

-
0.0369 

110 -
0.0489 

-
0.0453 

-
0.0425 

-
0.0403 

-
0.0387 

-
0.0373 

-
0.0362 

-
0.0352 

-
0.0344 

-
0.0337 

115 -
0.0457 

-
0.0411 

-
0.0382 

-
0.0362 

-
0.0347 

-
0.0335 

-
0.0326 

-
0.0317 

-
0.0310 

-
0.0304 

120 -
0.0402 

-
0.0357 

-
0.0333 

-
0.0317 

-
0.0306 

-
0.0297 

-
0.0289 

-
0.0283 

-
0.0277 

-
0.0273 

125 -
0.0325 

-
0.0296 

-
0.0281 

-
0.0271 

-
0.0264 

-
0.0258 

-
0.0254 

-
0.0249 

-
0.0246 

-
0.0242 

130 -
0.0238 

-
0.0233 

-
0.0230 

-
0.0227 

-
0.0224 

-
0.0222 

-
0.0220 

-
0.0218 

-
0.0216 

-
0.0214 

135 -
0.0157 

-
0.0175 

-
0.0182 

-
0.0185 

-
0.0186 

-
0.0187 

-
0.0188 

-
0.0188 

-
0.0187 

-
0.0187 

140 -
0.0092 

-
0.0124 

-
0.0139 

-
0.0147 

-
0.0153 

-
0.0156 

-
0.0159 

-
0.0161 

-
0.0162 

-
0.0163 

145 -
0.0049 

-
0.0085 

-
0.0104 

-
0.0115 

-
0.0123 

-
0.0129 

-
0.0133 

-
0.0136 

-
0.0138 

-
0.0140 

150 -
0.0023 

-
0.0055 

-
0.0075 

-
0.0088 

-
0.0098 

-
0.0105 

-
0.0110 

-
0.0114 

-
0.0118 

-
0.0121 

155 -
0.0010 

-
0.0034 

-
0.0053 

-
0.0066 

-
0.0076 

-
0.0084 

-
0.0090 

-
0.0096 

-
0.0100 

-
0.0103 

160 -
0.0004 

-
0.0020 

-
0.0036 

-
0.0049 

-
0.0059 

-
0.0067 

-
0.0074 

-
0.0079 

-
0.0084 

-
0.0088 

BANPU 

600 -
0.0101 

-
0.0100 

-
0.0095 

-
0.0092 

-
0.0088 

-
0.0085 

-
0.0083 

-
0.0081 

-
0.0079 

-
0.0077 

650 -
0.0100 

-
0.0093 

-
0.0087 

-
0.0082 

-
0.0079 

-
0.0076 

-
0.0074 

-
0.0071 

-
0.0070 

-
0.0068 

700 -
0.0091 

-
0.0081 

-
0.0075 

-
0.0071 

-
0.0068 

-
0.0066 

-
0.0064 

-
0.0062 

-
0.0061 

-
0.0059 

750 -
0.0074 

-
0.0066 

-
0.0062 

-
0.0059 

-
0.0057 

-
0.0055 

-
0.0054 

-
0.0053 

-
0.0052 

-
0.0051 

800 -
0.0052 

-
0.0049 

-
0.0048 

-
0.0047 

-
0.0046 

-
0.0046 

-
0.0045 

-
0.0044 

-
0.0044 

-
0.0043 

808.211 -
0.0048 

-
0.0047 

-
0.0046 

-
0.0045 

-
0.0045 

-
0.0044 

-
0.0044 

-
0.0043 

-
0.0043 

-
0.0042 

810 -
0.0047 

-
0.0046 

-
0.0046 

-
0.0045 

-
0.0044 

-
0.0044 

-
0.0043 

-
0.0043 

-
0.0042 

-
0.0042 

850 -
0.0030 

-
0.0034 

-
0.0036 

-
0.0036 

-
0.0037 

-
0.0037 

-
0.0037 

-
0.0037 

-
0.0037 

-
0.0037 

900 -
0.0015 

-
0.0022 

-
0.0025 

-
0.0027 

-
0.0028 

-
0.0029 

-
0.0030 

-
0.0030 

-
0.0030 

-
0.0031 

950 -
0.0006 

-
0.0013 

-
0.0017 

-
0.0020 

-
0.0021 

-
0.0023 

-
0.0024 

-
0.0024 

-
0.0025 

-
0.0025 

1000 -
0.0002 

-
0.0007 

-
0.0011 

-
0.0014 

-
0.0016 

-
0.0017 

-
0.0018 

-
0.0019 

-
0.0020 

-
0.0021 
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จากรูปที่ 3  และ รูปที่  4  และตารางที่ 3 จะพบวาคาเดลตาของพุทออปชันจะมีคาเปนลบเสมอ  โดยมีคาตั้งแต  0 
ถึง -1  และในสภาวะ In-the money ( ITM ) อเมริกันพุทออปชันจะมีคาต่ํากวาในสภาวะ Out-of-the money (OTM)  ในกรณี
ที่อายุออปชันคงเหลือมาก ต้ังแต 60 วัน ถึง 150 วัน จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของคาเดลตาคอนขางต่ําและคงที่ สวนใน
กรณีที่ออปชันมีอายุคงเหลือลดลงตั้งแต 45 วัน ถึง 15 วัน คาเดลตามีคาลดลงมากขึ้น คาเดลตาจะมีความผันผวนสูงเมื่ออยู
ในสภาวะ At-the money (ATM)  ที่ระดับราคาหุนอางอิงใกลเคียงกับราคาใชสิทธิ  ในที่นี้ราคาใชสิทธิของ ADVANC 
เทากับ   130  บาท  และ ราคาใชสิทธิของ BANPU เทากับ   808.211  บาท  และ จากตารางที่ 3 พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของราคา ADVA01PA ตอราคาปด ADVANC มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากกวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา 
BANP01PA ตอราคาปด BANPU 

คาแกมมา ( )Γ ของหลักทรัพย  ADVANC  และ   BANPU ที่ไดมาจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองไบโนเมียล  
แสดงดังรูปที่  5  และ  รูปที่ 6 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  กราฟสามมิติแสดงความสัมพันธระหวางคาแกมมา  ราคาหุนอางอิง  
และอายุคงเหลือของออปชัน(วัน) ของหลักทรัพย ADVANC  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6  กราฟสามมิติแสดงความสัมพันธระหวางคาแกมมา  ราคาหุนอางอิง  

และอายุคงเหลือของออปชัน(วัน) ของหลักทรัพย BANPU 
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ตารางที่ 4  แสดงความสัมพันธระหวางคาแกมมา  ราคาหุนอางอิงและอายุคงเหลือของออปชัน(วัน) ของหลักทรัพย  
      ADVANC และ BANPU ตามลําดับ 

Stock Stock 
Price 

Gamma ( )Γ  
Time to maturity (days) 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 

ADVAN
C 

100 0.0000
0 

0.0001
0 

0.0004
3 

0.0005
2 

0.0005
7 

0.0006
0 

0.0006
1 

0.0006
2 

0.0006
2 

0.0006
1 

105 0.0000
0 

0.0004
7 

0.0006
0 

0.0006
6 

0.0006
8 

0.0006
8 

0.0006
7 

0.0006
6 

0.0006
5 

0.0006
4 

110 0.0004
4 

0.0007
2 

0.0007
8 

0.0007
8 

0.0007
6 

0.0007
4 

0.0007
1 

0.0006
9 

0.0006
7 

0.0006
5 

115 0.0008
6 

0.0009
7 

0.0009
3 

0.0008
7 

0.0008
2 

0.0007
7 

0.0007
3 

0.0007
0 

0.0006
7 

0.0006
4 

120 0.0013
5 

0.0011
7 

0.0010
2 

0.0009
2 

0.0008
4 

0.0007
8 

0.0007
3 

0.0006
8 

0.0006
5 

0.0006
2 

125 0.0017
0 

0.0012
6 

0.0010
5 

0.0009
2 

0.0008
3 

0.0007
6 

0.0007
0 

0.0006
6 

0.0006
2 

0.0005
9 

130 0.0017
4 

0.0012
4 

0.0010
1 

0.0008
8 

0.0007
8 

0.0007
2 

0.0006
6 

0.0006
2 

0.0005
9 

0.0005
6 

135 0.0014
9 

0.0011
0 

0.0009
1 

0.0008
0 

0.0007
2 

0.0006
6 

0.0006
1 

0.0005
7 

0.0005
4 

0.0005
1 

140 0.0010
8 

0.0009
1 

0.0007
8 

0.0007
0 

0.0006
4 

0.0005
9 

0.0005
5 

0.0005
2 

0.0004
9 

0.0004
7 

145 0.0006
7 

0.0007
0 

0.0006
4 

0.0006
0 

0.0005
5 

0.0005
2 

0.0004
9 

0.0004
6 

0.0004
4 

0.0004
2 

150 0.0003
7 

0.0005
0 

0.0005
1 

0.0004
9 

0.0004
7 

0.0004
4 

0.0004
3 

0.0004
1 

0.0003
9 

0.0003
8 

155 0.0001
8 

0.0003
4 

0.0003
8 

0.0003
9 

0.0003
9 

0.0003
8 

0.0003
6 

0.0003
5 

0.0003
4 

0.0003
3 

160 0.0000
8 

0.0002
2 

0.0002
8 

0.0003
0 

0.0003
1 

0.0003
1 

0.0003
1 

0.0003
0 

0.0003
0 

0.0002
9 

BANPU 

600 0.0000
0 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

650 0.0000
1 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

700 0.0000
3 

0.0000
3 

0.0000
3 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

750 0.0000
4 

0.0000
3 

0.0000
3 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

800 0.0000
5 

0.0000
3 

0.0000
3 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
1 

808.21
1 

0.0000
5 

0.0000
3 

0.0000
3 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
1 

810 0.0000
5 

0.0000
3 

0.0000
3 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
1 

850 0.0000
4 

0.0000
3 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

900 0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
2 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

950 0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

1000 0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 

0.0000
1 
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จากรูปที่  5  รูปที่  6 และตารางที่ 4  จะพบวาคาแกมมาของพุทออปชันจะมีคาเปนบวก  ซึ่งจะเห็นไดวาในกรณีที่
อายุของออปชันเหลือมากคาแกมมาของออปชันจะต่ําและไมแตกตางกันมากนัก  แตเมื่อใกลวันครบกําหนดอายุของออป
ชันคาแกมมาของออปชันในสภาวะ ATM จะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่คาแกมมาของออปชันในสภาวะ  ITM และ 
OTM จะมีคาลดต่ําลงเขาใกลศูนย  และการที่คาแกมมาของออปชันในสภาวะ ATM ที่มีอายุคงเหลือนอยมีคาสูงทําใหคา
เดลตาและมูลคาของออปชันดังกลาวนี้มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนอางอิงเปนอยางมาก 

 
4.สรุปผล 

 ในการคํานวณหาราคาของพุทออปชันแบบอเมริกันโดยใชแบบจําลองไบโนเมียลและแบบจําลองไตรโนเมียล  ซึ่ง
ไดทดสอบกับราคาปดของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ADVA01PA และ BANP01PA พบวา  ราคาที่ไดจากการคํานวณ
โดยใชแบบจําลองไตรโนเมียลมีคาใกลเคียงกับราคาปดของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ADVA01PA และ BANP01PA 
มากกวาราคาที่ไดจากการคํานวณโดยใชแบบจําลองไบโนเมียล  และเมื่อนําแบบจําลองทั้งสองมาทดสอบหาคาความแมนยํา 
พบวาแบบจําลองไตรโนเมียลมีความเที่ยงตรงและแมนยําใกลเคียงกับคาจริงมากกวาแบบจําลองไบโนเมียล  และพบวา
แบบจําลองทั้งสองจะมีความแมนยํามากขึ้นเมื่ออายุออปชันคงเหลือนอย 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงดานราคาของออปชัน จากการคํานวณเชิงตัวเลข พบวา เมื่อนํา ADVA01PA และ 
BANP01PA มาเปรียบเทียบคาเดลตาและคาแกมมา ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2554  พบวา  คาเดลตาของ ADVA01PA มีคาลดลง
มากกวาคาเดลตาของ BANP01PA   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราคาปดของ ADVANC ในชวงกอนวันที่ 13 ตุลาคม 2554 มีราคา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงทําใหราคา ADVA01PA มีราคาลดลงจนเหลือ 0.01 บาท (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศ
ไทย) และจะพบวาในชวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาออปชันตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนอางอิงนอย ซึ่งตรงกับคา
เดลตาที่คํานวณไดนั้นมีคาต่ํา  และเราจะสังเกตได วา ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2554  ADVA01PA มีอายุคงเหลือ 90 วัน  มากกวา 
BANP01PA ที่มีอายุคงเหลือ 45 วัน  จึงทําใหคาเดลตาของ ADVA01PA มีคานอยกวาคาเดลตาของ BAP01PA ซึ่งเปนไป
ตามทฤษฎีของการประเมินมูลคาของออปชัน สวน คาแกมมาของ ADVA01PA ที่ไดมีคามากกวาคาแกมมาของ 
BANP01PA แสดงวาการเปลี่ยนแปลงคาเดลตา ADVA01PA ตอราคาปด ADVANC มีคามากกวาการเปลี่ยนแปลงคาเดลตา
ของ BANP01PA ตอราคาปด BANPU 

 
เอกสารอางอิง 
เกรียงไกร  ไชยศิริวงศสุข.  2542.  “การศึกษาการประเมินมูลคาตราสารสิทธิ โดยใชทฤษฎี  Black-Scholes และ   
        Binomial model.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน. 2548. “การวิเคราะหตราสาร   
        อนุพันธ.” หนา 86-97.       
นภาพร  ทองไทย.  2553. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล  

และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม เพื่อคํานวณราคาออปชัน ในประเทศไทย ญี่ปุน  และฮองกง.”  วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อัญญา ขันธวิทย และณัฐชัย  บุณยประภัศร.  2553.  “วิธีมอนติคาโลซิมูเลชัน  เพื่อกําหนดราคา  และวัดความเสี่ยงของ  
        ออปชันพิสดาร.”  ใน อัญญา ขันธวิทย(บรรณาธิการ). วิศวกรรมการเงนิในตลาดการเงินไทย : ๗๒ ป บัญชี  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 177 

   ธรรมศาสตร ๓๖ ป เอ็มเอฟซี. หนา  99-176.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
Horasanli, M.  2007.  A comparison of lattice based option pricing model on the rate of convergence.  

  Applied Mathematics and Computation 184,  pp. 649-658. 
Jaemin Ahn,  M. S.  2007.  Convergence of the trinomial tree method for pricing European/American options. 
        Applied Mathematics and Computation 189,  pp. 575-582. 
Jichao Zhao,  M. D.  2007.  Compactfinite difference method for American option pricing. Journal of 
       Computation 206,  pp. 306-321. 
John C. Hull.  2009.  OPTIONS, FUTURES, AND OTHER DERIVATIVES.  7th ed. Hamilton Printing Company.   

 Pearson Prentice Hall 
Leisen, D. P.  1998.  Pricing the American put option: A detailed convergence analysis for binomial models. 
        Journal of Economic Dynamics and Control 22,  pp. 1419-1444. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 178 

ผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผลท่ีมีตอราคาหลักทรัพย 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

THE IMPACT OF THE ANNOUNCEMENT OF A DIVIDEND ON STOCK PRICES  
OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 

วรวิทย ดิสเสถียร และ ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผลที่มีตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย” ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เมื่อมีขาวการประกาศจายเงินปนผล ขอมูลที่นํามาศึกษา คือ ราคาปดรายวันของหุนสามัญรายหลักทรัพยของบริษัทที่ไดรับ
คัดเลือก  ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทําการทดสอบสมมติฐานวา ขาวการประกาศจายเงินปนผล
ไมมีผลตอราคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ขาวการประกาศจายเงินปนผล มีผลตอราคาของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ระดับนัยสําคัญ 99 % 
คําสําคัญ Stock Dividend / Abnormal Return / Stock Price / การประกาศจายเงินปนผล 

 

Abstract 

The objective of this study on “The impact of the announcement of a dividend on stock prices of The Stock 
Exchange of Thailand” examines the abnormal return of stocks listed on The Stock Exchange of Thailand caused by the 
announcement of dividend. The data is the daily closing price of each common stock listed on the SET since 1st January 
2007 to 31th December 2010. We tested the hypothesis that the announcement of dividend has an effect on stock return. 
The results indicate that the announcement of a dividend has a statistically significant effect on stock return. 

 
1.บทนํา 

ปจจุบันประชาชนทั่วไปสนใจนําเงินมาลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มมากขึ้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแหลง
ระดมเงินทุนในการทําธุรกิจที่สําคัญแหลงหนึ่ง ผูประกอบการที่ตองการระดมเงินทุนจะจําหนายหลักทรัพยใหกับประชาชน
ทั่วไปในตลาดแรก (primary market) และเพื่อใหนักลงทุนสามารถเปลี่ยนมือความเปนเจาของของหลักทรัพยไดงาย จึงมี
การจัดตั้งตลาดรอง (secondary market) ขึ้นมาโดยทําหนาที่เปนแหลงซื้อขายกลาง เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหแกหลักทรัพยที่
ผานการจองซื้อในตลาดแรก และชวยสรางความมั่นใจแกผูขายหลักทรัพยวาสามารถขายหลักทรัพยนั้น เพื่อเปลี่ยนกลับคืน
เปนเงินสดไดทันที การติดตามขาวสารของหลักทรัพยที่สนใจ เปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น 
ขาวสารของหลักทรัพย ไดแก ขาวเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ขาวการประกาศจายปนผล ขาวเศรษฐกิจ เปนตน งานวิจัยช้ินนี้
จึงสนใจศึกษาผลกระทบจากขาวการประกาศจายเงินปนผลที่มีตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
เปนแนวทางแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2.วิธีการศึกษา 
ทําการศึกษาโดยใชขอมูลหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการจายเงินปนผลใน

ป 2550 ถึงป 2553 ไมวาจะเปนการจายเงินปนผลปละครั้ง ปละ 2 ครั้งหรือมากกวานั้น จากนั้นตัดขอมูลที่มีระยะเวลาหาง
กันของวันที่ประกาศจายเงินปนผลกับวันขึ้นเครื่องหมาย XD นอยกวา 10 วันทําการ เพื่อไมใหผลของการขึ้นเครื่องหมาย 
XD มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาในชวงระยะเวลาที่ทําการวิเคราะห และตัดขอมูลที่มีขาวการเพิ่มทุนในชวงระยะเวลา
ที่ทําการวิเคราะห เพื่อไมใหมีผลของการเพิ่มทุนเขามามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาในชวงระยะเวลาที่ทําการวิเคราะห  

 
3.ผลการวิเคราะหขอมูล  

เมื่อคํานวณคาเฉลี่ย Residual term และผลรวมสะสมของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยตางๆในแตละ
กลุมหลักทรัพยไดแลวจึงทดสอบขาวการประกาศจายเงินปนผลมีผลตอราคาหลักทรัพยที่ทําการศึกษาหรือไม โดยผลของ
การศึกษาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกจะเปนผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยแผนภูมิเสน และสวนที่สองจะเปน
ผลการทดสอบทางสถิติ T-distribution ณ ระดับความเชื่อมั่น 99%  

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยแผนภูมิเสน 
การวิเคราะหดวยแผนภูมิเสนนี้เปนความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ย Residual term ของแตละกลุมหลักทรัพยกับ

ระยะเวลากอนการประกาศจายเงินปนผล 10 วัน จนถึงวันหลังจากการประกาศจายเงินปนผล 10 วัน ในป 2550 - 2553 เพื่อดู
ความสัมพันธระหวางขาวการประกาศจายเงินปนผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยวามีแนวโนมอยางไร โดยแผนภูมิ
เสนดังกลาวจะแสดงเปนรายกลุมอุตสาหกรรม จํานวน 8 กลุม และแผนภูมิเสนรวมทุกกลุมอุตสาหกรรมจํานวน 1 กลุม 
รวมแผนภูมิเสนจํานวน 9 แผนภูมิ ดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)  
ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 
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แผนภูมิที่ 2 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมสินคาอุปโภคบริโภค (CONSUMP) ที่มีการ
ประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) ที่มีการประกาศ
จายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS) ที่มีการ
ประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 
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แผนภูมิที่ 5 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON) 
ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมทรัพยากร (RESOURC)  
ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 

 

 
 

แผนภูมิที่ 7 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมบริการ (SERVICE)  
ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 
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แผนภูมิที่ 8 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี (TECH)  
ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 – 2553 

 

 
แผนภูมิที่ 9 การเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ของหลักทรัพยทุกกลุมอุตสาหกรรม 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ที่มีการประกาศจายเงินปนผลต้ังแตป 2550 - 2553 

 

หมายเหตุ: วันที่ -10 ถึงวันที่ -1 คือ ชวงเวลา 10 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล 
                 วันที่ 0                    คือ วันประกาศจายเงินปนผล 
                 วันที่ 1   ถึงวันที่ 10 คือ ชวงเวลา 10 วันหลังการประกาศจายเงินปนผล 
 

การวิเคราะหดวยแผนภูมิเสน ป 2550 - 2553 
1. ชวงเวลา 10 วันกอนวันประกาศจายเงินปนผล  
1.1 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term เพิ่มขึ้นในชวงเวลา 10 วันกอนวันประกาศจายเงินปน

ผล ไดแก กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุมธุรกิจการเงิน กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมทรัพยากร กลุมบริการ กลุม
เทคโนโลยี และกลุมรวมทุกอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

1.2 ไมมีกลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 10 วันกอนวัน
ประกาศจายเงินปนผล 

1.3 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ลดลงในชวงเวลา 10 วันกอนวันประกาศจายเงินปน
ผล ไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง   
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2.วันประกาศจายเงินปนผล  
2.1 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term เพิ่มขึ้นในวันประกาศจายเงินปนผล ไดแก กลุม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง กลุมทรัพยากร กลุมบริการ กลุม
เทคโนโลยี และกลุมรวมทุกอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2.2 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ไมเปลี่ยนแปลงในวันประกาศจายเงินปนผล ไดแก 
กลุมสินคาอุปโภคบริโภค  

2.3 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ลดลงในวันประกาศจายเงินปนผล ไดแก กลุมธุรกิจ
การเงิน 

3.ชวงเวลา 10 วันหลังวันประกาศจายเงินปนผล  
3.1 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term เพิ่มขึ้นในชวงเวลา 10 วันหลังวันประกาศจายเงินปน

ผล ไดแก กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมธุรกิจการเงิน กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุม
ทรัพยากร กลุมเทคโนโลยี และกลุมรวมทุกอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

3.2 ไมมีกลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 10 วันหลังวัน
ประกาศจายเงินปนผล 

3.3 กลุมหลักทรัพยที่มีการเคลื่อนไหวของคาเฉลี่ย Residual term ลดลงในชวงเวลา 10 วันหลังวันประกาศจายเงินปน
ผล ไดแก กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมบริการ  

สวนที่ 2 การวิเคราะหดวยสถิติ 
การวิเคราะหดวยสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% เปนการทดสอบวาขาวการประกาศจายเงินปนผลมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม 

; = 0, สมมติฐานหลักเพื่อทดสอบวา ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

;  0, สมมติฐานรองเพื่อสรุปวา ขาวการประกาศจายเงินปนผลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว ตองใชคาเฉลี่ย Residual term คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาอัลฟา ของแตละ
กลุมหลักทรัพยในชวงกอนวันประกาศจายเงินปนผล 10 วัน, วันประกาศจายเงินปนผล และ 10 วัน หลังวันประกาศจายเงิน
ปนผล ซึ่งคาตางๆ เหลานี้ไดใชโปรแกรม Microsoft Excel ชวยในการคํานวณคาดังกลาว จากนั้นก็นําคา t ที่คํานวณได (t-
cal) ไปเทียบกับคา t ที่ไดจากการเปดตาราง (t-table) วาจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน และไดสรุปการทดสอบดังกลาว
ออกมาเปนตารางแยกตามกลุมหลักทรัพย ดังนี้ 
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จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)  
ยอมรับ/ไมยอมรับ
สมมติฐาน 

10 วันกอนประกาศ
จายเงินปนผล 

วันประกาศจายเงิน
ปนผล 

10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 8 0 5 
Reject H0 2 1 5 

 

จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม
สินคาอุปโภคบริโภค (CONSUMP)  

ยอมรับ/ไมยอมรับ
สมมติฐาน 

10 วันกอน
ประกาศจายเงินปนผล 

วันประกาศจายเงิน
ปนผล 

10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 8 1 4 
Reject H0 2 0 6 

 

จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)  

ยอมรับ/ไมยอมรับ
สมมติฐาน 

10 วันกอน
ประกาศจายเงินปนผล 

วันประกาศจายเงิน
ปนผล 

10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 6 1 6 
Reject H0 4 0 4 

 
จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม

สินคาอุตสาหกรรม (INDUS)  
ยอมรับ/ไมยอมรับ

สมมติฐาน 
10 วันกอน

ประกาศจายเงินปนผล 
วันประกาศจายเงิน

ปนผล 
10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 5 0 5 
Reject H0 5 1 5 

 
จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)  
ยอมรับ/ไมยอมรับ

สมมติฐาน 
10 วันกอน

ประกาศจายเงินปนผล 
วันประกาศจายเงิน

ปนผล 
10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 5 0 4 
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Reject H0 5 1 6 
จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม

ทรัพยากร (RESOURC) 
ยอมรับ/ไมยอมรับ

สมมติฐาน 
10 วันกอน

ประกาศจายเงินปนผล 
วันประกาศจายเงิน

ปนผล 
10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 6 0 6 
Reject H0 4 1 4 

 
จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม

บริการ (SERVICE)  
ยอมรับ/ไมยอมรับ

สมมติฐาน 
10 วันกอน

ประกาศจายเงินปนผล 
วันประกาศจายเงิน

ปนผล 
10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 5 0 3 
Reject H0 5 1 7 

 
จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยี (TECH)  
ยอมรับ/ไมยอมรับ

สมมติฐาน 
10 วันกอน

ประกาศจายเงินปนผล 
วันประกาศจายเงิน

ปนผล 
10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 6 0 6 
Reject H0 4 1 4 

 
จํานวนวันที่ขาวการประกาศจายเงินปนผลไมมีผลและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกลุมรวม

ทุกอุตสาหกรรม  
ยอมรับ /ไม ยอมรับ

สมมติฐาน 
10 วันกอน

ประกาศจายเงินปน
ผล 

วันประกาศจายเงิน
ปนผล 

10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

Accept H0 6 0 7 
Reject H0 4 1 3 
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การประกาศจายเงินปนผลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกลุมหลักทรัพยในชวงเวลาตางๆ ดังนี้ 

การประกาศจายเงินปนผลมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลง 

10 วันกอนประกาศจายเงิน
ปนผล 

วันประกาศจายเงินปนผล 10 วันหลังประกาศ
จายเงินปนผล 

ไมมีผล AGRO, CONSUMP, 
FINCIAL, RESOURC, 

TECH, SET 

CONSUMP, FINCIAL FINCIAL, RESOURC, 
TECH, SET 

มีผล  AGRO, INDUS, 
PROPCON, RESOURC, 
SERVICE, TECH, SET 

CONSUMP, PROPCON, 
SERVICE 

ไมสามารถสรุปได INDUS, PROPCON, 
SERVICE 

 AGRO, INDUS 

 
สรุปการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบวา ในวันประกาศจายเงินปนผลหลักทรัพยสวนใหญมีการปฏิเสธ
สมมติฐาน หมายความวา การประกาศจายเงินปนผลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 
4.สรุปผล  

จากวิเคราะหดวยแผนภูมิเสน พบวา กลุมหลักทรัพยสวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้น ในวันที่มีการประกาศจายเงินปนผล 
และเมื่อวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% ก็พบวา ขาวการประกาศจายเงินปนผลสงผลตอราคาของ
หลักทรัพยสวนใหญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงสามารถสรุปไดวา เมื่อมีขาวการประกาศจายเงินปนผล ราคา
ของหลักทรัพยสวนใหญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับทฤษฎีที่วาการจายเงินปน
ผลสูงมีผลทําให มูลคาหุนเพิ่มสูงขึ้น (High Dividends Increase Stock Value หรือ Bird-in-the-hand Theory) ของ John 
Lintner และ Myron J. Gordon และ ทฤษฏีที่วาการจายเงินปนผลต่ํามีผลทําใหราคาหุนสูงขึ้น (Low Dividends Increase 
Stock Value หรือ Tax Preference Theory) ของ Robert H. Litzenberger และ Krisna Kamaswany จากการสรุปผลการวิจัย
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจในการนํามาอภิปราย ดังนี้   

1.ผลการวิจัยที่ได ขาวการประกาศจายเงินปนผลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 99%  

2.ผลที่ไดจากการวิจัยไมสอดคลองกับทฤษฏีที่วานโยบายจายเงินปนผลไมมีผลตอราคาหลักทรัพย (Dividend 
Irrelevance Theory) ของ Merton H. Miller และ Franco Modigliani  

หลังจากที่ผูวิจัยไดการศึกษาเรื่องดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแกนักวิจัยทานอื่นๆ ที่จะทําการวิจัยใน
อนาคต คือ ผูวิจัยควรกําหนดใหวันประกาศจายเงินปนผลเปนวันที่ 0 สอดคลองกับขอมูลทางปฏิบัติจริง เชน ถามีการ
ประชุมลงมติประกาศจายเงินปนผลในภาคบาย ของวันที่ 0 บริษัทสามารถแจงผลการลงมติประกาศจายเงินปนผลไปยัง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในภาคเชาของวันซื้อขายถัดไป ซึ่งทําใหนักลงทุนทั่วไปไดรับทราบขาวการประกาศ
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จายเงินปนผลในวันที่ 1 ของการวิเคราะห ทําใหผลการวิเคราะหมีโอกาสไมตรงกับความเปนจริง ในกรณีเชนนี้นักวิจัยควร
กําหนดใหวันที่ 1 เปนวันประกาศจายเงินปนผลที่แทจริง 
เอกสารอางอิง 
นภาพร ศรีนิล. 2548. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมี

การประกาศจายเงินปนผล.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

เพชรี ขุมทรัพย. 2544. หลักการลงทุน. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  2548.  
การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ฝายสื่อสิ่งพิมพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  2548.  
การลงทุนในตราสารทุน. กรุงเทพฯ : ฝายสื่อสิ่งพิมพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  2548 
ทฤษฏีตลาดทุน. กรุงเทพฯ : ฝายสื่อสิ่งพิมพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  
สราวุธ มาสะพันธ. 2539. “ความสัมพันธระหวางการขึ้นเครื่องหมาย XD กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย.” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อนุวัฒน จงยินดี.  2529. “ความสัมพันธระหวางการประกาศจายเงินปนผลกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย .”วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 188 

 

การศีกษาความเปนไปไดในการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย 

 

วิไลรัตน หิรัญศุภโชติ 

นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาวิจัยเรื่อง การศีกษาความเปนไปไดในการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Advertising) 
ในประเทศไทย เปนการศึกษาเพื่อทราบถึงโอกาสในการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยโดยศึกษารูปแบบ
ของ Mobile Advertising และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการยอมรับ Mobile Advertising ตลอดจนแนวทางที่เปนไปไดใน
การทํา Mobile Advertising ใหเปนที่แพรหลายในประเทศไทย โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจซึ่งไดกําหนดสมมติฐานในการ
วิจัย คือ ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 

1. บทนํา 
 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา สื่อโฆษณามีอิทธิพลกับผูบริโภคเปนอยางมาก ธุรกิจจึงไดนําสื่อโฆษณามาใชในการทํา
ตลาด เพื่อใหบุคคลทั่วไป รูจักผลิตภัณฑ สินคา และบริการ รวมไปถึงยังสามารถชักชวนใหสนใจ หันมาซื้อผลิตภัณฑ 
สินคาหรือบริการน้ันๆ มาใชอีกดวย ทําใหในตลาดตางๆ เกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง ทั้งยังกอใหเกิดความคิดในการ
สรางสรรควิธีการโฆษณาในรูปแบบใหมๆ มากมายอีกดวย  โดยในอดีตที่ผานมา สื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ จะ
มุงเนนผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน หรือปายโฆษณาตามสถานที่ตางๆ แตดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร
ในปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อุปกรณที่ใชในการสื่อสาร มีความสําคัญ และตลาดมีการเติบโตอยางรวดเร็ว คือ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยที่ 5 ในชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน มีการพัฒนาอยางรวดเร็วจากเดิมที่เปนเพียง
อุปกรณสื่อสารทางเสียง ปจจุบันสามารถสงขอความ ภาพและเสียง,  รับ-สงอีเมล ออนไลนเพื่อใชงานอินเตอรเน็ตในการหา
ขอมูลที่ตองการไดอีกดวย   ดังนั้นสื่อในการโฆษณา  ประชาสัมพันธ  จึงมี พัฒนารูปแบบการโฆษณาผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดวย หรือที่เรียกวา “Mobile Advertising”  นับวาเปนกาวที่สําคัญในการโฆษณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งมีความรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเขาถึงไดทุกคนทุกสถานที่ไมวาจะอยูที่ใดบนโลก โดยมีการสงทั้งภาพและ
เสียงทําใหผูรับสามารถเขาใจไดงายในระยะเวลาอันสั้น แตในทางตรงกันขามอาจทําใหผูรับโฆษณาเหลานั้นเกิดความไม
พอใจ ถาขอมูลเหลานั้นไมตรงกับความตองการ ในปจจุบันการตลาดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ยังคงเติบโตตอเนื่อง ซึ่ง
โทรศัพทเคลื่อนที่จะเปนมากกวาการเปนชองทางการสื่อสารเพียงชองทางเดียว และบางครั้งไดกลายเปนกลยุทธที่คอนขาง
แข็งแกรง ในการนําไปใชขยายขนาดของบริษัท ขยายฐานกลุมลูกคา หรือผลิตภัณฑใหมๆ เขาไปสูชองทางการตลาดใหมๆ 
โดยสื่อโฆษณาทางโทรศัพทเคลื่อนที่ไดขยายเขาสูกลุมลูกคาในทุกๆ ที่และทุกๆเวลา จากการศึกษาพบวา มีผูใชโทรศัพท
เคลื่อนเปนจํานวนมากที่ยอมรับการโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศตางๆ เชน ในประเทศสเปนมี 75% , ประเทศ
ฝรั่งเศส 62%, ประเทศญี่ปุน 44% ของจํานวนผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน แตสําหรับในประเทศไทย พบวา ปจจุบัน
การโฆษณาผานทาง SMS หรือ MMS ซึ่งเปนหนึ่งในรูปแบบของ Mobile Advertising  ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
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โดยสิ่งที่ควรคํานึงถึงนอกจากความสนใจสวนตัวของแตละบุคคลแลว ยังขึ้นอยูกับเวลาและสถานที่ดวย ดังนั้น การศึกษา
ในครั้งนี้จึงมุงเนนไปถึงความเปนไปไดในการโฆษณาผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Advertising) ในประเทศไทย 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษารูปแบบของ Mobile Advertising และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการยอมรับ Mobile Advertising ตลอดจน

แนวทางที่เปนไปไดในการทํา Mobile Advertising ใหเปนที่แพรหลายในประเทศไทย 
 

3. แนวคิดที่เก่ียวของ 
3.1 นิยามของ Mobile Advertising 

คําวา Mobile Advertising ประกอบดวยคําหลัก 2 คํา คือ Mobile และ Advertising  โดยคําวา Mobile คือ อุปกรณที่ใช
ในการพกพา ทํางานไดเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนอุปกรณที่พกพาได จึงมีคุณสมบัติเดน คือ ขนาดเล็ก 
น้ําหนักเบา ใชพลังงานคอนขางนอย มักใชทําหนาที่ไดหลายอยาง ติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารกับคอมพิวเตอรได และที่
สําคัญคือ สามารถเพิ่มหนาที่การทํางานได โดยอาศัย Software Mobile ซึ่งอุปกรณที่คนสวนใหญใชในการพกพา ในที่นี้ก็
คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ สวนคําวา Advertising คือ การโฆษณา เปนการเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิด โดยการใชสื่อ 
เพื่อใหเขาถึงลูกคาจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น Mobile Advertising จึงหมายถึง การโฆษณาผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งการโฆษณาแบบนี้เกิดขึ้นแลวและมีการแพรหลายอยูทั่วโลก 

3.2 ระบบนิเวศของ Mobile Advertising 
ระบบนิเวศของการโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Advertising Ecosystem) เริ่มจากกลุมผูเลนเพียงไมก่ีราย
และกระจายตัวไปยัง Segment ตางๆ จนไปสูผูบริโภคหรือลูกคากลุมเปาหมาย 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงระบบนิเวศของ Mobile Advertising1 

3.3 การเปรียบเทียบสื่อโฆษณาชนิดตางๆ 
แบงตามลักษณะตางๆ ดังตารางที่ 1 
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3.4 ประเภทของ Mobile Advertising 
ประเภทที่ 1  SMS Advertisingเปนการสงขอความ ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนสิทธิพิเศษตางๆ ในรูปแบบ

ตัวอักษรผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่  
ประเภทที่ 2  MMS Advertisingเปนการสงขอความ ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนสิทธิพิเศษตางๆ ในรูปแบบ

ตัวอักษร เสียง คลิป หรือภาพเคลื่อนไหว ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่   
ประเภทที่ 3  Cell Broadcastingเปนนวัตกรรมของรูปแบบการสงขอมูลแบบใหม ที่เปนการสงหรือ Broadcast 

ขอความจากสถานีฐานโดยตรงมายังโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งอยูในพื้นที่ครอบคลุมของสถานีฐานนั้นๆ ดังนั้นจะสามารถสง
ขอความไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่หลายๆเครื่องพรอมกันในพื้นที่ที่กําหนด  

ประเภทที่ 4  Mobile TV/Videoเปนบริการ Mobile Entertainment ที่มาครบทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยจะมี
ลักษณะการใหบริการไดสองรูปแบบก็คือ การดาวนโหลดและการใหบริการแบบสตรีมมิ่ง (Streaming) หรืออาจจะแบง
ลักษณะการใหบริการในอีกลักษณะก็คือ ในรูปแบบของการบรอดคาสต (Broadcast) หรือการใหบริการแบบวีดีโอออนดี
มานด(Video on demand) ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

ประเภทที่ 5  Mobile Application Advertisingเปนการสราง Application เพื่อใหผูใชงานอุปกรณตางๆ สามารถเขาถึง
ขอมูลและบริการตางๆ ได นอกเหนือจากการใชงานผานหนาจอ Web Browser ทั่วๆ ไป ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

3.5 จุดเดนของ Mobile Advertising 
การโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่มีจุดเดนที่สําคัญ 3 ประการดังนี้ 
1) การเขาถึง(Reach) เปนการวัดจํานวนผูที่เห็นโฆษณาอยางนอย 1 ครั้งในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอัตราการ

เติบโตของผูใชสมารทโฟน ปริมาณการใชงานขอมูล(Data)ผานอินเตอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือยังอยูในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยขยายฐานของการเขาถึงใหเติบโตมากขึ้น 

2) ความเกี่ยวของ(Relevancy) การโฆษณาสินคาและบริการไปยังกลุมเปาหมายที่นาจะมีความสนใจและมีความ
เกี่ยวของกับสินคาและบริการนั้นๆ ยอมเพิ่มโอกาสในการขายใหสูงมากขึ้น 

3) ความฉับไว (Immediacy) นับวาเปนจุดเดนที่สําคัญของ Mobile Advertising เนื่องจากโทรศัพทเคลื่อนที่เปน
เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสําหรับการโตตอบกันไปมาระหวางกลุมเปาหมายและแบรนดสินคา  

 

 Magazine/ Newspaper TV WWW Mobile 

Display Colour/greyscale Static Colour Animated Colour Colour 

Mode Visual/haptic Audio/visual Audio/visual Audio/visual/ haptic 

Presentation 
type 

Pull Push Pull(banner) Push(MMS/SMS) 
Pull(banner) 

Involvement High Low Relatively high High 

Environment Mostly focused Diverse Focused Usually distracted 

Information Detailed Limited Detailed Very limited 

Targeting Medium Hard Easy Easy 

Advertisement Type Exposure Exposure Interactive/ exposure Interactive/ exposure 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบส่ือโฆษณาชนิดตางๆ 
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3.6 ขอจํากัดของ Mobile Advertising 
 ถึงแมวาการโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีประโยชนอยางมากมาย แตยังมีขอจํากัดหลาย

อยางซึ่งอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอุปกรณและประเภทของการโฆษณาที่ใชสื่อดวย โดยปญหาที่อาจจะพบ อาทิ ขนาด
ของหนาจอ (Screen Size) ที่มีหลากหลาย, การเปด Windows (หนาตาง) ไดหนาเดียว, Speed (ความเร็ว)ตํ่า, ระบบปฎิบัติ
การของโทรศัพทที่แตกตางกัน, ความไมยืนหยุนในการเปลี่ยนทิศทาง, รุนของเครื่องโทรศัพทที่ไมเหมือนกัน, ขนาดของ
ขอความที่ยาวเกินไป เปนตน 

 

4. ผลการศึกษา 
4.1 วิธีการศึกษาและการรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจยไดกําหนดรูปแบบของการศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  
4.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัยเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยใน
ครั้งนี้เปน แบบสอบถาม(Questionnaire)  โดยแบงเปน 4 สวน รวม 34 ขอ ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  โดยมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับแนวโนมในการรับโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 
สวนที่  2 ขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมและดูแนวโนมในการรับโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 
สวนที่ 3 ขอมูลความสนใจของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับความสนใจขอมูลตางๆ การรับขอมูลประชาสัมพันธ 
ตลอดจนความรูสึกและทัศนคติที่มีตอการโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตาม
ความรูสึก 
สวนที่ 4ขอมูลดานการเสนอแนะ เปนคําถามที่มีลักษณะปลายเปด สามารถใหผูตอบแบบสอบถามแสดงขอเสนอแนะ 
ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการทําโฆษณาผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

4.3 การกําหนดประชากรและคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรคือ ประชาชนไทยที่อาศัยอยูในประเทศไทย โดยผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม

สูตรของ Yamane สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 92 คือ จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ําสุด 157 คนเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดที่อยูในประเทศไทย 

(ขอมูลจํานวนประชากรไทย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คือ 63,878,267 คน  ประกาศโดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามออนไลนแลวสงทาง E-mail และทาง Web board ตางๆ เพื่อให

บุคคลทั่วไปเขารวมตอบแบบสอบถาม 
4.5 การวิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบขอมูล(Editing) เพื่อดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลที่ตรวจสอบแลวในแตละขอมาลงรหัส (Coding) แทนคาตัวแปรตามที่กําหนดไวเพื่อนํามาใช
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) ดังนี้ 
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1) สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการทางสถิติ คารอยละ (Percentage) 
2) สวนที่ 2 เปนขอมูลการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ (Percentage) 
3) สวนที่ 3 เปนขอมูลความสนใจ หรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการรับโฆษณาผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่

ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

5.สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการทําโฆษณาผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ได 5 รูปแบบ ดังตารางที่ 2 

 

จากการศึกษาขอมูลพบวา เทคโนโลยีในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เชน อุปกรณ ตลอดจนระบบโครงขายตางๆ 
ลวนแตมีสวนสําคัญในการโฆษณาในรูปแบบ Mobile TV/Video และ Mobile Application & Mobile Web อยางมาก โดย
สําหรับในประเทศไทยยังมีขอจํากัดเทคโนโลยีในสวนนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําแบบสอบถามเนนไปในการศึกษารูปแบบ 
SMS, MMS และ Cell Broadcasting   

เมื่อผูศึกษาวิจัยไดศึกษาความเปนไปไดในการทําโฆษณาผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย จากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 161 คนนั้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.87 มีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 
55.90 จบการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 63.35 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หนวยงานเอกชน 
คิดเปนรอยละ 58.39 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.24 พักอาศัยอยูกับครอบครัว/ญาติพ่ีนอง 
คิดเปนรอยละ 70.19 ดังแผนภมูิที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปสวนใหญของกลุมตัวอยาง 

Category Communication type Message type Business Puspose 

SMS Push Pure advertisement Direct purchase 
MMS Push Pure advertisement Direct purchase 
Cell Broadcasting Push Pure advertisement Direct purchase 
Mobile TV/Video Interactive Attached advertisement Information, Branding imaging 
Mobile Application  
& Mobile Web 

Interactive & Pull Attached advertisement Transfer,  Brandingimaging, 
Coupon/Promotion 

ตารางที่ 2 แสดง Mobile Advertising รูปแบบตางๆ 
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โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดมีโทรศัพทเคลื่อนที่อยางนอย 1 เครื่อง คิดเปนรอยละ 100 โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชประจําเปน
แบบสมารทโฟน : ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone) คิดเปนรอยละ 27.95 และมีแนวโนมในอนาคตที่จะเลือก
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน : ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone) คิดเปนรอยละ 66.46  

เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการโฆษณาโทรศัพทเคลื่อนที่รูปแบบตางๆ ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 161 คน พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเคยรับ SMS ประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 91.30 โดยปจจุบันยังมีการรับ SMS ประชาสัมพันธ คิดเปน
รอยละ 59.63 ซึ่ง SMS ประชาสัมพันธที่รับเปนขอมูลจากผูใหบริการเครือขาย (เชน AIS, DTAC, TRUE) คิดเปนรอยละ 
64.58 รองลงมาเปนขอมูลทั่วไป คิดเปนรอยละ 43.75 เคยรับขอความ Cell Broadcasting ทั่วไปคิดเปนรอยละ 55.28 มีความ
สนใจ/ยินดีรับขอความ Cell Broadcasting  คิดเปนรอยละ 78.88 ซึ่งขอความ Cell Broadcasting ที่สนใจเปนขอมูลเตือนภัย
พิบัติ/ภัยธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 93.70 รองลงมาเปนขอมูลโปรโมชั่นพิเศษประจําวัน คิดเปนรอยละ 75.59 ปริมาณการรับ 
SMS/MMS จากองคกร/บริษัททั้งรูจักและไมรูจักที่เหมาะสม คือ จํานวน 1 ขอความตอ 1 วัน คิดเปนรอยละ 42.24 ปจจัยที่ทํา
ใหยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่คือเพื่อรับสิทธิซื้อของราคาพิเศษ คิดเปนรอยละ 78.26 แตปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดที่ทําใหยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนลดคาโทรศัพท คิดเปนรอยละ 47.20 

เปรียบเทียบเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่จําแนกตามขอมูลทัวไปของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 161 คน พบวา ปจจัยที่ทําใหยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่คือเพื่อรับสิทธิซื้อของราคา
พิเศษ คิดเปนรอยละ 78.26 โดยกลุมตัวอยางที่เลือกคําตอบนี้เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.52  อายุระหวาง 26-35 ป  คิด
เปนรอยละ 48.41 จบการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 61.90 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
หนวยงานเอกชน คิดเปนรอยละ 57.94 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.86 พักอาศัย
อยูกับครอบครัว/ญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 69.84 

เปรียบเทียบปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่จําแนกตามขอมูลทัวไปของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 161 พบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนลดคา
โทรศัพท คิดเปนรอยละ 47.20 โดยกลุมตัวอยางที่เลือกคําตอบนี้เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 31.06  อายุระหวาง 26-35 ป  
คิดเปนรอยละ 29.81 บการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 68.42 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
หนวยงานเอกชน คิดเปนรอยละ 46.05 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.42 พักอาศัยอยูกับ
ครอบครัว/ญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 72.37 

ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยางประชากรในการรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ สรุปผลทางสถิติ
ไดดังนี้  

1) ปจจัยในการยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นอยูกับอายุ (ไมเปนอิสระตอกัน) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ปจจัยในการยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไมขึ้นอยูกับเพศ (เปนอิสระตอกัน) 
3) ปจจัยในการยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไมขึ้นอยูกับอาชีพ (เปนอิสระตอกัน) 
4) ปจจัยในการยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไมขึ้นอยูกับรายไดตอเดือน (เปนอิสระตอกัน) 
5) ปจจัยในการยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นอยูกับระดับการศึกษา(ไมเปนอิสระตอกัน) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
6) ปจจัยในการยินดีรับขอความโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไมขึ้นอยูกับการพักอาศัย (เปนอิสระตอกัน) 
7) การรับขอความ SMS ประชาสัมพันธในปจจุบันไมขึ้นอยูกับอายุ (เปนอิสระตอกัน) 
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8) การรับขอความ SMS ประชาสัมพันธในปจจุบันไมขึ้นอยูกับเพศ (เปนอิสระตอกัน) 
9) การรับขอความ SMS ประชาสัมพันธในปจจุบันไมขึ้นอยูกับอาชีพ (เปนอิสระตอกัน) 
10) การรับขอความ SMS ประชาสัมพันธในปจจุบันไมขึ้นอยูกับรายไดตอเดือน (เปนอิสระตอกัน) 
11) การรับขอความ SMS ประชาสัมพันธในปจจุบันไมขึ้นอยูกับระดับการศึกษา (เปนอิสระตอกัน) 
12) การรับขอความ SMS ประชาสัมพันธในปจจุบันขึ้นอยูกับการพักอาศัย (ไมเปนอิสระตอกัน) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
13) อายุ มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ SMS ไมแตกตางกัน แตมีอยางนอย 2 กลุม

อายุ มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ Cell Broadcasting แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

14) เพศ มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ไมแตกตางกัน 
15) อาชีพ มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ SMS ไมแตกตางกัน แตมีอยางนอย 2 

กลุมอาชีพ ที่มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ Cell Broadcasting แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

16) รายไดตอเดือน มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ SMS ไมแตกตางกัน แตมีอยาง
นอย 2 กลุมรายได ที่มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ Cell Broadcasting แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

17) ระดับการศึกษามีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

18) การพักอาศัย มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ Cell Broadcasting ไมแตกตางกัน 
แตมีอยางนอย 2 กลุมพักอาศัย ที่มีผลตอระดับความยินดีในการรับขอความประชาสัมพันธรูปแบบ SMS แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5.1 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยของ
กลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความยินดีรับขอความผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว ปรากฏวา กลุมตัวอยางมีความยินดีรับขอความประชาสัมพันธแบบ Cell Broadcasting อยู
ในระดับปานกลาง และยินดีรับขอความประชาสัมพันธแบบ SMS อยูในระดับนอย แตหากเปนขอความจากบริษัท/องคกรที่
เคยซื้อสินคา/บริการ สง SMS/MMS เสนอสวนลดพิเศษมาใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีความยินดีในระดับปานกลาง โดย
ปริมาณที่เหมาะสมคือจํานวน 1 ขอความตอวัน และยินดีตอบคําถาม SMS/MMS ประชาสัมพันธเพื่อไดสิทธิ์สง SMS/MMS โดย
ไมมีคาใชจาย ทั้งนี้ปจจัยที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวายินดีรับขอความผานโทรศัพทเคลื่อนที่คือการไดรับสิทธิ์ซื้อของราคา
พิเศษ แตปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญยินดีรับขอความผานโทรศัพทเคลื่อนที่คือการไดรับสวนลดคา
โทรศัพท ซึ่งสอดคลองกับกรณีศึกษา Blykที่เสนอบริการ Mobile Advertising โดยเปนการแลกการชมโฆษณาเพื่อที่จะไดรับสิทธิ์
สงขอความฟรี และโทรฟรีจํานวนหนึ่งทุกเดือน โดยลูกคา Blykจะตองตอบคําถามเล็กนอย เพื่อเปนการพิสูจนวาไดชมโฆษณา
จริง มองอีกมุมหนึ่งไดวา Blykนํารายไดจากคาโฆษณาไปจายใหกับขอความฟรีและโทรฟรีแกลูกคา 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
สวนที่ 1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่จะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับชองทางอื่นๆ ในดานการเขาถึง
บุคคล หากนําไปใชในทางธุรกิจควรจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ตามความเหมาะสมดวย นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง 
คือ การอนุญาต (Permission) จากลูกคา โดยการทําโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ควรจะอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ
ในการรับขอความของลูกคากลุมเปาหมาย โดยนอกจากจะสามารถสมัครบริการรับขอความโฆษณาสินคา/บริการตางๆ ได
โดยสะดวกแลว ยังควรจะคํานึงถึงการที่ลูกคากลุมเปาหมายสามารถยกเลิกบริการรับขอความโฆษณาสินคา/บริการนั้นๆ ได
งายดวยเพราะหากแมวาโฆษณาที่สงไปจะมีโปรโมชั่นสินคา/บริการดีเพียงใดแตเมื่อลูกคากลุมเปาหมายไมสนใจ โฆษณา
เหลานั้นจะกลายเปนเหมือน Spam ซึ่งอาจสรางความไมพอใจและสงผลกระทบตอธุรกิจนั้นๆ ได 

สวนที่ 2 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
1) ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความยินดีรับโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น จึงควรทําศึกษาการโฆษณาผาน

โทรศัพทเคลื่อนที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา/บริการ ของลูกคาบริษัท/องคกรตางๆ หรือไม  เพื่อสามารถนําผลวิจัยไป
ใชใหเปนประโยชนในดานการตลาดของบริษัท/องคกรตางๆ ตอไป 

2) ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมที่รับโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่กับกลุมที่รับโฆษณาผานชองทางอื่นๆ 
วา มีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา/บริการชนิดเดียวกันนั้นแตกตางกันหรือไม โดยพิจารณาถึงความแตกตางและ
ควรนําเอาจุดเดนที่ลูกคาสนใจมาใชเพื่อเปนแนวทางในการเลือกชองทางทําโฆษณาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการ
ลูกคา 

3) ควรทําการศึกษาแนวทางหรือรูปแบบโมเดลทางธุรกิจของการโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทยซึ่งผูเขียนขอขอบพระคุณดร.ชนะ
กัญจน ศรีรัตนบัลล อาจารยที่ปรึกษาที่ใหคอยคําแนะนํา และคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรูทั้งมวล
ใหกับผูศึกษาตลอดจนเจาหนาที่หนาที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ไดมีสวนชวยให
งานศึกษาวิจัยดังกลาวนี้สําเร็จลงไดดวยดี 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผลประกอบการของกองทุนรวมหุนระยะยาว 
 

นริศา ต้ังเจิดจรัส, สิริวรรณ โฉมจํารูญ 
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอผลประกอบการของกองทุนรวมหุนระยะยาว” วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกิน 70% และตราสารแหงหนี้ 
30% โดยทําการศึกษา จํานวน 5 กองทุน ไดแก กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCB) กองทุนเปดเค 
70:30 หุนระยะยาวปนผล (KBANK) กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาวอิควิต้ี 70 ปนผล (KTAM) กองทุนเปดกรุงศรีหุน
ระยะยาวอิควิต้ี 70 ปนผล (AYF) กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ 70 หุนระยะยาวปนผล (CIMB) โดยใชขอมูลราย
สัปดาห ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ปจจัยที่นํามาศึกษาทั้งหมด 5 ปจจัย ไดแก อัตรา
แลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ราคาน้ํามันดิบไนเมกซ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย ดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป ดัชนีราคาดาวโจนส ใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) เพื่อประมาณคา
สัมประสิทธิ์ และวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัวที่มีผลตอตัวแปรตาม 
        จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีผลตอผลประกอบการของกองทุนรวมหุนระยะยาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
ตรงตามสมมุติฐานที่ต้ังไวไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  
ดัชนีราคาดาวโจนส  และ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย  สวนปจจัยที่ไมมีผลไดแกอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ํามันดิบไนแมกซและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

กองทุนรวมหุนระยะยาว หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “LTF” ยอมาจาก Long Term Equity Fund เปนกองทุนรวมแบบ
พิเศษที่รัฐบาลอนุมัติใหมีการจัดตั้งเพื่อสงเสริมใหตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพโดยใหสิทธิผูลงทุนนําเงินลงทุนในแตละปมา
ใชลดหยอนภาษีได กองทุนรวมหุนระยะยาวมีที่มาจากแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ที่มีเปาหมายเพื่อเพิ่มจํานวนผูลงทุนสถาบัน
ในประเทศ เพราะเชื่อวาหากตองการใหตลาดหุนของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นจําเปนตองมีสัดสวนผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศที่มีคุณภาพมากกวาปจจุบัน จึงจะทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยไมผันผวนตามแรงซื้อขายของนักลงทุน
ตางประเทศและนักลงทุนรายยอยมากจนเกินไป และทําใหเกิดเสถียรภาพในระบบตลาดทุนไทยในที่สุด ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและภาคเอกชน ไดแก สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห
หลักทรัพย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมกันจัดตั้ง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของผู
ลงทุน สมาชิกที่เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน จึงไดรวมกันออกตราสารชนิดหนวยลงทุน (UNIT TRUSTS) ประเภท
กองทุนเปด (OPEN-END FUND) ไดแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RETIREMENT MUTUAL FUND: RMF) ที่มี
วัตถุประสงคในการระดมทุนเพื่อสงเสริมการออมอยางสม่ําเสมอของประชาชน และกองทุนรวมตราสารแหงทุนระยะยาว 
(LONG TERM EQUITY FUND: LTF) ที่ตองการสงเสริมการลงทุนระยะยาวแทนการเก็งกําไรระยะสั้นของผูลงทุนที่เปน
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บุคคลธรรมดา การนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยเมื่อลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวไมตํ่ากวา 5 ปปฏิทิน โดยที่กองทุนหุนระยะยาวไมมีการผูกมัดใหผูลงทุนตองลงทุนอยางตอเนื่อง
ทุกๆป อีกทั้งผูลงทุนยังไดรับสิทธิพิเศษ เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดสูงสุด
เปนจํานวนเงินเทากับ 15% ของเงินได หรือ 500,000 บาท (จํานวนที่ตํ่ากวา) โดยสิทธิประโยชนนี้เปนสวนเพิ่มเติมจากเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกบข.กําไรจากการขายคืน
หนวยลงทุนเมื่อลงทุนครบ 5 ปปฏิทินจะไดรับการยกเวนภาษี  ดวยเหตุนี้จึงเนนศึกษาถึงบทบาทและผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมหุนระยะยาวเพื่อใหนักลงทุนสามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มี
อัตราผลตอบแทนที่ดีรวมทั้งไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุน 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีการลงทุน

ในตราสารแหงทุนไมเกิน 70% และตราสารแหงหนี้ 30% 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานการศึกษาวามีปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุล

ดอลลารสหรัฐฯ ราคาน้ํามันดิบไนเมกซ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป ดัชนีดาวโจนส ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย อยางนอยหนึ่งปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีการลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกิน 
70% และตราสารแหงหนี้ 30% 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ประเภทกองทุนเปด

โดยคัดเลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกิน 70% และตราสารแหงหนี้ 30% ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มาแลวไมนอยกวา 4 ป การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลเปนรายสัปดาห เพื่อความละเอียดขอมูล และ
สามารถเปรียบเทียบกันได ซี่งแตละกองทุนจะมีระดับผลตอบแทนแตกตางกัน ตามการจัดเก็บขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานทุกวันศุกรของสัปดาห ต้ังแต
สัปดาหแรกของเดือน กันยายน 2550 – สัปดาหสุดทายของเดือน กันยายน 2554 รวม 213 สัปดาห ประกอบดวย 5 กองทุน 
ไดแก 

1.กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund)  
2.กองทุนเปดเค 70:30 หุนระยะยาวปนผล (K Equity 70:30 LTF)  
3.กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (The Krung Thai Long-Term Equity Fund 70/30)  
4.กองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวอิควิต้ี 70 ปนผล (Krungsri Equity Dividend 70/30 LTF)  
5.กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ 70 หุนระยะยาวปนผล (CIMB-Principal LIFE 70 Long Term Equity 

Dividend Fund) 
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คํานิยามศัพท 
กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) คือ กองทุนรวมตราสารแหงทุนที่นําเงินที่ไดจากการ

จําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนไมตํ่ากวาผูลงทุนสถาบันดังกลาวจะชวยให
ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น  

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (NAV) คือ ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหัก
ดวยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สําหรับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนหมายถึงมูลคาสินทรัพยสุทธิหารดวยจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนถือเปนมูลคาจริงของหนวยลงทุน ณ วันที่ทํา
การคํานวณ การคํานวณดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและใหความเห็นชอบโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

มูลคาตอหนวยลงทุน (NAV per Unit) คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมโดยมูลคาตอหนวย ณ วันประกาศเปนมูลคาของหนวยลงทุนในวันทําการกอนหนา 

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร (Yield) คือ ผลตอบแทนของตราสารแหงหนี้ระยะยาวซึ่งผูออกมีขอผูกพันตามกฎหมายที่
จะชําระดอกเบี้ยและเงินตนแกผูซื้อตามเวลาที่กําหนด ในตางประเทศจะใชคําวา Bond สําหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน (Secured Bond) และจะใชคําวา Debenture สําหรับตราสารหนี้ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน (Unsecured Bond) 
สําหรับในประเทศไทยนิยมใช Bond หรือพันธบัตรในการเรียกตราสารหนี้ภาครัฐ และใช Debenture หรือหุนกูในการเรียก
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

ดัชนีดาวโจนส (Dow Jones Index) คือ ดัชนีที่คิดคํานวณจากเฉพาะหุนบูลชิพ 30 ตัวสําคัญที่ซื้อขายกันในตลาด
ของสหรัฐฯอเมริกาซึ่งเปนบริษัทใหญๆรวมมูลคาแลวเทากับ 1 ใน 4 ของมูลคาทั้งตลาด เปนดัชนีที่สะทอนภาพของตลาด 

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (Volume) คือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนสถาบัน บริษัท
หลักทรัพย นักลงทุนตางประเทศ และนักลงทุนภายในประเทศ ทําใหเกิดสภาพคลองในตลาดหลักทรัพย  

อัตราการแลกเปลี่ยนคาเงินบาท (Exchange Rate) คือ คาของเงินสกุลบาทเมื่อเปรียบเทียบกับคาของเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐฯฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเงินบาทจะสงผลกับคาเงินใหแข็งคาหรือออนคาลง โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะมี
ผลตอการลงทุน กลาวคือ หากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นก็จะทําใหเกิดการลงทุน และสงผลใหดัชนีตลาด
หลักทรัพยเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราผลตอบแทนก็จะปรับตัวสูงขึ้นดวย 

ราคาน้ํามันดิบตลาดไนเมกซ (NYMEX) คือ น้ํามันที่เปนทรัพยากรที่มีคุณคาและถือเปนปจจัยสําคัญในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมตางๆ  การกําหนดราคาน้ํามัน
ภายในประเทศตองมีการอิงราคาน้ํามันในตลาดโลก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ทราบถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร

แหงทุนไมเกิน 70% และตราสารแหงหนี้ 30% เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาวใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของนักลงทุนในอนาคต 
 

แนวคิด และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีพฤติกรรมการเลือกลงทุนโดยพิจารณาผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพยเปนหลัก (Momentum Investing) 
ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนโดยใชการพิจารณาผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพยเปนหลัก 

(Momentum Investing) และพฤติกรรมในการซื้อหลักทรัพยตัวเดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน (Herding Behavior) ของ
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กองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยสหรัฐฯฯ เปนการศึกษาเพื่อนํามาใชพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับตลาดที่ไมสมเหตุสมผล 
(Irrational Markets) ซึ่งเปนแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรอีกกลุมหนึ่งซึ่งตรงกันขามกับแนวคิดของทฤษฎีความเปนเหตุเปน
ผลระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใตสมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

แนวความคิดในการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (ท่ีมา: www.tsi-thailand.org) 
            แนวคิดในการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน เปนแนวความคิดการวิเคราะหหลักทรัพยที่ใชเปนเครื่องมือชวยในการ

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย เนนการหามูลคาที่แทจริง ( Intrinsic value) เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพยที่ซื้อขาย
หรือราคาตลาด (market price) กอนตัดสินใจวา จะซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ มี
ขั้นตอนดังนี้  

          1.การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุน 
          2. การวิเคราะหอุตสาหกรรม 
          3. การวิเคราะหบริษัท 
แนวคิดการลงทุน  

ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวา การที่เราใชจายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปจจุบัน โดยมุงหวังจะไดรับผลตอบแทนจากการใชจาย
นั้นในอนาคต ซึ่งผูลงทุนเชื่อวาเงินสดหรือผลตอบแทนสวนเพิ่มที่จะไดรับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟอ 
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางคุมคา การออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะตองยอมรับความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุน เราจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของเปนอยางดี 
เพื่อใหไดรบัผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว ดังนี้ 

1.ความปลอดภัยของเงินทุน (Security of principle)  
2.เสถียรภาพของรายได (Stability of income)  
3.ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital growth)  
4.ความคลองตัวในการซื้อขาย (Marketability)  
5.ความสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที (Liquidity)  

 

ระเบียบวิธีการศึกษา และ ผลการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
          การประชากรในการศึกษาครั้งนี้  จะทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) โดยประชากรที่ใชในการศึกษา คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) จํานวนกองทุนรวมหุน
ระยะยาวทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 52 กองทุน โดยเลือกตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 5 กองทุน แบงตาม
นโยบายการลงทุนในหุนสามัญไมเกิน 70% และตราสารหนี้ 30% โดยศึกษาเปนรายสัปดาห ต้ังแตสัปดาหแรกของเดือน 
กันยายน 2550 – สัปดาหสุดทายของเดือน กันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น 213 สัปดาห 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 แบบจําลองที่ใชในการศึกษาจะสรางจากความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอผลประกอบการของ

กองทุนรวมหุนระยะยาว ดวยวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจําลองที่ใชใน
การศึกษา ดังนี้ 
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แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 

 
 = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว (รอยละ) 

 = อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุล 
  ดอลลารสหรัฐฯ (รอยละ) 

     = อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบตลาดไนเมกซ (รอยละ) 
 = อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (รอยละ) 

 = อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป (รอยละ) 
   = อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดาวโจนส (รอยละ) 

      = คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
  = คาสัมประสิทธิ์สมการถดถอย (Regression Coefficient)  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1 : SCB) 
 ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
Rscb,t  = -0.000685-.069691(US)+0.060029(OIL)+0.007407(VOL)+0.038398(YIELD)+0.330067(DJIA) 

   (-0.534349) (-4.473893)***   (1.341474)     (2.383099)**     (1.129589)        (6.114824)*** 
    -0.173117(AR1) 

       (-2.463724)    
      ***  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 
       **   หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 
โดยมีคา R2   = 0.350278 

  Adjusted R2 = 0.331262 
  F-statistic = 18.41996 (Sig = 0.000000)   

                   Durbin-Watson = 1.992124 
จากสมการถดถอยเชิงซอน อธิบายไดดังนี้ 

จากสมการ คาF-statistic ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 
18.41996 และไดคานัยสําคัญ เทากับ 0.0000 ซึ่งคานัยสําคัญที่คํานวณไดนั้น นอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว
ปนผล 70/30 อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต จากคา R2 เทากับ 0.350278 กลาวไดวา ตัวแปรอิสระ
ทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัวแปรตามไดโดยเฉลี่ย รอยละ 35.03 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมี
นัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน 

กองทุนรวมหุนระยะยาวของกองทุนเปดเค 70:30 หุนระยะยาวปนผล (K70LTF : KBANK) 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 202 

Rkbank,t  = -0.000353-1.081710(US)+0.055709(OIL)+0.007932(VOL)+0.029622(YIELD)+0.363478(DJIA) 
      (-0.260604) (-4.243343)***   (1.160475)      (2.369566)**       (0.815288)      (6.250832)*** 

        -0.194746(AR1) 
         (-2.776406) 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ  หมายถึง  คาของสถิติ T-Statistic 
    ***  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 
    **   หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 
โดยมีคา R2   = 0.345707 

  Adjusted R2 = 0.326557 
  F-statistic = 18.05258 (Sig = 0.000000)   

                   Durbin-Watson = 1.995999 
ผลการคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 18.05258 และไดคานัยสําคัญ เทากับ 0.0000 ซึ่งคานัยสําคัญที่คํานวณไดนั้น นอย
กวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของ
กองทุนเปดเค 70:30 หุนระยะยาวปนผล อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต จากคา R2 เทากับ 0.345707 
กลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัวแปรตามไดโดยเฉลี่ย รอยละ 34.57 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ
ตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน 

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (KTLF70/30 : KTAM)  
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 

Rktam,t  =  0.001169-1.093508(US)+0.063009(OIL)+0.009875(VOL)+0.038733(YIELD)+0.354896(DJIA) 
      (0.800112) (-4.114903)***   (1.298361)      (2.988001)***       (1.044110)     (6.126386)*** 

       -0.105423(AR1) 
         (-1.477112) 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ  หมายถึง  คาของสถิติ T-Statistic 
    ***  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 
    **   หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 
โดยมีคา R2   = 0.349967 

  Adjusted R2 = 0.330941 
  F-statistic = 18.39473 (Sig = 0.000000)   

                   Durbin-Watson = 1.987179 
ผลการคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 18.39473 และไดคานัยสําคัญ เทากับ 0.0000 ซึ่งคานัยสําคัญที่คํานวณได

นั้น นอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีผลตออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต จากคา R2 

เทากับ 0.349967 กลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัวแปรตามไดโดยเฉลี่ย รอยละ 35 โดยมีตัวแปรอิสระที่
มีความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน 
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กองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวอิควิต้ี 70 ปนผล (KFLTFEQ70D : AYF) 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 

Rayf,t  =    -9.210005-1.074625(US)+0.052284(OIL)+0.005394(VOL)+0.056040(YIELD)+0.300285(DJIA) 
      (-0.071108) (-4.419574)***  (1.145529)      (1.699283)        (1.621245)           (5.439800)*** 
      -0.186259(AR1) 
      (-2.652154) 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ  หมายถึง  คาของสถิติ T-Statistic 
    ***  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 
    **   หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 
โดยมีคา R2   = 0.310551 

  Adjusted R2 = 0.290372 
  F-statistic = 15.38980 (Sig = 0.000000)   

                   Durbin-Watson = 1.987848 
ผลการคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 15.38980 และไดคานัยสําคัญ เทากับ 0.0000 ซึ่งคานัยสําคัญที่คํานวณได

นั้น นอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีผลตอผลตอบแทน
ของกองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวอิควิต้ี 70 ปนผล อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต จากคา R2 

เทากับ 0.310551 กลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัวแปรตามไดโดยเฉลี่ย รอยละ 31.06 โดยมีตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน 

กองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ 70 หุนระยะยาวปนผล (CIMBP70LTFD : CIMB) 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 

Rcimb,t  =  -0.001406-1.247000(US)+0.016278(OIL)+0.008563(VOL)+0.033481(YIELD)+0.414978(DJIA) 
     (-0.934759) (-4.372715)***   (0.300936)      (2.250677)**       (0.819782)      (6.278208)*** 

  -0.221583(AR1) 
       (-3.195503) 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ  หมายถึง  คาของสถิติ T-Statistic 
    ***  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 
    **   หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 
โดยมีคา R2   = 0.345109 
               Adjusted R2 = 0.325941 

  F-statistic = 18.00486 (Sig = 0.000000)   
                   Durbin-Watson = 2.023625 

ผลการคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 18.00486 และไดคานัยสําคัญ เทากับ 0.0000 ซึ่งคานัยสําคัญที่คํานวณได
นั้น นอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีผลตออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ 70 หุนระยะยาวปนผล อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 
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เปอรเซ็นต จากคา R2 เทากับ 0.345109 กลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัวแปรตามไดโดยเฉล่ีย รอยละ 
34.51 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน 

 
บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

1.อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ (US) มีผลตอผล
ประกอบการของกองทุนรวมหุนระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมหุนระยะยาวสามารถลงทุนในตราสารไดทุกประเภท 
ผูจัดการกองทุนสามารถแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่ดีกวาไดทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ แตจะเปนการ
จัดสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีขอกําหนดในการลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวมหุนระยะยาวเหมาะสําหรับผู
ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดปานกลาง การที่คาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯออนคา อาจดึงดูดใหนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในประเทศได และถาพิจารณาในอีกดานจะพบวาการที่คาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯแข็ง
คา แสดงวาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศกําลังชะลอตัวหรืออาจอยูในขั้นถดถอย ทําใหนักลงทุนไมกลาเสี่ยงลงทุนในตลาด
หลักทรัพย ราคาหลักทรัพยลดลง  

2.อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดาวโจนส (DJIA) ของประเทศสหรัฐฯอเมริกา มีผลตอผลประกอบการของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว เนื่องจากภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในประเทศไทยยังคงไดรับอิทธิพลจากดัชนีราคาหุน
ตางประเทศอยู ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีในแตละประเทศยังคงสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมเศรษฐกิจของ
ประเทศดวย ถาหากดัชนีตลาดหุนในประเทศสหรัฐฯอเมริกาสูงขึ้นสะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีขึ้น 
ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีรายไดมากขึ้น ทําใหผูลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้น สงผลใหราคาหลักทรัพยสูงขึ้น และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น  

3.อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (VOL) มีผลตอผลประกอบการของกองทุนรวมหุน
ระยะยาว เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดสภาพคลองในตลาด การเพิ่มขึ้นของเงินจะทําใหเกิด
สภาวะเงินเฟอ สงผลใหผลตอบแทนจากหลักทรัพยเพิ่มขึ้น และทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

4.อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบตลาดไนเมกซ (OIL) ไมมีผลตอผลประกอบการของกองทุนรวมหุน
ระยะยาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากราคาน้ํามันดิบถือเปนตนทุนหลักของธุรกิจ หากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
สูงขึ้นจะสงผลใหตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้นดวย จากชวงที่ทําการศึกษาราคาน้ํามันมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ 
ถาราคาน้ํามันขึ้นจะสงผลตอเศรษฐกิจในทางลบเพราะทําใหบริษัทมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น แตจากการที่รัฐบาลไทยไดเขาไป
แทรกแซงควบคุมราคาน้ํามันทําใหราคาน้ํามันไมไดสะทอนราคาน้ํามันดิบที่แทจริง ประกอบกับกองทุนที่ศึกษาเปน
กองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกิน 70% และตราสารหนี้ 30% จึงสงผลใหราคาน้ํามันไมมี
ผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว  

5.อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป (YIELD) ไมมีผลตอผลประกอบการของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ถาเศรษฐกิจขยายตัว อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลทํา
ใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมลดลง เมื่อมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมลดลงยอมสงผลใหอัตราผลตอบแทน
ที่ไดรับจากกองทุนนั้นๆ ลดลงดวยเชนกัน  
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราผลประกอบการของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนไมเกิน 70% และตราสารแหงหนี้ 30% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ (US) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย (VOL) อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดาวโจนส (DJIA) และสามารถ
ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนหุนระยะยาวไดอยางชัดเจน 

จากการศึกษาสรุปไดวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) 
กองทุนเปดเค 70:30 หุนระยะยาวปนผล (K70LTF) กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (KTLF70/30) กองทุนเปดกรุง
ศรีหุนระยะยาวอิควิต้ี 70 ปนผล (KFLTFEQ70D) และกองทุนเปดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ 70 หุนระยะยาวปนผล 
(CIMBP 70LTFD) เปนกองทุนรวมหุนระยะยาวสําหรับนักลงทุนและผูที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวสามารถ
ใชแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
1. ระยะเวลาในการศึกษาฉบับนี้อยูในชวงป พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งในชวงเวลาที่ศึกษาไดเกิดเหตุการณ Sub-prime 

Crisis ซึ่งเปนเหตุการณที่สงผลกระทบไปทั่วโลก โดยบริษัทสวนใหญไดรับผลกระทบจนทําใหนักลงทุนขาด
ความเชื่อมั่นในการลงทุน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรคํานึงถืงตัวแปรที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง 
เชน ปจจัยการเมือง และปจจัยทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ที่เกี่ยวของ 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลเปนรายสัปดาห ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรจะทําการศึกษาเปนรายเดือน เพื่อที่จะ
ทําใหขอมูลที่นํามาทําการศึกษามีมากขึ้น 

3. ในปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ไดมีการออกโครงการลงทุนรูปแบบใหมๆที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น เชน กองทุนเปดทริกเกอรฟนด (Trigger Fund)  
ซึ่งเปนกองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกําหนด เมื่อไดผลตอบแทนตามที่ต้ังไว สามารถปดกองทุนไดกอนระยะเวลา
ครบกําหนด นโยบายการลงทุนคลายกองตราสารทุนอื่น เชนกองทุนรวมหุนระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ โดยเริ่มไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซึ่งนาจะเปนแนวทางที่นาสนใจในการศึกษาครั้งตอไป 
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การตอบสนองของราคาหลกัทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (เปรียบเทียบธุรกิจขนาดใหญ กับ ธุรกิจครอบครัว ในกลุม SET100) 

 

สุขใจ  วิรุฬมาส, สิริวรรณ โฉมจํารูญ   
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
บทคัดยอ 

         การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (เปรียบเทียบธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจครอบครัว ในกลุม SET100) โดยใชขอมูลกลุมตัวอยาง
จากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยูในกลุม SET 100 ตอเนื่องกัน 3 ป ต้ังแตป 2551-2553 และมีการประกาศจายเงินปนผล
ในชวงเวลาดังกลาว จํานวน 56 บริษัท แบงเปน กลุมธุรกิจขนาดใหญจํานวน 33 บริษัท และธุรกิจครอบครัว จํานวน 23 
บริษัท  วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของราคาหลักทรัพย  ระหวางบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจครอบครัว 
กับ กลุมธุรกิจขนาดใหญ จากการประกาศจายเงินปนผล ใน 3 ชวงเวลา คือ ชวงประมาณการ 30 วันกอนการประกาศ
จายเงินปนผล ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล และชวงเกิดเหตุการณ 15 วันหลังการประกาศ
จายเงินปนผล จากนั้นเปรียบเทียบความแปรปรวนโดยใช ANOVA Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจ
ขนาดใหญมีความแปรปรวนของราคาหลักทรัพย จํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัท 
แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) และบริษัท.ปตท.เคมีคัล จํากัด (มหาชน) 
ในขณะที่ในกลุมธุรกิจครอบครัวการประกาศจายเงินปนผลในชวงเวลาดังกลาวไมมีผลตอราคาหลักทรัพย  

 

ความสําคัญของปญหา 
การลงทุนในตลาดทุนหรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นผูลงทุนจะไดรับผลตอบ แทน 2 สวน

ดวยกันคือ เงินปนผล (Dividend) และกําไรจากสวนตางของราคาหุน (Capital Gain) ซึ่งตามทฤษฎี Dividend Irrelevance 
Theory ที่เสนอโดย Miller และ Modigliani (1961) กลาววา การจายเงินปนผลไมมีผลตอราคาหลักทรัพย แต Gordon (1963) 
และ Linter (1962) มีความเห็นที่ตรงกันขามวานโยบายเงินปนผลมีความสําคัญตอมูลคาของกิจการ ตามทฤษฎี The Bird in 
the hand Theory ที่เสนอวาผูถือหุนมีความพอใจที่จะรับเงินปนผลในขณะนี้มากกวากําไรจากราคาหุนสามัญที่จะเพิ่ม ขึ้นใน
อนาคต เพราะเงินปนผลในปจจุบันมีความแนนอนมากกวาผลตอบแทนที่ผูถือหุนจะไดรับกลับมาในอนาคต เนื่องจากการ
ทํากําไรจากสวนตางของราคาหุน (Capital Gain) จะทําไดนอย โดยเฉพาะในชวงที่ตลาดผันผวน 

 

นิยามศัพท 
กลุมธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง กลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ผานคุณสมบัติและ

ไดรับการคัดเลือกใหอยูในกลุม SET 100 Index และเปนบริษัทที่ไมตรงตามนิยามธุรกิจครอบครวั 
กลุมธุรกิจครอบครัว หมายถึง กลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ผานคุณสมบัติและ

ไดรับการคัดเลือกใหอยูในกลุม SET 100 Index และเปนบริษัทที่ตรงตามนิยามของธุรกิจครอบครัว 
ดัชนี SET 100 Index หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพยที่จําแนกตามขนาดของบริษัท ประกอบดวยบริษัทใหญสุด 100 

อันดับแรก โดยพิจารณาจากมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด สภาพคลองในการซื้อขาย และการกระจายหุน  
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 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย ทําหนาที่เปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของ 

ผูลงทุนและผูระดมทุนเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร และ
มีระบบที่นาเชื่อถือและเขาถึงไดงาย  

 ผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย หมายถึง ผลตางระหวางผลตอบแทนที่แทจริงของหลักทรัพย กับ 
ผลตอบแทนที่แทจริงของตลาดหลักทรัพย 

         ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรัพย หมายถึง ผลรวมของผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพยในชวง
เหตุการณประกาศจายเงินปนผล 
                วันที่มีการประกาศจายเงินปนผล หมายถึง วันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD  (Record Date) ซึ่งแสดงวานักลงทุนใน
หลักทรัพยในวันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลที่บริษัทประกาศจายในงวดนั้น 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวของในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

1. แนวคิดธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่เปนกิจการใดๆ ที่มีครอบครัวถือครองความเปนเจาของ
สวนใหญไว หรือถือครองอํานาจการควบคุมและบริหารกิจการนั้น โดยมีสมาชิกของครอบครัวมากกวาสองคนมีสวนรวม
โดยตรงกับการดําเนินงานของกิจการ กลาวคือธุรกิจครอบครัวคือระบบรวมระหวางความเปนครอบครัวและความเปนธุรกิจ   
อีกนัยหนึ่งสมาชิกของครอบครัวที่เปนเจาของนั้น จะมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ขององคกรเสมอ  
รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการมั่นคงทางการเงินของครอบครัว โดย “ธุรกิจ” เปนเครื่องมือชวย
สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูที่ดี มีงานทํา และหาเลี้ยงตัวเองได กลาวโดยสรุปแลว ลักษณะเฉพาะของ
ธุรกิจครอบครัวคือธุรกิจที่หุนของกิจการมากกวาครึ่งหนึ่งเปนเจาของโดยสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หรือ
ธุรกิจที่มีการสืบทอดมาสูลูกหลานอีกรุนหนึ่ง หรือระบบธุรกิจที่มีครอบครัวเปนเจาของและบริหารจัดการโดยบุคคลใน
ครอบครัวเปนหลัก 

2. ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ในการวิเคราะหการลงทุน ผูลงทุนตองตระหนักถึงภาวะ
ประสิทธิภาพของตลาด เพื่อความเขาใจในกลไกการปรับตัวของราคาหลักทรัพยตอขาวสารขอมูลของหลักทรัพยนั้น ใน
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ ราคาหลักทรัพยจะสะทอนถึงขอมูลขาวสารตางๆอยางรวดเร็ว  โดยตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับต่ํา 
ขอมูลที่เผยแพรไปยังผูลงทุนอยางรวดเร็วและทั่วถึงไดแกขอมูลตลาด สวนตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับกลางขอมูลที่
เผยแพรไปยังผูลงทุนอยางรวดเร็วและทั่วถึงนอกจากขอมูลตลาดแลวยังมีขอมูลสาธารณะอื่นๆ ทั้งขอมูลในอดีต ปจจุบัน 
รวมถึงขอมูลที่คาดไว สวนตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับสูง ขอมูลที่เผยแพรไปยังผูลงทุนอยางรวดเร็วและทั่วถึงไดแกขอมูล
ทุกชนิด ไมวาจะเปนขอมูลสาธารณะ หรือขอมูลภายใน ดังนั้นในประสิทธิภาพระดับนี้จึงไมมีใครสามารถทํากําไรสวนเกิน
ได 

3. การทดสอบความผิดปกติในระหวางปปฏิทิน การศึกษาหลายๆ ช้ินพยายามที่จะศึกษาวา มีผลตอบแทนเกิน
ปกติเกิดขึ้นในชวงเวลาใดในระหวางปหรือไม (Calendar effect) ซึ่งทําใหผูลงทุนสามารถนํามาใชในการพยากรณ
ผลตอบแทนของหุนได การศึกษาดังกลาวนั้น ไดแก การศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหวางวัน (Intraday effect) 
การศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในวันจันทร (Monday effect) การศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในสัปดาห 
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(Day-of-the-week) การศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห (Weekend effect) การศึกษาความผิดปกติที่
เกิดขึ้นในเดือนใด ๆ (Monthly effect) และการศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม (The January effect) เปนตน 
ผลการศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหวางปปฏิทินตามชวงเวลาตางๆเหลานั้นพบวามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ทําใหไดผล
คัดคานสมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด  

2. การทดสอบผลกระทบในเรื่องขนาด ผูวิจัยหลาย ๆ รายนําผลกระทบในเรื่องขนาด (The size effect) มาใชใน
การศึกษาโดยทําการทดสอบผลกระทบของขนาดที่มีตออัตราผลตอบแทนรับรูความเสี่ยงผลการวิจัยพบวา ผลตอบแทนรับรู
ความเสี่ยงในชวงที่ทําการศึกษาคือ ชวงเวลา 20-35 ป ของธุรกิจขนาดเล็กมีสูงกวาขนาดใหญอยางเห็นไดชัด นอกจากนั้น 
การศึกษาโดยใชขอมูลคาใชจายในการซื้อขายหุนก็ยืนยันวามีผลกระทบในเรื่องของขนาดเกิดขึ้นจริง ดังนั้น จากผล
การศึกษาสวนใหญ ทําใหสรุปไดวา ขนาดธุรกิจเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความผิดปกติของสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ 
และตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดความผิดปกติไดแก ความเสี่ยง คาใชจายในการซื้อขาย นอกจากนั้น ผลสรุปยังช้ีใหเห็นวา 
ผลกระทบในเรื่องขนาดควรจะตองนํามาพิจารณาทุกครั้งที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนกับเหตุการณ
สําคัญอยางใดอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนําการศึกษาผลกระทบในเรื่องกลุมธุรกิจมาใชเพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศ
จายเงินปนผลวา  การจายปนผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย ในกลุมธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจครอบครัวตางกันหรือไม 

3. ทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) เปนทฤษฎีที่ศึกษาถึงพฤติกรรมที่บริษัทหรือผูถือหุนรายใหญ
สงสัญญาณใหกับผูถือหุนรายยอย ซึ่งอาจจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุนได กลาวคือ ราคาหุน มีแนวโนมที่จะ
ปรับตัวลดลง สําหรับบริษัทที่มีการจายเงินปนผลลดลงจากปกอน (Decreasing Dividend Payout Ratio) จากการศึกษาพบวา 
ราคาหุนจะปรับลดลงกอนวันที่บริษัทจะประกาศจายเงินปนผลจริง และจะปรับตัวลดลงต่ําที่สุดในวันที่มีการประกาศ
จายเงินปนผลที่ลดลง จากนั้นราคาหุนมีแนวโนมจะปรับตัวขึ้นทันที นักลงทุนที่ชอบการเก็งกําไรสามารถที่จะซื้อหุน
ลักษณะนี้เพื่อการเก็งกําไรในวันที่บริษัทประกาศลดการจายเงินปนผล เพื่อหวังราคาหุนปรับตัวขึ้น ในทางกลับกัน ราคาหุน
มีแนวโนมจะปรับตัวสูงขึ้นถาบริษัทจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา  (Increasing Dividend Payout Ratio) และจาก
การศึกษาพบวา ราคาหุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกอนวันที่ประกาศจริง และจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในวันที่ประกาศเพิ่มการ
จายเงินปนผล หลังจากนั้นราคาจะปรับตัวลดลงทันที นักลงทุนที่ชาญฉลาดอาจจะถือจังหวะนี้ ขายทํากําไรได 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
          สุดธิดา  ตรีตรง (2553)   ศึกษาผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผลที่มีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดับปานกลางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยทําการศึกษาเหตุการณประกาศจายเงินปนผล ของบริษัทจดทะเบียนที่อยูในดัชนี SET 100 ในชวงป 2548-
2551 จํานวน 530 ตัวอยาง แบงเหตุการณตามลักษณะการจายเงินปนผล และแบงตามหมวดอุตสาหกรรม วิธีการวิเคราะห
ขอมูลใชทฤษฎีแบบจําลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติ อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนการประกาศ 
ระหวางการประกาศ และหลังการประกาศจายเงินปนผลตามลําดับ จากนั้นเปรียบเทียบคาความแปรปรวนระหวางกลุมโดย
ใช ANOVA Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบวา เกิดผลตอบแทนเกินปกติเฉลี่ยสะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งสามชวง แสดงวามีนักลงทุนไดผลตอบแทนเกินปกติในทุกชวงของการประกาศจายเงินปนผล ดังนั้นถึงแมวาจะเกิด
ผลตอบแทนเกินปกติชวงประกาศจายเงินปนผลผลตอบแทนเกินปกติดังกลาวยังคงเกิดขึ้น อยางตอเนื่อง 
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          อภิญญา อารมณช่ืน (2550) ศึกษาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบตอราคาหลักทรัพยจากการจายเงินปน
ผล การศึกษาดังกลาวใชแบบจําลองตลาดในการศึกษาเหตุการณโดยทําการศึกษาการประกาศจายเงินปนผลสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ระหวางป พ.ศ 2546-2548 โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 กรณี กรณีที่1 ตามจํานวนเงินปนผลที่
ประกาศจาย โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมบริษัทที่จายเงินปนผลลดลง 2.กลุมบริษัทที่จายเงินปนผลเทา
เดิม 3.กลุมบริษัทที่มีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น กรณีที่ 2 แบงประชากรตามขนาดบริษัท ซึ่งแบงประชากรออกเปน 2 กลุมคือ 
1.กลุมบริษัทขนาดเล็ก 2.กลุมบริษัทขนาดใหญ ผลการศึกษาพบวากรณีแรกการประกาศจายเงินปนผลมีผลตอราคา
หลักทรัพย โดยสงผลใหมีผลตอบแทนที่เกินปกติเกิดขึ้นในหลักทรัพยทั้ง 3 กลุม โดยขาวประกาศจายเงินปนผลเปนขาวราย
ที่ทําใหราคาหลักทรัพยลดลง สะทอนใหเห็นวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมจัดอยูในกลุมตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ระดับกลาง เนื่องจากราคาหลักทรัพยในตลาดยังไมสะทอนขอมูลเงินปนผลของหลักทรัพย กรณีที่2 พบวาการประกาศ
จายเงินปนผลของธุรกิจที่มีขนาดแตกตางกันจะสงผลกระทบไดแตกตางกัน คือ ธุรกิจขนาดเล็กจะมีผลตอบแทนที่เกินปกติ
สูงกวาธุรกิจขนาดใหญ โดยผลตอบแทนที่เกินปกติของทั้ง 2 กลุมสงผลใหราคาหลักทรัพยลดลง  

นนทวัชร อนุสรณพาณิช (2548) ศึกษาการตอบสนองของตลาดจากการประกาศเงินปนผลโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผล ที่มีตอผลตอบแทน ของหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยโดยทําการศึกษาการประกาศจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ระหวางป พ.ศ. 2545-2547 โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมที่มีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น 2.กลุมที่จายเงินปนผลลดลง 3.กลุมที่จายเงินปนผล
คงที่จากนั้นใชแบบจําลองตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติโดยทําการเปรียบเทียบระหวางชวงกอนประกาศเงินปนผล 
ชวงระหวางประกาศเงินปนผล และชวงหลังประกาศเงินปนผล การศึกษาพบวาบริษัทที่มีการประกาศจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น
มีผลตอบแทนเกินปกติในชวงประกาศจายเงินปนผลโดยราคาหุนมีการตอบสนองที่เปนบวกในชวงวันประกาศตรงขามกับ
กรณีการประกาศจายเงินปนผลลดลงพบวามีผลตอบแทนเกินปกติ ในชวงประกาศจายเงินปนผลเชนเดียวกันแตเปนดานลบ
และสําหรับกรณีที่มีการประกาศจายเงินปนผลคงที่ ผลการศึกษาไมสามารถอธิบายความสัมพันธดังกลาวได 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
         ในการศึกษาเรื่องการตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียน ใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (เปรียบเทียบธุรกิจขนาดใหญ กับ ธุรกิจครอบครัว ในกลุม SET100) ผูวิจัยไดมีการ
ดําเนินการศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมดัชนี SET100 โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. การจัดกลุมประชากร ในการศึกษาครั้งนี้มีบริษัทจํานวน 56 บริษัท ที่มีการ 
ประกาศจายเงินปนผลสม่ําเสมอสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนระหวางป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 โดยแบง

การศึกษาเปน 2 กลุมตัวอยาง ไดแก 
  กลุมธุรกิจขนาดใหญ   จํานวน  33 บริษัท 
  กลุมธุรกิจครอบครัว    จํานวน  23 บริษัท 

2 การคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพย  การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเหตุการณที่สนใจ (Event 
Study) โดยกําหนดใหวันประกาศจายเงินปนผลเปนวันที่ 0 กําหนดชวงระหวางเกิดเหตุการณ 3 ชวงเวลา คือ 

ชวงที่ 1 ชวงประมาณการ คือชวง 30 วัน กอนวันแจงมติการจายเงินปนผล   
ชวงที่ 2 ชวงเกิดเหตุการณ 15 วัน กอนประกาศจายเงินปนผล 
ชวงที่ 3 ชวงเกิดเหตุการณ 15 วัน หลังประกาศจายเงินปนผล 
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โดยทําการเก็บรวบรวมราคาปดรายวันของหลักทรัพย ใน 3 ชวงเวลาดังกลาว  เพื่อใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทน
ของ หลักทรัพย   

3 ประมวลผลทางสถิติดวยการทดสอบความแปรปรวน ANOVA Test  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ซึ่งมีขั้นตอน
การทดสอบดังนี้ 

 

กลุมท่ี 1 กลุมธุรกิจครอบครัว 
 จากการทดสอบคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากหลักทรัพยจํานวน 23 บริษัท ที่มีการประกาศจายเงินปนผล 

โดยใชอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยของกลุมธุรกิจครอบครัว ในชวง 30 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล เปรียบเทียบ
กับ ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล  ชวง 30 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล เปรียบเทียบกับ 
ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันหลังการประกาศจายเงินปนผล และในชวงเกิดเหตุการณ 15 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล 
เปรียบเทียบกับ ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันหลังการประกาศจายเงินปนล โดยการทดสอบ ANOVA:TWO Factor without 
Replication  ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลในชวง
ประมาณการ 30 วัน และชวงเกิดเหตุการณ 15 วันของการประกาศจายปนผล และชวงเกิดเหตุการณ  15 วัน หลังประกาศ
จายเงินปนผลไมมีผลตอราคาหุนของธุรกิจครอบครัว 

กลุมท่ี 2 กลุมธุรกิจขนาดใหญ 
 จากการทดสอบคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากหลักทรัพยจํานวน  33 บริษัท ที่มีการประกาศจายเงินปนผล 

การทดสอบโดยใชอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยของกลุมธุรกิจขนาดใหญ ในชวง 30 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล 
เปรียบเทียบกับ ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล ในชวง 30 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล 
เปรียบเทียบกับ ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันหลังการประกาศจายเงินปนผล และชวงเกิดเหตุการณ 15 วันกอนการประกาศ
จายเงินปนผล เปรียบเทียบกับ ชวงเกิดเหตุการณ 15 วันหลังการประกาศจายเงินปนผล โดยการทดสอบ ANOVA:TWO 
Factor without Replication  ผลจากการทดสอบ สรุปไดวาการตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผล
ในชวงประมาณการ 30 วัน และชวงเกิดเหตุการณกอนและหลัง15วันของการประกาศจายเงินปนผลมีผลตอราคาหุนของ
ธุรกิจขนาดใหญ เนื่องจากการทดสอบสมมติฐานพบวามีความแตกตางกันในการประกาศจายเงินปนผลในกลุมธุรกิจขนาด
ใหญ  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) ซึ่งอยูในคําสั่ง Post Hoc วาคูใดมี
ความแตกตางกัน ซึ่งจากการทดสอบเปนรายคู ในกลุมธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 33 บริษัท มีจํานวน 4 บริษัท ไดแก 

1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT)  สรุปผลไดวา ชวงเวลา 30 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล อัตรา
ผลตอบแทนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตกตางจากชวง 15 วันกอนประกาศจายปนผล 

2. บริษัท.ปตท.เคมีคัล จํากัด (มหาชน) (PTTCH )  สรุปผลไดวา ชวงเวลา 30 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล อัตรา
ผลตอบแทนของบริษัท.ปตท.เคมีคัล จํากัด (มหาชน) แตกตางจากชวง 15 วันหลังประกาศจายปนผล 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  (BAY)  สรุปผลไดวา ชวงเวลา 15 วันกอนการประกาศจายเงินปนผล อัตรา
ผลตอบแทนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  แตกตางจากชวง 15 วันหลังประกาศจายปนผล 

4. บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (LPN) สรุปผลไดวา ชวงเวลา 30 วันกอนการประกาศจายเงิน
ปนผล อัตราผลตอบแทนของบริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) แตกตางจากชวง 15 วันกอน
ประกาศจายปนผล 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   
         จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การตอบสนองของราคาหลักทรัพยจากการประกาศจายเงินปนผลโดยการ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ในกลุมธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจครอบครัว พบวาราคาหลักทรัพยของกลุม
ธุรกิจครอบครัวไมตอบสนองตอการประกาศจายเงินปนผล ในขณะที่กลุมธุรกิจขนาดใหญนั้นราคาหลักทรัพยได
ตอบสนองตอการประกาศจายเงินปนผล 

จากผลการทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาการประกาศจายเงินปนผล ไมทําใหราคาหุนเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในธุรกิจครอบครัว ตามแนวคิดธุรกิจครอบครัว ที่กลาวไววาธุรกิจครอบครัวนั้นหมายถึง ธุรกิจที่หุนของกิจการ
มากกวาครึ่งหนึ่งเปนของเจาของอยูแลวและผูถือหุนจึงจําเปนตองรักษาสัดสวนการถือหุนเอาไวเพื่อใหมีอํานาจในการ
บริหาร ทําใหหุนในกลุมนี้ มีสภาพคลองต่ํา  ในขณะที่บริษัทขนาดใหญนั้นมีสภาพคลองสูง และมีชองทางในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหกับนักลงทุนหลายชองทางทําใหนักลงทุนสวนใหญจะรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ทําใหราคาหุนมี
การตอบสนองตอขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนจะทํากําไรจากสวนตางของราคาหุนได โดยเขามาเก็งกําไรใน
ชวงเวลาประกาศจายปนผลเพื่อสรางผลกําไรจากสวนตางของราคาหุน และผลตอบแทนจากเงินปนผล 

จากผลการทดสอบของธุรกิจขนาดใหญแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยที่นักลงทุนสวนใหญยังขาดความรูในการลงทุน  โดยไมใชขอมูลสาธารณะทั้งหมดในการพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ตามหลักของทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยังเปนตลาดที่
ออนไหวตอขอมูลขาวสาร ทําใหนักลงทุนยังทํากําไรเกินปกติจากการลงทุนได โดยไมไดใชขอมูลสาธารณะทั้งหมด
ประกอบการตัดสินใจลงทุน   ดังนั้นนักลงทุนควรใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในชวงที่มีการประกาศจายเงิน
ปนผล รวมทั้งหนวยงานที่ เกี่ยวของควรหาแนวทางพัฒนาความรูของนักลงทุน เพื่อไมใหนักลงทุนกลุมใดไดรับ
ผลประโยชนจากการลงทุนเหนือกลุมอื่น 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ชยคริษฐ ชยุตมวรกานต,สิริวรรณ โฉมจํารูญ 
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ” วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทําการคัดเลือกใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในป พ.ศ. 2547 และหมดอายุในป พ.ศ. 2550 จํานวน 6 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และใชขอมูลรายสัปดาห โดยมีปจจัยตางๆที่นํามาศึกษามีทั้งหมด 5 ตัวแปร ไดแก ราคาหุนสามัญ 
(CURRENT STOCK PRICE) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET INDEX) ระยะเวลาในการใชสิทธิ (TIME TO EXPIRATION) 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป(YIELD) และคาความเสี่ยงของหลักทรัพยเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) ซึ่ง
ใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method: OLS) เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแตละแบบจําลอง 

จากการศึกษาครั้งนี้พบวาตัวแปรอิสระที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอยางมีระดับนัยสําคัญและมีทิศทางตรง
ตามสมมติ ฐานที่ต้ังไว ไดแกราคาหุนสามัญ (CURRENT STOCK PRICE) ระยะเวลาในการใชสิทธิ (TIME TO 
EXPIRATION) และดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET INDEX)  และตัวแปรอิสระที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิแตไมตรง
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไวไดแกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป(YIELD) ตัวแปรอิสระที่ไมมีผลตอราคาใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คือ คาความเสี่ยงของหลักทรัพยเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) 
 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เริ่มเปดทําการซื้อขายครั้งแรกเมื่อ 30 เมษายน   พ.ศ. 2518 เพื่อจัดใหมีแหลง

กลางในการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการออมทรัพย และการระดมเงินทุนในประเทศ และหลังจากที่มีการออก
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทเอกชนสามารถออกตราสารระดมทุนจากประชาชนได
โดยตรง ทําใหมีการออกตราสารทางการเงินมากขึ้น เชน  หุนสามัญ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนกูใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrant) เปนตน ทําใหประชาชนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น บริษัทที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะไดรับประโยชน จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ทําใหบริษัทสามารถสามารถระดมทุนสําหรับดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
โดยไมตองจายเงินปนผลแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและไมตองออกหุนเพิ่มทุนในทันที และในการการออกขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิไมมีผลใหบริษัทเพิ่มจํานวนหุน ถายังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ดังนั้นการออกขายใบสําคัญแสดงสิทธิจึงไมมี
ผลกระทบกับกําไรเฉลี่ยตอหุน ( Dilution Effect ) ทําใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถวางแผนการดําเนินกิจการ
ระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ทําใหผูลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งผูลงทุนที่มีเงินทุนจํากัด
สามารถซื้อหุนที่ตองการได โดยซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิไวกอน แลวใชสิทธิซื้อหุนสามัญเมื่อถึงเวลาใชสิทธิ อีกทั้งผูลงทุน
สามารถทํากําไรไดจากสวนตางของราคาเสนอซื้อ เสนอขาย (Capital Gain) และใบสําคัญแสดงสิทธิเปนอีกหนึ่งทางเลือก
สําหรับใชปองกันความเสี่ยงได ใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับแรกออกมาในป พ.ศ. 2533 โดย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการใช
ช่ือวา BBC-W เปนใบสําคัญแสดงสิทธิแบบยุโรป ซึ่งมีการใชสิทธิไดเพียงครั้งเดียว ณ วันหมดอายุ มีอายุทั้งสิน 3 ป โดย
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กําหนดใหใชสิทธิระหวางวันที่ 8 – 28 เมษายน พ.ศ. 2535 ที่ราคาใชสิทธิ 10 บาท และไดปรับลดลงเหลือ 9.89 บาท 
จนกระทั่งปจจุบัน (เดือน สิงหาคม 2554 ) มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพยจํานวน 63 
หลักทรัพย ซึ่งจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิมีปริมาณที่เพิ่ม แสดงไดจากภาพที่1 แสดงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิต้ังแตป 
พ.ศ. 2533 –  2553  เปนที่นาสนใจวาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิในป พ.ศ. 2547 – 2550 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้น คือ 79 , 82 , 79 และ 71 ใบ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณามูลคาการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิพบวาในป 
พ.ศ. 2547 - 2550 มีปริมาณมูลคาการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระดับที่สูงคือ 212,810.61 ลานบาท แสดงในภาพที่ 2 
แสดงมูลคาซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้ังแตป พ.ศ. 2547  - 2553 

จากการที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมีมูลคาการซื้อขายหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป พ.ศ. 
2547 - 2550 ที่มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีมูลคาซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่สูงที่สุด ดังนั้นจึงเปนชวงเวลาที่
นาสนใจศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถาผูลงทุน มีความเขาใจถึงกลไก
และลักษณะการทํางานของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ก็จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการกระจายการลงทุน และปองกันความ
เสี่ยงจากการลงทุนได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
การศึกษานี้ไดกําหนดสมมุติฐานตามปจจัยที่กําหนดดังนี้ 
1. ราคาหุนสามัญ  
2. ระยะเวลาในการใชสิทธิ  
3. ความเสี่ยงของหลักทรัพยที่เทียบกับตลาดหลักทรัพย ( Beta ) 
4. อัตราดอกเบี้ยที่ไมมีความเสี่ยง  
5. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป ( Yield ) 
จากปจจัยดังกลาวมีอยางนอย 1 ปจจัยที่สงผลตอราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ ใชขอมูลราคาตลาดของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ขอมูลเปน 
รายสัปดาห ต้ังแต ป พ.ศ.2547 – 2550   โดยทําการคัดเลือกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียน 
ในป พ.ศ. 2547 และ หมดอายุในป พ.ศ. 2550 ซึ่งมีดังตอไปนี้ 

1. BTC-W1        ออกโดย บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จํากัด (มหาชน)  
2. CK-W1  ออกโดย บรษิัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
3. EASTW-W1   ออกโดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  
4. MAJOR-W1   ออกโดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
5. MODERN-W  ออกโดย บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)  
6. PATKL-W1    ออกโดย บริษัท บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน) 
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คํานิยามศัพท 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) หมายถึง ศูนยกลางการซื้อขาย

หลักทรัพยของประเทศไทย ทําหนาที่เปนตลาดรองเพื่อซื้อขายหลักทรัพย 
หลักทรัพย (Securities) หมายถึง ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิ์ในทรัพยสิน เชนตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ต๋ัวเงิน หุน 

หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ผลตอบแทน ( Return ) หมายถึง ผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งอาจเปนดอกเบี้ย 

เงินปนผล หรือกําไรจากการขายหลักทรัพย 
ความเสี่ยง ( Risk ) หมายถึง โอกาสที่จะไมไดรับผลตอบแทนที่คาดเอาไว หรือ โอกาสที่จะสูญเสียผลตอบแทน 

และเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ( Warrant ) หมายถึง ตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยประเภทหนึ่งที่ใหสิทธิ์แกผูถือในการ

ที่จะซื้อหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์ของบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในจํานวนและราคาที่กําหนดไว 
สัมประสิทธ์ิคาเบตา ( β ) หมายถึง ตัววัดความเสี่ยงที่แสดงถึงการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนของหลักทรัพย

กับผลตอบแทนของตลาด 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลการศึกษานี้จะเปนแนวทางตอผูลงทุนในการตัดสินใจในการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่ง

ในการกระจายความเสี่ยง   
 

แนวคิด และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีอุปสงค และอุปทาน (Demand and Supply) (www.nkc.kku.ac.th)  
อุปสงค (Demand)  
 อุปสงค หมายถึง ความตองการสําหรับสินคา และบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยทั่วๆ ไปแลวเราสามารถที่จะแบง

ประเภทของอุปสงคไดดังตอไปนี้  
  1. อุปสงคตอราคา (Price Demand)  

   2. อุปสงคตอรายได (Income Demand)  
3. อุปสงคตอราคาสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาที่กําลังพิจารณาอยู (Cross Demand)  

อุปทาน (Supply)  
 อุปทาน คือ จํานวนตางๆ ของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูผลิตพรอมที่จะผลิตออกขาย ณ ระดับราคาตางๆ ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับประเภทของอุปทานนั้นจะมีอยูเพียงแคชนิดเดียวก็คืออุปทานตอราคา (Price Supply)  
ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
 ไดมีการนําเอาแนวคิดการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยของ Markowitz ไปศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเปนแนวคิดที่

เรียกวา ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ใจความสําคัญของทฤษฎี CAPM พูด
ถึงความเสี่ยงที่ขจัดไดของ Markowitz วาเปนความเสี่ยงไมเปนระบบนั่นเอง ซึ่งเปนความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพยอัน
เกิดมาจากการดําเนินงานของธุรกิจกับความเสี่ยงที่เปนระบบซึ่งไมสามารถขจัดไดเปนความเสี่ยงของตลาดที่มีผลกระทบ
ตอทุกๆหลักทรัพยเกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 
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ทฤษฎี CAPM ในแนวทางของ William F. Sharpe 
 จากแนวคิดขางตน Sharpe ไดพัฒนาตัวแบบดัชนีตลาด (Market Model) แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้งตลาด แทนการหาความสัมพันธระหวางหลักทรัพยใดๆ
เพื่อใหอยูในฐานการเปรียบเทียบเดียวกันและไดสมการ  Characteristic Line คือ 

  Ri    =   αi + βi Rm + ei 
บริษัทท่ีนํามาศึกษา 
1. บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)  
4. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา และ ผลการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
          การประชากรในการศึกษาครั้งนี้  จะทําการศึกษาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนในป พ.ศ. 2547 และหมดอายุ

ในป พ.ศ. 2550  
  ดังนั้นกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งหมด 6 บริษัท เนื่องจากมี 6 บริษัท ที่จดทะเบียนในป พ.ศ. 2547 – 

และหมดอายุในป พ.ศ. 2550 ในการศึกษามีการเก็บขอมูลเปนรายสัปดาห ดังตารางแสดงใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จดทะเบียน 
พ.ศ. 2547 และหมดอายุ พ.ศ. 2550 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
         แบบจําลองที่ใชในการคนควาวิจัยจะสรางความสัมพันธของ ปจจัยที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทําการศึกษาโดยการประมวลผล จากมีปจจัยตาง ๆ ทั้งหมด 6 ปจจัย ที่เลือกมาเพื่อเปน ตัวแปรอิสระ โดยการหาคา
ความสัมพันธนั้นจะใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 
Least Squares) โดยมีแบบจําลองดังตอไปนี้ 

แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
W,t    =          α + β1 S t + β2 INDEXt + β3 TIMEt -β4 YIELDt  + β5 BETAt   

 

โดยที่  W  หมายถึง         ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  t                    หมายถึง         ระยะเวลาที่เก็บขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2547 , 2548 , 2549 , 2550  

α   หมายถึง         คาคงที่ 
S                    หมายถึง         ราคาหุนสามัญ โดยใชขอมูลทุกวันศุกรถาสัปดาหไหน  วันศุกรเปนวันหยุด

เปลี่ยนเปนราคาหุนสามัญสุดทายของสัปดาห (หนวย: บาท) 
INDEX  หมายถึง ดัชนตีลาดหลักทรัพย Set Index (หนวย : จุด) 
TIME   หมายถึง ระยะเวลาที่เหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ (หนวย: วัน) 
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YIELD  หมายถึง อัตราดอกผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป (หนวย: จุด) 
BETA   หมายถึง ความเสี่ยงของหลักทรัพยเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย (หนวย: จุด) 
β1…. Β5   หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท บางปะกงเทอรมินอล จํากัด (มหาชน) 
 ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
BTC_W = -0.320454+0.496022(BTC_S)+0.000291 (INDEX)+0.000706 (TIME)     
    t          (-0.507559)   (7.890931)**       (0.454799)          (1.936683)                   
              -0.022109 (YIELD)+0.007052(BETA)+ 0.881654(AR1)   
                (-0.292670)          (1.290953) 
  ** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95% 
 โดยมีคา  R2   = 0.981218 
  Adjusted R2 = 0.980413 
  F-statistic = 1218.971 (Sig = 0.000000)   
  Durbin-Watson = 2.216888 
จากสมการถดถอยเชิงซอน อธิบายไดดังนี้ 

จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 0.496022 และคา t-Statistic มีคาเทากับ 7.890931 (คา 
Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.49 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท ช.การชาง จํากัด(มหาชน) 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
CK_W =   - 4.090347+0.752816(CK_S)+ 0.002007 (INDEX)+ 0.001221 (TIME)   
   t            (-0.507559)   (7.890931)**        (0.454799)          (1.936683)**               
               +0.046753 (YIELD) +0.003928 (BETA)+ 0.698075(AR1)   
                (-0.292670)               (1.290953) 
    ** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95% 
 โดยมีคา  R2   = 0.989655 
  Adjusted R2 = 0.989209 
  F-statistic = 2216.256 (Sig = 0.000000)   
  Durbin-Watson = 2.011058  
 

จากสมการถดถอยเชิงซอน อธิบายไดดังนี้ 
1. ราคาหุนสามัญ ( Current Stock Price )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 0.752816 

และคาt-Statistic มีคาเทากับ 7.890931( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 
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บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.75 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

2. ระยะเวลาในการใชสิทธิ ( Time to Expiration )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 
0.752816 และคา t-Statistic มีคาเทากับ 0.001221 (คา Prob. เทากับ 0.0002 ) สามารถอธิบายไดวา ถาระยะเวลาในการใช
สิทธิเปลี่ยนแปลงไป 1 วัน สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.75 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
EAST_W = - 0.402855+0.131029(EAST_S)+ 0.000291(INDEX) - 0.000528(TIME) 
   t               (-0.612937)     (31.11631)**         (0.411256)          (-2.485769)**         
                + 0.179518(YIELD) - 0.003345 (BETA)+ 0.738666(AR1)   
                   (2.731989)**            (-0.267942) 
  ** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95% 
 โดยมีคา  R2   = 0.985125 
  Adjusted R2 = 0.984505 
  F-statistic = 1589.427 (Sig = 0.000000)   
  Durbin-Watson= 2.148522 
จากสมการถดถอยเชิงซอน อธิบายไดดังนี้ 

1. ราคาหุนสามัญ ( Current Stock Price )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 0.131029 
และคา t-Statistic มีคาเทากับ 31.11631 (คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 
บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.13 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

2. ระยะเวลาในการใชสิทธิ ( Time to Expiration )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ -
0.000528 และคา t-Statistic มีคาเทากับ -2.485769 ( คา Prob. เทากับ 0.0141 ) สามารถอธิบายไดวา ถาระยะเวลาในการใช
สิทธิเปลี่ยนแปลงไป 1 วัน สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.0005 บาท ในทิศทางตรงกันขาม 
ณ ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไมไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

3. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป (YIELD)จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคา
เทากับ 0.179518 และคา t-Statistic มีคาเทากับ 2.731989( คา Prob. เทากับ 0.0071 ) สามารถอธิบายไดวา ถาอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป 1 เปอรเซ็นต สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 
0.18 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไมไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
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MAJOR_W = -5.30539+0.431179(MAJOR_S)+0.001957(INDEX)+0.001107(TIME) 
   t                (-5.609138)   (14.61549)**        (1.979797)**        (2.771422)**         

        +0.035853 (YIELD)+0.012219 (BETA)+ 0.782623 (AR1)   
                    (0.336367)           (1.202597) 
   ** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95% 
โดยมีคา  R2   = 0.946842 
  Adjusted R2 = 0.944580 
  F-statistic = 418.5752 (Sig = 0.000000)   
  Durbin-Watson = 2.085143 

1. ราคาหุนสามัญ ( Current Stock Price ) จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 0.431179
และคา t-Statistic มีคาเทากับ 14.61549( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 
บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.43 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย ( INDEX )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของดัชนีตลาดหลักทรัพยมีคาเทากับ 0.001957
และ คา t-Statistic มีคาเทากับ 1.979797 ( คา Prob. เทากับ 0.0497 ) สามารถอธิบายไดวา ถาดัชนีตลาดหลักทรัพย
เปลี่ยนแปลงไป 1 จุด สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.001 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

3. ระยะเวลาในการใชสิทธิ ( Time to Expiration )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 
0.001107 และคา t-Statistic มีคาเทากับ 2.771422 ( คา Prob. เทากับ 0.0063 ) สามารถอธิบายไดวา ถาระยะเวลาในการใช
สิทธิเปลี่ยนแปลงไป 1 วัน สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.001 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 
MODERN_W =  -5.081847+0.134500(MODERN_S)+0.000757(INDEX)+0.003480(TIME) 
      t                 (-3.967440)    (5.296625)**          (0.573393)          (5.117934)**         

              +0.003692(YIELD) +0.007463 (BETA) + 0.891640(AR1) 
                        (0.058923)          (0.473743) 
   ** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95% 
 โดยมีคา  R2   = 0.922514 
  Adjusted R2 = 0.919240 
  F-statistic = 281.7657 (Sig = 0.000000)   
  Durbin-Watson= 1.830307 

1. ราคาหุนสามัญ ( Current Stock Price ) จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 0.134500
และคา t-Statistic มีคาเทากับ 5.296625( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 
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บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.13 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 
 

2. ระยะเวลาในการใชสิทธิ ( Time to Expiration )จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 
0.003480และคา t-Statistic มีคาเทากับ 5.117934 ( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาระยะเวลาในการใช
สิทธิเปลี่ยนแปลงไป 1 วัน สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.003 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน) 

PATKL_W =   -0.661714+0.504165(PATKL_S) -0.000584(INDEX)+ 0.000542(TIME) 
   t                 (-1.454424) (7.716898)**        (-1.325786)         (1.781137)         
                   + 0.010112(YIELD) +0.004619(BETA) +0.916471(AR1) 
                     (0.176667)            (1.745668) 
** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95% 
 โดยมีคา  R2   = 0.952592 
  Adjusted R2 = 0.950617 
  F-statistic = 482.2421 (Sig = 0.000000)   
  Durbin-Watson= 2.062420 

1. ราคาหุนสามัญ ( Current Stock Price ) จากสมการ คาสัมประสิทธิ์ของราคาหุนสามัญมีคาเทากับ 0.504165 
และคา t-Statistic มีคาเทากับ 7.716898 ( คา Prob. เทากับ 0.0000 ) สามารถอธิบายไดวา ถาราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงไป 1 
บาท สงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลี่ย 0.50 บาท ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 95 
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 
 
บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
ราคาหุนสามัญ (Current Stock Price)  ราคาหุนสามัญเปนปจจัยที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิทุกใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ และมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ัง
ไว เนื่องจากเมื่อผูลงทุนซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีหุนสามัญเปนหลักทรัพยอางอิงนั้นถาราคาหุนสามัญราคาปรับเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหผูลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิมีโอกาสทํากําไรจากการใชสิทธิไดมากขึ้น สงผลใหมีความตองการในใบสําคัญแสดง
สิทธิเพิ่มขึ้น แตจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิมีจํานวนจํากัดตามที่แตละบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิมาขาย จึงสงผลถึง
ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิปรับราคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณความตองการในใบสําคัญแสดงสิทธิ แตถาราคาหุนสามัญราคาปรับ
ลดลงจะทําใหผูลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิมีโอกาสทํากําไรจากการใชสิทธิลดลงหรือขาดทุนจากการใชสิทธิได สงผลให
ความตองในใบสําคัญแสดงสิทธิลดลง จึงสงผลถึงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิมีราคาลดลง ความตองการในใบสําคัญแสดง
สิทธิจึงลดลงตามกัน จากปริมาณความตองการในใบสําคัญแสดงสิทธิกับปริมาณใบสําคัญแสดงสิทธินั้น ทั้งนี้เปนไปตาม
ทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน(Demand and Supply ) ตามกฎของอุปสงคที่กลาววาปริมาณความตองการจะแปรผกผันกับราคา 
และจากผลการทดสอบปจจัยราคาหุนสามัญมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ  
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ระยะเวลาในการใชสิทธิ (Time to Expiration) ระยะเวลาในการใชสิทธิเปนปจจัยที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว จํานวน 
3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ แตมี 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระยะเวลาในการใชสิทธิมีความสัมพันธทิศทางตรงกันขาม เนื่องจากวา
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะระบุระยะเวลาในการใชสิทธิไวซึ่งระยะเวลาใชสิทธินี้เปนปจจัยหนึ่งที่ผูลงทุนเห็นวา
เปนโอกาสที่ราคาหุนสามัญจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวาราคาใชสิทธิซึ่งทําใหผูลงทุนทํากําไรจากการใชสิทธิได ซึ่งจาก
หลักการมูลคาตามเวลา(Time Value) ที่คํานวณไดจากราคาตลาดของใบสําคัญแสดงสิทธิหักดวยราคามูลคาตามทฤษฎี
(Intrinsic Value) โดยถาราคาตลาดของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกวาราคามูลคาตามทฤษฎีจะทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิมีมูลคา
ตามเวลาหรือผูลงทุนมีไดกําไรจากการลงทุน ซึ่งถาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นยังคงมีอายุยาวนานก็จะเปดโอกาสใหผูถือทํา
กําไรไดมากขึ้น สงผลถึงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิมีราคาสูงขึ้น แตเมื่ออายุของใบสําคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาลดลงทําให
โอกาสราคาหุนสามัญจะปรับเพิ่มสูงกวาราคาใชสิทธิ จะนอยลงสงผลใหราคาใบสําคญัแสดงสิทธิมีราคาที่ลดลง 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET) ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนปจจัยที่มีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ 
โดยมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว จํานวน 1 บริษัท คือ บมจ.
เมเจอรซีนีเพล็ก กรุป ซึ่งราคาหุนสามัญของบมจ.เมเจอรซีนีเพล็ก กรุป มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพย และสงผลใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกัน 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป (YIELD) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป เปนปจจัยที่มีผลตอ
ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อวิเคราะหแลวพบวาอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ป เปลี่ยนแปลงไป ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิก็เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แตไมตรงกับสมมุติฐานที่ต้ังไว 

คาความเสี่ยงของหลักทรัพยเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย (BETA) อาจมาจากบริษัทที่ทําการคัดเลือกมานั้น คา 
Beta โดยเฉล่ียมีคานอยกวา 1 หมายความวาจะใหผลตอบแทนนอยกวาตลาด อีกทั้งนักลงทุนจะสามารถทํากําไรจากการ
สวนตางของราคาเสนอซื้อ เสนอขาย ของใบสําคัญแสดงสิทธิได การตัดสินใจลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ นักลงทุนไมได
พิจารณาจากคา Beta หรือความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้นๆแตอยางใด 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
ในการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูลงทุนควรที่จะศึกษาปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพราะ
เนื่องจากราคาหุนสามัญเปนปจจัยทีมีผลตอราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทดี ก็ทําใหผูลงทุนมีโอกาส
ในการทํากําไรจากการใชสิทธิได หรือ ทํากําไรจากสวนตางราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขายได  อีกทั้งการลงทุนในใบสําคัญ
แสดงสิทธินี้เปนทางเลือกหนึ่งในการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนของราคาหลักทรัพยได 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 การศึกษาในครั้งนี้ใชขอมูลเปนรายสัปดาห โดยใชราคาวันสุดทายของสัปดาห ซึ่งอาจทําใหขอมูลชวงระหวางวัน
ภายในสัปดาหไมไดนํามาประมวลผล ถาในระหวางสัปดาหมีความผันผวนของตลาดสูงก็จะสงผลใหการใชขอมูล ณ วัน
สิ้นสุดสัปดาหมีความผิดพลาดไดสูง ดังนั้นหากตองการใหผลการศึกษาชัดเจนและถูกตองมากขึ้น การศึกษาครั้งตอไปควร
เก็บขอมูลเปนรายวัน เพื่อความสมบูรณของชุดขอมูล อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ไมไดนําการจายเงินปนผลมาเปนขอมูลใน
การศึกษาเพราะการจายเงินปนผลของบริษัทที่ผูลงทุนถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยู ผูลงทุนจะมีคาเสียโอกาส(Opportunity 
costs) เนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมไดรับเงินปนผล ซึ่งอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหราคาใบสําคัญแสดงสิทธิลดรา 
เพราะความตองการใบสําคัญแสดงสิทธิลดลง 
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ปจจัยท่ีมีผลตอรายไดสนิเชือ่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 
 

วิลาสินี ศุขะพันธุ, ประสิทธ์ิ มะหะหมัด  
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 

บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยแบงออกเปน 3 
กลุม คือ ธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย และสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาปจจัยใดที่สงผลตอปริมาณรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแตละกลุม  

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
มีความแตกตางกันออกไปในแตละกลุมธนาคาร กลาวคือ ปจจัยที่มีผลตอปริมาณรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้ง
ระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ลูกคาช้ันดี  

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาช้ันดี  

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณรายไดสินเช่ือของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับเงินใหสินเชื่อ 
และปริมาณเงินฝาก  

 
บทนํา 

นับจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญตอธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ในรูปแบบ
ตางๆกัน ทั้งเลิกกิจการ เชน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ปรับปรุงระบบบริหารและกระบวน
ทัศนในการเติบโต อยางธนาคารกสิกรไทย แมกระทั่งเกิดสถาบันการเงินใหมๆ ในประเทศไทย เชน L&H Bank, Tisco, 
Islamic bank, Kiatnakin Bank ธ.ไทยเครดิต เปนตน ผลกระทบนั้นไดสงมาจนถึงปจจุบันซึ่งผานมากวาทศวรรษ พบวา 
ธนาคารพาณิชยหลายแหงไดมีการรวมลงทุนกับธนาคารใหญจากตางประเทศ เพื่อความอยูรอด เชน ธนาคารยูโอบี ธนาคาร
ธนชาติ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไอซีบีซี เปนตน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปญหาของสถาบันการเงินเหลานั้นคือ การ
บรหิารสินเชื่อที่ไมมีคุณภาพ  

สินเชื่อเปนสินทรัพยหลักในการหารายไดของสถาบันการเงิน โดยทั่วไป กวา 50% ของรายไดทั้งหมดของ
ธนาคารพาณิชยไดรับรายไดจากเงินใหสินเชื่อ ดังนั้น ประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อที่ดี ยอมหมายถึงความมั่นคง ผล
ประกอบการที่ดีและการเติบโตของสถาบันการเงินนั้นๆ จึงเปนเหตุใหธนาคารพาณิชยมีมาตรการตาง ๆ ในการปลอย
สินเชื่อออกมาเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และกลุมผูถือหุน เพื่อเปนการยืนยันวาธนาคาร
พาณิชยแหงนั้นนําเงินของผูฝากเงิน และผูถือหุนไปใชอยางรอบคอบ ภายใตกระบวนการพิจารณากลั่นกรองที่รอบคอบ 
และมีการบริหารจัดการที่ดี และทันสมัย ซึ่งจะสงผลถึงการสรางความนาเชื่อถือใหกับธนาคารพาณิชยเองอีกดวย  

ธนาคารพาณิชยในปจจุบันมี 32 ธนาคาร โดยแบงเปนธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 17 ธนาคาร 
และสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ 15 ธนาคาร ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลกระทบตอรายได
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จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย การศึกษานี้จะแยกการศึกษาออกเปนสามกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การศึกษาธนาคารพาณิชยทั้ง
ระบบ กรณีที่สอง การศึกษาเฉพาะกลุมธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย และกรณีที่สาม การศึกษากลุมสาขา
ธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย  

 

นิยามศัพท  
ธนาคารพาณิชย หมายถึง ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบการธนาคารพาณิชย และมีความหมาย

รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยในราชอาณาจักรไทยได  
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ หมายถึง สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย  
การใหสินเชื่อ หมายถึง การใหกูยืมเงิน หรือ ซื้อลด หรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน เปนเจาหนี้เนื่องจากไดจาย หรือสั่งจายเงิน

เพื่อประโยชนของลูกคา หรือไดเปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายเงินตามภาระผูกพันตามเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือภาระผูกพันอื่น  
ปริมาณเงินฝาก หมายถึง ปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยรับฝากจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงสถาบันการเงิน

ตางๆ  
ปริมาณเงินใหสินเชื่อ หมายถึง ปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อ โดยแบงเปนประเภทของสินเชื่อ ระยะเวลาของ

สินเชื่อ ภายใตการกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  
ดอกเบี้ยเงินฝาก หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 1 ปเฉลี่ย โดยอางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย  
ดอกเบี้ยเงินกู หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาช้ันดีเฉลี่ย โดยอางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยน 

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอางอิงเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ  
อัตราดอกเบี้ย LIBOR (London interbank offered rate): อัตราดอกเบี้ย LIBOR เปนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการกูยืม

เงินระยะสั้นโดยไมมีหลักประกัน ระหวางธนาคารที่มีช่ือเสียง มีขนาดใหญในตลาดเงินลอนดอนซึ่งเปนศูนยกลางการคา
เงินที่สําคัญของโลก การกูยืมเงินสกุลหลักๆ เชน เงินสกุลดอลลาหสหรัฐฯ ระยะสั้นอาจมีระยะเวลาตั้งแต ช่ัวขามคืน ไป
จนถึงไมเกิน 1 ป อัตราดอกเบี้ยนี้จะเคลื่อนไหวไปตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินของสหรัฐอเมริกา และสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ  

หนี้ไมกอใหเกิดรายได NPL (Non Performing Loan) หมายถึง สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชย เปน
เงินใหสินเชื่อจัดช้ันตํ่ากวามาตราฐาน ตามหลักเกณฑการจัดช้ันในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได เปนบัญชีเพื่อการปรับมูลคา
ของลูกหนี้ โดยนําไปหักออกจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล เพื่อใหยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิใกลเคียงกับความเปนจริงที่คาดวาจะ
เก็บเงินได  

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ GDP (Gross Domestic Product) หมายถึง มูลคาการผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทายที่
ถูกผลิตภายในประเทศในชวงเวลาหนึ่งๆ สามารถใชเปนตัวบงช้ีถึงมาตราฐานคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้น ๆ  

รายไดสินเชื่อ หมายถึง รายไดที่ธนาคารพาณิชยไดรับจากการใหสินเชื่อทุกประเภท โดยยึดถือจากขอมูลที่เปดเผยโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
1. ระบบการเงินไทย 
ในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินมีหนาที่หลักในการจัดสรรทรัพยากรจากผูที่มีเงินออมไปสูผูที่ตองการเงินทุน 

เพื่อใหเกิดความคลื่อนไหวในระบบ โดยมีหนาที่โดยสรุป ดังนี้  
1.1. ระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  
1.2. ชําระราคาสินคา และบริการ  
1.3. บริหารความเสี่ยง  
1.4. ประมวลผลขอมูลและการกําหนดราคาหลกัทรัพย  
2. องคประกอบของระบบการเงิน  
2.1. สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเปนผูรับความเสี่ยงในการปลอยกู หรือลงทุนใหกับผูฝากเงินและมีภาระตอง

คืนเงินฝากตามเงื่อนไขที่กําหนด สถาบันการเงินในประเทศไทย ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงินประเภทใหสนิเชื่อรายยอย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

2.2. ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารหุน ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูตองการระดมทุนระยะยาวในตลาด
ทุนกับผูตองการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารตาง ๆ โดยไมผานสถาบันการเงิน (Disintermediation) ซึ่งผูลงทุน จะรับ
ความเสี่ยงในการลงทุนและหากไมตองการถือตราสารจนครบกําหนด ก็สามารถซื้อ/ขายผานตลาดรองได คือ ตลาด
หลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ ทําใหเกิดความคลองตัวในการเปลี่ยนมือสิทธิเหนือตราสารดังกลาว โดยอาศัยผูใหบริการ
ทางการเงิน ไดแก บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม และธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนผูคาและจัด
จําหนายตราสารหนี้ และที่ปรึกษาทางการเงิน (Underwriter, Dealer, Financial Advisor) เพื่อความสะดวกและเสริมสภาพ
คลองในตลาด  

2.3. ธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) ทําหนาที่ประกันความเสี่ยงที่ตีคาหรือชดใชเปนจํานวนเงินได โดยเปนการโอนความ
เสี่ยงระหวางกลุมที่ไมตองการความเสี่ยงกับกลุมที่มีความตองการหรือสามารถรองรับความเสี่ยงนั้น โดยมีผลตอบแทนใน
รูปของคาเบี้ยประกัน และสามารถนําเงินที่ระดมในรูปของเบี้ยประกันนี้ไปใหกูหรือลงทุนระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่
สูงขึ้น  

2.4. ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางสถาบันการเงินที่ตองการระดมทุน 
ลงทุน หรือปรับฐานะความเสี่ยงทางการเงินระยะสั้น ตลาดเงินในประเทศไทย ประกอบดวย Interbank Market และตลาด
ซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo Market) เปนตน สวนตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศมีทั้งตลาดทันที (Spot) และตลาด
ลวงหนา (Forward) ตลอดจนตลาดสวอป (FX Swap) โดยปจจุบันธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินหลักที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจคาเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้สถาบันการเงินที่ใหกูหรือลงทุนจะเปนผูรับความเสี่ยงเอง  

2.5. ตลาดตราสารทางการเงินอื่นๆ ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูออมกับผูตองการเงินทุนหรือผูที่ตองการ
ปองกันความเสี่ยง เชน ตลาดตราสารอนุพันธ (Derivatives Market) ซึ่งมีผูใหบริการทางการเงินทําหนาที่เปนนายหนาหรือ
ผูคา และที่ปรึกษาทางการเงิน (Underwriter Dealer/ Broker Financial Advisor) เพื่ออํานวย ความสะดวกและเสริมสภาพ
คลองในตลาด  
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2.6. Non-banks เปนธุรกิจที่ไมรับฝากเงินจากประชาชน แตปลอยกูใหกับผูที่ตองการเงินทุน ในปจจุบัน 
กระทรวงการคลังและ ธปท. กํากับดูแลธุรกรรมที่ปลอยกูบางประเภทใหกับผูบริโภค เชน บัตรเครดิต และสินเชื่อสวน
บุคคล เปนตน เพื่อดูแลใหผูใชบริการไดรับบริการอยางเปนธรรม  

3 นโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน ควรประกอบดวยสาระ ตอไปนี้  
3.1 อํานาจการอนุมัติ  
3.2 การกําหนดกระบวนการสินเชื่อ  
3.3 การวางเงื่อนไข  
3.4 การกําหนดประเภทของสินเชื่อที่ควรสงเสริม และไมควรสงเสริม  
3.5 การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  
3.6 การกําหนดหลักประกัน  
3.7 การกําหนดระบบงานการใหสินเชื่อ 6  
3.8 การกําหนดนโยบายติดตามหนี้  
3.9 การกําหนดแนวทางการแกไขปญหาลูกหนี้ที่มีปญหา  

 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ธันยกร จันทรสาสน (2553) ไดศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของธนาคารพาณิชยจํานวน 27 ธนาคาร ซึ่งแบงออกเปน 
2 กลุม ไดแก ธนาคารพาณิชยไทย จํานวน 14 ธนาคาร และสาขาของธนาคารตางประเทศจํานวน 13 ธนาคาร ระหวางป 
2550 – 2551 พบวา โดยเฉลี่ยแลวธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับสูงนอกจากนี้ โดย
เฉลี่ยแลวสาขาของธนาคารตางประเทศมีคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงกวาและมีเสถียรภาพมากกวาธนาคาร
พาณิชยไทย  

วิมล จินดาเงิน (2551) ศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย 
ขนาดใหญ 4 ธนาคาร พบวา มีเพียงปริมาณเงินฝากเทานั้น ที่ใหผลในทิศทางเดียวกับปริมาณการใหสินเชื่อทั้งสี่ธนาคาร  

กิติพงศ เกรียงพันธุ (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชยไทย 
และกลุมธนาคารพาณิชยไทยแตละขนาด ในชวงป 2546 – 2550 พบวา ปจจัยที่ใหผลกระทบตอการใหสินเชื่อของกลุม
ธนาคารพาณิชยไทย และกลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก ไดแก ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูยืม และปริมาณสินทรัพย
สภาพคลอง สําหรับปจจัยที่กระทบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ และขนาดกลาง ไดแก ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูยืม 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และปริมาณสินทรัพยสภาพคลอง ในขณะที่สวนตางระหวาง อัตราดอกเบี้ยเงินกู และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใหสินเชื่อ  

วัลลภา โรจนพจนรัตน (2545) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อธนาคารพาณิชยไทย ในชวงป 2540 – 
2544 พบวาปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ ไดแก สัดสวนสินทรัพยสภาพคลองตอ
สินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ สวนปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง 
ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง สัดสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมของธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง และสัดสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง สําหรับปจจัยที่มี
ผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก สัดสวน
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ดอกเบี้ยคางรับตอสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก และผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก 7  
 
ระเบียบวิธีศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชรูปแบบ สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear 
Regression) จากขอมูลทุติยภูมิเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามคือ รายไดสินเชื่อ (IC) กับปจจัยซึ่งเปนตัวแปร
อิสระจํานวน 11 ปจจัย ไดแก ปริมาณเงินใหสินเชื่อ (CR) ปริมาณเงินฝาก (DEP) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง (EXC) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ย (FDR) อัตราดอกเบี้ยเงินกูรายยอยช้ันดีเฉลี่ย (MLR) ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 
อัตราดอกเบี้ย LIBOR (LIB) อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยคางรับตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ (AIRCR) อัตราสวนรายไดดอกเบี้ย
คางรับตอสินทรัพย (AIRTA) ปริมาณหนี้ไมกอใหเกิดรายไดธนาคารพาณิชย (NPL) และ อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ (PLLCR)  

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สามารถสรุปผลการศึกษาโดยแบงการสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 กลุมการศึกษา ไดแก กลุมธนาคารพาณิชยทั้ง
ระบบ กลุมธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย และกลุมสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้  

1. กลุมธนาคารพาณิชยท้ังระบบ  
พบวา ปจจัยที่มีผลตอรายไดสินเชื่อธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 

12 เดือนเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาช้ันดี โดยตัวแปรทั้งสามมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยทั้งระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวนตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่สนใจศึกษา 
ไดแก ปริมาณเงินใหสินเชื่อ ปริมาณเงินฝาก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอเงินใหสินเชื่อ 
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินทรัพย อัตราดอกเบี้ย LIBOR และอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ พบวา
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ  

2. ธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
จากผลการทดสอบความสัมพันธกลุมธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอรายได

สินเชื่อ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาช้ันดี โดยตัวแปร
ทั้งสามมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวนตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่สนใจศึกษา ไดแก ปริมาณเงินใหสินเชื่อ ปริมาณเงินฝาก ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอเงินใหสินเชื่อ อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินทรัพย อัตราดอกเบี้ย LIBOR 
และอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอรายไดสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนในประเทศไทย 

3. กลุมสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย  
จากผลการทดสอบ พบวา ปจจัยที่มีผลตอรายไดสินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย 

ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 1 ปเฉลี่ย อัตราสวนหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ ปริมาณ
เงินฝาก และหนี้ไมกอใหเกิดรายไดของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย โดยที่ตัวแปรอิสระมี
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ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตามเกือบทุกตัว ยกเวน หนี้ไมกอใหเกิดรายไดของสาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศในประเทศไทย ที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม  
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัวและบริษัทท่ีไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต 

 

เวณิกา  สําอางค, สุกัญญา ภูสุวรรณรัตน 
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไม
เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมอุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจยานยนต  
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ การศกึษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไม
เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต  โดยทําการ
วิเคราะหปจจัยภายใน คืออัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
ยานยนต ป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2553 เปนรายบริษัท และปจจัยภายนอก คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) และดัชนี
ผูบริโภคทั่วไป (CPI) อีกทั้งศึกษาถึงขนาดความสัมพันธและทิศทางความสัมพันธ  โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตนแตละตัวโดยการใช (Multiple Regression) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 
Least Squares) 

           จากผลการศึกษาพบวา บริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกซึ่งประกอบไปดวย อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR)  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) 
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) และ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) สามารถ
อธิบายกําไรสุทธิตอหุนไดรอยละ 28.73 สวนที่เหลือรอยละ 71.27 เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอื่นๆ  และบริษัทที่ไมเปน
ธุรกิจครอบครัวที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่งประกอบไปดวย
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DEB) อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) และ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) สามารถอธิบายกําไรสุทธิตอหุนไดรอยละ 33.91 สวนที่
เหลือรอยละ 66.09 เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอื่น ๆ โดยมีปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต อยางมีนัย สําคัญและมีทิศทางตรง
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) และอัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) สวนปจจัยที่ไมมี
ผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจยานยนต ไดแก อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดัชนีราคา
ผูบริโภคทั่วไป (CPI) และปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนตอยางมีนัยสําคัญและมีทิศทางตรงตามสมมุติฐานที่ต้ังไว
ไดแก อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) สวนปจจัยที่ไมมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต ไดแก อัตราสวนทุน
หมุนเวียน (CUR) อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) และ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 
(CPI)   
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
        ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขาย

หลักทรัพย ควบคุมกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย ใหดําเนินไปอยางเปนระบบระเบียบยุติธรรมเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหแกผูลงทุน และสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในธุรกิจตางๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวม ปจจุบันการซื้อขายหลักทรัพย  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักทรัพยประเภทหุนสามัญถือเปนทางเลือกหนึ่งของ
นักลงทุนที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นสวนหนึ่งเนื่องจากนโยบายการค้ําประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย เริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม 2554 ธนาคารพาณิชยจะค้ําประกันเงินฝากอยูที่ 50 ลานบาทตอบัญชี และในเดือนตุลาคม 2555 การค้ําประกัน
เงินฝากของธนาคารพาณิชยลดลงเหลือเพียง 1 ลานบาทตอบัญชี ทําใหมีเม็ดเงินจํานวนหน่ึงเคลื่อนออกจากระบบเงินของ
ธนาคารพาณิชยไปลงทุนประเภทอื่นๆ เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู กองทุนรวม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นไดจากป 2553 ดัชนีราคาหลักทรัพย (SET Index) ปดที่ 1,032.7 จุด เพิ่มขึ้น 40.60% จากป 
2552 ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 ในกลุมตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียเปนรองเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่ปรับเพิ่มขึ้น 46.13% 
และจากปญหาการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อแตดวยสภาพคลองที่ดีในตลาดเงิน ประกอบกับพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ
ไทยอยูในเกณฑดี จึงนับเปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหนักลงทุนทั้งในและตางประเทศในดานความเชื่อมั่น และกลับเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่องในชวงครึ่งหลังของป 2553  โดยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
รวมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีมูลคาสูงสุดนับตั้งแตตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการโดยมีมูลคา 
8,568,395 ลานบาท ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ตามดัชนีหลักทรัพยที่ปรับสูงขึ้น ทําใหสัดสวนมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นเปน 86.48% จาก 65.40% ในชวงปลายป 2552   โดย ณ สิ้นป 
2553 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด SETอยูที่ 8,334,684 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 41.91% จากป 2552 สําหรับอัตราสวนราคา
หลักทรัพยตอกําไรสุทธิคาดการณตอหุน (Forward P/E Ratio) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2553 ปรับ
เพิ่มขึ้นเปน 14.55 เทาเทียบกับ 12.79 เทา ณ สิ้นป 2552  โดย SET Indexไดปรับเพิ่มขึ้นในระดับสูงสงผลใหอัตราเงินปน
ผลตอบแทน (Dividend  Yield) ของไทยอยูในระดับสูงสุดในภูมิภาค ณ ระดับ 3.56% ทั้งนี้ความผันผวนในราคาหลักทรัพย
มีปจจัยที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญไมวาจะเปนเรื่องปญหาทางการเมืองภายในประเทศรวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ Subprime 
Crisis ที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรป  โดยดัชนีสูงสุดของ SET Index อยูที่ 886.57 จุด เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และไดลดลงมาอยูที่ 380.05 จุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 สงผลใหดัชนีปรับลดลงมารอยละ 
57.13 ซึ่งวิกฤตหนี้สาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรปมีแนวโนมในการออนคาเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ ดัชนีสูงสุดของ SET Index อยูที่ 1,148.28 จุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 สงผลกระทบให SET Index ลดลง
มาอยูที่ 867.86 จุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ดัชนีปรับลดลงมารอยละ 24.42 ทําใหนักลงทุนมีโอกาสในการเขามาทํากําไร
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมากยิ่งขึ้น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : ตลท., 2553)  

           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสรางดัชนีกลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งคํานวณจากราคา
หุนสามัญทั้งหมดที่อยูในแตละกลุมและหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกอบไปดวย
อุตสาหกรรม 8 อุตสาหกรรม และ 27 หมวดอุตสาหกรรม ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมหมวด
ธุรกิจยานยนต   เนื่องจากมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศสามารถนําเงินตราเขาประเทศเปนอันดับ 2 เปนรองจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสและชิ้นสวน สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคอุตสาหกรรมไทยสูงถึง 210 พันลานบาทตอปคิด
เปนรอยละ 12 ของภาคอุตสาหกรรม โดยสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 32 ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตรถยนตเปนอันดับที่ 14 
ของโลก สําหรับในดานของการจางงานกอใหเกิดการจางงานจํานวน 2.3 แสนคน นอกจากนี้ยังสามารถสรางผูประกอบการ 
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SMEs อีกประมาณ 1,000 กวาราย ซึ่งเปนผูผลิตช้ินสวนสนับสนุนบริษัทรถยนตตางชาติ ทั้ง forward linkage และ backward 
linkage อีกดวย 

           ในการดําเนินงานภายในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตยังประกอบไปดวยบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวและ
บริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งธุรกิจครอบครัวเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตจาก
จํานวนบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมากจะเปนบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวมากกวา
บริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวามีปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุน 
(Earnings per share) ของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวและบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต โดยการศึกษาปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ปจจัยภายในที่
ศึกษา คือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม สวน
ปจจัยภายนอกที่ศึกษา คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชเปน
สวนหนึ่งในการบริหารการลงทุน และใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจ
ครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจยานยนต 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต     
 

สมมติฐานของการศึกษา 
         การศึกษานี้มีสมมติฐานวามีปจจัยดังตอไปนี้ คือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) อัตรา สวนหนี้สินตอสวนของผู

ถือหุน (DEB) อัตราสวนการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 
(CPI)  โดยมีอยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต ชวงป พ.ศ. 2549 ถึง
ป พ.ศ. 2553 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาจะพิจารณาถึงบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต 
จํานวนทั้งสิ้น 18 บริษัท ซึ่งจําแนกออกเปน บริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวจํานวน 13 บริษัท และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวจํานวน 5 บริษัท  การศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการใชขอมูลรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 
พ.ศ. 2549 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2553 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  กําไรสุทธิตอหุน (EPS) อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
(CUR) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) อัตราสวนการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) 

 

คํานิยามศัพท 
          หุน หมายถึง หลักทรัพยประเภทหนึ่งซึ่งแสดงถึงกรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของหรือเจาหนี้บริษัท แบงออกเปน

หลายประเภท เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ หุนกู เปนตน  
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           อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  หมายถึง การนําตัวเลขที่อยูในงบการเงิน เพื่อมาหา
อัตราสวนโดยใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการกับกิจการอื่น หรือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ในอดีตเปนการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการสามารถนํามาวิเคราะหแนวโนมและความเสี่ยงของกิจการไดดียิ่งขึ้น   

          บริษัทท่ีไมเปนธุรกิจครอบครัว หมายถึง บรษิัทที่ไมเขาตามหลักเกณฑที่กําหนด 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการไดทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัท

ที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนตเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินธุรกิจตอไป 

             2. นักลงทุนสามารถนํารายละเอียดตางๆ ไปใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจในการลงทุนและ
ไดรับความรูความเขาใจตอหลักทรัพยที่จะลงทุนอยางละเอียดถี่ถวนมากยิ่งขึ้นกอใหเกิดประสิทธิภาพในการลงทุน และเกิด
ผลประโยชนสูงสุดตอตัวนักลงทุนไดมากยิ่งขึ้น 

             3.  ผูวิจัยและนักวิชาการสามารถนําผลที่ไดรับจากการศึกษานําไปประยุกตใชในงานงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบ ครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว 

  
แนวคิด และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ธุรกิจครอบครัว เริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยสังเกตจากจํานวนบริษัทที่เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญ จะเปนบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวมากกวาบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัว โดยนักวิชาการหลายทานไดแสดงความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจครอบครัว  
            ธุรกิจครอบครัว ถือเปนตัวจักรสําคัญตัวหนึ่งในเศรษฐกิจโลกในยุคปจจุบันธุรกิจครอบครัวคิดเปน 80-90% ของนัก
ธุรกิจทั้งหมดในโลกเสรี 37% ของบริษัทใน Fortune 500 เปนธุรกิจครอบครัวโดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจครอบครัว
ไดสรางรายไดคิดเปน 49% ของGDP และธุรกิจครอบครัวสรางรายไดไมตํ่ากวา 75% ของ GDP ในประเทศตางๆ ทั่วโลก 
และสุดทายธุรกิจครอบครัววาจางแรงงานไมตํ่ากวา 85%  ของแรงงานทั่วโลก (ทรรศนะ, 2550:16)  ลักษณะเฉพาะของ
ธุรกิจไทยหรือกลุมทุนหลักของไทย โดยดูที่โครงสรางการถือหุนและขอมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ขอสรุปสําคัญคือ ไมวาจะเปนธุรกิจเอกชน ธุรกิจของรัฐบรรษัทขามชาติหรือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
(Investment of Arms) ลวนมีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว (เนตรนภา, 2549) จุดเริ่มตนของธุรกิจขนาดใหญทั่วโลกที่ประสบ
ความสําเร็จ และสามารถขยายกิจการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดนั้นไมสามารถปฏิเสธไดวามีรากฐานมาจากธุรกิจ
ครอบครัวเปนหลักในการดําเนินธุรกิจขนาดใหญที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นสวนใหญมีรากฐานสําคัญมาจากธุรกิจ
ครอบครัวและในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีนอยทําใหยากตอการสืบทอด และพัฒนาธุรกิจใน
ขณะที่ตางประเทศ เชน ทวีปยุโรปและประเทสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญในการศึกษาในหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 
เชน ความสามารถในการแขงขันรวม ถึงกลยุทธตางๆในการดําเนินงานแนวทางในการสืบทอดกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ครอบครัวการจําแนกประเภทของธุรกิจจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยและมูลคาของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสามารถนําไป ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยที่
เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวภายในประเทศโดยสามารถจําแนกประเภทของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยเปน 4 นิยาม
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โดยนิยามที่ 1 นิยามที่ 2 เนนดานความเปนเจาของ โดยพิจารณาจากสัดสวนหรือรอยละของการครอบครองหุน นิยามที่ 3 
นิยามที่ 4 พิจารณาจากการดํารงตําแหนงผูบริหารบริษัท (ภูษิตและวรรณรพี, 2551) 

            กําไรสุทธิตอหุน (Earnings per Share) หมายถึง อัตราสวนที่แสดงใหเห็นวาธุรกิจสรางกําไรจากเงินทุนที่
รวบรวมไดมากนอยเพียงใดถาคาที่คํานวณไดมีคายิ่งสูงก็จะยิ่งดีโดยตองนําไปเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

            อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) หมายถึง อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น 
เปนการเปรียบเทียนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเปนอัตราสวนที่ใชวัดฐานะทางการเงินหรือสภาพ
คลองในระยะสั้นของกิจการ ถาคาที่คํานวณไดยิ่งสูงก็ยิ่งดี แสดงใหเห็นวากิจการมีสภาพคลองที่ดี กอใหเกิดความคลองตัว
ในการชําระหนี้ระยะสั้นเปนอยางมาก  

            อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) หมายถึง อัตรา สวนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ใชสินทรัพยรวมของกิจการ  เปนการเปรียบเทียบระหวางยอดขายสุทธิกับสินทรัพยรวม ถาอัตราสวนนี้มีคาต่ําแสดงวา
บริษัทมีสินทรัพยมากเกินความตองการ 

              อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt Equity Ratio) หมายถึง อัตราสวนที่แสดงถึงความเสี่ยงในดาน
เจาหนี้และเจาของกิจการ ถาอัตราสวนนี้สูงแสดงวากิจการมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงินมาใชในการดําเนินกิจการสูง 

             ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หมายถึง ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินภาวะเศรษฐกิจ  และในการดําเนินนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย ในการสงเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ
ใหเติบโตโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมก็จะเปนตัวกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวและวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม     

               ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) หมายถึง ดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาสินคาและบริการที่ใชในการ
บริโภคเปนดัชนีที่ช้ีใหเห็นภาวะอัตราเงินเฟอวาเพิ่มหรือลดจากเดือนที่ผานมาหรือคาครองชีพ (Cost Of Living) สูงหรือตํ่า
กวาเดือนที่ผานมา 

           บริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจครอบครัวที่แสดงถึงความเปนเจาของ   ของธุรกิจครอบครัวหรือ
การควบคุมโดยเจาของหรือสัดสวนการถือครองหุน 

              ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ระบบการเงินหรือตลาดการเงินมีความสําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนตัวกลางหรือเปนชองทางการสงผานเงินทุนจากผูมีเงินออมไปยังผูที่ตองการเงินทุน 
หรือระดมทุนเพื่อนําไปใชเปนเงินหมุนเวียน การขยายกิจการ ฯลฯ ดังนั้นตลาดการเงินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐจะดํา เนินการกํากับและดูแลตลาดการเงินโดยผานหนวยงานตางๆ  เชน  
กระทรวงการคลัง และสําหรับบริษัทที่ตองการระดมเงินทุนโดยผานชองทางดังกลาว จะตองผานหลักเกณฑในการเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนสามารถเขาไประดมทุนระยะยาว โดยการออกตราสาร
การเงินประเภทตางๆจําหนาย  บริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองมีการเปดเผยขอมูลใน
การดําเนินงานตอสารธารณะชนเพื่อเปนการกระตุนผูบริหารใหมีความรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น  นอกจาก
บริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะไดรับประโยชนดังกลาวแลวยังเปนการเพิ่มสภาพคลองใน
การซื้อขายหุนใหกับผูถือหุน 
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              การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (พจนีย, 2546) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio 
Analysis) สามารถนํามาพิจารณาใหเกิดประโยชนไดในหลายดาน  เชน  การวิเคราะหผลการดําเนินงานของกิจการ  การ
วิเคราะหสภาพคลองภายในกิจการ  การวิเคราะหความเสี่ยง และ การวิเคราะหการเจริญเติบโต เปนตน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูที่
ตองการใชขอมูล  โดยสวนใหญจะเปนผูบริหาร  ในดานของนักลงทุนสามารถใชการวิเคราะหเพื่อประเมินมูลคาหุนสามัญ 
แนวโนมของความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ดานเจาหนี้การคาสามารถใชการวิเคราะหเพื่อประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี้ของกิจการ เปนตน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินฐานะทางการเงิน
ประสิทธิภาพ  

 
บริษัทท่ีศึกษา 

            บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (AH), บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) (BAT-3K), บริษัท 
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) (CWT), บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) (EASON), บริษัท กูดเยียร(ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) (GYT), บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (HFT), บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด 
(มหาชน) (IHL), บริษัท อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (IRC), บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
(KAMART), บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (SAT), บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
(SMC), บริษทั สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน) (SPG), บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (STANLY), บริษัท 
ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (TKT), บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) (TNPC), บริษัท ไทยรุงยูเนียน
คาร จํากัด (มหาชน) (TRU), บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน) (TSC), และบริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (YNP) 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา และ ผลการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
             ประชากร       คือ  บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
              กลุมตัวอยาง   คือ  บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจยานยนต จํานวน 19 บริษัท แตเนื่องจากบริษัทเอส.อี.ซี.ซี. ออโตเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด (มหาชน) (SECC) ถูกขึ้น
เครื่องหมาย NC (Non-Compliance)  ดังนั้นขอมูลในการศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตจะมีจํานวนลดลงเปน 18 
บริษัท 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
             มีปจจัยทั้งหมด 5 ปจจัย เพื่อมาเปนตัวแปรอิสระ โดยการนํามาหาคาความสัมพันธ จะใชวิธีการสรางสมการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) โดยจะพิจารณาจากคา ตาม
แบบจําลองตอไปนี้ 

EPS = C + b1CUR + b2DEB + b3TA + b4MPI + b5CPI 
โดยที่  
 EPS   หมายถึง กําไรสุทธิตอหุน มีหนวยเปนบาทตอหุน 
b1, b2, b3, b4, b5 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

C  หมายถึง คาคงที่ 
CUR  หมายถึง อัตราสวนทุนหมุนเวียน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต 
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DEB  หมายถึง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต 
TA  หมายถึงอัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีหนวยเปนเปอรเซ็นต 
MPI  หมายถึง ดัชนีอุตสาหกรรมยานยายนตหนวยเปนจุด 
CPI           หมายถึง ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป มีหนวยเปนจุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
บริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัวท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต  

 ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
EPS(F)= -7.2339 + 0.2094CUR  –  0.0057 + 1.7734TA  –  0.0038MPI  +  0.0665CPI 
                         (2.340005)**  (-0.209168)  (3.875782)*** (-1.266778)  (1.788897) 

F-statistic = 16.8638 
R-squared = 0.2873 
Adjusted R-squared = 0.2703 
N = 260 
Durbin-Watson = 2.0590 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึงคา   t-Statistic 
** หมายถึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ รอยละ 95 
*** หมายถึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ รอยละ 99 

 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา F-statistic  มีคาเทากับ 16.8638, Prob(F-statistic) มีคาเทากับ 0.000000 ซึ่งมีคา
นอยกวา 0.05 ผลคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 : ไมมีปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต แตจะยอมรับสมมติฐานรอง H1 : มี
อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ไดแก TA มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 1.7734 และที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดแก CUR มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.2094  จากการคํานวณคา R-squared 
สามารถสรุปไดวา ปจจัย 5 ปจจัย ไดแก CUR, DEB, TA, MPI, CPI สามารถอธิบายกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจ
ครอบครัวไดรอยละ 28.73 สวนที่เหลืออีกรอยละ 71.27 เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอื่นๆ   

 

บริษัทท่ีไมเปนธุรกิจครอบครัวท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต  
EPS(NF) = 1.8759 + 0.1195 CUR – 2.5988DEB – 3.5398TA + 0.0268MPI – 0.0137CPI 
                            (0.1061)        (-2.3834)**    (-1.5706)    (1.3801)       (-0.063) 

F-statistic = 6.5954 
R-squared = 0.3391 
Adjusted R-squared = 0.2876 
N = 100 
Durbin-Watson = 1.9166 
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           จากสมการขางตนสามารถสรุปไดวาการคํานวณคา F-statistic เทากับ 6.5954 มีคา Prob (F-statistic) เทากับ 
0.000003 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ผลคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 : ไมมีปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปน
ธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต แตจะยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 : มีอยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดแก 
DEB มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ - 2.5988  จากการคํานวณคา R-squared สามารถสรุปไดวา ปจจัย 5 ปจจัย ไดแก CUR, DEB, 
TA, MPI, CPI สามารถอธิบายกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวไดรอยละ 33.91 สวนที่เหลืออีกรอยละ 
66.09 เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอื่นๆ 

 
บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปน

ธุรกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวและผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวัต เอี่ยมนพคุณ (2545) ที่ผล
การศึกษาพบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR) มีความสัมพันธกับกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ในทิศทางเดียวกัน            อัตรา
การหมุนของสินทรัพยรวม (TA) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับกําไรสุทธิตอหุน ของบริษัทที่เปนธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจยานยนตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยบริษัทและผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวัต เอี่ยมนพคุณ (2545) 
ที่ผลการศึกษาพบวา อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (TA) มีความสัมพันธกับกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ในทิศทางเดียวกัน  

            อัตราสวนหนี้สินตอทุน (DEB) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่ไม
เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  ถาอัตราสวนนี้สูงกิจการก็จะมีความเสี่ยงทางการเงินที่สูง อาจมีผลตอ
ระดับความนาเชื่อถือของกิจการรวมทั้งภาระในการชําระคืนดอกเบี้ยเงินกู และจากนโยบายการบริหารงานของกลุมบริษัท
ที่ไมเปนธุรกิจครอบครอบก็มีสัดสวนของการกูที่ตํ่า ในขณะที่บางบริษัท เชน บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (GYT) ไมมีนโยบายการกูเงินจากสถาบันการเงินรวมทั้งนโยบายการจายคืนกูเงินระยะยาวของกลุมบริษัทที่ไม
เปนธุรกิจครอบครัว ก็ยังสงผลใหอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในเกณฑที่ยังต่ํา และจากการศึกษานี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของจารุวัต เอี่ยมนพคุณ (2545) ที่ผลการศึกษาพบวาอัตราสวนหนี้สินตอทุน (DEB) มีความสัมพันธกับกําไรสุทธิ
ตอหุน (EPS) ในทิศทางตรงกันขาม  

           ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต (MPI) ไมมีความสัมพันธกับกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจ
ครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ
ยานยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เมื่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต (MPI) มีความ
เปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนไปในทิศทางบวกหรือลบ จะไมมีผลใดๆ ตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว 
และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยาน
ยนต เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจยานยนตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมวาจะดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบที่เปนธุรกิจครอบครัว หรือไมเปนธุรกิจครอบครัวก็ตาม จะมีลักษณะเปนการผลิตช้ินสวน อุปกรณ และอะไหล
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ตางๆของรถยนตที่จะตองทําการสํารองสินคาสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย และไมไดทําการจําหนายสินคาออกไปหรือตองมีการ
รอคําสั่งซื้อจากลูกคา การใหเครดิตรวมถึงการรอระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากลูกคา จึงทําใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ยานยนต (MPI) มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แตกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนตยังไมมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นตาม 

              ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) ไมมีความสัมพันธกับกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และ
บริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI)  มีความเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะ
เปนไปในทิศทางบวกหรือลบจะไมมีผลใด ๆ ตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวและบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต เนื่องจากกลุม
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมวาจะดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่เปน
ธุรกิจครอบครัว หรือไมเปนธุรกิจครอบครัวก็ตาม จะมีลักษณะเปนการผลิตช้ินสวน อุปกรณ และอะไหลตางๆ ของรถยนต
เพื่อการสงออกไปใหประเทศอื่นๆ ทําการผลิตรถยนตที่สําเร็จรูป เพื่อการนําเขาสินคาที่เปนรถยนตมาขายในเมืองไทยอีก
ลําดับหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความเหลื่อมล้ําทางดานเวลาเกิดขึ้น จึงเปนเหตุใหดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปไมสามารถสะทอนใหเห็น
ถึงผลกําไรสุทธิตอหุน ณ เวลานั้นๆ ที่ตรงกันได เนื่องจากเมื่อธุรกิจไดทําการผลิตช้ินสวน อุปกรณ และอะไหลตางๆ ของ
รถยนต สงออกเปนที่เรียบรอยแลว ธุรกิจจะสามารถทําการเรียกเก็บเงิน และมีการรับรูเปนระบบไปจนถึงขั้นตอนกําไรสุทธิ
ตอหุน ณ ชวงเวลานั้นเลย แตดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปยังไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ณ เวลานั้นเองยังไมไดมีการนําเขา 
และจําหนายรถยนตที่มีช้ินสวนอันประกอบจากการสงออกของธุรกิจเหลานั้นสูผูบริโภค จึงทําให ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 
(CPI) ไมมีความสัมพันธอยางเดนชัดกับกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ 
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนครอบครัวและบริษัทที่ไมเปน

ครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CUR), อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 
(TA)  สามารถอธิบายถึงปจจัยภายในที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนไดอยางชัดเจน สวนปจจัยภายนอกจากการศึกษาครั้งนี้ ไมมี
ผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวและบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพราะหลักทรัพยในกลุมดังกลาว จะไมไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมากนัก  

ขอเสนอแนะของการศึกษาในครั้งตอไป 
 ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาครั้งนี้เปนชวงที่เกิดวิกฤตทางการเงินของทวีปยุโรป และในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย อีกทั้งปญหา
ทางการเมืองภายในประเทศไทยก็ยังสงผลตอภาคธุรกิจและความเชื่อมั่นของผูบริโภค และนักลงทุนตางชาติ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไปควรแบงชวงเวลาในการศึกษาเปน 2 ชวง คือ การศึกษากอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือปญหาทาง
การเมืองซึ่งจะชวยใหผลการศึกษา มีความนาเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดทําการศึกษาซึ่งอาจจะมีผลตอ
กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว และบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต  ไดแก ปจจัยภายใน เชน อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร 
อัตราสวนเกี่ยวกับการวัดมูลคาตลาด และปจจัยภายนอก เชน อัตราเงินเฟอ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เปนตน 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทท่ีไมเปนธุรกิจครอบครัว  
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 
อุมารินทร อินทเทพ, สุกัญญา ภูสุวรรณรัตน 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการไทย 
----------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว กับบริษัทที่ไมใชธุรกิจ

ครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดย
ทําการศึกษาหลักทรัพยจํานวน 21 หลักทรัพย และใชขอมูลรายไตรมาส ต้ังแตเดือนมกราคม 2549 ไตรมาส 1 ถึง เดือน
ธันวาคม 2553 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด 20 ไตรมาส โดยมีปจจัยตางๆที่นํามาศึกษามีทั้งหมด 5 ตัวแปร ไดแก อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TATO) 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลารสหรัฐตอเงินบาท (EXR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  ซึ่งใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด 
(Ordinary Least Square Method: OLS) เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแตละแบบจําลอง 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในชวงหลายปที่ผานมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางกวางขวาง อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอการพัฒนา เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การ
บริหารจัดการตลอดจนการสงเสริมคุณภาพการเรียนรู หรือเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่กอใหเกิดกิจกรรมและมูลคา
ทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยเองใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวางเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทยไดเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนเขาถึงขาวสารและสารสนเทศตางๆอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีความรูและทักษะความสามารถในดานตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมใหกาว
ไปขางหนาอยางรวดเร็ว และแขงขันกับตางประเทศได ซึ่งเห็นไดวาในปจจุบันภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํา 
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาปรับใช 

เนื่องดวยปจจุบันอาจกลาวไดวาเปนยุคแหงการสื่อสาร เปนยุคของการติดตอสื่อสารที่มีความรวดเร็ว กาวหนา 
และทันสมัย เทคโนโลยีการสื่อสรจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอมนุษยในยุคปจจุบันเปนอยางมาก หรืออาจกลาวไดวา
มนุษยเองยากที่จะแยกตัวเองออกจากเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารในยุคปจจุบันได  ในขณะเดียวกันเองเทคโนโลยี
ทางดานการสอสารก็ไดมีสวนสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาประเทศชาติดวยเชนกัน  
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วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัว
กับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  

สมมติฐานของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีสมมตฐิานการศึกษาคือ  
1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CUR), อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (DEB), อัตราสวนการหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม (TATO), อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC) และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)   
อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอ กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวของหมวดเทคโนโลยแีละการสื่อสาร 

2. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CUR), อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB), อัตราสวนการหมุนเวียนของ
สินทรัพยรวม (TATO), อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC)   และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII)   อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอ กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวของหมวดเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

ขอบเขตการวิจัย  
 ศึกษาบริษัท ในกลุมอุตสาหกรรมหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร  จํานวน 21 บริษัท  โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตเดือนมกราคม 2549 ไตรมาส 1 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ไตรมาส 4 เปน
จํานวน 20 ไตรมาส 

คํานิยามศัพท 
กําไรสุทธิตอหุน (Earning Per Share หรือ EPS)  หมายถึง จํานวนเงินกําไรสําหรับงวดบัญชีหนึ่งๆ ซึ่งเปนของผู

ถือหุนสามัญหนึ่งหุน การคํานวณกําไรตอหุนจะแสดงเฉพาะของผลตอบแทนที่เปนของหุนสามัญเทานั้น จํานวนเงินที่
คํานวณไดจะเปนเครื่องวัดผลการดําเนินงาน เพื่อใหทราบวาในงวดเวลานั้นๆ ผูถือหุนสามัญจะไดผลตอบแทนเทาไร อัตรา
กําไรตอหุนจะมีผลตอราคาซื้อขายหุน และจะใหเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจตลอดจนใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพ การทํางานของฝายบริหาร 

อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio ) หมายถึง การที่เอาตัวเลขที่อยูในงบการเงินตั้งแตสองรายการขึ้นไปมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรายการนั้นๆ ซึ่งผลลัพธอาจออกมาในรูปของอัตราสวน หรือในรูปของ
อัตรารอยละ 

ผลการดําเนินงาน หมายถึง การศึกษาอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio ) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ในการชําระหนี้ ลักษณะการใชเงินทุนจากการกูยืม ความสามารถในการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน หมายถึง อัตราสวนระหวาง สินทรัพยหมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบงบอกถึง
สภาพคลองของกิจการในการที่จะชําระหนี้ระยะสั้น หากอัตราสวนนี้มีคานอยกวา 1 หมายความวากิจการมีหนี้สิน
หมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนทําใหอาจมีปญหาในการชําระหนี้ระยะสั้นได หากอัตราสวนนี้มากกวา 1 แสดงวา
กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนมากพอที่จะชําระหนี้ระยะสั้น แตหากมีคาสูงกวา 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใช
สินทรัพยของกิจการไมดีพอ อยางไรก็ตามสินทรัพยหมุนเวียนบางประเภท เชน สินคาคงเหลือ อาจมีมูลคาลดลงหากตอง
รีบขายเพื่อนําไปชําระหนี้ ทําใหบางทีเราอาจใชอัตราสวนที่ไมนําสินคาคงเหลือมาคิดดวย หรือเรียกวา อัตราสวนทุน
หมนุเวียนเร็ว(Quick ratio) 
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อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  หมายถึงอัตราสวนนี้ แสดงวา เงินทุนที่กิจการไดมาจากแหลงภายนอก คือ 
เจาหนี้เปนอัตราสวนเทาไรเมื่อ เทียบกับเงินทุนที่ไดจากแหลงภายใน คือ ผูถือหุน กิจการโดยทั่วไป ตองการใหอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีคาต่ํา เพราะแสดงวา กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินต่ําดวย ถาอัตราสวนนี้มีคาสูง แสดงวา
กิจการใชเงินทุนจากเจาหนี้มากกวาเงินทุนจากเจาของ ทําใหกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยจายที่สูงดวย ซึ่งมี
ผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกิจการ กิจการก็จะมีความเสี่ยงทางการเงินสูง โอกาสที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่ม
จากเจาหนี้ก็ลดลง 

บริษัทจดที่เปนธุรกิจครอบครัว หมายถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเขาตามนิยามที่ผูศึกษา
กําหนดไว 4 ประการ ดังนี้ 1.คณะกรรมการบริษัทมีนามสกุลเดียวกันอยางนอย 2 คน 2. ผูถือหุนที่มีนามสกุลเดียวกันถือหุน
รวมเกิน 20%(นับเฉพาะผูถือหุนที่ถือหุนเกิน 0.5% ณ วันปดสมุดทะเบียน ป 2550) 3.จํานวนชื่อที่มีนามสกุลเดียวกันอยาง
นอย 3 ช่ือที่ปรากฏในทะเบียนบัญชีผูถือหุนและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 4. ประธานกรรมการบริหารมีนามสกุลตรงกับ
นามสกุลของรายชื่อที่ปรากฏในคณะกรรมการบริษัท หรือทะเบียนบัญชีผูถือหุนอยางนอย 2 รายช่ือ 

บริษัทจดที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว หมายถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและไมเขาตามนิยามที่ผูศึกษา
กําหนดไว  4  ประการ ดังนี้  1. คณะกรรมการบริษัทมีนามสกุลเดียวกันอยางนอย 2 คน   2.ผูถือหุนที่มีนามสกุลเดียวกันถือ
หุนรวมเกิน 20% (นับเฉพาะผูถือหุนที่ถือหุนเกิน 0.5% ณ วันปดสมุดทะเบียน ป 2550) 3. จํานวนชื่อที่มีนามสกุลเดียวกัน
อยางนอย 3 ช่ือที่ปรากฏในทะเบียนบัญชีผูถือหุนและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 4. ประธานกรรมการบริหารมีนามสกุลตรง
กับนามสกุลของรายชื่อที่ปรากฏในคณะกรรมการบริษัท หรือทะเบียนบัญชีผูถือหุนอยางนอย 2 รายช่ือ 

อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินดอลลาสหรัฐ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนรายไตรมาส จากประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอที่ใชนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ คาเงินบาทจะ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดซึ่งสะทอนความตองการและอุปทานของเงินบาทเทียบกับเงินตราตางประเทศ 
ทั้งนี้ในการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการนั้น ธปท. (1) จะไมกําหนดระดับอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
คาใดคาหนึ่ง  (2) จะดูแลไมใหอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนมากเกินไป โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวจากเงินทุนไหล
เขาเพื่อเก็งกําไร โดยการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนตองไมขัดกับนโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอ ในบางขณะ 
ความตองการระหวางอุปสงคและอุปทานมิไดพอดีกัน ทําใหคาเงินบาทแกวงขึ้นลงตลอดเวลา โดย ธปท. มีนโยบายให
อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดภายใตเงื่อนไขดังนี้ (1) ดูแลความผันผวน (volatility) ของคาเงินใหอยูในระดับ
ที่เศรษฐกิจรับได (2) รักษาความสามารถในการแขงขันโดยพิจารณาจาก Nominal effective exchange rate (NEER) เปน
หลัก ซึ่งประกอบดวยสกุลเงินของคูคาและ คูแขงที่สําคัญในตลาดที่สาม  ไมใชเฉพาะ ดอลลาร สรอ.  (3) ไมฝนแนวโนมที่
สอดคลองกับปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพราะจะนําไปสูการสะสมความไมสมดุล (Imbalances) 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปนดัชนีช้ีทิศทางการลงทุนภาคเอกชน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
พ้ืนที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ มูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ 
ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย มูลคาการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณในประเทศ ณ ราคาคงที่ แตละองคประกอบ 
จะใชขอมูลที่ปรับฤดูกาลและเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน ยกเวนพื้นที่รับอนุญาตกอสรางซึ่งเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุน ของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว กับบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว ที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งจะสามารถนําไปเปน
แนวทางการประกอบธุรกิจตอไป และเปนแนวทางสําหรับนักลงทุนใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ธุรกิจครอบครัว (family businesses) ถือเปนรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กในระดับรากหญาของระบบเศรษฐกิจ

ในทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชีย หรือแมแตในประเทศแถบตะวันตก ยุโรป ธุรกิจ
ครอบครัวจึงเปนรูปแบบธุรกิจที่มีอยูทั่วโลก(Montgomery and Sinclair, 2000) 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจครอบครัว 
  ทฤษฎีระบบ (The Systems Theory)  Gersick,Lansberg,Davis and McCollum (1997:46) และคณะไดอธิบายไวใน

หนังสือGeneration to Generation วา ทฤษฎีที่นํามาอธิบายธุรกิจครอบครัวไดดีที่สุดและเปนที่นิยมกันอยางสูง 
ในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องธุรกิจครอบครัว คือ ทฤษฎีระบบ(the systems theory) ทฤษฎีระบบเปนทฤษฎีที่

นํามาใชในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยองคประกอบที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับ
ครอบครัว(family), การจัดการ(management) และความเปนเจาของ(ownership)องคประกอบทั้งสามสวนรวมกันขึ้นเปน
ระบบ แตละองคประกอบเปนระบบยอยของระบบใหญ ธุรกิจและครอบครัวจึงดําเนินไปเพื่อองคประกอบที่ถือเปนระบบ
ยอยของระบบใหญคือธุรกิจครอบครัว(family business) นั่นเอง 

แนวคิดในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (สุพาตา สิริกุดตา,2545 : 364)  
 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio Analysis) เปนเครื่องมือที่ใชประเมินฐานะทางการเงิน 

ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปวิเคราะหหากําไรของธุรกิจ เพื่อที่จะสะทอนเห็นผลการดําเนินงานของบริษัท การวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงินสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การวิเคราะหเพื่อหาขอดีขอเสีย ของธุรกิจ การ
วิเคราะหเพื่อประกอบการสินใจการลงทุน โดยการวิเคราะหอตัราสวนทางการเงินมีหลายวิธี ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio)  
 2. อัตราสวนดานประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย (Asset Management Ratios) 
 3. อัตราสวนดานสัดสวนการบริหารหนี้สิน (Debt Management Ratio)   
 4. อัตราดานความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 
 5. อัตราสวนดานการแสดงมูลคาทางการตลาด (Market Value Ratios) 
บริษัทท่ีศึกษา 

1. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  : ADVANC  
2. บริษัท แอดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) : AIT 
3. บริษัท บสิล-เทล จํากัด (มหาชน) : BLISS 
4. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)  :  CSL    
5. บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)  :IEC 
6. บริษัท อินทเตอรเน็ทประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  : INET 
7. บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : INTUCH 
8. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) : JAS 
9. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  : MFEC 
10. บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  : MLINK 
11. บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  : MSC 
12. บริษัท ฟรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  :PT 
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13. บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  :  SAMART 
14. บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน)  :  SAMTEL 
15. บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)  :  SIM 
16. บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  :  SIS 
17. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  :  SVOA 
18. บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)  :  THCOM 
19. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   :TRUE 
20. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  :  TT&T 
21. บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : TWZ 

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรที่มีผลตอกําไร
สุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร  อีกทั้งจะศึกษาถึงขนาดความสัมพันธของผลกระทบและ
ทิศทางความสัมพันธ  โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตนแตละตัวแลวนําผลลัพธที่
ไดมาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปรตนกับกําไรตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัท
จดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
โดยใช Multiple Regression 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 แบบจําลองที่ใชในการศึกษาจะสรางจากความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่

เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ดวยวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) โดยมีแบบจําลองดงันี้   

 แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
  YEPS = C + b1CUR + b2DEB + b3TATO + b4EXR + b5 PII 
 โดยที่ 
EPS หมายถึง อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน 
C หมายถึง คาคงที่   
b หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
CUR หมายถึง อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
DEB หมายถึง อัตราสวนหนี้สินตอสัดสวนผูถือหุน 
TATO หมายถึง อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 
EXR หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 

PII หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
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ผลการวิเคราะหศึกษา 
บริษัทท่ีเปนธุรกิจครอบครัวท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

EPS=-0.758651 + 0.63817CUR - 0.001116 DEB - 0.056606 TATO +0.010145 EXR+ 0.001503 PII 
               (4.288978)**       (-0.44725)          (-1.337865)           (0.544876)    (1.012493) 
โดยมีคา :  F-statistic  = 7.168558 (sig.= 0.000003) 

R-Squared  = 0.3185 
Adjust R-Squared = 0.2741 
N    = 100 
Durbin-Watson  = 1.917115 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึงคา   t-Statistic 
** หมายถึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ รอยละ 95 
 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการ

คํานวณจะไดคา F = 7.168558  และไดคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000003 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดนั้นนอย
กวา 0.05 ผลคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 : ไมมีปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร  แตจะยอมรับสมมติฐานรอง 
H1 : มีอยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดแก CUR มีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.63817  จากการคํานวณคา R-squared สามารถสรุปไดวา ปจจัย 5 ปจจัย ไดแก CUR, DEB, TATO, 
EXR, PII สามารถอธิบายกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวไดรอยละ 31.85 สวนที่เหลืออีกรอยละ 68.15 
เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอื่นๆ   

 

บริษัทท่ีไมเปนธุรกิจครอบครัวท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 
EPS = -2.342576 + 0.052052 CUR - 0.050441 DEB + 0.029018 TATO+ 0.074835 EXR - 0.001057 PII 

        (0.375710)       (-1.004649) (0.294828)                 (1.956219)                   (-0.429610) 
         โดยมีคา :   F-statistic  = 1.8230264 (= 0.092750) 

R-Squared  = 0.0340 
Adjust R-Squared = 0.0154 
N    = 320 
Durbin-Watson   = 1.943397 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึงคา t-Statistic 
** หมายถึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ รอยละ 95 
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จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการ
คํานวณจะไดคา F = 1.8230264 และไดคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.092750 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดนั้น
มากกวา 0.05  ผลคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : ไมมีปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 
บทสรุป และ ขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

และการสื่อสาร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับกําไรสุทธิตอหุนหมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนไปในทิศทางเดียวกัน การที่อัตราสวนทุน
หมุนเวียน (Current Ratio)ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนไปในทิศทางบวกยอมแสดงใหเห็นวากําไรตอหุน (Earning Per Share หรือ EPS)  
หรือ ผลตอบแทนที่ไดรับจะมีเพิ่มสูงขึ้นดวยสงผลใหเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจตลอดจนใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพ การทํางานของฝายบริหาร 

การดําเนินงานและการจัดการของธุรกิจที่เปนครอบครัวนั้น ระบบการตัดสินใจที่ไมเปนทางการ และการมี
โครงสรางองคกรที่นอยกวาและคลองตัวกวา มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความยืดหยุนในดานการ
บริหารจัดการที่ดีกวา  คนงานและพนักงานมีความจงรักภักดีสูงสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว
ธุรกิจครอบรัวสามารถฟนตัวจากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว  และมีการนําสมาชิกของครอบครัวเขาเรียนรู
และเก็บเกี่ยวประสบการณในธุรกิจครอบครัวต้ังแตเยาววัย เพื่อฝกทักษะและสั่งสมประสบการณในธุรกิจครอบครัว และ
จากทฤษฎีระบบ(the systems theory) ทฤษฎีระบบเปนทฤษฎีที่นํามาใชในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัว
ประกอบดวยองคประกอบที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับครอบครัว(family), การจัดการ(management) และความเปน
เจาของ(ownership)องคประกอบทั้งสามสวนรวมกันขึ้นเปนระบบ แตละองคประกอบเปนระบบยอยของระบบใหญ ธุรกิจ
และครอบครัวจึงดําเนินไปเพื่อองคประกอบที่ถือเปนระบบยอยของระบบใหญคือธุรกิจครอบครัว(family business)ทฤษฎี
ระบบ ไดกลาวไววาสําหรับธุรกิจครอบครัว การที่จะบรรลุเปาหมายความสําเร็จไดจําเปนตองประสมประสานระบบยอยทั้ง
สามเขาดวยกันอยางเหมาะสม ความเปนครอบครัว การจัดการและความเปนเจาของ หากขาดอยางใดอยางหน่ึง ธุรกิจ
ครอบครัวก็ไมสามารถประสบความสําเร็จไดกลาวคือ ครอบครัวยอมรูดีและเขาใจดีที่สุดวาระบบของสังคมมีความ
สลับซับซอนและมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา(dynamic social system) ครอบครัวจะปรับตัวเขากับระบบสังคม
ดังกลาวไดอยางไร แตขณะเดียวกันความเปนครอบครัวอาจกระทบกับความเปนเจาของและการจัดการ ระบบยอยระบบ
หนึ่งไมสามารถดํารงอยูไดเพียงลําพัง แตจะตองอยูรวมกันอยางสอดคลองกันและมีความสมดุลกันจึงจะทําใหระบบใหญที่
ประกอบกันขึ้นเปนธุรกิจครอบครัวอยูรอดและเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน 

 ผลการศึกษาพบวาความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว ภาวะผูนําของ
ธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว  และคณะกรรมการการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DEB) การศึกษาพบวาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมไมมีผลตอกําไรสุทธิตอ
หุนหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร การลงทุนในสินทรัพยของกิจการสวนใหญจัดหามาจากการกูยืม การกูมาสะทอนถึง
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ภาระผูกพันที่ตองจายใหเจาหนี้ในอนาคตมีมาก เนื่องจากบางบริษัทอาจตองทําการกูยืมหรือระดมเงินทุนใหมากเพื่อรองรับ
การลงทุนในโครงใหญๆ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นตนทุนสวนใหญตองลงทุนสูงในชวงแรก 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TATO) การศึกษาพบวาอัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมไมมี
ผลตอกําไรสุทธิตอหุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากผูประกอบการใชกลยุทธการแขงขันทางดานราคา
โดยคิดคาใชบริการในระดับต่ําหรือคิดคาบริการเปนตอครั้ง เพื่อจูงใจผูใชบริการรายใหมๆ จากกลยุทธการแขงขันดังกลาว
สงผลใหกําไรของผูประกอบการลดลง และเปลี่ยนไปใหความสนใจในการแขงขันทางดานคุณภาพการใหบริการและ
บริการเสริมมากขึ้น 

อัตราแลกเปลี่ยนระหวาเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (EXR) จากการศึกษาพบวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวาเงินบาทกับ
เงินดอลลารสหรัฐ ไมมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากบริษัทจะเห็นวาจาก
การนําเขาอุปกรณมีอัตราที่ตํ่า อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินคาหรืออุปกรณจากตางประเทศ ชวงป 2549-
2553 มีการชะลอลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงการใหบริการ 3G ที่ยังไมสามารถดําเนินการได จึงเปนอุปสรรค
ตอการเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) จากการศึกษาพบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ไมมีผลตอ
กําไรสุทธิตอหุนหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากชวงเวลาที่ทําการศึกษาปจจัยทางกดานจิตวิทยา
เกี่ยวกับปญหาการเมือง อีกทั้งความไมแนนอนในเรื่องสัมปทานซึ่งยังไมชัดเจนทําใหแตละบริษัทยังไมกลาที่จะลงทุนเพิ่ม 
เนื่องจากตองคํานึงถึงความเสี่ยงในกรณีที่หมดอายุสัมปทานลง ซึ่งสงผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากกวาซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของอัญชลี วิจิตราวัฒนานนท (2543) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยไทย ซึ่งผลการศึกษาพบวาดัชนีการลงทุนภาคเอกชนไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หลักทรัพยไทยไดอยางมีนัยสําคัญ 

ขอเสนอแนะ 
        ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของปริมาณขอมูล  เนื่องจากขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีจํานวนนอย  ถาเพิ่ม

จํานวนชุดขอมูลการศึกษาอาจเห็นภาพชัดเจนมากกวานี้นอกจากนี้การถามถึงผลประกอบการ  มักเปนคําถามที่
ผูประกอบการมักไมเปดเผยขอมูลมากนัก เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องความลับของธุรกิจ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
สําหรับการศึกษาครั้งตอไป  หากมีการนําตัวแปรอิสระตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 

เชน อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ  และอัตราดอกเบี้ยภายนอกประเทศ  รวมทั้งการกําหนดนโยบายจากทางภาครัฐและภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ จะทําใหเห็นและเปรียบเทียบถึงผลการศึกษาที่อาจเหมือนหรือแตกตางจาก
การใชขอมูลดังกลาว 
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การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทง 
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา  

 

วรางคณา ภาภิรมย, สิริวรรณ โฉมจํารูญ 
สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
จากการศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน ทองคําแทงและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา” มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ทองคําแทงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา โดย
พิจารณา ปจจัยที่เกี่ยวของ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก (RSPOT),อัตราการ เปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ํามันดิบ Nymex (ROIL),อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา หลักทรัพย SET Index(RSET),อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของโลหะเงิน Silver (RSIL),อัตราการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป Yield (RYIELD) ในชวงเดือน
พฤษจิกายน พ.ศ. 2522 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 โดยใชขอมูลรายสัปดาห การวิเคราะหเปนการนํา ขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหโดยใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 
Squares)  

ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระที่มีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทง และการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายทองคําลวงหนาอยางมีระดับนัยสําคัญและมีทิศทางตาม สมมติฐานที่ต้ังไว ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา
ในตลาดโลก, อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปและอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาโลหะเงิน  
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

แนวโนมราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงทําใหมีผูสนใจจํานวนมากเขามา แสวงหาผลกําไรจากการซื้อ
ขายทองคํา ซึ่งทองคําเปนสินทรัพยที่เหมาะสมกับการลงทุนเพราะ นอกจากจะมีมูลคาสูงแลวยังมีสภาพคลองในการซื้อขาย
ดวย อีกทั้งการลงทุนในทองทําคําเปน การกระจายความเสี่ยงในการถือเงินสดหรือลงทุนในสินทรัพยทรัพยอยางอื่น แต
อยางไรก็ดีจาก การที่ทองคําเปนสินทรัพยที่มีราคาสูงทําใหเม็ดเงินลงทุนที่นักลงทุนตองใชในการลงทุนตองใช เงินทุนสูง
ตามไปดวย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดทั่วโลก ราคา ทองคํายังมีความผันผวนในระหวางวันสูง
มาก ดังนั้นผูลงทุนควรมีขอมูลที่ถูกตองและเขาใจถึง ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มาพรอมกับการลงทนุนั้น  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
เปรียบเทียบปจจัยที่มีตออัตราผลตอบแทนจาการลงทุนในทองคําแทงและอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนใน

สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา  
 

สมมุติฐานของการศึกษา  
การศึกษานี้ไดกําหนดสมมุติฐานตามปจจัยที่กําหนดดังนี้ 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก (RSPOT) อัตราการเปลี่ยนแปลง ของราคาน้ํามันดิบ Nymex 
(ROIL),อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย Set Index (RSET),อัตราการเปลี่ยนแปลงของโลหะเงิน Silver 
(RSIL),อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเลา 2 ป Yield (RYIELD) จากปจจัยดังกลาวมีอยาง
นอย 1 ปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจาการลงทุนในทองคําแทงและอัตราผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ทองคําลวงหนา  
 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนราคาทองคําแทงในประเทศไทยและ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา ทองคําในตลาดโลก (RSPOT),อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ํามันดิบNymex (ROIL),อัตรา การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย Set Index (RSET),อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของโลหะ  

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแทงและอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา 
ระยะเวลา นับตั้งแต 6 พ.ย. 2552 จนถึง17 มิ.ย. 2554 เปน ขอมูลรายสัปดาห รวม 85 สัปดาห อยางไรก็ดีงานวิจัยนี้จะพิจาณา
จํากัดการเทรด 50 บาท Gold Futures และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากธนาคารแหงประเทศไทย, สมาคมคาทองคํา  
 

นิยามศัพท  
1. ทองคําแทง (gold bullion) หมายถึง ทองคําที่หลอมขึ้นมาเปนรูปทองคําแทง มีการ ประดับหมายเลยลําดับ 

ทองคํามีเนื้อโลหะทองคําบริสุทธิ์หลายระดับเชน 99.99%,96.5%,90% เปนตน สวนที่เหลือเปนโลหะชนิดอื่น นิยมซื้อขาย
กันระหวางประเทศ หรือนิยมสะสมเปนทุน สํารองระหวางประเทศ  

2. สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา หรือ โกลดฟวเจอรส (Gold Futures) เปนตราสารอนุพันธ หรือเครื่องมือทาง
การเงินชนิดหนึ่งที่ผูลงทุนสามารถใชเก็งกําไรจากการผันผวนของ ราคาทองคํา ทั้งในภาวะขาขึ้นและภาวะขาลงของราคา
ทองคํา คุณลักษณะเดนของตราสาร อนุพันธชนิดนี้คือ เปนตราสารที่สามารถซื้อกอนขายหรือขายกอนซื้อก็ได  

3. ผลตอบแทน (Return ) หมายถึง ผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนใน หลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งอาจเปน
ดอกเบี้ย เงินปนผล หรือกําไรจากการขายหลักทรัพย  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาและศึกษาขอมูลเพื่อ นําไปปรับกลยุทธการลงทุน

ในทองคําแทงหรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาได นอกจากนี้ลักษณะการปรับตัวหรือเทคนิคการปรับตัว
ตางๆ อาจจะมีผลตอการตัดสินใจในการ ลงทุน  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
1. ทฤษฏีอัตราผลตอบแทน  
     ผลตอบแทนจาการลงทุนประเภทตางๆ มันแสดงในรูปรอยละ โดยเปรียบเทียบกับเงิน ลงทุนตนงวดและมักคิด

ตอระยะเวลา 1 ป โดยเรียกรวมๆวา “อัตราผลตอบแทน” ซึ่งเปนตัวบง บอกถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับหรือจะไดรับ
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ในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทนั้นๆ (ศุภมาศ สกุลวงษ, 2547 อางอิงใน จิรัตน,2543 : หนา 144) ผูลงทุนแตละคนกําหนด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกตางกัน ซึง่มีปจจัยที่เปน องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 2 ประการ (นรเศรษฐ, 2551:
หนา 14)  

1. อัตราผลตอบแทนที่แทจริงหรืออัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง (The risk free rate) หมายถึง อัตรา
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการภายใตภาวะกรรีที่สมมุติวาไมมีความเสี่ยง ดงันั้นผูลงทุนทราบวาจะไดรับผลตอบแทนอยาง
แนนอนและจะไดรับเมื่อใด อัตราผลตอบแทน ดังกลาวอาจเทียบเคียงไดวาเปนอัตราที่ผูลงทุนตองการเพื่อแลกเปลี่ยนจาก
ความพึงพอใจจาก การบริโภคจากเงินออมในปจจุบันและในอนาคต  

2. อัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยงการลงทุน (Risk premium) เปนอัตราที่ผู ลงทุนเรียกรองเพ่ิมขึ้น เพื่อชดเชย
ความเสี่ยงที่ตองรับภาระเพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทน ภายใตภาวการณที่ไมมีความเสี่ยง  
 
 2. ทฤษฎีความตองการถือครองสินทรัพย ( The theory of asset demand)  

ทฤษฏีความตองการถือครองสินทรัพย (Miskin,2003) กลาววาการที่ผูลงทุนจะเลือก ลงทุนในสินทรัพยใดสินทรัพย
หนึ่งนั้นขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปน้ี  

สินทรัพยเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยที่ทําหนาที่ในการรักษามูลคา เชน เงิน, พันธบัตร รัฐบาล,หุน,ที่ดิน,บาน เปน
ตน ฉะนั้นการที่จะซื้อหรือถือครองสินทรัพยอะไร ควรที่จะตอง พิจารณาคุณสมบัติ  ดังนี้  

1. ความมั่งคั่งของสินทรัพยนั้น (Wealth) เชน ที่ดินที่ซื้อมามีมูลคาสูงขึ้น หุนที่ซื้อมามี มูลคาสูงขึ้น แสดงวา สินทรัพย
นั้นมั่งคั่งขึ้น สรุปคือ ความตองการในการถือครองสินทรัพยชนิด หนึ่งจะมากขึ้นถาความมั่งคั่งในสินทรัพยชนิดนั้นสูงขึ้น 
ขณะที่ความมั่งคั่งในสินทรัพยอื่นไม เปลี่ยนแปลง  

2. อัตราผลตอบแทนคาดหวัง(Expected Return) สามารถคํานวณไดจากผลตอบแทนที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราผลตอบแทนใน
การลงทุนใดๆ  

 
ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  

ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ใจความ สําคัญของทฤษฎี CAPM 
พูดถึงความเสี่ยงที่ขจัดไดของ Markowitz วาเปนความเสี่ยงไมเปน ระบบนั่นเอง ซึ่งเปนความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย
อันเกิดมาจากการดําเนินงานของธุรกิจ กับความเสี่ยงที่เปนระบบซึ่งไมสามารถขจัดไดเปนความเสี่ยงของตลาดที่มี
ผลกระทบตอทุกๆ หลักทรัพยเกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได  มีผูทําการศึกษาในทฤษฎี CAPM หลายทาน 
แตที่สําคัญ คือ  

ทฤษฎี CAPM ในแนวทางของ William F. Sharpe  
จากแนวคิดขางตน Sharpe ไดพัฒนาตัวแบบดัชนีตลาด (Market Model) แสดงการ เช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย รวมทั้งตลาด แทนการหาความสัมพันธระหวางหลักทรัพยใดๆ
เพื่อใหอยูในฐานการเปรียบเทียบ เดียวกันและไดสมการ Characteristic Line คือ  

Ri = αi + βi Rm + ei  

คา βi เปนดัชนีช้ีความเสี่ยงที่เปนระบบของแตละหลักทรัพย บอกความสัมพันธวา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้ง
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย อัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงไปเทาไรซึ่งก็คือ  
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คา βi > 1 แสดงวาหลักทรัพยนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน มากกวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้ง
ตลาด นั่นคือ มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด เชน ถาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้งตลาด (Rm) เพิ่มขึ้น 1% อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย (Ri) จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากกวา 1% และถาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้งตลาด (Rm) ลดลง 1% อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย (Ri) จะเปลี่ยนแปลงลดลงมากกวา 1% คือเปนหลักทรัพย ที่มีความหวือหวามากกวาตลาด 
เรียกวาหลักทรัพยที่ปรับตัวเร็ว (Aggressive Stock) ถาคา ßi < 1 แสดงวาหลักทรัพยนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนนอยกวาอัตรา ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้งทั้งตลาด นั่นคือ มีความเสี่ยงต่ํากวาตลาด  

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
การศึกษาในครั้งนี้ไดใชขอมูลเฉลี่ยรายสัปดาหของ ราคาทองคําแทง ณ ตลาด กรุงเทพฯ เปนขอมูลรายสัปดาหของ 

ราคาปดสัญญาซื้อขายลวงหนา (Gold Future) ในชวง เดือน ต.ค. 2552 – ส.ค. 2554 รวมทั้งสิ้น 85 ขอมูล  
แบงเปน ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ  

ประชากร  1. การเคลื่อนไหวราคาทองคําแทง  
                  2. การเคลื่อนไหวราคาสัญญาซื้อขายลวงทองคําหนา (Gold Future) 10 บาท , 50 บาท  
กลุมตัวอยาง  1. ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ  
                      2. การเคลื่อนไหวราคาสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา (Gold Future) 50 บาท  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลรายสัปดาหของราคาทองคําและราคาสัญญาซื้อขายทองคํา ลวงหนา (Gold Futures) ใน
การคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําและจากการ เปลี่ยนแปลงราคาปดทองคํารายสัปดาห โดยทําการศึกษา
โดยการประมวลผลจากปจจัยตาง ๆ ทั้งหมด 5 ปจจัย ที่เลือกมาเพื่อเปนตัวแปรอิสระ โดยการหาคาความสัมพันธนั้นจะใช
วิธีการ สรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares)  
แบบจําลองที่ใชในการศึกษา  

RG,RGF = α - β1 ROILi,t + β2 RSETi,t + β3 RSILi,t + β4RSPOT,t - β5 RYIELDi,t  
โดยที่  RG   หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงจาการลงทุนในทองคําแทง  

RGF หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ทองคําลวงหนา  
t   หมายถึง ระยะเวลาที่เก็บขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2552,2554  
α   หมายถึง คาคงที่  
ROILi,t            หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบ NYME (ROIL) RSETi,t หมายถึง อัตราการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศ ไทย Set index (RSET)  
RSILi,t  หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาล 2 ป Yield (RYIELD)  
RSPOTi,t  หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก (RSPOT )  
RYIELDi,t  หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาล 2 ป Yield (RYIELD)  
β1…. Β5  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ  
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ผลการวิเคราะหขอมูล  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงในประเทศไทย(RG)  
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน  

RG = 0.000218 - 0.000938(ROIL) + 0.010587(RSET) + 0.121088(RSIL)  
t 0.178006 (-0.034964) (0.254520) (4.274360)**  
- 0.037762(RYIELD) + 0.413918(RSPOT)  
(- 2.506322)** (4.241553)**  

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-Statistic  
**หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95%  

โดยมีคา R2   = 0.588606  
Adjusted R2  = 0.562569  
F-statistic  = 22.60605 (Sig = 0.000000)  
Durbin-Watson = 2.390540  

จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-statistic ในการตรวจสอบความ นาเชื่อถือของทั้งสมการผล
การคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 22.060605 และไดคา นัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.000000 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่
คํานวณไดนั้น นอยกวา 0.05 จึง สงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 = มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีผลตออัตรา 
ผลตอบแทนจากการลนทุนในทองคําแทงในประเทศไทย ณ ระดับนัยสําคัญที่ 95 เปอรเซ็นต  

คา R2 เปนคาที่สามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตามไดมากนอย เพียงใด ซึ่งจากคาR2 เทากับ 
0.588606 กลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัวแปร ตามไดโดยเฉลี่ย รอยละ 58.86 สรุปไดวาตัวแปรอิสระ
ทุกตัวในสมการมีผลตออัตราผลตอบแทน จากการลนทุนในทองคําแทงในประเทศไทยโดยเฉลี่ย รอยละ 58.86 โดยมีตัว
แปรอิสระที่มี ความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน หลังจากนั้นจะใช t- Statistic ในการ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู โดยตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา
แทงในประเทศไทย (RG)  

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา Gold Futures (RGF)  
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน  

RGF = 0.001346 - 0.028090(ROIL) - 0.083959(RSET) + 0.120275(RSIL)  
        t 1.044149 (-0.922904) (-1.714142) (5.023867)**  
-0.047442(RYIELD) + 0.374351(RSPOT)  

(-3.387152)** (5.456713)**  
หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-Statistic  

** หมายถึง ระดับนัยสําคัญ 95%  
โดยมีคา R2   = 0.672286  
Adjusted R2   = 0.651545  
F-statistic   = 32.41281 (Sig = 0.000000)  
Durbin-Watson  = 1.936571  
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จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-statistic ในการตรวจสอบความ นาเชื่อถือของทั้งสมการผล
การคํานวณจะไดคา F-statistic เทากับ 32.41281 และไดคา นัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.000000 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่
คํานวณไดนั้น นอยกวา 0.05 จึง สงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 = มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีผลตออัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา ณ ระดับนัยสําคัญที่ 95 เปอรเซ็นต  

คา R2 เปนคาที่สามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตามไดมากนอย เพียงใด ซึ่งจากคา R2 เทากับ 
0.672286 กลาวไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายถึงตัว แปรตามไดโดยเฉลี่ย รอยละ 67.22 สรุปไดวาตัวแปรอิสระ
ทุกตัวในสมการมีผลตออัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา โดยเฉลี่ย รอยละ 67.22 โดยมีตัว 
แปรอิสระที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญและเปนไปตามสมมติฐาน หลังจาก นั้นจะใช t-Statistic ในการ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู โดยตัว แปรตามคืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายทองคําลวงหนา  
 
บทสรุปและขอเสนอแนะ  

อภิปรายผล  
ปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงและอัตราผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ทองคําลวงหนา Gold Futures  
 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก มีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให
เห็นวาการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก สงผลตอ อัตราผลตอบแทนจากการลนทุนในทองคําแทงในประเทศไทย
และอัตราผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  

 2. อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป มีคาสัมประสิทธิ์ เปนลบ แสดงใหเห็นวาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลนทุนในทองคําแทงในประเทศไทและอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคํา
ลวงหนา มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม กับอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป และมีระดับ
ความสัมพันธ ระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปกับอัตราผลตอบแทนจาก การลงทุนใน
ทองคําแทงในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา อยางมี
นัยสําคัญเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสามารถอธิบาย ไดวา การขึ้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป ในแตละครั้ง
จะสงผลตออัตราผลตอบแทน จากการลงทุนในทองคําแทงในประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ซื้อ ขายทองคําลวงหนา เนื่องจากการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย สงผลตอการตัดสินใจในการเลือก ลงทุนของนักลงทุนวาจะ
เลือกลงทุนในตลาดทองคํา หรือจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังกราฟ แสดงความสัมพันธราคาทองคําแทง,สัญญาซื้อขาย
ทองคําลวงหนา,อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาล (ภาคผนวก ข กราฟที่1ข ) ราคาสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาและ
ทองคําแทง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันแตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางตรงขามซึ่ง
ไดขัดแยงกับงานวิจัยกิตติพงษ สรรเพชุดาญาณ (2551) ศึกษาเรื่องปจจัย กําหนดราคาทองคําแทงในประเทศไทย ซึ่งผล
การศึกษาพบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตรา ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ราคาทองคําใน ประเทศไทย  

 3. อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาโลหะเงิน มีคาสัมประสิทธเปนบวกแสดงใหเห็นวา อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาโลหะ
เงิน มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
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ปจจัยท่ีไมมีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงและอัตราผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ทองคําลวงหนา Gold Futures  
 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบ Nymex มีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ แสดงวา ความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบ Nymex ตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในทองคําแทงในประเทศไทยและอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคํา ลวงหนามีทิศทางตรงกันขาม เนื่องจากชวงเวลาที่ศึกษา ราคาน้ํามัน
ไมไดเปลี่ยนแปลงตาม ราคาทองคํา ดังกราฟแสดงความสัมพันธราคาทองคํา,สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนากับราคา ราคา
น้ํามันดิบ (ภาคผนวก ข กราฟที่ 2ข ) เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย ของ ศิรประภา แกวมณี (2549) 
ศึกษาเรื่องการวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาน้ํามันกับ ราคาทองคํา ซึ่งผลการศึกษาพบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา
น้ํามันดิบ Nymex มี ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา และขัดแยงกับงายวิจัยของ ปริญญา 
ธีรภาพไพบูลย (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่ทําใหราคาทองเพิ่มสูงขึ้น และผลการเก็ง กําไรในราคาทองคําที่แฝงอยูในชวงป 
1999-2005 ซึ่งผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงราคา น้ํามันดิบ Nymex มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาทองคํา  

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก ระดับ ความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย ตอการเปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงใน
ประเทศไทยในทิศทางตรงขาม และมี ความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาใน
ทิศทางตรง ขามกัน แตเนื่องจากผลทดสอบทางสถิติไมมีนัยสําคัญ เปนไปตามสมมุติฐานทีต้ังไว แสดงวา การเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยไมสงผลตออัตราผลตอบแทนจากการ ลงทุนในทองคําแทงในประเทศไทยและ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคํา ลวงหนาโดยตรง  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา  
ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงในประเทศไทยและอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน

ในสัญญาซื้อขายทองคํา ลวงหนา มากที่สุด คือ อัตราการ เปลี่ยนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก รองลงมาคืออัตราการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ป อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาโลหะเงิน ซึ่งผูลงทุนสามารถนําไปเปน 
แนวทางในการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนในทองคําแทงและการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคํา ลวงหนา  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
 1. สําหรับผูที่สนใจที่จะทําการศึกษาตอในเรื่องทองคํา ควรจะทําการศึกษาในทางลึก เกี่ยวกับปจจัยอื่นๆที่มีผลตอ
ความตองการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก เชน พฤติกรรมการลงทุนเพื่อเก็งกําไรในทองคําแทง และควรมีการ
แยกแยะประเภทของนักลงทุน ตามลักษณะการปองกันความเสี่ยงของนักลงทุน เปนตน  

2. ควรนําขอมูลปดรายวัน (daily data) หรือรายเดือน(monthly data) มาศึกษาเพิ่มเติมซึ่ง อาจทําใหไดผลการศึกษาที่
มีความละเอียดมากขึ้น และอาจทําใหไดขอสังเกตุอื่นที่เปนประโยชน  

3. ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวราคาทองคําที่ไมใชปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ความ ตองการบริโภคทองคําทาง
วัฒนธรรมในประเทศจีน อินเดีย สงผลตอความเคลื่อนไหวราคา ทองคํา ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรใหความสําคัญ
ปจจัยเหลานี้ ทั้งในเรื่องของชวงเวลา ความตองการใชทองคําและปริมารความตองการใชทองคํา  
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การศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการลดตนทุนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท เอส.เค. เคร่ืองชัง่ จํากัด 
 

ปยาภัส เสถียรอินทร, ณัฐพันธ บัววราภรณ 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

----------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

        จากการศึกษา บริษัท เอส.เค. เครื่องช่ัง จํากัด พบวาในปจจุบันบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหไม
สามารถแขงขันในเรื่องของราคาสินคาได ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากงบการเงินของบริษัทฯ และคูแขงทางธุรกิจ ในป พ.ศ. 
2553 นั้น ตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของบริษัทคูแขงจะอยูที่ 64.40% แตตนทุนการผลิตของบริษัทฯจะอยูที่ 86.99% 
นอกจากนั้นปญหาที่พบภายในบริษัทฯ คือ เกิดการรอคอยในกระบวนการผลิตสงผลใหตองขยายระยะเวลาการทํางาน
ออกไปจากที่วางแผนไว สงผลใหการสงงานลาชาไมทันตามกําหนดที่ไดตกลงกับลูกคาไว จึงตองเสียคาปรับและมีตนทุน
ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และสงผลตอความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอบริษัทฯลดลง การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการรวบรวม
ขอมูลการดําเนินงานของบริษัท และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดกลยุทธในการ
แกไขปญหาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

        วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาหาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงมอบสินคา รวมถึงผลกระทบตอตนทุนการผลิต 2. เพื่อ
ศึกษากลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการสงมอบงานใหทันตามกําหนดที่ได
ตกลงกับลูกคาไว 3. เพื่อนํากลยุทธที่ไดมาพัฒนาเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน 

 
บทนํา 

บริษัท เอส.เค.เครื่องช่ัง จํากัด เริ่มกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546 โดยทางบริษัทฯ ประกอบกิจการดานการ
ผลิต ออกแบบ จัดจําหนาย พรอมทั้งติดตั้ง และใหบริการ ในดานเครื่องช่ังรถบรรทุก และ เครื่องช่ังบรรจุ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะ
เปนงานสั่งทํา ออกแบบตามความตองการของลูกคา   กลุมลูกคาหลักของบริษัทฯจะประกอบไปดวย  

 1.กลุมลูกคาอุตสาหกรรม เชน กลุมอุตสาหกรรมแปง น้ําตาล ขาวสาร เหล็ก และกลุมอุตสาหกรรมปุย, เคมีตางๆ 

 2.กลุมลูกคาทั่วไป สวนใหญจะเปนกลุมธุรกิจขนาดยอม เชน โรงสี โรงงานรับซื้อปาลม  ยางพารา ในเขตภาคใต 

และกลุมเกษตรกรที่รับซื้อพืชไร เชน รับซื้อมันสําปะหลัง ออย ขาวโพด ขาวเปลือก เปนตน  
 

ปญหา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 
1. สงงานลาชาไมทันตามกําหนดที่ไดตกลงกับลูกคาไว เกิดการรอคอยในกระบวนการผลิต ทําใหตองขยายระยะเวลา

การทํางานออกไปจากที่วางแผนไว สงผลใหไมสามารถสงงานไดทันตามที่กําหนด ตองเสียคาปรับและมีตนทุนในการผลิต
เพิ่มสูงขึ้น ความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอบริษัทฯลดลง 

1.1 ไมมีการจัดทําสต็อกขั้นต่ํา ทําใหไมรูวามีของหรือไมมี 
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1.2 การจัดเก็บสินคาในคลังไมเปนระเบียบ ทําใหเสียเวลาในการหา เสียเวลาในการรอคอย รวมถึงเมื่อไมมีสินคา 
ตองเสียเวลาในการสั่งซื้อ 

1.3 ไมมีการตรวจเช็คสต็อกที่เปนปจจุบัน ทําใหทุกอยางไมสามารถตรวจสอบไดวาสต็อกที่มีมีเทาไร ใชได
หรือไม เสียหรือไมอยางไร อยูในรับประกันหรือไม 

1.4 สินคาที่สงมาผิดสเปค ทําใหเสียเวลาในการเปลี่ยนคืนสินคา 
1.5 ขาดการควบคุมกระบวนการ เนื่องจากการทํางานในองคกรเปนการทํางานแบบเดิมๆ (ตามที่เคยทํามา) คือ 

ของหมดก็เดินมาเบิก ไมมีการวางแผน และ ควบคุมแผนใหเปนไปตามที่กําหนด 
1.6 ขาดการติดตามงานตางๆ เชน งานที่สั่งซื้อ หรือ งานที่สั่งขึ้นรูป ตางๆ ที่ไดสั่งทําไปแลว แตไมมีการติดตาม

งาน และ ควบคุมแผนใหไดตามกําหนดที่ไดกําหนดไว 
1.7 พนักงานที่เขามายังขาดความชํานาญ ในงานที่ทํา หรือ ยังไมเขาใจระบบ ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน  

2. ช้ินงานเสียหายและมีเศษวัสดุ ประมาณ 18% ตอปริมาณวัสดุที่ใชทั้งหมดใน ป 2554 
1.1 เกิดความสูญเสียเนื่องจากการตัดวัสดุ กลาวคือ ไมมีการวางแผนในการตัดวัสดุ เลือกใชแตวัสดุใหม ที่ตนเอง

สามารถนํามาใชไดงาย โดยไมนําวัสดุที่ตัดเหลือและสามารถนํามาใชได มาใชกอน จึงทําใหมีเศษวัสดุจากการตัดเพิ่มขึ้น 
1.2 ไมมีการตรวจเช็คสต็อกคงเหลือ ทําใหมีการสั่งซื้อวัสดุซ้ํา และไมมีการนําของเกาไปใชกอน มีของคางสต็อก

มาก 
1.3 ช้ินงานเสียหายและไมตรงตามแบบ เนื่องจากพนักงานขาดความรูความชํานาญในงานที่ทํา ขาดการฝกอบรม 

ขาดความเอาใจใสกับงานที่รับผิดชอบ ทําใหช้ินงานเกิดความผิดพลาด และตองแกไขชิ้นงานอยูเสมอทําใหองคกรตองมี
คาใชจายในเรื่องของวัตถุดิบและคาแรงงานในการแกไขงานที่เพิ่มขึ้น  

1.4 แบบผิด เนื่องจากพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ออกแบบไมมีความรูความชํานาญ หรือ ขาดการฝกอบรม ในเครื่อง
ที่ทําการออกแบบนั้นๆ ทําใหเมื่อทําช้ินงานขึ้นมาไมสามารถใชงานได ตองมาแกไขแบบ และ ทําช้ินงานขึ้นมาใหม 

3. ในชวงที่ผานมามีพนักงานลาออกและหยุดงานเปนจํานวนมาก ทําใหองคกรตองเสียคาใชจายในสวนนี้เปนจํานวน
มาก เพื่อสรรหาพนักงานใหม และ เสียคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานใหม 
 
นิยามศัพท 
 “โหลดเซลล (Load Cell)” หมายถึง เซนเซอรที่สามารถแปลงคาแรงกด หรือแรงดึง เปนสัญญาณทางไฟฟาได 
เหมาะสําหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน (Mechanical Properties of Parts) โหลดเซลลถูกนําไปใชใน
อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไดแก การช่ังน้ําหนัก การทดสอบแรงกดของชิ้นงาน การทดสอบความแข็งแรงของ
ช้ินงาน การทดสอบการเขารูปช้ินงาน (Press fit) ใชสําหรับงานทางดานวัสดุ โลหะ ทดสอบโลหะ ช้ินสวนรถยนต 
วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรีต ทดสอบไม ฯลฯ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการควบคุมตนทุนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท เอส.เค เครื่องช่ัง จํากัด ไดนําแนวคิด 

ทฤษฎีและองคความรูตางๆที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธในการควบคุมตนทุนการผลิตมาประกอบ ซึ่งแนวความคิดและ
ทฤษฎีที่นํามาใชมีดังนี้ 
1. การวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาโดยใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
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  แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่
อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Problem Cause)  ในป ค.ศ. 1943  ศาสตราจารย คาโอรุ อิชิกาวา  ชาวญี่ปุนไดคิดแผนผังอิชิกาวา 
(Ishikawa Diagram) หรือที่รูจักกันในชื่อผังกางปลา (Fish Bone Diagram) มีรูปรางหนาตาแผนผังคลายปลาที่มีแตกาง เปน
เครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหหาสาเหตุหรือปจจัยที่แทจริงที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาหนึ่งปญหา  

 
2. แนวคิดการจัดการคุณภาพแบบองครวม (Total Quality Management) 

 TQM (Total Quality Management) หมายถึง ระบบการทํางานที่เปนวัฒนธรรมขององคกรที่สมาชิกทุกคนตางให
ความสําคัญ และมีสวนรวม  ในการพัฒนาการดาํเนินงานขององคกรอยางตอเนื่อง โดยมุงที่จะตอบสนองความตองการ และ
สรางความพอใจใหแกลูกคา ซึ่งจะสรางโอกาสทางธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขันและพัฒนาองคกรใหยั่งยืน 

องคประกอบที่สําคัญของ  TQM  มี 3 ประการ คือ 
 1. การมุงเนนคุณภาพ (Quality Oriented) TQM จะตองยึดหลัก คุณภาพ เปนแกนหลักในการบริหารจัดการ เนน

คุณภาพของสินคาหรือบริการที่สรางความพอใจใหแกลูกคาไดหรือเปนไปตามที่ลูกคาตองการ เนนการใหความสําคัญกับ
ลูกคา (Customer Oriented)  ลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจอยูรอดเพราะความมุงหมายของธุรกิจ คือการสรางและ
รักษาลูกคา 

 2. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)   การพัฒนาอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดอํานาจการขับเคลื่อน 
(Momentum) ซึ่งจะกอใหการกาวไปขางหนา สะดวก คลองตัว และมีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาและพัฒนาระบบงานที่
ซับซอนและครอบคลุมทั้งองคกร โดยองคกรที่ทํา TQM จะตองกลาตัดสินใจ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และประเมินผล
งานอยางเปนระบบ 

 3. ทุกคนในองคกรมีสวนรวม (Total involvement)  ผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงสู องคกรคุณภาพ การเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม(Employee involvement) จะทําใหรูปญหาและ
สามารถปรับปรุงแกไขไดดีที่สุด 

 
3. แนวคิดการปรับร้ือระบบ (Reengineering) 

รีเอ็นจิเนียริ่ง หมายถึง การสรางวิธีการทํางานใหมโดยวิธีนวัตกรรม (innovation) หรือโดยวิธีการออกแบบใหมซึ่ง
แตกตางไปจากวิธีการเดิมอยางขุดรากถอนโคน ในเรื่องขบวนการทํางาน กิจกรรม โครงสรางองคกร ระบบการจัดการ 
ทรัพยากร วัฒนธรรมความเชื่อ คานิยม เปนการดิ้นรนแสวงหาระดับการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางเห็นไดชัด หลุดพนจาก
ความคิดเดิม ๆ และขอกําหนดของหนวยงานตาง ๆ โดยมองใหกวางถึงความสัมพันธของงานที่มีตอกันอีกทั้งตองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบงานใหม มีวิธีการ 3 วิธี คือ การปรับคน การปรับเทคโนโลยี การปรับกระบวนการ 
 
4. แนวคิดการผลิตที่ลดความสูญเสีย (Lean Production System) 

แนวคิดแบบลีน (Lean) เปนปรัชญาการผลิตที่มุงลดความสูญเปลา (Waste) ในระบบการผลิตอยางตอเนื่อง
จุดสําคัญของแนวคิดแบบลีน คือ การกําจัดทุกสิ่งทุกอยางที่ไมสรางคุณคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ต้ังแตขั้นวัตถุดิบจน
กลายเปนผลิตภัณฑ และตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑจนถึงการบริการลูกคา ผลของการนําแนวคิดแบบลีนมาใชจะชวย
กําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น สงผลใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคา เกิดการทํางานที่สะดวกรวดเร็ว 
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สามารถลดตนทุนการดําเนินงานลงได สามารถลดเวลาการทํางานที่ไมจําเปน รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณภาพในระบบการผลิต
ไดจากการลดการเกิดของเสียจากการทํางานลงได 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการลดตนทุนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท เอส.เค. เครื่องช่ัง 
จํากัด โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลจาก บริษัท เอส.เค. เครื่องช่ัง จํากัดรวมถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการลดตนทุนการผลิต และผู
ศึกษายังไดทําการศึกษา รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณผูบริหาร สัมภาษณผูจัดการโรงงาน 
ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการฝายขาย หัวหนาแผนกออกแบบ หัวหนาแผนกไฟฟา พนักงานคลังสินคา เพื่อใหทราบถึงขอมูล
เชิงลึก แนวโนมทางการตลาด สภาวะการแขงขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปญหาและอุปสรรค 

จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของ 
บริษัท เอส.เค. เครื่องช่ัง จํากัด 

1. การวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาโดยใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) จากการ
รวบรวมขอมูลทั้งการขอขอมูลของโรงงาน การสัมภาษณ และการสังเกตุการณของผูศึกษาทําใหไดรับขอมูลปญหา และ
สาเหตุของบริษัท เอส.เค. เครื่องช่ัง จํากัด และ แจกแจงขอมูลดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง
ที่ทําใหเกิดปญหาโดยใชแผนภูมิกางปลา (Fishbone Diagram) 

 1.1 สาเหตุหลักจากตัวบุคคล ซึ่งมีสาเหตุรองดังนี้ 
  - พนักงานไมเพียงพอ ตอปริมาณงานที่ทํา ซึ่งมีสาเหตุยอย เกิดจากการลาออกของพนักงานเปนจํานวนมาก 

ขาด ลา และติดงานจุดอื่น 
  - พนักงานขาดประสบการณในการทํางาน ขาดความรอบคอบ ทําใหตองแกไขชิ้นงาน และเสียเวลาในการแกไข 
 1.2 สาเหตุหลักจากวิธีการ ซึ่งมีสาเหตุรองดังนี้ 
  - กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาเหตุยอย คือ  ขาดการวางแผนที่ดี เกิดความลาชาใน

กระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจาก การรอคอยวัตถุดิบ ขาดการวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ไมทราบจํานวนสินคาที่แทจริงใน
สต็อกทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบ และ การรอแบบที่ออกแบบลาชา 

 1.3 สาเหตุหลักจากวัตถุดิบ ซึ่งมีสาเหตุรองดังนี้ 
  - จัดเก็บไมเปนระเบียบ สินคาไมมีการจัดหมวดหมูทําใหไมมีความเปนระเบียบ และคนหาไดยาก 
  - ไมมีการจัดทําสต็อกขั้นต่ํา ทําใหบอยครั้งที่เกิดสินคาขาดสต็อก ทําการสั่งซื้อไมทันตามที่กําหนด 
  - ไมมีการตรวจเช็คสต็อก ทําใหไมทราบจํานวนสินคาที่แทจริง 
  - สินคาสงผิดสเปค สินคาที่สงมาผิดจากที่สั่งซื้อ ทําใหเสียเวลาในการดําเนินการเปลี่ยน 
 1.4 สาเหตุหลักจากเครื่องจักร โดยมีสาเหตุรองดังนี้ 
  - เครื่องจักรไมเพียงพอตอความตองการที่จะใชในการผลิต 
  - เครื่องจักรเสียบอย ซึ่งมีสาเหตุยอย เกิดจาก การใชงานที่ผิดประเภท  และขาดการดูแลรักษา ทําใหบางครั้ง

ตองหยุดการผลิต 
 
2. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five-Forces Model) 
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เครื่องช่ังบรรจุ ในการที่จะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และจําหนายเครื่องช่ังบรรจุนั้น ตองใชเงินลงทุน
คอนขางสูง ทั้งการสรางโรงงาน การซื้อเครื่องจักรสําหรับใชในการผลิต พรอมทั้งยังตองมีความรูความและประสบการณ
ในเรื่องของการออกแบบและการผลิต ที่ตองออกแบบและผลิตใหเหมาะสมตอลักษณะการใชงานของสินคาแตละชนิด 
รวมถึงชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งบริษัทที่มีอยูแลวในปจจุบันไดมีชองทางการจัดจําหนายอยูแลวทั่วประเทศ  ซึ่งถาคู
แขงขันที่จะเขามาใหมนั้นจําเปนตองสรางชองทางการจัดจําหนายของตนเองใหทัน ซึ่งเปนการยากที่จะทัดเทียมกับ
ผูประกอบการเดิมที่สรางไวแลวอยางมากมาย  สงผลใหผูประกอบการรายใหมเขามาไดยาก ในดานความเสี่ยงหรือภัย
คุกคามจากสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมของเครื่องช่ังบรรจุและเครื่องช่ังรถบรรทุกไมสามารถทดแทนได เนื่องจากเปน
สินคาที่ใชเฉพาะธุรกิจ สินคาของบริษัทฯเปนสินคาที่สั่งทํา ตามลักษณะการใชงานที่เฉพาะและมีผูผลิตไมมาก สงผลให
อํานาจการตอรองของผูซื้อมีไมมาก จํานวนซัพพลายเออรในประเทศไทยมีจํานวนมาก และวัตถุดิบที่บริษัทฯใชในการผลิต
เปนวัตถุดิบที่มีอยูทั่วไปตามทองตลาด และมีการสั่งซื้อเปนจํานวนมากตอป สงผลทําใหอํานาจการตอรองของซัพพลาย
เออรมีไมมาก เพราะบริษัทฯสามารถนําเขาหรือเปลี่ยนซัพพลายเออรใหม ที่มีราคาถูกและคุณภาพดีกวาได 

3. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) บริษัทมีการออกแบบและพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง เนนการ
ใหบริการที่รวดเร็วและฉับไว และคุณภาพของสินคาที่ดี ตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่มีความตองการหลายหลาก 
มีสินคาและบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจํานวนมาก สําหรับการผลิตที่
รองรับการขยายตัวของ ธุรกิจในอนาคต 

4. การกําหนดกลยุทธ 
  4.1 กลยุทธระดับบริษัท บริษัทเลือกกลยุทธรีเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานใหม ที่ไม

สนใจการทํางานแบบเดิมที่ผานมา การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหมแลวนํากระบวนการใหมไปปฏิบัติใหเกิดผล 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ เพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การ
ลดตนทุนการดําเนินงานของธุรกิจนั้น โดยมุงเนนที่คุณภาพ พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริการ และความรวดเร็ว ใหกับธุรกิจ 

ขั้นตอนการรีเอ็นจิเนียริ่งกระบวนการทางธุรกิจ (Re-engineering) มีตามดานลางนี้ 
1.ระบุกระบวนการที่จะออกแบบสรางขึ้นใหม โดยเนนความแมนยําและความรวดเร็วในการทํางาน คณะผูบริหาร

จึงมีความเห็นรวมกันที่จะออกแบบสรางใหม ต้ังแตระบบการขายจนถึงเก็บเงินลูกคา 
2.จัดองคกรบริหารโครงการและแตงตั้งทีมรีเอ็นจิเนียริ่ง 
3.ระบุเหตุผลความจําเปนและกําหนดวิสัยทัศน 
4.ทําการจัดประชุมเพื่อกําหนดเหตุผลและความจําเปน ที่ตองมีการออกกแบบสรางกระบวนการธุรกิจขึ้นใหม เชน 

กระบวนการทํางานซ้ําซอน เกิดความผิดพลาดในการทํางานมาก ไมทราบจํานวนสินคาที่แนนอนในสต็อก ตนทุนการ
ดําเนินงานสูง รอบเวลาของกระบวนการนานกวาคูแขง 

5.วิเคราะหและวินิจฉัยปญหาในกระบวนการเดิมจัดทําผังกระบวนการทางธุรกิจของบริษัททั้งกระบวนการ เพื่อ
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาในกระบวนการเดิม หลังจากนั้นมาระดมสมอง เพื่อชวยกันระบุประเด็นปญหาใน
ขั้นตอนการทํางานตางๆโดยละเอียด พรอมทั้งชวยเสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางที่จะปรับปรุง 

 6.กําหนดขอบเขตของกระบวนการที่จะออกแบบใหมนําเอาประเด็นปญหาและความคาดหวังของผูเกี่ยวของใน
กระบวนการ มาพิจารณาและกําหนดขอบเขตของแตละกระบวนการ 

7.ออกแบบกระบวนการใหม 
8.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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  4.2 กลยุทธระดับธุรกิจ บริษัทเลือกใชกลยุทธการบริหารคุณภาพองครวม (Total Quality Management) การ
บริหารคุณภาพองครวม (TQM)  เปนแนวทางในการบริหารขององคกรที่มุงเนนคุณภาพ และพัฒนาระบบการทํางาน พรอม
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยทุกคนภายในองคกรตองมีสวนรวมและมีจุดมุงหมายในแนวทางเดียวกัน ทํางาน
รวมกันเปนทีม เพื่อหาทางลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพ ใหองคสามารถอยูรอดและสรางความเจริญกาวหนา 

  4.3 กลยุทธระดับหนาที่ บริษัทเลือกใชกลยุทธการผลิตที่ลดความสูญเสีย (Lean Production System) เปน
การผลิตสินคา หรือ ช้ินสวนที่จําเปน ตามเวลาที่ตองการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมุงขจัดความสูญเปลาและคง
คุณภาพใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

1. การผลิตมากเกินจําเปน (Over Production) 
   2. การมีสินคาคงคลังมากเกินความจําเปน (Excess Inventory) 
  3. การมีของเสีย(Defects) 
  4. การมีกระบวนการที่ไมจําเปน (Unnecessary Processing) 
  5. การรอคอย (Waiting) 

6. การเคลื่อนไหวรางกายที่ไมจําเปน(Unnecessary Motion) 
7. การขนยายที่ไมจําเปน (Unnecessary Transportation) 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปญหาหลักของบริษัทฯที่ตองทําการแกไขอันดับแรก คือ การสงมอบสินคาลาชาไม

ทันกําหนด ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก ความลาชาในกระบวนการทํางาน ความลาชาในการจัดซื้อวัตถุดิบ กําหนดกลยุทธ
เพื่อใหสามารถแกปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งไดกําหนดกลยุทธทั้งหมด 3 กลยุทธ คือ 1. กลยุทธการบริหารคุณภาพองค
รวม (Total Quality Management) 2. กลยุทธการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 3. กลยุทธการผลิตที่ลดความสูญเสีย (Lean 
Production System) เมื่อไดกลยุทธมาแลวจะทําแนวทางเลือกทั้ง 3 กลยุทธ โดยใหผูบริหารและพนักงานรวมกันใหคะแนน 
และใหผูบริหารตัดสินใจทางเลือกที่คิดวาเหมาะสมที่สุด ซึ่งผูบริหารไดเลือกกลยุทธการปรับรื้อระบบ (Reengineering) ใน
การดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   ขั้นตอนการปรับรื้อระบบ (Re-engineering) มีดังนี้ การคิดคนทบทวนใหม (Rethink) 
การออกแบบกระบวนการทํางานใหม (Redesign) การเสริมเทคโนโลยี (Retool) การฝกอบรมบุคลากร (Retrain) 
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การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธทางการตลาด  เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดจําหนาย   
กรณีศึกษาบริษัท ITDC จํากัด 

 

อัญชลี  ปราศราคี,  เยาวลักษณ จิตตวโรดม 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

---------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

         การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดจําหนาย กรณีศึกษาบริษัท 
ITDC จํากัด เปนการศึกษาถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง ซึ่งการดําเนินธุรกิจของทางบริษัท
เปนในรูปแบบของตัวแทนการจัดจําหนาย (Distribution) โดยเลือกเฉพาะตราสินคาที่เปนที่นิยมของตลาดในระดับโลกและ
เนนเฉพาะการทําตลาดสินคาประเภทสําหรับองคกร (Professional / Enterprise Products) แตเพียงอยางเดียว 

         วัตถุประสงคในการศึกษา  เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุที่ทําใหรายไดของบริษัทลดลง  
และเพื่อศึกษาแนวทางและกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพิ่มยอดขายใหกับทางบริษัทและขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิไดจากการสัมภาษณผูจัดการฝายขายและพนักงานขาย
ของบริษัท ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแขงขันในตลาด ปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ เพื่อเปน
แนวทางในการวิเคราะห กําหนดกลยุทธ และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัท ขอมูลทุติยภูมิโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะอุตสาหกรรม การเติบโตของอุตสาหกรรม สภาพการแขงขันของบริษัทฯ และคูแขง จากสื่อสิ่งพิมพ 
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและบทความ 

 
บทนํา 

       บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (ITDC) ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาทางดานไอทีโดยเปนตัวแทนจําหนาย 
(Distribution) สินคาระดับองคกร (Enterprise Product) โดยเลือกสินคาที่มีจุดเดนและจุดขายในตัวเอง และเปนสินคาที่เอื้อ
การทํางานรวมกันและตอกันในการนําเสนอเปนโซลูช่ันใหลูกคา บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสราง
ความแตกตางในเรื่องการใหบริการและใหคําปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา  

 กลุมลูกคาหลักแบงตาม Product Line ของบริษัท ดังนี้ 
        1.  Data Comm: Enterasys (Enterprise Network Security Solution), Systimax (Cabling), Aruba Wireless, Azalea 
        2.  IT Security: Fortinet (Antivirus Firewall), Panda Antivirus 
        3. Network Performance Improvement and Management: Citrix NetScaler (Application Delivery System), 

Citrix Xen App, Xen Destop 
 

ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย  
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 1.  เงื่อนไขการตออายุสัญญา คือ 
 บริษัท ไอที ดิสทริบิวช่ัน จํากัด เปนธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป “ตัวแทนจัดจําหนายสินคา” โดยสินคาที่จัดจําหนาย

สวนใหญเปนสินคาทางดานไอทีที่มีช่ือเสียงเปนจํานวนมากทั้งประเภทที่เปนตัวแทนในการจัดจําหนายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย (Sole Distributor) และการเปนตัวแทนในการจัดจําหนายหลัก (Main Distributor) โดยทั่วไปอายุของสัญญา
แตงต้ังตัวแทนจะมีระยะเวลาหนึ่งปและจะมีการพิจารณาตอสัญญาใหทุกๆ ป ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามขอตกลงและ
เงื่อนไขของบริษัทกับเจาของผลิตภัณฑ ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได อาจเปนสาเหตุใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหยุดตอสัญญาจากเจาของผลิตภัณฑได  

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

ITDC

รายได

จากการ

ขาย

421,316 29.88 215,706 19.1 157,060 24.08 148,397 22.51 188,596 22.69

2553

หนวย : พันบาท

บริษัท
ประเภท

รายได

2549 2550 2551 2552

 2.  ปญหาทางดานการตลาด คือ 
 บริษัทฯ ไมสามารถจัดจําหนายสินคาบางตัวที่รับเปนตัวแทนจําหนายในขณะนี้ เชน PAC, NON, CIT และBIR ทํา

ใหบริษัทตองหาแนวทางในการแกไขปญหาและเพิ่มกลยุทธทางการตลาด 

 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใชในการศึกษาและวิเคราะห เพื่อ

นําไปใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาและกําหนดกลยุทธ มีดังนี้ 
     1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  

        2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
        3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด 
        4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
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 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

        เฟรดอาร เดวิด (Fred R. David) เห็นวาในการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ขององคการนั้นจะ
ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ  

  1.  ขั้นการกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)         
 2.  ขั้นการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
        3.  ขั้นการประเมินผลกลยุทธ (Strategic Evaluation)  
        2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธการตลาด 
        กลยุทธทางการตลาดนําสวนผสมทางการตลาด(Marketing Mix) หรือ 7P’sมาใช ซึ่งประกอบดวยการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) คือ นักการตลาดจําเปนตองใชการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกคา 
ประกอบดวย 

           1.1   กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy)  
 1.2 กลยุทธราคา (Price Strategy)  
 1.3 กลยุทธการจัดจําหนาย (Place Strategy)  
 1.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  
 1.5 กลยุทธการบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy)  
 1.6 กลยุทธการใชพนักงานขาย (Personal Strategy)  
 1.7 กลยุทธการใหขาวสาร (Public Relation Strategy) 

 3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ      
        ทศพนธ นรทัศน (2552) ศึกษาเรื่องความเปนไปไดที่ตลาด IT Outsourcing ของประเทศไทยจะกาวสู World’s 

Top 3 พบวา ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร (Computer Services) มีมูลคาตลาดบริการดานคอมพิวเตอร ป 2551 ของประเทศ
ไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 16.6 ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่นอยกวา ถาเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตใน
ป 2550 

        อรฉัตร เลียงพิบูลย และคณะ (2551) สรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย และประมาณการป 2552 รูปแบบทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหธุรกิจ
ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ จากเดิมที่ตองดําเนินธุรกิจเองทุกอยาง ไปสูการเรียกใชบริการ (Service) หรือการ
สงมอบงานไปใหหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการแทน (Outsourcing) เพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยธุรกิจจะมุงไปทําในสิ่งที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและทําไดดีที่สุด (Core Business) ทํา
ใหตลาดดาน IT Service และ IT Outsourcing ในประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตที่ดีและอัตราการขยายตัวสูงขึ้น  

        ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2554 )สรุปภาวะเศรษฐกิจคาดการณไตรมาสที่ 
3 ตลอดทั้งป 3 ตลอดทั้งป 2554 และป 2555 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟนตัวสงผลใหการบริโภคปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 
สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมป 2554 สามารถขยายตัวไดในระดับที่ดีและคาดวาในป 2555 ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมนาจะ
ขยายตัวที่ระดับประมาณรอยละ 4.3 

   
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
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       การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะห แนวทางการแกไขปญหา 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังนี้ 

 1.  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บขอมูลเกี่ยวกับบริษัทเชน ขอมูลยอดขายสินคา บทความ
เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลหรือรายละเอียดที่มาจากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎีและแนวคิด จากแหลงอื่นๆ 
ภายนอกเชน นิตยสารการตลาด ขอมูลจากเว็บไซต เปนตน 

 2.  การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยทําการสัมภาษณ ผูจัดการฝายขายและพนักงานใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดเชิงลึก โดยผูศึกษาเลือกใชวิธีการสัมภาษณผานทางโทรศัพท รวบรวมขอมูลนําไปวิเคราะหและประมวลผล ใช
ในการกําหนดและแกปญหาเชิงกลยุทธ 

        จากการวิเคราะห โดยใชนโยบายของผูบริหารและการกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาดโดยใชเครื่องมือ
แบบจําลองเครื่องมือในการวิเคราะห TOWS Matrix ทําใหไดขอสรุปเพื่อใชในการกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
(Strategic Alternative) โดยมีทางเลือกดังนี้ 

        แนวทางเลือกท่ี 1: กลยุทธคือ มุงเนนความเชี่ยวชาญ ทางดานการใหบริการกอน-หลังการขาย (Concentration 

Growth Strategy) 
 ขอดี   1.  สรางความเชื่อมั่นในเรื่องสินคาและบริการ  
            2.  สามารถสรางจุดแข็งของธุรกิจในการแขงขัน เพราะมีความชํานาญและเปนที่ยอมรับของลูกคา 
  3.  เพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการของบริษัท   
           ขอเสีย    1.  ตนทุนเพิ่มในการจางพนักงานและคาใชจายในการทําคูมือ 
                             2.  คาใชจายในการ Stock สินคา 
           ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         บริษัทสามารถเขาใกลกลุมลูกคาไดมากขึ้น และรักษาฐานลูกคากลุมเกา โดยที่ ลูกคาเกิดความเชื่อมั่น มี

ทัศนคติที่ดีและผูกพันกับบริษัท (Brand Loyalty) นอกจากฐานลูกคาเกาที่มั่นคงแลว ยังอาจแนะนําหรือเพิ่มลูกคาใหมากขึ้น
โดยการแนะนําตอ ซึ่งสามารถชวยเพิ่มยอดขายและสวนแบงการตลาดได ทําใหองคการเกิดการพัฒนาและเติบโต 

 
 แนวทางเลือกท่ี 2: กลยุทธคือ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) คือ บริษัทมีการจัดกิจกรรมระหวางผูรวม

คาและลูกคา เชน การจัดสัมมนา การฉลองยอดขาย เปนการสรางสัมพันธระหวางกัน เพิ่ม value และชวยกระตุนยอดขาย
สินคาอีกดวย  

           ขอดี   1.  เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 
 2. กระตุนยอดขายและสรางกระแสใหเกิดขึ้น  
 3. เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น 
           ขอเสีย    1.  คาใชจายในการจัดทําโปรโมชั่น 
                             2.  สวนตางของกําไรลดลง 
           ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
         ทําใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดและเปนการเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาดของบริษัทฯ 
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         แนวทางเลือกท่ี 3: กลยุทธคือ การสรางพันธมิตร (Business Partner Strategy)  คือ บริษัทคูแขงก็มีการ
นําเสนอและทําการตลาดสินคาใหมๆ มาแขงขัน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการหาพันธมิตรใหมๆ เชน การนําสินคาตัว
ใหมมาจําหนาย เพื่อขยายชองทางและฐานลูกคา 

           ขอดี   1.  เปนการขยายตลาด เพิ่มฐานลูกคาใหม ๆ โดยสรางพันธมิตรกับบริษัทผูผลิตหรือเจาของ
สินคาใหม ๆ  

 2.  ลดความเสี่ยงลง เนื่องจากธุรกิจไมไดมีการพึ่งพาสินคาและบริการเพียงประเภทเดียว  
 3.  เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงขัน 
           ขอเสีย       1.  เพิ่มคาใชจายในเรื่องของตนทุนสินคา การทําตลาดและการฝกอบรมพนักงาน 
                                2.  ระยะเวลาในการทําตลาด 
           ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           รายไดของบริษัทและสวนแบงทางการตลาดไมผูกติดกับสินคาประเภทเดียวและลดความเสี่ยงลง 
 
 สําหรับการประเมินและตัดสินใจเลือกกลยุทธผูศึกษาไดพิจารณาจากปจจัย ดังนี้ 

ทางเลือก 
 

ปจจัย 

ถวง
น้ําหนัก 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
กลยุทธมุงเนนความ
เช่ียวชาญ ทางดานการ
ใหบริการกอน-หลังการ
ขาย (Concentration 
Growth Strategy) 

กลยุทธการตลาดเชิง
กิจกรรม (Event 

Marketing) 

กลยุทธการสราง
พันธมิตร (Business 
Partner Strategy) 

Rating 
(1-10) 

คะแนน 
Rating 
(1-10) 

คะแนน 
Rating 
(1-10) 

คะแนน 

ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 0.2 4 0.8 6 1.2 8 1.6 
ความเปนไปไดในการกปญหา 0.2 8 1.6 7 1.4 4 0.8 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 0.1 4 0.4 4 0.4 5 0.5 
ผลตอบแทนที่ไดรับ 0.2 7 1.4 6 1.2 5 1.0 
การขยายฐานลูกคา 0.3 6 1.8 7 2.1 6 1.8 

รวม 1.00  6  6.3  5.7 

 จากการใหคะแนนสรุปไดวาควรตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกที่ 2 คือ กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) มีคะแนนสูงที่สุด คือ 6.3 คะแนนเปนแนวทางการแกไขปญหา เพราะสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมาย 

 การดําเนินงาน 
 การนํากลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มาดําเนินงานในการเพิ่ม value ใหกับสินคาและบริการของ

ทางบริษัท อีกทั้งยังเปนการเชื่อมสัมพันธระหวางบริษัท บริษัทผูคารวมและบริษัทที่รับไปสินคาของบริษัทไปจัดจําหนาย 
ดังนี้  
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             1.  กําหนดแนวทางและรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ผูบริหารและฝายการตลาดมีการกําหนดเปาหมาย
รวมกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

        2.  ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของกําหนดทิศทางและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ฝายการตลาด ทําหนาที่คิดและ
จัดกิจกรรม เพื่อสรางสัมพันธระหวางบริษัทกับบริษัทรวมคา และบริษัทดีลเลอร และกระตุนยอดขาย เชน กิจกรรมการ
ฉลองยอดขายใหกับบริษัทรวมคาและบริษัทดีลเลอร การสัมมนา เพื่อแนะนําสินคาใหมและสรางกระแสใหกับสินคา 

        3.  ติดตามการดําเนินงานและแกไข บริหารมีการติดตามการทํากิจกรรมตางๆ ของฝายและบุคคลที่
รับผิดชอบ โดยการจัดทํารายงาน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและประโยชนที่ทางบริษัทไดรับจากการดําเนินงาน 

        4.  รายงานผลการดําเนินงาน ในรายงานผลการดําเนินงานผูที่รับผิดชอบตองลงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม หากไมเปนตาม
วัตถุประสงคการดําเนินงาน ทางฝายที่รับผิดชอบจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปญหารายไดของบริษัทลดลงจากป 2552 ถึงป 2553 รอยละ 7.19 อีกทั้งบริษัทยังมียอดการจําหนาย
สูงสุดจากสินคาเพียงรายเดียว สงผลใหเกิดความเสี่ยงจากผูผลิตสินคายกเลิกสัญญา สงสินคาลาชาหรือสินคาไมเพียงพอ 
สงผลตอรายไดและชื่อเสียงของบริษัท ทางผูศึกษาไดมีการนําขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาเหลานี้มารวบรวม วิเคราะหและ
กําหนดกลยุทธในระดับตางๆ เพื่อแกไขปญหาดงกลาว สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหปญหาจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบความไดเปรียบทางธุรกิจ 
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอยอดขายรวมถึงจํานวนคูแขงขันเพื่อวิเคราะหความเปนไปได
ในการสรางโอกาสทางธุรกิจ 

      2.  ผลจาการที่ผูศึกษาทําการวิเคราะหทําใหทราบถึงจุดแข็งและโอกาสของธุรกิจ คือ ปจจุบันสินคาทางดานไอทีมี
การเติบโตสูงและเปนที่ตองการของลูกคา ทางบริษัทมีความไดเปรียบกวาคูแขงตรงที่เปนบริษัทที่ไดรับความไววางใจจาก
ลูกคาในเรื่องการบริการกอนและหลังการขาย 

   3.  แนวทางในการแกไขปญหา ผูศึกษาไดเลือกแนวทางในการแกปญหาโดยใชการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) กลยุทธที่เกี่ยวกับทําโฆษณาและจัดโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคา   
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กลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจผลิตจําหนายน้ําผลไมพรอมดื่มต่ํากวา 25% 
กรณีศึกษา บริษัท ทิปโก เอฟ แอนด บี จํากดั 

 
จุฑาทิพย หะทัยธรรม, อัญชลี เทพรัตน 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
-------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัททิปโก เอฟ แอนด บี จํากัด เพื่อเสนอแนะแนวทางและกําหนดแผนกลยุทธ

การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจผลิตจําหนายน้ําผลไมพรอมดื่มต่ํากวา 25% กรณีศึกษา บริษัททิปโก เอฟ 
แอนด บี จํากัด ศึกษาในผลิตภัณฑ “ออเรนจ เช็ค” ซึ่งในภาวการณแขงขันที่รุนแรง และความตองการของลูกคาที่
เปลี่ยนแปลงอีกทั้งลูกคามีความหลากหลายและมีการใชชีวิตรูปแบบที่แตกตางกัน ดังนั้นหากบริษัทจะทําการแขงขันจึงตอง
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามที่ลูกคาตองการ และขยายฐานลูกคาเพื่อเพิ่มยอดขายแกองคกร จึงจําเปนที่ธุรกิจ
ตองศึกษาถึงปญหาและแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ ผูศึกษา
ไดทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งแบงการศึกษาเปน 2 แนวทาง คือ การเก็บแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยาง 100 คน และจากเอกสารที่เกี่ยวของ ตํารา และบทสัมภาษณจากผูบริหาร รวมถึงศึกษาสถานการณและ
แนวโนมทางดานการตลาดในอนาคต เพื่อมาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําผลไมตํ่ากวา 
25% ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเพื่อเสนอแนะแนวทางและกําหนดแผนกลยุทธเพื่อเพิ่มสวน
แบงทางการตลาดสินคาของน้ําผลไมตํ่ากวา 25% ทิปโก “ออเรนจ เช็ค” 

 
บทนํา 

บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 โดยมีทุนจดทะเบียน   10  ลานบาท   ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียน   500  ลานบาท  มีทุนชําระแลว   482.6  ลานบาท   สํานักงานใหญต้ังอยูที่อาคารทิปโก   เลขที่   118 /1   ถนน
พระราม  6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โรงงานตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ    

การดําเนินงานของบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  สําหรับกิจการผลิต
สับปะรดกระปอง  น้ําสับปะรดเขมขน  สับปะรดบดละเอียด  และน้ําสับปะรดกระปองเพื่อการสงออก  บริษัทไดจดทะเบียน
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป   2532  โครงสรางผูถือหุนจึงมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีการ
กระจายหุนสูประชาชนทั่วไป  กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทยังคงเปนกลุมบุคคลเดิม แตสัดสวนการถือครองหุนลดลง   

ธุรกิจหลักของทิปโก 
1. ธุรกิจเครื่องดื่ม 
2. ธุรกิจสงออก 
3. ธุรกิจรานคาปลีกและฟูดสเซอรวิส 
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1. ธุรกิจเครื่องดื่ม ( Beverage Business ) ตลาดน้ําผักและผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีมูลคาทั้งหมด  9,843 
ลานบาท ในป  2553  สามารถจําแนกตามคุณลักษณะของสินคาออกเปน  4 ประเภท 

 ตลาดน้ําผักและผลไม 100% (Premium Market) โดยในป  2552 มีมูลคาการตลาดอยู 35% 
 ตลาดน้ําผักและผลไม 40% (Medium Market) โดยในป  2552 มีมูลคาการตลาดอยู 6% 
 ตลาดน้ําผักและผลไม 25% (Economy Market) โดยมีมูลคาการตลาดอยู 35% 
 ตลาดน้ําผักและผลไมตํ่ากวา 25% (Super Economy Market) โดยมีมูลคาการตลาดอยู 24% 

2. ธุรกิจสงออก ผลิตภัณฑหลักของธุรกิจสงออก  คือ  สับปะรดกระปอง  และน้ําสับปะรดเขมขนโดยคิดเปน
รายไดประมาณรอยละ   37.08  ของยอดขายรวม  ในป  2553  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑอื่นๆที่สําคัญ  ไดแก  ผลไมรวมบรรจุ
กระปอง วานหางจรเขบรรจุกระปอง สับปะรดบดละเอียดและวานหางจรเขบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ  เปนตน 

3. ธุรกิจรานคาปลีกและฟูดสเซอรวิส 
ทิปโก กาวเขาสูธุรกิจ retail เปดตัวดวยธุรกิจ Juice Bar ภายใตแบรนด Squeeze by Tipco ปจจุบันบริษัทฯ ได

กลายเปนผูนําในธุรกิจ Juice Bar ในประเทศไทย ดวยจํานวนสาขามากกวา 40 สาขา และบริษัทฯ จะรุกในการเปดสาขาใน
พ้ืนที่และชองทางที่ดีตาง ๆ มากยิ่งขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด อีกทั้งจะพัฒนาเมนูสินคาเพื่อสุขภาพใหม ๆ เขาสู
ตลาดตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความตองการลูกคาใหดียิ่งขึ้น 

 
ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร 
ปญหาระดับองคกร คือ ตลาดน้ําผักผลไมที่มีความเขมขนต่ํากวากวา 25% ถือเปนตลาดน้ําผักผลไมที่นาจับตามอง

และคาดวาจะเปนอีกกลุมตลาดที่ผลักดันใหตลาดในประเทศมีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากมูลคาตลาดน้ําผักผลไมเขมขนต่ํา
กวา 25% มีการเติบโตในอัตราที่สูงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับน้ําผลไมประเภทอื่นๆ ดวยอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น
ชัดเจนอยางตอเนื่อง ไดดึงดูดใหบรรดาผูประกอบการเครื่องดื่มประเภทตางๆ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ําอัดลม และ
เครื่องดื่มชูกําลัง เขามาในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้นและเริ่มหันมาขยายการผลิตในสวนของเครื่องดื่มน้ําผักผลไม
เขมขนต่ํากวากวา 25% 

ปญหาระดับธุรกิจ คือ ในตลาดน้ําผลไมตํ่ากวา 25% มีคูแขงรายใหญที่สําคัญ เชน บริษัท  โคคา-โคลา  (ประเทศ
ไทย) จํากัด ไดแก สแปช มินิเมด, พัลพิ บริษัท  เปปซี่-โคลา  (ไทย) เทรดดิ้ง  จํากัด ไดแก ทรอปคานา ซึ่งคูแขงดังกลาวมี
จํานวนสวนแบงทางการตลาดที่สูง 

ปญหาระดับหนาที่ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปลายป 54 ที่ผานมาสงผลใหการ lunch product และแผนการ
ตลาดตางๆ ตองเล่ือนออกไป ทําใหบริษัทตองคิดกลยุทธในการชิงสวนแบงทางการตลาด อีกทั้ง “ออเรนจ เช็ค” ยังไมมีการ
ทําการตลาดอยางจริงจัง 

 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
เปาหมายของทิปโกคือ  มียอดขาย  10,000 ลานบาทในป  2555 สามารถแขงขันและเติบโตในธุรกิจที่ลงทุน มีผล

ประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนที่คุมคาแกผูมีสวนไดเสียในธุรกิจ พัฒนาความพรอมของบุคลากร และมีการ
บริหารจัดการที่ดี” 
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การเพิ่มยอดขายตองอาศัยพนักงานขายในการนําเสนอผลิตภัณฑ ตองหาวิธีและกลยุทธเพื่อใหแนวทางแก
พนักงานในการทํายอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งตองใหพนักงานขายมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อที่จะไดสรางยอดขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากบริษัทไมใหความสําคัญในการเพิ่มยอดขายกับสินคา จะทําใหบริษัทมียอดขายที่ลดลงและมี
กําไรที่ลดลงซึ่งจะทําใหบริษัทสูญเสียความสามารถในการแขงขันในการทําธุรกิจและจะทําใหพนักงานสูญเสียกําลังใจใน
การทํางาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอหลายๆแผนกในบริษัท ฉะนั้นบริษัทจึงตองคิดหากลยุทธชองทางใหมๆในการเพิ่ม
ยอดขายใหกับบริษัท 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เปนแนวทาง ในการวางแผนทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ และการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของน้ํา

ผลไมตํ่ากวา 25% ตราทิปโก เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัทฯ 
2. ทําใหทราบถึงภาพรวมของธุรกิจน้ําผลไมในประเทศไทย  สภาพตลาด  การแขงขันของธุรกิจ  ทิศทางการ

เจริญเติบโต และกลยุทธการตลาดที่สงผลกระทบตอการบริโภคน้ําผลไม  เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนการตลาดตอไป
ในอนาคต 

 
ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) 

• ตําแหนงและภาพพจนของผลิตภัณฑของน้ําผลไม ตราทิปโก มีความชัดเจนและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ทั้งใน
ดานคุณภาพและรสชาติของสินคา  

• บริษัท สับปะรดไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม มีการดําเนินธุรกิจทางดานผลไมกระปองมายาวนาน มีการ
พัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ และราคาอยางตอเนื่อง  มีความชํานาญในการจัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และมีตนทุนที่เหมาะสม สามารถนําขอไดเปรียบจุดนี้มาใชกับธุรกิจน้ําผลไม ของบริษัททิปโกฟูดส ( ที่มา : 
รายงานการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุน บริษัทสบัปะรดไทย จํากัด (มหาชน), 2550 ) 

• บริษัทมีโรงงานที่ต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบและมีการใชระบบ Contract Farming ทําใหมีวัตถุดิบปอนโรงงานอยาง
เพียงพอ ตนทุนการขนสงที่ตํ่าและสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได ( ที่มา : รายงานการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
ของบริษัทที่ออกหุน บริษัทสับปะรดไทย จํากัด (มหาชน) , 2550 ) 

 
จุดออน (Weakness) 

• จุดออนเรื่องการกระจายสินคาสูผูบริโภคยังไมทั่วถึง ในชองทางจําหนายที่เปนโมเดิรนเทรดทั้งหลาย  

• ทิปโก จัดจําหนายผานบริษัท ดีธแฮลม จํากัด ขณะที่คูแขงขันหลักจัดจําหนายผานบริษัทในเครือ ดังนั้นตนทุนการ
กระจายสินคาของทิปโก จึงสูงกวาคูแขง 

 
โอกาส (Opportunities) 

• พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันที่ต่ืนตัวตอกระแสหวงใยสุขภาพและตองการเพิ่มความสดชื่นเนื่องจากสภาพ
อากาศประเทศไทยเปนเมืองรอน สงผลใหตลาดน้ําผลไมตํ่ากวา    25%โตขึ้นมาก เพราะจุดขายของน้ําผลไมคือ 
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“เพื่อเพิ่มความสดชื่นแกรางกาย” ซึ่งมีผลตอแรงจูงใจของผูบริโภคเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโต
โดยรวมของเครื่องดื่มคารบอเนตประเภทน้ําอัดลมซึ่งเปนเครื่องดื่มที่ไมมีประโยชนตอรางกายมีเปอรเซนตที่
ลดลง  ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในการขยายตลาด 

• ปริมาณการบริโภค น้ําผลไมของคนไทยในปจจุบันที่อยูในระดับคอนขางต่ํา คือ ปริมาณ 2.2 ลิตรตอคนตอป เมื่อ
เทียบกับประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีการบริโภคน้ําผลไม 20-30  ลิตรตอคนตอปจึงมีโอกาสที่ตลาดน้ําผลไมจะ
สามารถขยายตัวไดอีก ( ที่มา : รายงานการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุน บริษัทสับปะรดไทย จํากัด 
(มหาชน) , 2550 ) 

• ภาวะความเรงรีบของวิถีชีวิตในปจจุบัน ทําใหไมสะดวกในการรับประทานผักผลไมสดหรือน้ําผลไมที่คั้นสดเอง  
น้ําผลไมพรอมดื่มจึงเปนทางเลือกใหมที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมไปถึงการปรับปรุง
กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีการเก็บรักษาคุณคาทางสารอาหาร และรสชาติที่ใกลเคียง
กับธรรมชาติ ทําใหน้ําผลไมกลายเปนเครื่องดื่มที่ผูบริโภคใหความสนใจมากกวาเดิม 

 
อุปสรรค (Threats) 

• ปริมาณผลผลิตและราคาของวัตถุดิบไมสามารถคาดการณไดแนนอน เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญเปนผลผลิตจาก
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนสินคาที่ขึ้นอยูกับปจจัยฤดูกาล สภาวะแวดลอม และอุปสงคอุปทานของสินคา เพราะ
เกษตรกรมักจะหันมาปลูกพืชผลที่มีราคาดีพรอม ๆ กัน ทําใหผลผลิตออกมามากและราคาตกลง และในปตอ ๆ 
ไปก็จะหันไปปลูกพืชผลชนิดอื่นทําใหผลผลิตออกมานอยและราคาสูงขึ้นอีก เปนวงจรหมุนเวียนเชนนี้อยูเรื่อยไป 
จึงทําใหมีผลกระทบตอความเพียงพอของสินคาในบางชวง และอัตราการทํากําไรขั้นตน และ คุณภาพของวัตถุดิบ
ไมสามารถควบคุมใหสม่ําเสมอได 100% ทั้งนี้เพราะผลไมที่นํามาทําเปนวัตถุดิบมีแหลงผลิตที่แตกตางกัน จึงทํา
ใหเกิดความยากลําบากในการควบคุมรสชาติของน้ําผลไมที่ผลิต นอกจากนี้การผลิตนํ้าผลไมหลายประเภทยัง
พ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบในรูปของนํ้าผลไมเขมขน รวมถึงการนําเขาบรรจุภัณฑ ทําใหมีความเสี่ยงในเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยน และราคา 

• สินคาทดแทนมีราคาตํ่ากวา เชน น้ําเปลาบรรจุขวด ชาเขียว นมสดและนมเปรี้ยว เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ฯลฯ รวมไป
ถึงประเทศไทยที่มีผัก-ผลไมสดหลากหลายชนิด และราคาถูก ทําใหผูบริโภคไมนิยมดื่มน้ําผลไมตํ่ากวา 25% 

• ผลไมบางชนิดใหผลผลิตในชวงเวลาสั้น ๆ ทําใหตองมีการผลิตลวงหนา  สงผลใหมีการเก็บสต็อกน้ําผลไมเขมขน
เปนจํานวนมาก จะทําใหเกิดปญหาสินคาหมดอายุและมีตนทุนในการเก็บรักษาสินคาที่เพิ่มมากขึ้น 

• เนื่องจากตลาดน้ําผลไมมีการขยายตัวของตลาดสูงมาก จึงทําใหผูประกอบการรายอื่นผันตัวเองเขามาสูการทํา
ธุรกิจน้ําผลไมเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนผูประกอบการที่เคยทําธุรกิจทางดานอาหารและเครื่องดื่มมา
กอนแลว เชน บริษัทไทยน้ําทิพย บริษัทเสริมสุข ซึ่งบริษัทเหลานี้ มีชองทางในการจําหนายที่จะมีผลใหภาวะการ
แขงขันในตลาดน้ําผลไมรุนแรงขึ้นเปนลําดับ 

• เปนที่คาดกันวาเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวมจะแยลง และรวมถึงความไมมั่นคงทางการเมือง  ซึ่งอาจจะมีผลทํา
ใหตลาดน้ําผลไมขยายตัวตํ่ากวาที่คาด ทําใหน้ําผลไมถูกมองเปนสินคาฟุมเฟอย และมีราคาแพง  
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ทฤษฎีการวิเคราะหการแขงขัยภายในอุตสาหกรรม ดวยแบบจําลอง Five Forces 
1. อุปสรรคจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Threat of intense segment) 

ตลาดน้ําผลไมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง เห็นไดจากผูผลิตน้ําผลไมในประเทศไทยที่มีมากกวา 100 
ราย และการเขามาของผูผลิตเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ที่เขามาในตลาดน้ําผลไมทําไดงาย โดยสินคาแตละชนิดจะมีความแตกตาง
กันนอยมาก การแขงขันจึงตองพยายามสรางความแตกตางในดานอื่น ๆ เชน บรรจุภัณฑ ความหลากหลายของชนิด
ผลิตภัณฑ ฯลฯ นอกจากนี้คาใชจายในการ Switching Cost ในการเปลี่ยนตราสินคาต่ํา ทําใหผูบริโภคสามารถทดลอง
เปลี่ยนสินคาไดงาย ดังนั้นการแขงขันระหวางธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้จึงมี การแขงขันที่สูง  
2. อิทธิพลจากคูแขงรายใหม (Threat of  news entrants)  

แมวาตลาดน้ําผลไมเขมขนต่ํากวา 25% จะมีการแนวโนมอัตราการเติบโตที่สูง  แตก็ประกอบดวยผูผลิตรายใหญ
เพียงไมก่ีรายที่ครองสวนแบงการตลาด  และมีความชํานาญดานการจัดหาวัตถุดิบ   แตผูแขงขันที่เขามาใหม จะตองมี
ยอดขายที่สูงพอกับตนทุนที่ลงทุนไป เพื่อที่จะใหได Economy of Scale  ของตนทุนประกอบการ 
3. อิทธิพลจากสินคาทดแทน (Threat of substitute products) 

น้ําผลไมเขมขนต่ํากวา 25 % มีสินคาทดแทนหลายชนิด ไมวาจะเปนน้ําผลไมที่มีความเขมขน 100%  น้ําเปลา
บรรจุขวด ชาเขียว นมสดและนมเปรี้ยว เครื่องดื่มบํารุงกําลัง หรือเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ซึ่งหาซื้อไดงาย รวมไปถึงผัก-
ผลไมสด อีกทั้งสินคาทดแทนเหลานี้ยังมีราคาต่ํากวาหรือเทากัน แมวาจะมีกระแสเทรนดผูบริโภคหันมาใหความสําคัญดาน
สุขภาพมากขึ้น ดังนั้นภัยคุกคามจากสินคาทดแทนจึงมีโอกาสมาก 

 
4. อิทธิพลจากการเพิ่มอํานาจตอรองของผูซื้อ (Threat of buyer’s growing bargaining power) 

เนื่องจากผูผลิตน้ําผลไมมีอยูจํานวนมากทั้งชนิดบรรจุกลองและขวดสําเร็จรูปหรือน้ําผลไมคั้นสดซึ่งสามารถหา
ซื้อไดทั่วไป อีกทั้งผลิตภัณฑมีความหลากหลายทั้ง รสชาติ ความเขมขน รูปแบบไมแตกตางกันมากนักรวมถึงสินคา
ทดแทนอื่น ๆ  ซึ่งผูผลิตตองใหความสนใจกับการสรางความนาเชื่อถือในตัวสินคา โดยเนนการรักษาระดับคุณภาพและ
รสชาติอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและมีความจงรักภักดีตอตราสินคาอันเปนการสรางอํานาจในการ
ตอรองใหสูงขึ้น  
5. อิทธิพลจากการเพิ่มอํานาจตอรองของคูคา (Threat of suppliers’ growing bargaining power) 

อํานาจการตอรองขึ้นอยูกับปริมาณผลไมสดในทองตลาด กลาวคือ ถาผลไมสดลนตลาด ราคาผลไม จะมีราคา
คอนขางต่ํา โรงงานจะมีอํานาจในการตอรองสูง ในทางกลับกันหากผลไมสดเกิดขาดตลาด โดยที่อุปสงค ( ความตองการ
ซื้อผลไมสด ) มีมากกวาอุปทาน ( ความตองการขาย ) ราคาผลไมสดก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแลววัตถุดิบที่เปน
ผลผลิตทางการเกษตร  คุณภาพและปริมาณจะขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและปจจัยอื่น ๆ  ที่ไมสามารถควบคุมได
ทั้งหมดและสงผลกระทบตอราคาของวัตถุดิบตลอดจนปริมาณที่อาจขาดแคลน การปองกันปญหาดังกลาวทําไดโดยการ
ผลิตและเก็บสินคาคงคลังไวกอน แมวาจะทําใหมีตนทุนการเก็บรักษาสูงและอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของสินคาได แต
โดยทั่วไปแลวประเทศไทยเปนแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่สําคัญ และมีผลไมมากมายหลายชนิด วัตถุดิบในการผลิต จึงมี
ความหลากหลาย ทําใหผูประกอบการมีอํานาจตอรองราคารับซื้อวัตถุดิบคอนขางสูง  

 
 
ทฤษฎี PEST Analysis 
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• Political and Legal  (ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย) 
สภาพความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศไทย ไมวาจะเปนการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  การ

แบงพรรคแบงพวกระหวางประชาชนและความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากหลังการเลือกตั้ง ทําใหการคาดการณ
ทิศทางเศรษฐกิจ และการเมืองในอนาคตไมชัดเจน สงผลตอความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนชาวตางชาติและสภาพ
จิตใจของประชาชนทั่วประเทศ  ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมและธุรกิจตาง ๆ นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบไปยังพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคที่มีอัตราการใชจายนอยลง  มีการใชเวลาในตัดสินใจซื้อสินคามากขึ้น สิ่ง
เหลานี้เปนปจจัยลบ ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ําผลไมโดยรวม 

• Economic (ปจจัยดานเศรษฐกิจ)   
 ในป 2554 แมวาโดยภาพรวม ตลาดจะคาดการวา คาเงินบาทจะแข็งคาตามภูมิภาคเนื่องจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไมชัดเจน แตจากสถานการณความวุนวายทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ ทําใหคาเงินจะมี
ความผันผวนมาก การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเปนหัวใจสําคัญนอกเหนือไปจากนโยบายการซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนา บริษัทไดทําการศึกษาและประเมินเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มเสริมประสิทธิภาพในการบริหารอัตรา
แลกเปลี่ยนใหดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นจากสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว อัตราเงินเฟอจะสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยจึงคอยๆ ทยอย
ปรับตัวขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2553 ซึ่งเปนอีกปจจัยที่จะกระทบบริษัท เนื่องจากเงินกูระยะยาวทั้งหมดของบริษัทใน
ปจจุบันใชอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว จึงเปนความเสี่ยงที่บริษัทตองทําการประเมิน และหาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม 
เพื่อลดความเสี่ยงนี้ตอไป 

• Sociological (ปจจัยดานสังคม) 
จากวิถีชีวิตของคนไทยที่เรงรีบมากยิ่งขึ้นในแตละวัน มีเวลานอยลง ทําใหตองการสินคาที่มีความสะดวกสบายใน

การบริโภค ใชเวลานอยในการเตรียม บวกกับสภาพอากาศที่ประเทศไทยเปนเมืองรอนทําใหคนไทยหันมาใหความสนใจ
กับผลิตภัณฑน้ําผลไมที่สามารถเพิ่มความสดชื่น  โดยเฉพาะประชากรในวัยรุนหนุม – สาว นักเรียนและนักศึกษา รวมไป
ถึงกระแสความนิยมของตะวันตกที่ไดเขามามีอิทธิพลตอคนไทยมากยิ่งขึ้น เชน การรับประทานน้ําผลไมในอาหารมื้อเชา
หรือเปนอาหารระหวางมื้อ เปนตน สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ดีตอการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ําผลไม 

• Technology (ปจจัยดานเทคโนโลยี) 
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาอาหารในปจจุบันมีการพัฒนาไดดีขึ้น สามารถเก็บรักษาใหคงรสชาติและคุณภาพไว

ใหนานขึ้น และเปนการชวยลดตนทุนวัตถุดิบในสวนของของเสีย เนื่องจากเทรนดของผูบริโภคที่มองหาเครื่องดื่มจาก
ธรรมชาติ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ําผลไม จึงตองหาเทคโนโลยีที่ทําใหไดสินคามีรสชาติ คุณคาใกลเคียงธรรมชาติ
มากที่สุด ในดานเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ ปจจุบันมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถพัฒนาระบบการผลิต 
และบรรจุภัณฑที่ชวยในการเก็บรักษาน้ําผลไมใหมีอายุยาวนาน และไมเสียคุณคาทางอาหารและรสชาติ  

 
 
 
 
 
สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
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ระดับกล
ยุทธ 

ทางเลือก 
กลยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีดีท่ีสุด 

Corporate 
Level 

Strategy 

1.Growth 
Strategy 

1. สรางพันธมิตรกับ
ธุรกิจอื่นๆเพื่อกระจาย
สินคาใหไดเร็วขึ้น 
2. ทําใหกระจายสินคา
ไดทั่วถึงและครอบคลุม
กลุมเปาหมายไดมากขึ้น 

1.ตองใชเงินลงทุน
คอนขางสูงในการขยาย
ธุรกิจหรือ
ประชาสัมพันธ 

Growth Strategy 
เจาะกลุมเปาหมายเพิ่ม เพื่อ

เพิ่มการขยายฐานลูกคา โดยเพิ่ม
กลุมวัยทํางานที่ตองการความสด
ช่ืนและดับกระหาย โดยเนนชอง
ทางการจัดจําหนาย ไปยังสถานที่
ทํางานตางๆ เชน สีลม สุขุมวิท 
ฯลฯ เพื่อกระตุนยอดขายและเพื่อ
ชิงสวนแบงทางการตลาด               

                

2.Stability 
Strategy 

1.สามารถสรางยอดขาย
เพิ่มขึ้น มีสวนแบงทาง
การตลาดมากขึ้น 
2.สามารถสรางกลุม
ลูกคาหรือขยายฐาน
ลูกคาใหเกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ 

1.หากไมเกิดการ
ขยายตัวจะทําใหบริษัท
คูแขงแยงสวนแบงทาง
การตลาดไปได 
2.ไมมีจุดเดนในการ
แขงขัน ทําใหยอดขาย
ลดลง 

3.Retrench 
Strategy 

1.ลดตนทุนการทํางาน
และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในองคกร 

1.เมื่อตลาดมีการ
เจริญเติบโตจะทําให
คูแขงพัฒนาจนไม
สามารถแขงขันได            
2.การลดจํานวนบุคลากร
จะสงผลตอความคิด
สรางสรรคขององคกร
ลดลง 
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สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ 

ระดับกล
ยุทธ 

ทางเลือก 
กลยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีดีท่ีสุด 

Business 
Level 

Strategy 

1.Cost Leadership 
Strategy 

1.ลดตนทุนที่ไม
จําเปนออกไป
กอใหเกิดกําไรมาก
ขึ้น 

1.การเขามาของคูแขง
ขันรายใหม ตองหากล
ยุทธการลดตนทุน 

Differentiation Strategy 
เนื่องจากมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจปจจุบันที่ผูบริโภคจะ
เปนผูมีอิทธิพลทางการตลาด
มากที่สุด เพราะฉะนั้นทาง
บริษัทจึงตองปรับตัวเขาหา
ผูบริโภค โดยพยามให
ตอบสนองความตองการให
ไดมากที่สุด และตองสราง
ความแตกตางจากคูแขงขัน 
เพื่อใหเปนเอกลักษณและเกิด
การเลียนแบบยาก  เชน การ
สรางความแตกตางดานบรรจุ
ภัณฑ  

2.Differentiation 
Strategy 

1.สรางภาพลักษณ
และเอกลักษณของ
บริษัท                      
2.ทําใหลูกคาเกิด
ความภักดีตอบริษัท 
3.ทําใหบริษัทเกิด
ความชํานาญดานการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ 

1.ตองใชเงินลงทุนใน
การสรางความ
แตกตางสูง               
2.คูแขงขันสามารถ
ลอกเลียนแบบไดงาย 

3.Focus Strategy 1.สามารถตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงที่
ลูกคาตองการได 
2.สามารถตอบสนอง
ความตองการลูกคา
ไดตรงจุด 

1.ทําใหลูกคาเกิดการ 
switch brand 
2.ลูกคาอาจ
เปลี่ยนแปลงความ
ตองการ 
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สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ 
ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีดีท่ีสุด 

Function Level 
Strategy 

1.กลยุทธการสื่อสาร
การตลาด 

1.กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
องคกร                       
2.สามารถสื่อสารไดจํานวน
มากๆในระยะเวลาอันสั้น 

1.มีคาใชจายในการสื่อสาร
การตลาดที่สูง 

กลยุทธการสื่อสาร
การตลาด 

ผลิตภัณฑ น้ําผลไม 25% 
Tipco “Orange Shake” เปน
ผลิตภัณฑใหม  ดังนั้น
ในชวงระยะเวลาปแรก 
บริษัท ฯ จะมุงเนนไปที่การ
สื่อสารทางการตลาดเพื่อ
เปนการสราง Brand 
Awareness และการทดลอง
ใชสินคาใหมากขึ้น รวมไป
จนถึงการเพิ่มฐานลกูคาเดิม
ใหบริโภคในปริมาณมาก
ยิ่งขึ้น 

 

2.กลยุทธชองทางการ
จัดจําหนาย 

1.สามารถจัดแสดงสินคาได
เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาชม
สินคา                        
2.ลูกคาซื้อสินคาไดสะดวกทํา
ใหเพิ่มยอดขายได               
3.สรางภาพลักษณที่ดีแก
องคกร 

1.มีคาใชจายสูงในการลงทุน 

3.กลยุทธการสงเสริม
การขาย 

1.สงผลดีตอยอดขายสราง
ความนาเชื่อถือตอผลิตภัณฑ 
 2.ลูกคาไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่จัดให 

1.สามารถลอกเลียนแบบกล
ยุทธการสงเสริมการขายได      
2.ถากลยุทธไมนาสนใจ 
ลูกคาอาจไมเขารวมกิจกรรม 

4.กลยุทธดานสินคา 1.ทําใหสินคามีภาพลักษณ
ในทางที่ดี                     
2.ทําใหสินคามีความแตกตาง
จากคูแขง 

1.สามารถลอกเลียนแบบ
สินคาไดงาย                  
2.ใชตนทุนในการสราง
ความแตกตางสูง 

5.กลยุทธดานราคา 1.ราคาสามารถสรางยอดขาย
ใหบริษัทได       2.ราคา
สามารถดึงดูดลูกคาได 

1.ถาราคาถูกเกินไปจะทําให
เกิดภาพไมดีตอสินคาแตถา
หากแพงเกินไปจะทําให
สินคาขายไมได 

6.กลยุทธดาน
พนักงาน 

1.ใหขอมูลแกลูกคาได      
2.สรางความสัมพันธอันดีตอ
ลูกคาในระยะยาว       
 3.สามารถทราบถึงความ
ตองการของลูกคาได 

1.ถาลูกคาเกิดความไมพึง
พอใจ อาจสงผลเสยีตอ
องคกรและภาพลักษณ
องคกร 

7.กลยุทธดาน
กระบวนการ 

1.ลดการทํางานที่ซ้ําซอนลง
ได 

1.หากจัดการกระบวนการไม
ดี ทําใหเกิดความผิดพลาดได 

8.กลยุทธดานวิจัย
และพัฒนา 

1.ทําใหเกิดการพัฒนาสินคา
ใหมๆออกสูตลาดและทําให
สินคามีจุดเดนที่แตกตางจาก
คูแขง         
2.ชวยสรางยอดขายใหกับ
องคกร 

1.ใชเงินลงทุนสูงในการวิจัย
และพัฒนา 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันกระแสการบริโภคเพื่อเพิ่มความสดชื่นและการออกกําลังกายนั้นกําลังเปนที่นิยม เนื่องจากประเทศไทยมี

สภาพภูมิอากาศที่รอนอบอาวเกือบตลอดทั้งป ทําใหอุตสาหกรรมน้ําผลไมตํ่ากวา 25% มีอัตราการขยายตัวที่สูง โดยใน
ตลาดน้ําผลไมตํ่ากวา 25% นั้น บริษัททิปโก ฟูดส จํากัด ( มหาชน ) ซึ่งเปนผูผลิตน้ําผลไมตราทิปโกนั้นเปนผูนําตลาดมา
โดยตลอด ตามมาดวยยูนิฟ มาลีและตราสินคาอื่น ๆ แตจากสภาพตลาดปจจุบันที่สภาพการแขงขันในตลาดน้ําผลไมมีการ
แขงขันที่สูงมากจากคูแขงขันหลายราย  สินคาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทดแทน พฤติกรรมผูบริโภคที่มีความภักดีตอสินคาที่
ลดลง รวมไปถึง การเปดโรงงานสายการผลิตเครื่องดื่มใหมของบริษัททิปโก สงผลใหบริษัท ฯ   จําเปนตองมีการปรับตัวตอ
สถานการณ ใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมียอดขายน้ําผลไมที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับกําลังการผลิตของ
โรงงาน 

 ในดานพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผลไมของผูบริโภคจากการวิจัย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอัตราการบริโภคอยูในอัตราวันละ 1 ครั้ง  โดยเพศหญิงจะมีอัตราการบริโภคน้ําผลไมถ่ีกวาเพศชาย  
นิยมบริโภคน้ําผลไม 25%  ในรูปแบบกลองกระดาษขนาดบรรจุ  200-330 มิลลิลิตร มากที่สุด รองลงมาคือ ขนาด 500 
มิลลิลิตร โดยรสชาติที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ น้ําสม รองลงมาคือน้ําผัก-ผลไม ยี่หอที่นิยมคือสแปลชและมินิเมด พัลพิ
ตามลําดับ ชวงเวลาที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือชวง 10.01-14.00 น. และชวง 14.01-18.00 น. สถานที่ที่กลุมผูตอบ
แบบสอบถามนิยมซื้อมากที่สุดคือ รานคาสะดวกซื้อ ในดานขาวสารหรือสื่อโฆษณา จะรับสื่อโทรทัศน และหนังสือพิมพ
รองลงมา ในกรณีที่ไมดื่มน้ําผลไม ผูตอบแบบสอบถามนิยมดื่มชาเขียวเปนเครื่องดื่มทดแทนมากที่สุด และใหเหตุผลในการ
ไมดื่มน้ําผลไม 25% วาทําใหอวน รองลงมาคือไมเห็นประโยชนและความจําเปนเพราะทานผักผลไมสดอยูแลว  

สําหรับการศึกษาและวิจัย พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผลไมศึกษาเฉพาะกลุม
ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งอาจจะไมใชตัวแทนของประชากรทั้งหมด ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจะตองมี
การสุมกลุมตัวอยางจากทั่วประเทศ เพื่อสามารถใชเปนตัวแทนประชากรทั้งหมดไดดียิ่งขึ้น 

การศึกษาโครงการนี้วิจัยและวิเคราะหตลาดผลิตภัณฑน้ําผลไม 25% เปนหลัก เพื่อนํามาวางแผนกลยุทธการตลาด
สําหรับน้ําผลไม 25% ทิปโก แตยังไมไดมีการวิจัยและวิเคราะหตลาดน้ําผลไม 40% และ 100% ซึ่งถาหากมีการศึกษาใน
ตลาดดังกลาว จะทําใหไดขอมูลที่จะนํามาทําการวางแผนกลยุทธเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดน้ําผลไมความเขมขนต่ําที่ทาง
บริษัท ฯ ยังมีสวนแบงทางการตลาดนอยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสถาบันการเงิน: 
กรณีศึกษาการสรางแบรนด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

เชษฐา  อัจฉริยะเวโรจน, ยุพิน  พิทยาวัฒนชัย 
สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาการสราง      
แบรนด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหสถานการณปญหาของผูบริโภคกับการใชบริการ
ทางการเงิน และการยอมรับในแบรนดธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และกลยุทธที่เกี่ยวของทั้งในระดับองคกร ระดับ
หนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ดานการตลาด และเพื่อกําหนดกลยุทธในการแกปญหาทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ 
และระดับหนาที่ดานการตลาดของธนาคาร รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ และควบคุมประเมินผล เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากลูกคาของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)และที่ไมใชลูกคาของ
ธนาคารทิสโก จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูจัดการสาขา 
จํานวน 1 คน และหัวหนาศูนยการอบรมและเรียนรู จํานวน 1 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาพบวา กลยุทธของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ที่เหมาะสมดังนี้ 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) ใชกลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงเนนดานความเชี่ยวชาญ ทางดานการ

ใหบริการดานธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการทางการเงิน และการยอมรับในแบรนดธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) โดยเนนกล
ยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Integration Strategy) เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆใหสอดคลองกับของเดิม และการขยายสาขาไปตามพื้นที่ตางๆ ทั่วทั้งประเทศ มีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง
โดยเนนดานการสรางตราสินคาของธนาคารทิสโกใหเปนที่รูจักและยอมรับอยางแพรหลาย และมีการขยายตลาดไปยัง
กลุมเปาหมายใหม ๆ  

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือกกลยุทธการมุงเนน (Focus Strategy) เปนกลยุทธการแขงขันสราง
คุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับความแตกตาง    ( Focused Differentiation Strategy ) ของหนวยธุรกิจ Banking 
Operation คือ มุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอย โดยการสรางผลิตภัณฑ และบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงมีความ
แตกตางมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะได ซึ่งการสรางความแตกตางนี้จะเปนการสรางความ
จงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาในตลาดยอย และสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับความนาเชื่อถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจากลูกคา  

กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) เลือกกลยุทธการมุงเนนการสรางผลิตภัณฑ และบริการ โดยการให
ความสําคัญกับการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทั้งดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และดาน
การบริการ ที่จะตอบสนองตอความตองการของลูกคาในปจจุบัน และอนาคต เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในระยะยาวตอไป 
คําสําคัญ:  กลยุทธการตลาด, การจัดการเชิงกลยุทธ, การสรางแบรนด 
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บทนํา    
 ธนาคารทิสโกเปนธนาคารขนาดเล็กไดรับอนุมัติใหยกสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบและเปดใหบริการ

ธนาคารในป 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสาขาที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 44 แหง และเงิน
ฝากของระบบธนาคารพาณิชยไทย มียอดคงคางทั้งสิ้น 6,830,773 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในตลาดมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการแขงขันดานการระดมเงินฝากเพิ่มมาก
สูงเพื่อรักษาตนทุนเงินทุนในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จะเห็นไดวา ณ สิ้นป 2553 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ย
ของ 5 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญปรับเพิ่มมาอยูที่รอยละ 1.13 จากรอยละ 0.71 ณ สิ้นป 2552 เปนผลจากการปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยางตอเนื่องของธนาคารแหงประเทศไทยตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 ปจจุบันธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยขยายตัวอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ การใชบริการเงินฝากกับธนาคารของ
ผูบริโภค มีทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งผูบริโภคสามารถเลือกใชบริการไดหลายธนาคาร เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ ที่ทําให
ผูบริโภคมีความมั่นใจในการใชบริการเงินฝากกับธนาคารนั้นๆ และจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชยสวนใหญ เพื่อรักษาฐานลูกคาเงินฝากไว ดังนั้นการสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอธนาคาร
ทิสโกถือวามีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการเผยแพรใหเปนที่รูจักและยอมรับอยางแพรหลาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนธนาคารพาณิชยทั้งระบบจํานวน 32 แหง แบงเปนธนาคารพาณิชยที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 17 แหง และสาขาธนาคารตางประเทศจํานวน 15 แหง ธนาคารทิสโกมีสวนแบงการตลาด
อยูในอันดับที่ 11 ในระบบธนาคารพาณิชย โดยมีสวนแบงการตลาดเงนิฝากรอยละ 0.7 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร  

 
ปญหา และความสําคัญของปญหา  
ตารางแสดงแหลงที่มาของเงินทุน  

(หนวย: ลานบาท) 

แหลงเงินทุน ป 2551 
อัตราการ 
เปล่ีนแปลง

(รอยละ) 
ป 2552 

อัตราการ 
เปล่ีนแปลง

(รอยละ) 
ป 2553 

เงินฝาก 58,823 -3.42 56,808 -14.43 48,609 
เงินกูยืมระยะสั้น 41,768  53,699  75,313 
เงินกูยืมระยะยาว 4,899  5,430  15,460 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน 5,728 

 
6,380 

 
10,843 

หนี้สินอื่น 3,419  3,968  6,398 
รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน 114,637  126,286  156,550 
เงินกองทุน 11,536  12,519  14,857 

รวมแหลงเงินทุน 126,173  138,804  171,408 
  ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (ขอมูลป 2553), 2553 
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 ภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอตราสินคาหรือแบรนดระดับองคกรของธนาคารทิสโกยังไมเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย ซึ่งสงผลทําใหเสียสวนแบงทางการตลาดในดานเงินฝากโดยรวม  

 เงินฝากที่ลดลงตามลําดับในทุกๆป ต้ังแตป 2551-2553 อาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน 
หรืออาจสงผลตอเงินทุนที่จะนําไปปลอยกูใหสินเชื่อประเภทตางๆภายในธนาคารทิสโกเอง และยังเสียโอกาสที่จะนําไป
ลงทุนสรางกําไรในหุนตางๆไดอีกดวย 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาที่ศึกษามาประยุกตใชในการศึกษาและวิเคราะห ดังนี้ 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ 
- การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
- การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
- การนํากลยุทธไปปฎิบัติ (Strategy Implementation) 
- การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ (Strategic Implementation & Control) 

2. การจัดการและกลยุทธการตลาด 
- การวิเคราะห SWOT, Five Force Model  
- ทฤษฎีการบริการ 
- การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 
- การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) 
- กลยุทธการสรางแบรนด ภาพลักษณ (Brand Building) 

 - กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7’Ps (Marketing Mix Strategy) 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ผูศึกษาไดทําการออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดย จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองแบบมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ กลยุทธการ
บริหารการตลาดบริการ การบริหารลูกคาสัมพันธ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธสวนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการ 7Ps และกลยุทธการสรางแบรนด ภาพลักษณ 

- การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลขององคกร ที่แสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ ลักษณะการดําเนินงานขององคกร รวมถึงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง
จากเอกสารงานวจิัยตางๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ขอมูลของคูแขงขัน ตํารา บทความ วารสาร หนังสือพิมพและขอมูลจากเวปไซค
ตางๆที่เปนประโยชน 

- การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Research) 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ คือ

แบบสอบถาม โดยใชเวลาการเก็บระหวางวันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ 2555 จากผูที่ใชบริการกับธนาคารทิสโก 
และผูที่ใชบริการกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ รวม 100 ชุด 
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสาขา และHead of training and 
learn center (TLC) โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 2 คน  

 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 100 ฉบับ ประกอบดวย  
1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพสมรส และการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) พบวากลุมตัวอยางเปนเพศ
หญิง รอยละ 58.0 และเพศชาย รอยละ 42.0 สวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป รอยละ 65.0 รองลงมามีอายุระหวาง 15-24 ป 
รอยละ 16.0 และมีอายุระหวาง 45-54 ป รอยละ 11.0 ตามลําดับ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 74.0 
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา รอยละ 10.0 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. หรือเทียบเทา รอย
ละ 7.0 ตามลําดับ ประกอบอาชีพหลักเปน พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รอยละ 69.0 รองลงมาเปนเจาของกิจการ/ ธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 14.0 และเปนขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 6.0 ตามลําดับ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 
บาท เปนจํานวนมากที่สุด รอยละ 43.0 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท รอยละ 28.0 และไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 14.0 
ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพโสดรอยละ 60.0 รองลงมาคือสมรสแลว รอยละ 39.0 และหยา/ หมาย รอยละ 1.0 
ตามลําดับ 

 2.  การรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากแหลงขอมูลตาง ๆ พบวากลุม
ตัวอยางรอยละ 49.0 ไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากวิทยุเลย รองลงมารับรู
ขาวสารการใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 29.0 และรับรูขาวสารการใหบริการ 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห รอยละ 14.0 
ตามลําดับ  กลุมตัวอยางรับรูขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากโทรทัศน 2-3 ครั้งตอสัปดาห 
รอยละ 38.0 รองลงมารับรูขาวสารการใหบริการ 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห รอยละ 36.0 และไมไดรับรูขาวสารการใหบริการ
จากโทรทัศนเลย รอยละ 15.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางรอยละ 56.0 ไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) จากหนังสือพิมพเลย รองลงมารับรูขาวสารการใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 17.0 และรับรูขาวสาร
การใหบริการ 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห รอยละ 14.0 ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางรอยละ 47.0 ไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากเว็บไซต
ทางอินเทอรเน็ตเลย รองลงมารับรูขาวสารการใหบริการ 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห รอยละ 27.0 และ รับรูขาวสารการ
ใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 14.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางรับรูขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด 
(มหาชน) จากปายประชาสัมพันธหนาธนาคาร 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 32.0 รองลงมารับรูขาวสารการใหบริการ 4 ครั้ง
ขึ้นไปตอสัปดาห รอยละ 36.0 และไมไดรับรูขาวสารการใหบริการจากโทรทัศนเลย รอยละ 15.0 ตามลําดับ  

 กลุมตัวอยางไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากเอกสาร/ แผนพับ/ 
โปสเตอรของธนาคารเลย รอยละ 48.0 รองลงมารับรูขาวสารการใหบริการ 1 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 26.0 และรับรูขาวสาร
การใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห  รอยละ 16.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางรับรูขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด 
(มหาชน) จากพนักงานธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห รอยละ 32.0 รองลงมาไมไดรับรูขาวสารการ
ใหบริการจากโทรทัศนเลย รอยละ 28.0 และรับรูขาวสารการใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 24.0 ตามลําดับ ก ลุ ม
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ตัวอยางไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากคนรูจักกันเลย รอยละ 46.0 รองลงมา
รับรูขาวสารการใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 20.0 และรับรูขาวสารการใหบริการ 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห และ 1 
ครั้งตอสัปดาห  รอยละ 17.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางรอยละ 69.0 ไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคาร
ทิสโก จํากัด (มหาชน) จากงานแสดงสินคา เชน งานมอเตอรโชวเลย รอยละ 69.0 รองลงมารับรูขาวสารการใหบริการ 1 
ครั้งตอสัปดาห รอยละ 16.0 และรับรูขาวสารการใหบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 9.0 ตามลําดับ 

 3.  ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  
  ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการ

รับรูในตราสินคา (brand awareness) ดานการสรางความชอบที่มากกวา (brand preference) และดานการสรางความภักดีใน

ตราสินคา (brand loyalty) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
การวิเคราะหขอมูลพบวา ลูกคามีความคิดเห็นตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ดานการรับรูในตราสินคา 

โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลูกคามีความคิดเห็นตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) เรื่องธนาคารมีความมั่นคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ และเรื่องธนาคารมีความเชี่ยวชาญทางดานการเงิน และ

การลงทุน อยูในระดับมาก (Χ  = 3.76 และ 3.95 ตามลําดับ) สวนเรื่องธนาคารเปนที่รูจักและยอมรับของคนทั่วไป อยูใน

ระดับปานกลาง (Χ  = 2.99) 
 ลูกคามีความคิดเห็นตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ดานการสรางความชอบที่มากกวา โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจาก
มากไปนอยดังนี้ เรื่องธนาคารมีบริการทางการเงินที่หลากหลายใหเลือกใชบริการ เรื่องธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง 
นาสนใจ และเรื่องธนาคารมีเทคโนโลยีการธนาคารที่ทันสมัย เชน ตู ATM ใชตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากและ

สินเชื่อเชาซื้อไดอยางสะดวกสบาย (Χ  = 3.27, 3.10 และ 2.72 ตามลําดับ) 
 ลูกคามีความคิดเห็นตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ดานการสรางความภักดีในตราสินคา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ เรื่องธนาคารติดตอสื่อสารใหขอมูลความรูทางดานการเงินและการลงทุนอยางตอเนื่อง เรื่อง

ธนาคารสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่อง และเรื่องธนาคารใหการดูแลและใสใจลูกคาอยางตอเนื่อง (Χ  = 3.34, 
3.20 และ 3.15 ตามลําดับ) 

 4.  ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของลูกคา แบงเปน 
7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ/ บริการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย/ สถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานคน/ บุคลากร 

ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานกระบวนการ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ/ บริการมีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของลูกคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.99) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา เรื่องธนาคารใหบริการสินเชื่อดานตางๆ หลากหลาย เชน เชาซื้อรถยนต สินเชื่อธุรกิจ SME อยูในระดับมาก 

(Χ  = 3.80) เรื่องธนาคารมีบริการฝากเงินที่หลากหลาย เชน เงินฝากซุปเปอรออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ อยูใน

ระดับปานกลาง (Χ  = 3.04) และเรื่องธนาคารมีเครื่อง ATM เครื่อง ETM เปดใหบริการหลายจุด อยูในระดับนอย (Χ  = 
2.12)   



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 283 

 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของลูกคา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.81) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ เรื่องคาธรรมเนียมบริการทางการเงินตาง ๆ อยูในอัตราที่เหมาะสม เชน คาธรรมเนียมบริการ

โอนเงิน เรื่องมีเงื่อนไขดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง และเรื่องมีเง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตางๆ คอนขางต่ํา (Χ  = 2.85, 
2.83 และ 2.75 ตามลําดับ) 

 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย/ สถานที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน) ของลูกคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ เรื่องที่ต้ังของธนาคารอยูภายในหางสรรพสินคา เรื่องที่ต้ังของธนาคารอยูบน

ถนนที่มีการคมนาคมสะดวก และเรื่องที่ต้ังของธนาคารอยูใกลกับสถานที่ทํางานหรือบาน (Χ  = 3.03, 2.96 และ 2.72 
ตามลําดับ) 

 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน) ของลูกคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ เรื่องมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาพลักษณ และความนาเชื่อถือของ
ธนาคาร เชน การไดรับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ เรื่องมีการโฆษณาผานเว็บไซต ลูกคาสามารถสื่อสารกับธนาคารได และ

เรื่องมีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของธนาคารอยางตอเนื่อง (Χ  = 3.01, 2.92 และ 2.70 ตามลําดับ) 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานคน/ บุคลากรมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของ

ลูกคา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
จากมากไปนอยดังนี้ เรื่องพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี มีความกระตือรือรน มีใจรักงานบริการ เรื่องพนักงานมีความรู 
นาเชื่อถือ และเรื่องพนักงานสามารถแนะนําและชวยเหลือลูกคาทุกปญหา เชน การช้ีแจงแนะนําเงื่อนไขสินเชื่อตาง ๆ ของ

ธนาคาร (Χ  = 3.58, 3.56 และ 3.55 ตามลําดับ) 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน) ของลูกคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ เรื่องมีการตกแตงสถานที่ใหดูทันสมัยหรูหรา เรื่องมีที่นั่งพักรอรับบริการ

เพียงพอสะดวกสบาย และเรื่องที่ต้ังมีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอ (Χ  = 3.27, 3.14 และ 3.08 ตามลําดับ) 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของ

ลูกคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ เรื่องมีขั้นตอนการฝาก-ถอนอยางเปนระบบ เรื่องพนักงานมีการทักทายตอนรับเสมอ และ

เรื่องมีการใหบริการที่รวดเร็วและมีความถูกตอง (Χ  = 3.29, 3.15 และ 3.08 ตามลําดับ) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสาขาอาคารภคินท และHead of training and learn center (TLC) สรุปผลการ

สัมภาษณ 
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 - ธนาคารพาณิชยตางๆมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทั้งทางดานRateและเงื่อนไขที่Flexibility เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของ สวนของทิสโกจะเนนจับกลุมระดับกลางถึงระดับสูง ปจจุบันทิสโกเนนการโฆษณาทางโทรทัศน
ทางดานการสรางแบรนดมากกวา เริ่มจากการใหคนทั่วไปรูจักทิสโกกอน  

 - ธนาคารทิสโกมีจดุแข็งคือกอต้ังเปนบริษัทเงินทุนแหงแรกในประเทศไทย ต้ังแตป 2512 เปนระยะเวลา 43 ป ถือ
วามีความมั่นคงมากพอสมควร และไดรับรางวัลตางๆมากมาย 

 - ธนาคารทิสโกมีจุดออน เรื่องสาขาของทิสโกยังนอยอยู อาจจะเขาถึงลูกคาไดยาก แตก็มีนโยบายในการเรงขยาย
สาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

 - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนรถคันแรกและบานหลังแรก จะไดรับหักลดหยอนภาษี ก็มีสวนชวยในการกระตุน
กลุมลูกคาใหใชบริการสินเชื่อธนาคารไดเพิ่มขึ้นอีกดวย สวนอุปสรรคคือคูแขงขันทางดานธุรกิจนี้มีคอนขางมาก 

 - นโยบายหลักๆของทิสโก คือกลยุทธ IMC ทิสโกเนนการสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก จึงไดเริ่มมีการใชเครื่องมือ
ทางดานการโฆษณาทางสื่อตางๆเขามาชวย เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา ตางๆ เพื่อใหเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป และ
เนนการทํา CSR กับลูกคา 

 - ทิสโกเนนเจาะกลุมลูกคาเฉพาะกลุมของแตละ product ซึ่งเราจะมีการกําหนดกลุมลูกคาที่ชัดเจน ไมได
เหมือนกับคูแขงโดยทั่วไปที่อาจจะตองการเจาะในทุกระดับ ก็ทําใหไดลูกคาที่ไมมีอัตราไมตรงกลุมเปาหมายมากกวา 

 - กลุมเปาหมายของตลาดเงินฝาก ทิสโกเนนเจาะตลาดระดับกลางถึงระดับบนเปนหลัก 
 - ปริมาณเงินฝากของทิสโกอยูในระดับหนึ่ง แตจะเนนการทําการตลาดและเจาะตลาดกับสินเชื่อรถยนต หรือ

ทางดานกองทุนตางๆมากวา แตทางดานเงินฝากก็ตองเพิ่มขึ้นที่สามารถอยูในธุรกิจได เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของสาขามาก
ขึ้นเรื่อยๆ 

 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 จากรายงานการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาการ

สรางแบรนด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)” เพื่อทําการจัดการเชิงกลยุทธในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการ
เพิ่มขึ้นของผลประกอบการเพื่อสรางโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่องระยะยาวของธนาคารทิสโก จํากัด 
(มหาชน)  เปนการศึกษาเปนการศึกษาผสมผสานระหวางเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติย
ภูมิ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาด โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่ของ
ธนาคาร  และทําการเก็บแบบสอบถามกับผูใชบริการกับธนาคารทิสโก และผูที่ใชบริการกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ รวมกับ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ จากการศึกษาสาเหตุของปญหา คือการยอดเงินฝากลดลง
ทุกป ต้ังแตป 2551-2553 และการสรางแบรนดของธนาคารทิสโกยังไมเปนที่รูจักและยอมรับอยางแพรหลาย 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จากวิทยุ 
หนังสือพิมพ เว็บไซต เอกสารประชาสัมพันธของธนาคาร คนรูจักกัน และงานแสดงสินคาเลย แตสวนใหญรับรูขอมูล
ขาวสารจากพนักงานธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห และรับรูขอมูลขาวสารจากโทรทัศน และปาย
ประชาสัมพันธหนาธนาคาร 2-3 ครั้งตอสัปดาห  

โดยภาพรวม ลูกคามีความคิดเห็นตอภาพลักษณของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ดานการรับรูในตราสินคาอยู
ในระดับมาก สวนดานการสรางความชอบที่มากกวา และดานการสรางความภักดีในตราสินคาอยูในระดับปานกลาง 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานคน/ บุคลากร มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ของ
ลูกคาในระดับมาก สวนปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ/ บริการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย/ สถานที่ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทิสโก จํากัด 
(มหาชน) ของลูกคาในระดับปานกลาง   

            ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธของธนาคารทิสโก ที่มีการวางแผนกลยุทธมุงที่
ขยายสาขาและการโฆษณา ประชาสัมพันธ ใหเปนที่รูจักและยอมรับ พบวาธนาคารทิสโกมีจุดแข็งและมีโอกาส ทําใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ 

 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) ใชกลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงเนนดานความเชี่ยวชาญ ทางดานการ
ใหบริการดานธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการทางการเงิน และการยอมรับในแบรนดธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) โดยเนนกล
ยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Integration Strategy)  เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆใหสอดคลองกับของเดิม และการขยายสาขาไปตามพื้นที่ตางๆ ทั่วทั้งประเทศ มีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง
โดยเนนการสรางแบรนดมใหเปนที่รูจักและยอมรับอยางแพรหลาย และมีการขยายตลาดไปยังกลุมเปาหมายใหม ๆ  

 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือกกลยุทธการมุงเนน (Focus Strategy) เปนกลยุทธการแขงขันสราง
คุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับความแตกตาง( Focused Differentiation Strategy ) ของหนวยธุรกิจ Banking 
Operation คือ มุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอย โดยการสรางผลิตภัณฑ และบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงมีความ
แตกตางมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะได ซึ่งการสรางความแตกตางนี้จะเปนการสรางความ
จงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาในตลาดยอย และสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับความเชื่อถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจากลูกคา 

 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ของผลิตภัณฑเงินฝากประเภทซุปเปอรออมทรัพยโดยเลือกกลยุทธการ
มุงเนนการสรางผลิตภัณฑ และบริการ โดยการใหความสําคัญกับการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทั้ง
ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และดานการบริการ ที่จะตอบสนองตอความตองการของลูกคาในปจจุบัน และ
อนาคต เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในระยะยาวตอไป 

 ดานการตลาด มุงเนนการพัฒนาตลาด (Market Development) ไดเลือกเอาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทาง
การตลาด (Marketing Strategy) มาใช เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันในตลาด และสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคง
ในอนาคต โดยการเพิ่มสวนแบงตลาดดานเงินฝากซุปเปอรออมทรัพยใหมากขึ้น และการนําเอากลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) มาใชในการแกปญหา เพื่อสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก และเพื่อเปนการสื่อ ถึงแบรนดของ
ธนาคารทิสโกดานความมั่นคงและความเชี่ยวชาญดานการบริหารทางการเงิน 

  มุงเนนพัฒนาดานบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ประกอบกับการใชกลยุทธ IMC (Integrated Marketing 
Communication) เพื่อเพิ่มชองทางใหมีความหลากหลายในการตลาด และมุงเนนการรักษาฐานลูกคาเกาไว โดยใชกลยุทธ 
CRM (Customer Relationship Management) เพื่อติดตอสื่อสารกับลูกคาใหรับรูขอมูลขาวสารจนเกิดความจงรักภักดีตอองคกร 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารยยุพิน  พิทยาวัฒนชัย อาจารยที่ปรึกษา 

รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนําตรวจตราแกไข
เนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการศึกษาคนควาอิสระ รวมท้ังอาจารย ดร.พีรพงษ  ฟูศิริ และอาจารย ดร.ประเสริฐ  ศิริเสรี
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วรรณ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการ และกรรมการในการสอบรายงานการคนควานี้ และคอยใหความชวยเหลือและ
แนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อนๆ พ่ีๆ นองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจา ที่ไดคอยชวยเหลือและให
กําลังใจเสมอมา  ขอขอบพระคุณทุกคนที่เสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม อันนํามาซึ่งขอมูลในการศึกษาครั้ง
นี้ 
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ปญหาและการจัดการกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 
 กรณีศึกษา บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) 

 
ทิพยพิรุณ พุมดวง, อุทัย รัตนวิจิตตเวช 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
-------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
         การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง ปญหาและการจัดการกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการทองเที่ยว

และสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด  )มหาชน (  ซึ่งปญหาของบริษัทคือ การดําเนินงานมีผลกําไรในป
2553 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 และป 2551 วัตถุประสงคในการศึกษา 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
รวมทั้งศึกษายืนยันปญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) 2. เพื่อศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธใน
การเพิ่มรายไดรวมถึงเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) 3. เพื่อศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธใน
เพิ่มและรักษาฐานลูกคาใหกับบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) 

โดยไดทําการแบงวิธีการศึกษาออกเปน2สวน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Study) โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสันทนาการ จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ขอมูลของคูแขงขัน และขอมูลจากเวปไซด หนังสือพิมพ บทความตางๆที่เปนประโยชน และการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary  Study) โดยจัดทําแบบสอบถามเรื่อง ทัศนคติของนักเที่ยวที่มีตอการตัดสินใจมาเที่ยวที่ภูเก็ตแฟนตาซี  โดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 ชุด และทําการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณผูบริหารของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด 

 )มหาชน  ( จํานวน1ทาน และสัมภาษณตัวแทนจําหนาย จํานวน10ทาน โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณตามแนวคิดการ
จัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ    และกลยุทธการตลาดและไดมาประมวลผลการวิเคราะหตามทฤษฎี SWOT, Five forces, 
PEST และ TOWS  

 ผลของการศึกษาพบวาสาเหตุของปญหาคือหนี้สินที่ยังไมสามารถชําระคืนไดทําใหขาดสภาพคลองทาง
การเงิน นอกจากนี้สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมืองยังสงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวทําใหเดินทางมาเที่ยว
นอยลง รวมถึงลูกคารายเดิมที่เคยเดินทางมาเที่ยวแลวไมกลับมาเที่ยวอีก เนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑมีนอย 
อยางไรก็ตามพบวาธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตเนื่องจากความโดดเดนในดานความแตกตางของผลิตภัณฑที่ไมเหมือนใคร 
ดังนั้นเพื่อการเติบโตขององคกรในการเพิ่มผลกําไรและเพิ่มจํานวนลูกคารายใหมรวมถึงรักษาฐานลูกคาเกา จากการศึกษา
จึงพบแนวทางดังนี้ กลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ดวยการพัฒนาตลาด (Market 
development strategy) และการพัฒนาผลิตภัณฑ  (Product development strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสราง
ความแตกตาง (Differentiation Strategy) กลยุทธระดับหนาที่ คือ กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Strategy), กลยุทธ
สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) และกลยุทธการบริการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship 
Management: CRM) 
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 อยางไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัด คือ ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด การรวบรวมขอมูลจากคูแขงทําไดยาก และ
ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนจากบริษัทไดอยางครบถวน เนื่องจากขอมูลบางประเภทบริษัทที่ทําการศึกษาไม
เปดเผย   

ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษากลยุทธดานทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและสมรรถนะ
สูง เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชทรัพยากรคนจํานวนมากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในระยะยาว รวมถึง
ศึกษากลยุทธดานจิตวิทยาการขายเปนแนวทางในการบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดปญหาที่
เกิดขึ้นทั้งในองคกรและจากลูกคา  

 
บทนํา 

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทซาฟารีเวิลด จํากัด(มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจ
เปนแหลงบันเทิงขนาดใหญที่ได มาตรฐานระดับสากล ณ หาดกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูง
ในการที่จะชักจูง นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศใหเดินทางไปทองเที่ยว เพราะจังหวัดภูเก็ตไดรักษาสภาพของ
ชายหาด เกาะ และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติไวเปนอยางดี และจากสถิติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  จํานวน
นักทองเที่ยวที่ เดินทางเขาสูภูเก็ตไดเพิ่มอยางรวดเร็วมาโดยตลอด นอกจากแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติแลว จังหวัดภูเก็ต
ไมมีแหลง ทองเที่ยวเพื่อความบันเทิงอื่นที่จะสามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นได  ซาฟารีเวิลดจึงไดจด
ทะเบียนกอต้ัง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด ขึ้นเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2539  เพื่อดําเนินธุรกิจความบันเทิงในดานการแสดง 
โดยมีแนวทางในการดําเนินงานที่จะเสนอบริการความบันเทิงในเวลากลางคืนควบคูไปกับบริการอาหารเย็น เชนเดียว กับที่
ปรากฏตามเมืองใหญๆ ในตางประเทศ และเพื่อใหเปนแหลงบันเทิงที่มีเอกลักษณเฉพาะและไดมาตรฐานสากล ที่
นักทองเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย สามารถจะเขาชมได ภูเก็ตแฟนตาซีจึงไดนําเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาประยุกตกับ 
เทคโนโลยีของแสง  สี  เสียง และเทคนิคการแสดงอันทันสมัย  ตลอดจนไดนําเอาชางซึ่งถือวาเปนสัตวที่เปนสัญลักษณ 
ของประเทศและสัตวอื่นๆ  เชน  เสือ  และนก  เปนตน  มาประกอบในการแสดง  ทั้งนี้เพื่อใหผูเขาชมมีความตื่นเตนและ 
ประทับใจกับความตระการตาของฉากและการแสดงที่ยิ่งใหญ  มีความสุข  และสนุกสนานที่ไดมาทองเที่ยวในสถานที่ ที่ได
จัดสรางตามมาตรฐานระดับสากล 

 
ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
1. ปญหาระดับองคกร: บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) ในป2553 กับป2552แลวพบวา 
มีผลกําไรในป2553 ลดลงจากป2552 จํานวน20.97 ลานบาท 

2. ปญหาระดับธุรกิจ: การจําหนายบัตรเขาชม 
รายไดจากการขายบัตรเขาชมของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) มีรายไดจากการขายบัตรเขาชมในป

2553 มีแนวโนมลดลง  
3. ปญหาระดับหนาที่: การจําหนายบัตรเขาชมผานตัวแทนจําหนาย 

จํานวนนักทองเที่ยวที่ซื้อบัตรเขาชมผานทางตัวแทนจําหนายในป2553 มีแนวโนมลดลง 
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 แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย ท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาเรื่องปญหาและการจัดการกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการทองเที่ยว 

และสันทนาการกรณีศึกษา  : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด  )มหาชน (  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาความรูและได
ดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้ 

2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
2.1.1การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
2.1.2การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
2.1.3การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
2.1.4การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ (Strategic Implementation & Control) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการและกลยุทธการตลาด 
2.2.1กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
2.2.2ทฤษฏีการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication: IMC) 
2.2.3ทฤษฏีการแบงสวนตลาด (STP Marketing) 
2.2.4ทฤษฎีการบริการ 
2.2.5ทฤษฏีดานการทองเที่ยว 
2.2.6ทฤษฏีการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
3.ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องปญหาและการจัดการกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ 
กรณีศึกษา: บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด )มหาชน ( ผูศึกษาไดมีวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดของการศึกษาดังนี้    

 3.1 การออกแบบงานวิจัย 
 3.2 การศึกษาวิจัยและเก็บขอมูล 
  3.2.1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ         
  3.2.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
   3.2.2.1 การเก็บขอมูลการวิจยัเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสํารวจ 
   3.2.2.2 การเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึก  
 3.3 การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล 
           3.3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  
   - ขอมูลทุติยภูมิ 
   - ขอมูลปฐมภูมิ 
         3.3.2 การสรุปประมวลขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ 
   - การกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
   - การกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ 
   - การกาํหนดกลยุทธระดับหนาที่ 
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ตารางที่1 แสดงการตัดสินใจเลือกกลยุทธเพื่อแกปญหา (Strategic Choice) 

ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

กลยุทธระดับ
องคกร 
(Corporate 
Level 
Strategy) 

กลยุทธการเติบโต 
(Growth Strategy) 
1.กลยุทธการพัฒนา
ตลาด(Market 
development 
strategy) 
 
 
 
 
 
2.กลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product 
development 
strategy) 

1.สรางการรับรูในตรา
สินคาไดกวางขวางขึ้น 
2.ลูกคามีทางเลือกเพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากชองทางการจัด
จําหนายที่เพิ่มขึ้น 
3.เปนการกระตุนยอดขาย
และกําไรใหกับบริษัท 
4.เพื่มโอกาสทางการตลาด
ในการเติบโตของบริษัท 
5.ขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 
 
1.การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑนั้น สามารถทํา
ใหสอดคลองกับการ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา 
2.เพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน 
3.เพื่อโอกาสทางการตลาด
ของบริษัทมากขึ้น 
4.ทําใหผลิตภัณฑและ
บริการมีความหลากหลาย 
5.สรางการรับรูตอตราสินคา 
6.เพิ่มยอดขายและกําไร
ใหกับบริษัท 
7.เปนการดึงดูดลูกคาใหมี
การซื้อสินคา 

1.คาใชจายในการ
ขยายชองทางการจัด
จําหนาย 
2.คูแขงขันอาจมีการ
ใชกลยุทธเดียวกันใน
การแขงขัน 
 
 
 
 
 
1.คาใชจายในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑสูง 
2.คูแขงขันสามารถ
ลอกเลียนแบบไดงาย 

กลยุทธการเติบโต 
(Growth Strategy) 
1.กลยุทธการพัฒนา
ตลาด(Market 
development strategy) 
2.กลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product 
development strategy) 
 
 

 กลยุทธคงตัว 
(Stability Strategy) 
 
 
 

1.ปองกันความเสี่ยงจาก
ผลกระทบทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม 
2.ปองกันการประสบปญหา
คาใชจายในการลงทุนสูง
กวาผลตอบแทน 

1.ความไมแนนอน
จากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอม 
2.อาจพลาดโอกาสใน
การสรางการเติบโต
ใหกับบริษัท 
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ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 

3.เพื่อรักษาสภาพเดิมใน
ปจจุบันไว 
 
 
 
 

3.ยอดขายและผล
ประกอบการไมเพิ่มขึ้น
หรืออาจจะลดลง 
4.การสงเสริมทาง
การตลาดดอยกวา
คูแขงที่มีการขยายกล
ยุทธอยางตอเนื่อง 

 กลยุทธการตัดทอน
(Retrenchment 
strategy) 
 

1.สามารถนําเงินที่ไดจาก
การขายกิจการมาทํานุบํารุง
สรางความแข็งแกรงกับ
ธุรกิจอื่นๆที่ยังมีศักยภาพสูง
อยูของกิจการ  
2.อาจนําเงินที่ไดจากการ
ขายกิจการไปลงทุนกิจการ
ใหมที่มองเห็นโอกาส
เติบโต 

1.บริษัทสูญเสียรายได
จากกิจการที่ขายไป 

กลยุทธระดับ 
ธุรกิจ
(Business  
Level) 

กลยุทธการสราง
ความแตกตาง 
(Differentiation 
Strategy) 

 

1.สรางคุณคาและ
ภาพลักษณใหตราสินคา 
2.กระตุนยอดขายและกําไร
ใหบริษัท 
3.สรางความแตกตางในตัว
ผลิตภัณฑและบริการ 
4.รักษาฐานลูกคาเดิมและ
สรางฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้น 

 

1.คูแขงขันอาจ
ลอกเลียนแบบได 
2.ตนทุนสูง 
3.ลูกคามีความ
ตองการและความชื่น
ชอบที่แตกตางกันไป 
 

กลยุทธการสรางความ
แตกตาง 
(Differentiation 
Strategy) 
 

กลยุทธระดับ
หนา
(Functional 
Level) 

กลยุทธการแบง
สวนตลาด (STP 
Strategy) 
 

1.การเขาถึงกลุมเปาหมาย
สามารถทําไดงาย 
2.ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดตรงจุด 
3.เพิ่มโอกาสทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ 

1.คาใชจายทาง
การตลาดสูง 

1.กลยุทธการแบง
สวนตลา(STP Strategy) 
2.กลยุทธสวนผสมทาง
การตลาด (Marketing 
Mix Strategy) 
3.กลยุทธการบริการ
ลูกคาสัมพันธ  กลยุทธสวนผสม

ทางการตลาด

1.เพื่อสรางการรับรูในตรา
สินคาใหกับกลุมลูกคา

1.คาใชจายในการจัด
กิจกรรม 
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(Marketing Mix 
Strategy) 
-Produce 
-Price 
-Place 
-Promotion 
-People 
-Process 
- Physical 

เปาหมายผานทางตัวแทน
จําหนาย 
2.เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
ซ้ําของกลุมลูกคาเกาและ
เกิดยอดซื้อจากกลุมลูกคา
ใหมผานตัวแทนจําหนาย 
3.เพื่อสรางรายไดและผล
กําไรที่มากขึ้นจากการขาย
บัตรผานทางตัวแทน
จําหนาย 

สงเสริมการตลาด
เพิ่มขึ้น 

(Customer 
Relationship 
Management :CRM) 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธการบริการ
ลูกคาสัมพันธ )
Customer 
Relationship 
Management 
:CRM( 

1.สรางควแทนจําหนายาม
จงรักภักดีตอตราสินคา 
2.กระตุนยอดขาย,รักษา
ลูกคาเดิม,เพิ่มลูกคาใหม 
3.มีdata base เกี่ยวกับขอมูล
ของลูกคาและตั 

เกิดตนทุนในการวาง
ระบบจัดการdata 
base 

 
4.สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปการดําเนินการศึกษา และผลการศึกษา 
 จากการศึกษาทฤษฏีเชิงกลยุทธและทฤษฎีดานการตลาด โดยการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดวยเครื่องมือตางๆ 

สามารถทราบถึงปญหาที่สงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัท รวมทั้งสามารถวิเคราะหกลยุทธเพื่อแกไขปญหาใหแกบริษัท 
โดยทําการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจใหแกบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด )มหาชน(  ดังนี้ 

กลยุทธระดับองคกร คือ  
กลยุทธการเติบโต(Growth Strategy) 
- โดยใชกลยุทธการพัฒนาตลาด(Market development strategy)  
- โดยใชกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Strategy) 
กลยุทธรดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง(Differentiation Strategy) 
กลยุทธระดับหนาที่ คือ  
     กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Strategy) 

กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) 
กลยุทธการบริการลูกคาสัมพันธ)(Customer Relationship Management: CRM) 
 

4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
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1. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด ทําใหเก็บรวบรวมขอมูลตางๆเพื่อนํามาศึกษา เพื่อวิเคราะหปญหานั้นยังไมเพียงพอ 
2. ไมสามารถเกบรวบรวมขอมูลบางอยางไดอยางครบถวน เนื่องจากขอมูลบางประเภทบริษัทไมสามารถเปดเผยได 
3. ไมสามารถศึกษาขอมูลเชิงลึก จากบริษัทคูแขงที่จะนํามาทําการวิเคราะหกลยุทธได 
4. 3 ขอเสนอแนะ 
4.3.1. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
1. ควรทําการศึกษากลยุทธดานทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง เนื่องจากเปนธุรกิจที่

ใชทรัพยากรคนจํานวนมากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในระยะยาว 
2. ควรทําการศึกษากลยุทธดานจิตวิทยาการขาย เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานและลดปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคกรและจากลูกคา  
4.3.2. ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 
 4.3.2.1กลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่ควรเพิ่ม ไดแก  
Product 
1. เนื่องจากสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวคอนขางสูงเพราะเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีขนาดตลาด

คอนขางใหญและเปนอุตสาหกรรมที่หลายประเทศใหความสนใจ ดังนั้นทางภูเก็ตแฟนตาซี  จึงควรเนนในเรื่อง
การนําเสนอความแตกตางของผลิตภัณฑและบริการที่งดงามอยางไทย และใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยสรางสีสรรคและความแปลกใหมใหกับการแสดงโชวในโรงละคร 

2. เนื่องจากทางบริษัทยังมีปญหาในดานหนี้สิน ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑในผลิตภัณฑหลัก คือการ
แสดงโชวนั้นมีตนทุนคอนขางสูง ในแผนการระยะสั้นจึงยังไมควรทํา แตภูเก็ตแฟนตาซีมีความพรอมในดาน
สถานที่และทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ ดังนั้นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑจึงควรทําจาก
ทรัพยากรที่มีอยูเดิม เพื่อไมใหเกิดการลงทุนที่สูงเกินไปและสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นใหแกบริษัท เชน การใหเชา
พ้ืนที่เพื่อจัดงานสัมนา,งานอีเวนทตางๆ เปนตน 

3. จากการศึกษาผลิตภัณฑของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) ที่มีจําหนายผานตัวแทนจําหนาย พบวาในดาน
ผลิตภัณฑนั้น กลยุทธที่ทางภูเก็ตแฟนตาซีใชดีอยูแลว และสามารถทําใหภูเก็ตแฟนตาซีมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่ว
โลก แตพบวาภูเก็ตแฟนตาซีมีความหลากหลายของผลิตภัณฑนอยทําใหลูกคารายเกาไมเกิดการซื้อซ้ํา และเพื่อ
รองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่มีมากขึ้น พรอมกับกระแสการทองเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่
กําลังเปนที่ตองการในตลาด ผูศึกษาจึงเนนดานการพัฒนาดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ แตเนื่องจากการจะ
เพิ่มความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑหลัก คือการแสดงโชวภายในโรงละครนั้นใชเงินลงทุนคอนขางสูง 
ประกอบกับทางบริษัทยังมีปญหาในดานหนี้สิน ผูศึกษาจึงเนนการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรที่มีอยูเดิม เพื่อไมใหเกิดการลงทุนที่สูงเกินไปและสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นใหแกบริษัทจึงเกิดผลิตภัณฑ
ใหมดังนี้ 
3.1การใหเชาพื้นที่ภายในภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อจัดงานตางๆ 

พ้ืนที่ภายในของภูเก็ตซึ่งแฟนตาซีนั้น ใหญโตโออาและถูกจัดไวอยางสวยงาม ทางผูศึกษาจึงมองเห็นวา
นอกจากการใชพ้ืนที่เหลานั้นในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ทางภูเก็ตแฟนตาซียังสามารถใชพ้ืนที่ ที่มีอยูในการ
สรางรายได ไดอีกจํานวนมหาศาล ดวยการเปดใหเชาพื้นที่เพื่อจัดงานตางๆ เชน จัดงานอีเวนท, งานประชุมสัมนา, 
งานเลี้ยงสังสรรค, งานแตงงาน เปนตน 
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3.2การรับจัดงานเลี้ยงทั้งภายใน-ภายนอกสถานที่ 
ดวยช่ือเสียงที่มีในระดับโลกของภูเก็ตแฟนตาซี และมีทรัพยากรบุคคลที่มีความพรอมและความสามารถใน

การดําเนินอยูแลว รวมถึงอุปกรณตางๆก็มีอยางครบครัน ผูศึกษาจึงมองเห็นวาแนวทางนี้จะชวยเพิ่มรายไดใหกับ
ภูเก็ตแฟนตาซีไดอีกมาก 

3.3การจัดเทศกาลอาหาร 
โดยในแตละเดือนจะมีธีมที่แตกตางกันเพื่อสรางความแปลกใหมใหกับลูกคา เชน เทศกาลอาหารเจ, เทศกาล

อาหารทะเล, เทศกาลอาหารฮาลาล เปนตน โดยจะเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาจองพื้นที่เพื่อทําการคาได  
3.4การจําหนายบัตรเขาชมสถานที่ 
ในปจจุบันลูกคาที่จะเขาไปเที่ยวชมในภูเก็ตแฟนตาซี คือลูกคาที่ซื้อบัตรชมโชวหรือบัตรรับประทานอาหาร

เทานั้น ผูศึกษามองวายังมีกลุมลูกคาที่ตองการเพียงเขาชมสถานที่ อาจจะเพื่อถายรูป เดินเลน จึงมองเห็นโอกาส
จากความตองการดังกลาว เนื่องจากสถานที่ภายในภูเก็ตแฟนตาซีสวยงามอยูแลว อาจมีการเพิ่มมุมถายรูป โดยอาจ
จัดเปนธีมตางๆหมุนเวียนไป เพื่อดึงดูดลูกคากลุมนี้ ลูกคากลุมดังกลาวจะเปนตัวกลางในการทําใหเกิดViral 
Marketing ขึ้นเมื่อมีการแบงปนรูปถาย หรือประสบการณตางๆผานSocial Network สรางการรับรูใหแกกลุม
สังคมในSocial Network ตอไปเปนทอดๆ 

โดยผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นมาทั้ง4 ขอขางตนนั้น นอกจากทางภูเก็ตแฟนตาซีจะเปนผูนําเสนอผลิตภัณฑใหกับลูกคา
โดยตรงแลว ยังสามารถใหตัวแทนจําหนายเปนตัวกลางในการติดตอ แนะนําผลิตภัณฑใหกับลูกคา โดยจะมีเปอรเซ็นแบง
ใหกับตัวแทนจําหนายรายนั้นๆ 

Price 
ควรมีราคามาตราฐาน สําหรับตัวแทนจําหนายทุกที่ใหใชมาตาราฐานราคาเดียวกัน  

Place 
กําหนดแผนงานในการจัดจําหนายบัตรผานทางตัวแทนจําหนาย โดยใชทั้ง  Pull และ Push Strategies เพื่อให

นักทองเที่ยวไดทราบถึงผลิตภัณฑและการใหบริการที่ภูเก็ตแฟนตาซีไดจัดทําขึ้น แผนงานในการจัดจําหนายบัตรผานทาง
ตัวแทนจําหนาย ประกอบดวย  

1. ประชาสัมพันธผานสื่อโฆษณาตางๆ เพื่อใหมีกลุมลูกคาเปาหมายเกิดการรับรูในผลิตภัณฑและการใหบริการ 
2. รวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการออกRoad show แตในการออกRoad show นั้นทางภูเก็ตแฟนตาซีจะ

ใหสิทธิ์แกตัวแทนจําหนายที่ผานการพิจารณาในความเหมาะสมเปนตัวแทนในการประชาสัมพันธและจําหนาย
บัตร ณ งานRoad showนั้นๆ 

3. เพิ่มจํานวนชองทางการจัดจําหนายโดยหาพันธมิตรทางธุรกิจกับบรรดาโรงแรม,บริษัททัวร ,สายการบินทั่วโลก  
Promotion 
ในสวนของโปรโมชั่น จะเปนการใชการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร: IMC มาใชในการจัดกิจกรรมการสงเสริม

การขาย เพื่อสรางการรับรู )Brand Awareness( และสรางภาพลักษณ )Brand Image  (โดยใชเครื่องมือตางๆดังนี   
1. Advertising  

- การลงโฆษณาในนิตยสารและหนังสือการทองเที่ยว 
-การลงโฆษณาในเว็บไซดการทองเที่ยว 
-การจัดทําแผนซีดีแนะนําภูเก็ตแฟนตาซีเพื่อมอบไวใหแกตัวแทนจําหนายในการใชแนะนําลูกคา 
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2. Public Relation  
เพื่อสราง Brand Awareness 
-การออก Road Show  หรืองานแฟรตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในการออกRoad show นั้นทางภูเก็ตแฟน

ตาซีจะใหสิทธิ์แกตัวแทนจําหนายที่ผานการพิจารณาในความเหมาะสมเปนตัวแทนในการประชาสัมพันธ 
-การจัดกิจกรรมพิเศษ  )Special event) ในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลกินเจซึ่งเปนเทศกาลที่มีช่ือเสียงของ

จังหวัดภูเก็ต เปดใหมีออกบูธจําหนายอาหารเจ เปนตน 
เพื่อสรางภาพลักษณ )Brand Image( 
-การกุศล โดยจัดโครงการแฟนตาซีคิดดีเพื่อมอบทุนการศึกษาเพื่อตอบแทนสูสังคมทั้งนี้เพื่อเปนการสราง

ภาพลักษรณที่ดีใหกับองคกร 
-ชุมชนสัมพันธ  )Community relations ( เชน โครงการ Big Cleaning Day ตามชายหาดตางๆ เปนการ

สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานราชการและสรางความสัมพันธที่ดีกับคนในทองถิ่น 
3. Viral Marketing 

การตลาดแบบไวรัส โดยอาศัยSocial Networks ในการทําใหภูเก็ตแฟนตาซีเปนที่รูจักมากขึ้น ผานผลิตภัณฑ
ที่สรางขึ้นมาใหม คือ บัตรเขาชมสถานที่เพียงอยางเดียว 

People 
พนักงานเปนปจจัยสําคัญของบริษัทฯ เพราะพนักงานทุกๆ คน มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาทางดาน

ธุรกิจกับบริษัทฯ และพรอมกาวไปสูความเจริญเติบโตรวมกับบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางออม ดังนั้น ภูเก็ตแฟนตาซี จึงให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับช้ัน และการใหความรูในหลายๆ แขนงวิชา ไมวาจะเปนความรู
เกี่ยวกับบริษัทฯ ความรูทั่วไปในชีวิตประจําวัน สุขภาพ ความปลอดภัย ภาษาตางประเทศ เปนตน 

Process 
บริษัทฯควรคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต 

และปองกันการสูญเสีย ทั้งในสวนของลูกคาที่เขามาใชบริการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มากกวาการรักษาทรัพยสิน
ของบริษัทฯ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาอิสระดวยตัวเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากทานอาจารยอุทัย รัตตวิจิตตเวช  อาจารยที่

ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา
แกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ รวมทั้งดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ และดร.สุธาวรรณ จีระพันธุ ที่
กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการคนควาอิสระนี้ และทานอาจารยในสาขาการตลาดคอย
ใหความชวยเหลือและแนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ดังนั้นทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทานตางๆเหลานี้เปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึง
พ่ีๆนองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาอิสระดวยตัวเอง
ฉบับนี้ 

        สุดทายนี้ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาอิสระดวยตัวเองฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับทานที่
สนใจเพื่อนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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การศึกษาปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพื่อเพิม่ความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา บมจ.ทหารไทย 

 
ธนวัฒน สุวรรณ  ยุพิน พิทยาวัฒนุชัย 

 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
--------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
  การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหากลยุทธธุรกิจและกลยุทธตลาดเพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางการ

แขงขันในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา บมจ  .ธนาคารทหารไทย มีวัตถุประสงค 1    (เพื่อศึกษายืนยันปญหากล
ยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาด ในระดับองคกร ธุรกิจ  และหนาที่ ของธนาคารทหารไทย 2)  เพื่อวิเคราะหและกําหนดแนวทาง

ในการเพิ่มชองทางการใหบริการผานระบบโมบายแบงกก้ิง  โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบบูรณาการวิธีการศึกษาขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยคนวา คือ ศึกษาจากกลุมตัวอยางผูที่
ใชมือถือไอโฟน และใชบริการระบบอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง โดยใชแบบสอบถามจํานวน 100   ชุด และสัมภาษณเชิง
ลึก  )In-dept Interview   (ผูบริหารของธนาคารทหารไทยถึง นโยบาย และกลยุทธตางๆ ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสโม
บายแบงกก้ิง รวมถึงสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาพบวา กลยุทธระดับองคกร ควรใช 
กลยุทธเติบโต (Growth Strategy)  เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง โดยมีเปาหมายที่จะเปนผูนํา
ในกลุมธนาคารที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปกลยุทธระดับหนวยธุรกิจควรใชกลยุทธสรางความแตกตาง  )Differentiation Strategy(
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง ดวยการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมใหมๆ และนําเทคโนโลยีการทําธุรกรรมผานแอพลิเคชั่นของโทรศัพทไอโฟน เขา
มาผสมผสานในการออกแบบฟงกช่ันการใชงานในการทําธุรกรรมธนาคารผานระบบอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง และ
เปนการขยายฐานกลุมลูกคาที่เปนกลุมคนรุนใหม ที่จะสามารถตอบสนองไลฟสไตลของกลุมคนรุนใหมในการทําธุรกรรม
ทางการเงินไดเปนอยางดี  กลยุทธระดับหนาที่การตลาด มีขอเสนอแนะควรใช กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 
 )Marketing Mix Strategy ( เพื่อสรางการรับรู และเพิ่มยอดผูใชบริการ ใหผูบริโภครับทราบถึงคุณภาพของบริการ
อิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง  และผลิตภัณฑใหมๆ ของธนาคาร เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของลูกคาในการตัดสินใจเลือก
สมัครใชบริการ และการใชกลยุทธ Benchmarking เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางธนาคารทหารไทย กับธนาคารคูแขงใน
ธุรกิจ และมุงเนนการรักษาสมาชิกและลูกคาเกาไว โดยใชกลยุทธ การบริหารลูกคาสัมพันธ  

 
บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
            ในป 2553  ธนาคารอิเล็กทรอนิกสสามารถที่จะรายไดใหแกธนาคารคอนขางมาก เพื่อรองรับไลฟสไตลของ

ผูคนในปจจุบันที่จะเปนยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น ตองหาวิธีในการตอบสนองความตองการใหรวดเร็ว  และตรงกับความ
ตองการของลูกคา เพื่อเปนการรักษาลูกคาเกา และขยายฐานลูกคาใหมใหมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นใน
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ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส และการเพิ่มขึ้นของคูแขงจะสงผลกระทบตอรายได และกลุมลูกคาทั่วไปของธนาคารอยาง
มาก จึงตองศึกษาเกี่ยวกับแนวทางเชิงกลยุทธเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการสรางความไดเปรียบ และแกไขจากปญหาที่
เกิดขึ้นสามารถสรุปไดดังนี้  

• ผลกระทบระยะสั้น   สวนแบงทางการตลาดและยอดขายลดลง อาจมีผลกระทบไมรุนแรงมากนัก เนื่องจาก
กลยุทธดานการสงเสริมทางการตลาดของธนาคารยังพอที่จะรักษาฐานลูกคาเดิมไวได 

• ผลกระทบระยะยาว ประสิทธิภาพในการแขงขันของธนาคารจะลดลง และทําใหธนาคารอื่นๆ แยงชิงสวน
แบงทางการตลาดที่มีอยู เนื่องจากมีการพัฒนาระบบ และชองทางการทําธุรกรรมนอยกวาคูแขง ซึ่งทําใหไมสามารถ
ตอบสนองลูกคากลุมเดิม และไมสามารถเพิ่มลูกคากลุมใหมได ทําใหธนาคารมสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และการขยาย
ฐานลูกคาใหมได 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  ระบบ Electronic Banking Services    หมายถึง      ธนาคารที่ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เปนเครื่องมือ

หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใหผูใชบริการสามารถทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไดดวยตนเอง ซึ่งบริการ
ทางการเงนิผานระบบ Electronic Banking Services ของธนาคารทหารไทย มีดังนี้ 

TMB M Banking หมายถึง การทําธุรกรรมทางการเงินสวนบุคคลผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 
TMB Internet Banking หมายถึงการทําธุรกรรมทางการเงินสวนบุคค ผานระบบอินเทอรเน็ตเปนการใหบริการที่มี

ตนทุนต่ําและสามารถโตตอบไดทันที 
ไอโฟน    ) iPhone) หมายถึง  เปนโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและ

จําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถใชงานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ สงเอสเอมเอส 
ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวรซาฟารี คนหาแผนที่ ฟงเพลง และความสามารถอื่น โดยการทํางานทั้งหมดจะทํางาน
ผานหนาจอโดยการสัมผัสมัลติทัชผานคําสั่งตางๆ โดยมีระบบปฏบิัติการหลัก iOS  

โปรแกรมประยุกต หรือ ซอฟตแวรแอพลิเคชั่น ในบางครั้งเรียกยอวา  แอพลิเคชั่น  คือซอฟตแวรประเภทหนึ่ง
สําหรับใชงานสําหรับงานเฉพาะทาง  

             เว็บเบราวเซอร  )web browser   (เบราวเซอร  คือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ผูใชสามารถดูขอมูลและโตตอบกับ
ขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหนาเวบที่สรางดวยภาษาเฉพาะ 

               อินเทอรเน็ต   )Internet  (หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ที่มีการเชื่อมตอระหวางเครือขาย
หลายๆ เครือขายทั่วโลก โดยใชภาษาที่ใชสื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอรที่เรียกวา โพรโทคอล )Protocol) 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้ 
  2. 1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
           2. 2  การจัดการการตลาดและกลยุทธการตลาด 
           2. 3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป (Environment Analysis) 
  การวางแผนกลยุทธจะใช PEST Analysis ในการวิเคราะหภาพรวมในอนาคตในดาน P-olitical,  E-conomic,  S-

ocial,  T-echnology  ของธุรกิจ แนวโนมดานการตลาด ปจจัยที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนานใหญในโลกธุรกิจใน
อนาคต 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม (Porter’s Five Forces Model) 
มีปจจัยที่สําคัญที่จะตองนํามาวิเคราะห 5 ปจจัย ไดแก 

         (1) สภาพการณของการแขงขัน (Rivalry)  โดยการวิเคราะหเกี่ยวกับคูแขงขันทั้งหมดที่มีอยูในธุรกิจเดียวกันโดย
อาจตองวิเคราะหทั้งในประเทศและตางประเทศ 

         (2) อํานาจการตอรองของผูบริโภค (Bargaining Power of Customers)  โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบอํานาจการ
ตอรองของผูบริโภความีมากนอยเพียงใด  

         (3) อํานาจการตอรองของผูผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับ  ผูผลิตที่ขายวัตถุดิบ
ตาง ๆ ใหแกบริษัทเรา  

         (4) การเขามาของผูประกอบการรายใหม (Threat of new Entrants) โดยการวิเคราะหวามีความยากงายในการเขา
มาของผูประกอบการรายใหมมากนอยเพียงใด  

         (5) การมีสินคาและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะหวาสินคาและบริการที่บริษัทมีอยู
นั้น มีโอกาสหรือไมที่จะมีสินคาและบริการอื่นเขามาทดแทนหรือไม 

การประเมินองคการและสภาพแวดลอมภายใน  (SWOT Analysis)  
องคกรจะกําหนดกลยุทธไดตองรูสถานภาพขององคกรของตนเสียกอน SWOT ซึ่งเปนคํายอจาก 
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก  
Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ  
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการทํางาน  
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององคกร 

การวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ  TOWS Matrix  
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะห ก็จะนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหในรูปแบบ

ความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix 
การจัดการการตลาดและกลยุทธการตลาด 
โดยทั้งผลกระทบสิ่งแวดลอมจากภายนอก และสิ่งแวดลอมจากภายใน องคกรสามารถที่จะนํามากําหนดเปนกล

ยุทธ ซึ่งรูปแบบกลยุทธแบงออกไดทั้งสิ้น 3 ระดับ ดังนี้ 
กลยุทธระดับองคกร หรือ ระดับบริษัท )Corporate Strategy) 
        การดําเนินกลยุทธระดับบริษัท จะพิจารณาถึงขอบเขตการดําเนินธุรกิจโดยรวมขององคกรวา องคกรจะ

ดําเนินธุรกิจใดบาง หรือเขาไปแขงขันในอุตสาหกรรมใด  
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

เปนการกําหนดกลยุทธในระดับที่ยอยลงไป จะมุงปรับปรุงฐานะการแขงขันขององคการ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 301 

กับคูแขง และระบุถึงวิธีการที่องคการจะใชในการแขงขัน กลยุทธระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุงการเพิ่มกําไร 
(Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ใหมากขึ้น  

กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
เปนการกําหนดกลยุทธที่ครอบคลุมวิธีการในการแขงขัน แกผูเกี่ยวของในหนวยงาน (Function) ตาง ๆ มุงเนนให

แผนกงานตามหนาที่พัฒนากลยุทธขึ้นมา โดยอยูภายใตกรอบของกลยุทธระดับองคการและกลยุทธระดับธุรกิจ  
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด 
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix :7Ps) 
          สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่บริษัทควบคุมไดซึ่งใชรวมกัน 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดกลุมเปาหมาย 
ผลิตภัณฑ ( Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอกับผูบริโภค  
ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปน

เกณฑในการตัดสินใจซื้อ 
สถานที่ ( Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางจากองคการหรือผูผลิตไปยังตลาด  

การสงเสริมการตลาด ( Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  

บุคคล  )People   (หรือ พนักงาน  (Employees) ซึ่งตองอาศัยการฝกอบรม  )Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน  

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  )Physical evidence and presentation)   โดยพยายามสรางคุณภาพ
โดยรวม [ Total Quality Management (TQM)]  

กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา (Customer satisfaction)  

การตลาดตามเปาหมาย (Target marketing หรือ STP marketing) 
1) การแบงสวนตลาด (Market Segmenting) 
2) การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 
3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Market Positioning) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)  
กลยุทธ CRM ในการรักษาลูกคาปจจุบัน หาลูกคาใหม ดึงลูกคาเกา การใช CRM รักษาลูกคาปจจุบัน  หลักการ

สําคัญคือการสรางคุณคาเพิ่ม (Value Added) ใหแกลูกคา 
 

เบ็นชมารคก้ิง (Benchmarking)  
Benchmarking จึงเปนเสนทางลัดสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด ผลที่ไดรับจากการทํา Benchmarking คือทํา

ใหรูวาใครหรือองคกรใดเปนผูปฏิบัติไดดีที่สุดและมีวิธีปฏิบัติอยางไร เพื่อองคกรอื่นจะนํามาปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ของตน  
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ระบบสารสนเทศกับการธํารงรักษาความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ 
แนวทางในการธํารงรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน 4 วิธี ดังตอไปนี้ 
 1. ดําเนินการกอน )First Mover) ธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการผลิตสินคา หรือใหบริการ

ใหม แกลูกคากอนคูแขง  
 2. ผูนําดานเทคโนโลยี (Technological Leadership) ปจจุบันเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ในการ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ 
 3. เสริมสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง  )Continuous Innovation) ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความพอใจ นอกจากนี้

พัฒนาการที่ตอเนื่องยังทําใหคูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได 
 4. สรางตนทุนที่สูงในการเปลี่ยนแปลง  )Create High Switching Cost) บางครั้งธุรกิจอาจพยายามสรางความไม

สะดวกสบายหรือคาใชจาย ที่สูงแกลูกคา  
Mobile Banking  

Mobile Banking หรือธนาคารบนมือถือ ก็เปรียบเสมือนมีตู ATM ติดตัวไปตลอดเวลา สามารถทําทุกอยางได
เหมือนตู ATM ยกเวนแคไมสามารถกดเงินสดออกมาจากโทรศัพทมือถือไดแคอยางเดียว ปจจุบันธนาคารมีการแขงขันที่
รุนแรง และผูบริโภคในปจจุบันมีความเปนปจเจกบุคคล  )Individuality) สูง ทุกธนาคารก็พยายามที่จะเขาถึงตัวลูกคาใหมาก
ที่สุด  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พรพรรณ ชางงาเนียม (2553) ไดศึกษาเรื่องลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ของลูกคาธนาคารในกรุงเทพมหานครธนาคารผูใหบริการธุรกรรมทางการ
เงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ควรรักษามาตรฐานความพึงพอใจในการใชบริการธุรกรรมทางการเงิน ผาน
โทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ดานบริการในสวนของคุณคาที่ลูกคาไดรับ และดานระบบในสวนของความปลอดภัย
เนื่องจาก ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสวนดังกลาวในระดับมากที่สุดดังนั้น ธนาคารผูใหบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ควรพัฒนาการใหบริการทางการเงินใหมีความหลากหลายมาก
ขึ้น มีความแมนยํา ถูกตองของขอมูล และการแจงขอมูลกลับอยางความรวดเร็วหลังจากการทําขอมูลเสร็จ 

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
การออกแบบงานวิจัย 

ในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดทําการออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนแบบบูรณาการวิธีการศึกษาขอมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองแบบมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎี
การจัดการเชิงกลยุทธ ตางๆ มาใช 

 
การเก็บขอมูลปฐมภูมิการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการเก็บแบบสอบถาม )Survey) 

โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณผูบริโภค จํานวน 100 คน และผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 53  คน และเปนเพศหญิงจํานวน 47 คน มีอายุระหวาง 30-40 ป มีจํานวนมาก

ที่สุด รองลงมามีอายุ  20-29 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท มีจํานวนมากที่สุดคือ 48 คน การศึษาปริญญาตรี มีจํานวน 46 คน 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวนมากที่สุดคือ 68 คน กลุมตัวอยางมีระดับรายไดตอเดือนสูงกวา  40,001 บาท มีจํานวน
มากที่สุดคือ 38 คน รองลงมาคือระดับรายไดตอเดือน 30,001  - 4 0,000  บาท มีจํานวน 21 คน  

สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชโมบายแบงคก้ิงผานทางโทรศัพทมือถือไอโฟน  
 กลุมตัวอยางมีชวงเวลาในการทําธุรกรรมผานโทรศัพทมือถือไอโฟน สวนใหญเปนเวลานอกทําการของ

ธนาคาร  จํานวน 62 คน  ระยะเวลาในดานการใชงานระบบโมบายแบงคก้ิงผานโทรศัพทมือถือไอโฟน มากที่สุดคือ นอย
กวา 6  เดือน จํานวน 40 คน  ความถี่การใชงานโมบายแบงคก้ิง  )ตอเดือน (  มากที่สุดคือประมาณ  3-5  ครั้งตอเดือน  กลุม
ตัวอยางสมัครใชระบบโมบายแบงคก้ิงของธนาคารทหารไทย มากที่สุด คือ จํานวน 59 คน มีธุรกรรมที่ทําผานโมบายแบงค
ก้ิงบอยที่สุดคือ โอนเงินมีจํานวนมากที่สุดคือ 45 คน รองลงมาคือ ถามยอดบัญชี  กลุมตัวอยางมีความสนใจในการใชโมบาย
แบงคก้ิงผานแอพลิเคชั่นของไอโฟน จํานวน 92 คน  กลุมตัวอยางมีการเลือกใชโมบายแบงคก้ิงผานแอพลิเคชั่น TMB M-
Banking ของไอโฟนมีจํานวนมากที่สุดคือ 71 คน  

สวนที่ 3 การประเมินความตองการบริการของผูบริโภคในการใชงานโมบายแบงคก้ิง 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความตองการเกี่ยวกับฟงกช่ันพื้นฐานในการใหบริการโมบาย

แบงกก้ิงอยูใน เกณฑมาก )4   (มีจํานวนเยอะที่สุด รองลงมาเปนเกณฑ มากที่สุด ) 5     (และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดับระดับความตองการเกี่ยวกับฟงกช่ันใหมๆ ในการใหบริการโมบายแบงคก้ิงที่แตกตางไปจากฟงกช่ันการใหบริการโม
บายแบงคก้ิงพื้นฐานอยูใน เกณฑมากที่สุด )5 (มีจํานวนเยอะที่สุด รองลงมาเปนเกณฑ  มาก )4 (  

 จากผลการการวิจัยเชิงปริมาณโดยการ Survey สามารถนํามาสรุปเพื่อกําหนดกลยุทธในระดับหนาที่ 
)Functional Strategy  (ที่มีความเหมา ะสมที่จะนํามาใชแกปญหาได  

การเก็บขอมูลปฐมภูมิการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก )Depth Interview( 
ศึกษาระบบการดําเนินการในสายงานเทคโนโลยี   และสายงานการตลาดชองทางบริการ  อิเล็กทรอนิกส โมบาย

แบงกก้ิงโดยการสัมภาษณผูบริหาร     และเจาหนาที่  ฝายอิเล็กทรอนิกสแบงคก้ิง ไดแก  การศึกษาถึงกลยุทธทางธุรกิจ  กล
ยุทธทางการตลาด  และกลยุทธองคกรโดยสัมภาษณผูบริหาร 1 ทาน และเจาหนาที่ 2 ทาน และผูเช่ียวชาญดานธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก 1 ทาน  

 
บทสรุป จากการสัมภาษณผูบริหารดานเทคโนโลยี 
 สัมภาษณผูอํานวยการสายงานเทคโนโลยี  คุณวรทิพย ตันติวิทยากร เจาหนาที่บริหารระบบงานธุรกรรมทาง

การเงินและชองทางบริการ กลยุทธในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี จะใชกลยุทธในดาน Product Development โดยการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง ใหแยกออกมาจากระบบอินเทอรเน็ตแบงกก้ิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
และเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ  มีนโยบายที่จะกาวไปเปนผูนําดานเทคโนโลยีในธุรกิจธนาคาร  พัฒนาชองทางการ
ใหบริการของโมบายแบงคก้ิงผานแอพลิเคชั่นของโทรศัพทไอโฟน กอน แลวจึงพัฒนาใหสามารถรองรับโทรศัพทมือถือได
ทุก Device จุดแข็ง ทางดานเทคโนโลยีของธนาคาร คือ ธนาคารมีความพรอม และความรูความสามารถทางทางดาน
เทคโนโลยีที่แข็งแกรง จุดออน การที่ธนาคารไมใชธนาคารที่มีฐานลูกคามาก เหมือนคูแขงที่เปนธนาคารชั้นนํา โอกาส 
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ความพรอมในดานการใหบริการ ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีความแปลกแตกตาง และนาสนใจ อุปสรรค  หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของผูถือหุน อาจเกิดความลาชาของโครงการ  

กําหนดกลยุทธในระดับองคกร  )Corporate Strategy ( จากการสัมภาษณผูบริหารของธนาคาร ธนาคารไดมีการ
วางกลยุทธในระดับองคกรโดยใชกลยุทธ Growth Strategy โดยการวางกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ  )Product 
Development  (เพื่อสอดคลองกับวิสัยทัศนของธนาคารในปจจุบันที่มุงเนนการสรางความแตกตาง และการเปน  ransactional 
Banking  

กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) จากการสัมภาษณผูบริหาร พนักงาน และผูเช่ียวชาญดาน
อิเล็กทรอนิกสแบงกก้ิง สามารถสรุปถึงกลยุทธ โดยการวางกลยุทธมุงเนนการสรางความแตกตาง  )Differentiation 
Strategy  (ผสมผสานกับ  กลยุทธการมุงเนนเฉพาะกลุม )Focus Strategy( 

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) เปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล รวมถึง
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชนดังนี้ 

 การที่ธนาคารทหารไทยวางกลยุทธ Make the Different และวาง Position สําหรับธนาคารทหารไทยวาเปน 
Transactional Banking ในป 2555  จึงไดมี การวางแผนกลยุทธที่จะเพิ่มชองทางใหกับลูกคาของธนาคาร และเพิ่มทางเลือก
ในการทําธุรกรรมใหหลากหลายมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความตองการ และไลฟสไตลของกลุมลูกคามากยิ่งขึ้น โดยในป  2555 
นี้ เปนการขยายฐานการตลาดออกไปยังกลุมลูกคาใหมๆ สวนกลยุทธที่โดดเดนเพื่อเจาะกลุมลูกคาบุคคลของธนาคาร นั่นก็
คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ รวมถึงการคิดคนนวัตกรรมใหม ดาน Mobile Banking ก็เปนทางเลือกที่ตอบรับ
กับไลฟสไตลคนรุนใหม  

 
การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล (Data Analysis)  
การสรุปประมวลขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)    ทั้ง 3 ระดับ   
กลยุทธระดับองคกร เมื่อเปรียบเทียบกัน ระหวางกลยุทธที่ไดศึกษา พบวากลยุทธเตบิโตมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 

และพันธะกิจของธนาคาร ที่มุงเนนที่จะขยายฐานลูกคา และกาวขึ้นเปนธนาคารไทยชั้นนํามาตราฐานระดับโลก ซึ่งการใช 
กลยุทธการเจริญเติบโต แบบ Product Development  ผสมผสานกับ Market Penetration นั้น เหมาะสมที่สุด 

กลยุทธระดับธุรกิจ โดยพบวา กลยุทธทางดานความแตกตาง นาจะมีความเหมาะสมมากที่สุด และสอดคลองกับ และ
สอดคลองกับสโลแกน Make the Different ของธนาคาร เพราะกลยุทธทางดานความแตกตาง เพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ
ใหมากขึ้น และนํามาผสมผสานกับกลยุทธการมุงเนนเฉพาะกลุม เพื่อเจาะกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนคนรุนใหม เพื่อสอดรับ
กับไลฟสไตลของกลุมลูกคา 

กลยุทธระดับหนาที่ ดวยกลยุทธ STP ,กลยุทธ 7Ps ,กลยุทธลูกคาสัมพันธ (CRM) และกลยุทธ Benchmarking เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบในรายละเอียดของแตละกลยุทธ ทําใหทราบวา กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประชาสัมพันธ และโปรโมชั่น 
ผสมผสานกับกลยุทธลูกคาสัมพันธ (CRM) นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
             ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธของธนาคารทหารไทยจํากัด  )มหาชน  (  สามารถ

สรุปผล และขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ 
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กลยุทธท่ีระดับองคกร กลยุทธการเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Growth Strategy) จากแนวโนมจะมียอดผูใชบริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง ในป 2012  เพิ่มมากยิ่งขึ้น และธนาคารทหารไทย มีความแข็งแกรงทางธุรกิจ  และ
เปาหมายที่จะเปนผูนําในกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิง โดยมุงไปที่การขยายตลาดกลุมเดิมที่มีอยู
ดวยการพัฒนารูปแบบการใหบริการอยางตอเนื่องตามความตองการของลูกคา และมุงไปยังตลาดกลุมใหม ที่มีคูแขงนอย
รายและมีกําไรสูง 

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ   จะใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคาทั้งในดานสินคาและบริการที่ดี  ในระดับ
ธุรกิจจึงใชกลยุทธการสรางความแตกตาง    ) Differentiation Strategy  (  เพื่อเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดย
มุงเนนการสรางนวัตกรรมใหมๆ ในการออกแบบฟงกช่ันการใชงานในการทําธุรกรรม  และมุงจะขยายในกลุมลูกคาทั้งราย
ใหญ เนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบันที่มีความเรงรีบ และไมตองการเสียเวลาในการทําธุรกิจ และไดรับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอยางมากของผลิตภัณฑในบริษัทแอปเปล อยางโทรศัพทมือถือไอโฟน จึงเปนโอกาสที่จะสรางกลุมลูกคา
เพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธระดับหนาที่ 
ดานการตลาด  มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดเลือกเอาการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกชองทางการใหบริการ และ

พัฒนาผลิตภัณฑมาใช โดยการเพิ่มสวนแบงตลาดใหมากขึ้น  การนําเอากลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
มาใชในการแกปญหา เพื่อสรางสินคาใหเปนที่รูจัก และเพื่อเปนการสื่อสารใหผูบริโภครับทราบถึงคุณภาพของบริการ
อิเล็กทรอนิกสโมบายแบงกก้ิงของธนาคาร  และการใชกลยุทธ Benchmarking เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางธนาคาร
ทหารไทย กับธนาคารคูแขงในธุรกิจ และมุงเนนการรักษาสมาชิกและลูกคาเกาไว โดยใชกลยุทธลูกคาสัมพันธ (Customer 
Relationship Management) เพื่อเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ 
(Mobile Banking) ของลูกคาธนาคารในกรุงเทพมหานคร ธนาคารผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ 
(Mobile Banking) ควรพัฒนาการใหบริการทางการเงินใหมีความหลากหลายมากขึ้น มีความแมนยํา ถูกตองของขอมูล และ
ตองมีการสรางความมั่นใจในระบบปองกันการขโมยอยางสม่ําเสมอ  

ธนาคารผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) ควรพัฒนาทักษะ และความรู
ความสามารถของพนักงานผูรับสมัครใชบริการและศูนยลูกคาสัมพันธ  

(Call Center) ใหสามารถตอบปญหา และใหความชวยเหลือในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ 
(Mobile Banking) ไดอยางชัดเจน ถูกตอง และการทําโฆษณาแตละครั้งมุงไปที่การใหลูกคาเกิดการรับรูวามี ยี่หอนี้ เกิดขึ้น 
และตอกย้ําเพื่อใหลูกคาจดจําและเกิดการซื้อ ซึ่งยังไมไดมีการเชื่อมโยงไปยังการทํา CSR  

กลยุทธระดับ Corporate Level Strategy ใชกลยุทธการเจริญเติบโต แบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product 
Development) ใหมีศักยภาพการบริการทัดเทียมกับผูนําในธุรกิจนี้ 

กลยุทธระดับ Business Level Strategy คือ กลยุทธสรางความแตก (Differentiation) การสราง ความแตกตางใน
ผลิตภัณฑ เพื่อนําเสนอสินคาที่ยังไมมีในตลาดมากอนทําใหไดเปรียบในการ แขงขันในเชิงธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับ 
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สโลแกนหลักของธนาคารทหารไทยในปจจุบัน คือ      “TMB Make the Different” ผสมผสานกับกลยุทธที่มงเนนเฉพาะ
กลุม เพื่อตอบสนองความตองการของกลมลูกคาเปาหมายที่มีไลฟสไตลตรงกับลักษณะของผลิตภัณฑ 

กลยุทธระดับ Functional Level คือกลยุทธ Marketing Mix ผสมผสานกับ กลยุทธลูกคาสัมพันธ  )Customer 
Relationship Management ( นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนปจจุบันที่ธนาคาร มีการออกสื่อ โฆษณา ME BYTMB 
ออกไปทําให เกิดภาพลักษณ ทั้งในสังคมทั่วไปผานทางโทรทัศน วิทยุ ลูกคาที่ไดรับชม มีความรูสึกถึงความแปลกใหม 
และทันสมัยของธนาคาร เปนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณธนาคาร 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
1.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษากลยุทธดานเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือเพิ่มเติม เพื่อที่จะประยุกต 

และเพิ่มฟงกช่ันการทํางานตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ TMB Mobile Banking และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัทในระยะยาว 

2   .  ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค  ที่มีตอระบบ TMB 
Mobile Banking ในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการระบบใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดสูงสุด  

ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะตองศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทั้งใน ระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และ

หนวยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของธนาคารในการที่จะเปนผูนําใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสแบงคก้ิง 

2. การสราง Brand โดยทํากิจกรรม CRM กับกลุมลูกคาควรจะดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถรักษาฐาน
ลูกคาเดิมไวใหอยูกับบริษัทอยางยั่งยืน  
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พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ  ของธุรกิจธนาคาร   
หลังการจํากัดจํานวนเงินคุมครองเงินฝาก ตามพระราชบญัญัติ สถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 : 

กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด(มหาชน) 
 

บัลลังก  สันทัด,  ดร.สวรส ศรีสุตโต 
สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

-------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
        การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด และ การจัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจ

ธนาคาร หลังการจํากัดจํานวนเงินคุมครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551: กรณีศึกษา ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรูถึงปจจัยทางการตลาด และพระราชบัญญัติสถาบัน
คุมครองเงินฝาก 2551  กับพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการดานเงินฝาก ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ภายหลัง  พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551  เริ่มจํากัดจํานวนเงินคุมครอง  2) เพื่อศึกษา  ยืนยันปญหา  วิเคราะห 
และหาแนวทางวางกลยุทธใหกับ องคกรทั้งระดับองคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่   โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบ
ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ   

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคยังมีการรับรูนอยเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 และหาก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 มีผลบังคับใช ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการ
กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร,  ลงทุนในกองทุนรวม  เชน LTF / RMF, ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาล, และ ซื้อ
ประกันชีวิต เชน แบบออมทรัพย ตามลําดับ   ดังนั้น ธนาคารควรใชกลยุทธใน 3 ระดับ ดังนี้ กลยุทธระดับองคกร  คือ  กล
ยุทธการเจริญเติบโต แนวราบ  แบบเจาะตลาด และ กลยุทธการตัดทอนแบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน  กลยุทธระดับธุรกิจ   คือ 
 กลยุทธดานการสื่อสารการตลาด โดยเนนการสรางภาพลักษณ  และ  กลยุทธสินคามีความแตกตางเฉพาะกลุม   กลยุทธ
ระดับหนาที่ทางการตลาด  คือ    กลยุทธการตลาดตามเปาหมาย  กลยุทธสวนผสมการตลาดบริการ โดยเนนกลยุทธดานการ
สื่อสารการตลาด กระตุนยอดขาย 

    

คําสําคัญ :  ธนาคารไทยพาณิชย, การจัดการเชิงกลยุทธ, พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 
 

1.บทนํา 
 ปจจุบัน ระบบธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งรวมถึงธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มศักยภาพในการมุงเนน

การเพิ่มรายไดทั้งจากรายไดคาธรรมเนียมและรายไดดอกเบี้ย เนื่องจากระบบธนาคารพาณิชยไทยอาจตองเผชิญกับการ
แขงขันดานเงินฝากอยางรุนแรง เปนผลมาจากความตองการสินเชื่อในดานระดับสูง และ ดาน พ.ร.บ.สถาบันคุมครองเงิน
ฝาก 2551  ที่กําหนดให วันที่ 11 ส.ค.2554   เปนวันแรกที่กําหนดการคุมครองเงินฝากตามจํานวนที่ฝากไว รวมถึงดอกเบี้ย
คงคางจากเงินฝากดังกลาวในวงเงินรวมไมเกิน 50 ลานบาทตอราย กลาวคือไมวาจะมีเงินฝากเทาไร หากสถาบันการเงินมี
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ปญหาถึงขั้นปดกิจการ ผูฝากเงินจะไดรับความคุมครองในวงเงินรวมไมเกิน 50 ลานบาท  เทานั้นและถัดจากนี้ไปอีก 1ป 
หรือในวันที่ 11 ส.ค.55 เปนตนไป จะไดรับความคุมครองเงินฝากวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอรายดังรายละเอียดตอไปนี้ 

           ปที่ 1 (11 ส.ค.51 - 10 ส.ค.52)  คุมครองเต็มจํานวน 
                   ปที่ 2 (11 ส.ค.52 - 10 ส.ค.53)  คุมครอง  100  ลานบาท 
                   ปที 3 (11 ส.ค.53 - 10 ส.ค.54)  คุมครอง   50   ลานบาท 
                   ปที่ 4 (11 ส.ค.54 - 10 ส.ค.55)  คุมครอง   10   ลานบาท 
                  ปที่ 5 ( 11 ส.ค.55 เปนตนไป )   คุมครอง    1   ลานบาท 

อยางไรก็ตาม กฎหมายนี้ไมครอบคลุมถึง ธนาคารที่รัฐถือหุนเชนธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห  
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร  กับธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เชน ธนาคารอิสลาม นั่น
หมายความวาผูที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินของรัฐเหลานี้จะไดรับการคุมครองเงินฝากเต็มจํานวน  และคาดการณไดวาจะมี
เงินฝากไหลเขาธนาคารของรัฐหลายแสนลานบาท เนื่องจากมีการคุมครองเงินฝากเต็มทั้งจํานวน  

 
2.ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
        ผูศึกษาไดมีการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษาเพื่อ กําหนดกลยุทธโดยคาดหวังกลยุทธ 

แนวทางในการแกไขปญหาจะสงผลใหองคกรสามารถอยูรอดในอุตสาหกรรมไดและเติบโตขึ้น โดยพยายามสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันดังนี้ 

    -ทฤษฎีการวิเคราะหคูแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
         โมเดลการวิเคราะหคูแขงขันของ Michael E. Porter ไดกลาวไววา สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมมีผลโดยตรง

ตอกลยุทธการแขงขัน และการไดรับผลตอบแทนสูงกวาคาเฉลี่ย ซึ่งการวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม
ประกอบดวย 5 ปจจัยสําคัญ ไดแก  การคุกคามจากคูแขงขันใหม , อํานาจการตอรองของ Suppliers , อํานาจการตอรองของ
ผูซื้อ , การคุกคามจากสินคาที่ทดแทนกันได , ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541)      

- ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
        การจัดแยกประเด็นปญหาภายในองคกร คือ จุดแข็ง จุดออน (Strengths and Weaknesses) และประเด็นปญหานอก

องคกร คือ โอกาส และอุปสรรค (Opportunities and Threats) พิจารณาไดวา มีขอมูลอะไรบางที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชน
ที่จะชวยใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงค และในขณะเดียวกันก็จะพิจารณาไดวามีขอมูลอะไรบางที่จะกอใหเกิดอุปสรรค หรือ
ขอจํากัดที่จะตองเอาชนะ หรือทําใหมีผลกระทบตอบริษัทนอยที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) 

- ทฤษฏกีารจัดการเชิงกลยุทธท้ังสามระดับ 
        กลยุทธระดับองคกร (Corporate-Level Strategy)  ประกอบดวย 1. กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy), 2. 

กลยุทธความคงที่ (Stability strategy), และ 3. กลยุทธการตัดทอนใหนอยลง (Retrenchment strategy) 
กลยุทธทางธุรกิจ (Business-Level Strategy) ประกอบดวย 1.  กลยุทธความเปนผูนําทางดานตนทุน (Cost 

Leadership Strategy), 2. กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy), และ 3.กลยุทธเนนกลุมลูกคา (Focus Strategy) 
อาจเรียกวา ตลาดเฉพาะกลุม (Market Niche Strategy) , กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  เปน กลยุทธระดับฝาย
งานหรือหนวยงานทางธุรกิจขององคการในดานตางๆ เชน ดานการผลิตและดําเนินงาน ดานการตลาด ดานการเงิน ดานการ
จัดทรัพยากรมนุษยและดานการวิจัยและพัฒนา เปนตน (เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ, 2551) 

- กลยุทธการตลาดตามเปาหมาย 
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          องคกรของเรายอมไมอาจตอบสนองความตองการในทุกสวนตลาดหรือทุกตลาดไดดีทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือก
แขงขันในตลาดเปาหมายที่องคกรมีความชํานาญหลัก  ปจจัยที่นักการตลาดจะตองพิจารณาอยู 3 ดานหลัก ไดแก การแบง
สวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงทางการตลาด ซึ่งการกําหนดกลยุทธทั้ง 3 ดานนี้เรียกวา 

 กลยุทธการตลาดเปาหมาย ( STP strategy ) (วารุณี ตันติวงศวาณิช, 2545) 
- ทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดบริการ 
          การบริการไมใชสิ่งที่มีตัวตนแตเปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวางผูที่

ตองการใชบริการ กับผูใหบริการ  ในอันที่จะตอบสนองความตองการอยางใดอยางหน่ึงใหบรรลุผลสําเร็จความแตกตาง
ระหวางสินคาและการบริการตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาที่มาซื้อโดยที่ธุรกิจบริการจะมุงเนนการ
กระทํา ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาอันนําไปสูความพึงพอใจที่ไดรับบริการนั้น (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) 

- ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา 

สถานที่ การสงเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ  และกระบวนการใหบริการ (สมยศ นาวีการ, 
2541) 

- แนวคิดดานผูบริโภค และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
          พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทาง

เศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการตางๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานั้น   โดยเปน
พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา  การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของเขา ( Kotler and Gary, 2001) 

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
       ขั้นตอนของการรับรู (Perception Process) สามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอนคือ การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร 

(Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเปดโอกาสใหขอมูลเขามาสูตัวเองเชนการชมโฆษณาโดยไมเปลี่ยนไปชมชองอื่น
เปนตน , การต้ังใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะตั้งใจรับสิ่งกระตุนอยางใด
อยางหนึ่ง , ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective Comprehension) แมวาผูบริโภคจะตั้งใจรับขาวสารแตมิได
หมายความวาขาวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกตอง การตีความขึ้นอยูกับทัศนคติความเชื่อมั่นและประสบการณ , การ
เก็บรักษาขอมูลที่ไดรับเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการที่ผูบริโภคจดจําขอมูลบางสวนที่ไดเห็นไดอานไดยิน
หลังจากเกิดการเปดรับขอมูลและเกิดความเขาใจแลว (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545) 

 
3. วิธีการศึกษา  
 การออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจจากแบบสอบถามผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ

การวิจัยเอกสารที่เปนบทสัมภาษณของผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
   การวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจจากแบบสอบถาม (Survey  Research) ไดทําการสํารวจเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม

ผูบริโภค ของกลุมลูกคาที่ใชบริการเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  
      การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหจากเนื้อหา การสัมภาษณผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 

              วิธีสุมตัวอยางผูวิจัยจะใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือการเลือกตัวอยางแบบใชความสะดวก (Accidental 
sampling or Convenience sampling) โดยเลือกที่จะใชแบบสอบถามกับ  ผูใชบริการเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บจาก  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)ที่ต้ังสํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  ในชวงวันที่ 10 มกราคม  ถึง  30 มกราคม พ.ศ. 2555 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ใชเครื่องมือคือ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

              สวนที่ 2  ลักษณะการฝากเงิน 
สวนที่ 3  การรับรูถึงพระราชบัญญติัสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 
สวนที่ 4  การรับรูถึงปจจัยทางการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย 

               สวนที่ 5  พฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 
สวนการวัดระดับการรับรูของปจจัยตางๆ ใชมาตรา Likert Scale ซึ่งคําถามมีลักษณะใหตอบ 5 ระดับ ไดแก นอย

ที่สุด  นอย  ปานกลาง  มาก มากที่สุด   
             การวิจัยเชิงคุณภาพ 
            ขอมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลของบริษัท

และรายละเอียดตางๆ จากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รายงานประจําป (แบบฟอรม 56-1) 
เว็บไซตของธนาคาร เอกสารบทสัมภาษณของผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)และ รายละเอียดของ
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 

 
4. ผลการศึกษา 

1. ผูบริโภคสวนมากไมคอยมีการตระหนักรูถึง พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551    
2.ผูบริโภคขาดความจงรักภักดีตอตราสินคา   (Lack Of   Brand  Loyalty)  กลาวคือ หากพระราชบัญญัตินี้ มีผล

บังคับใช ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาลแทน  
3.การรับรูปจจัยสวนผสมการตลาด   ไดแก  

             การรับรูปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ที่มากที่สุดไดแก มีประเภทเงินฝากเปนที่นาพอใจ   มีคาเฉลี่ยระดับการ
รับรูที่ 3.89 และที่นอยที่สุด  ไดแก  บริการของบัตร เอทีเอ็มหรือบัตร  เดบิต เชนใชจายแทนเงินสด   หรือ  จายคา
รักษาพยาบาล ไดเปนที่พอใจ  มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูที่ 3.38 

 
          การรับรูปจจัยดานราคา (Price) ที่มากที่สุดไดแก คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มเปนที่พอใจ  มีคาเฉลี่ย

ระดับการรับรูที่ 3.22 และที่นอยที่สุด ไดแก คาธรรมเนียมการโอนเงินเปนที่พอใจ  มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูที่ 2.92 
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 การรับรูปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ที่มากที่สุดไดแก มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะธนาคารมี
สาขาทั่วประเทศ  มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูที่ 4.22 และที่นอยที่สุด ไดแก บริเวณที่จอดรถมีเพียงพอ  มีคาเฉลี่ยระดับการรับรู
ที่ 3.41 

        การรับรูปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่มากที่สุดไดแก การติดตอสอบถามหรือทําธุรกรรมทาง
โทรศัพท หรือทางอินเทอรเน็ต ไดสะดวก  มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูที่ 3.54 และที่นอยที่สุด ไดแก มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ 
เปนที่รูจัก และจดจํา   มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูที่ 3.37 
           ปจจัย สวนผสมการตลาดที่เพิ่มเติมเนื่องจาก เปนตลาดบริการ ปจจัยการรับรูที่มากที่สุดคือ ดานการใหบริการของ
พนักงาน  ( People) คือพนักงานมีอัธยาศัยดี เปนที่พอใจ และ  กระบวนการการใหบริการ  (Process) คือ การใหบริการใน
ธนาคารที่รวดเร็ว  มีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.71 ปจจัยการรับรูที่นอยที่สุด คือ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ดาน “มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในธนาคารเชน  มี หนังสือพิมพหรือ โทรทัศนใหดู ระหวางรอและมีที่นั่งรอในธนาคารเพียงพอ” มีคาเฉลี่ยที่ 
3.03 

4. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริหารเงินออมที่เปนอุปสรรคตอหนาที่ทางการตลาด ของผลิตภัณฑเงินฝาก และ สงผล
กระทบตอกําไรสุทธิของธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุมครองเงินฝากจํากัดความคุมครอง 

      โดยพฤติกรรมดังกลาว คือ  กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร, ลงทุนใน 
กองทุนรวม  เชน LTF / RMF, ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาล, และ ซื้อประกันชีวิต เชน แบบออมทรัพย ตามลําดับ ซึ่ง
พฤติกรรมทั้งหมดดังกลาวนี้มีคาเฉลี่ยการรับรูที่มากกวา  ดาน“ฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชยตอไป”                            
           จากการศึกษาพบวากลยุทธที่เหมาะสมของธนาคารไทยพาณิชย  ในสถานการณปจจุบัน หลังจากพระราชบัญญัติ
สถาบันคุมครองเงินฝากจํากัดความคุมครอง สามารถแบงไดดังนี้ 

 กลยุทธระดับองคกร  คือ กลยุทธการเจริญเติบโต แนวราบ  แบบเจาะตลาด และ กลยุทธการตัดทอนแบบเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน โดยกระตุนการใชบริการดานเงินฝากและดานสินเชื่อ ใหสามารถครอบคลุมอุปสรรค ดานตนทุนที่ตองจายให
เงิน สถาบันคุมครองเงินฝาก โดยใชการสื่อสารสรางภาพลักษณความเชื่อมั่น และมั่นคงใหผูบริโภคเปนตัวชวย และ นําเงิน
ที่ไดจากการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% สวนนี้มาสงมอบใหสถาบันคุมครองเงินฝาก เพื่อไมใหกระทบกับ
รายไดสวนอื่น   

 กลยุทธระดับธุรกิจ    กลยุทธดานการสื่อสารการตลาด และกลยุทธสินคามีความแตกตางเฉพาะกลุม  โดยจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายโดยใชอุปกรณสื่อสารออนไลนเปนรางวัล อาทิ ไอโฟน 4 หรือ ไอแพด 2 เปนตน , จัดใหมีสวนลด
ในรานคาที่รวมรายการเมื่อใชบัตรเดบิต เชน รานอาหารตางๆ และจัดสะสมแตมเพื่อนําแตมมาแลกของรางวัลตางๆที่สาขา
ธนาคาร ทั่วประเทศ   ใชบัตรเดบิตสะสมแตม เปนสวนลดคาใชจายในการทําประกนัภัยน้ําทวม เปนตน  

 กลยุทธระดับหนาที่    กลยุทธการตลาดตามเปาหมาย  กลยุทธสวนประสมการตลาดบริการโดยเนนกลยุทธดานการ
สื่อสารการตลาด กระตุนยอดขาย  กลยุทธดานกระบวนการภายใน  โดยรักษาและพัฒนากระบวนการจัดการภายใน เพราะ 
ธนาคารมีกระบวนการเปลี่ยนเงินฝากเปนสินเชื่อ และกําไร จากดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมไดดีที่สุด และจัดกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดสงเสริมการขายและประชาสัมพันธใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับความคุมครองเงินฝาก เพื่อสรางความมั่นใจในการฝาก
เงินที่จะไดรับความคุมครอง เต็มวงเงิน 1 ลานบาท 

 
6. ขอจํากัดในการศึกษา 
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1. การศึกษาในครั้งนี้ไมสามารถทําการสัมภาษณกับผูบริหารของธนาคารได ดังนั้นขอมูลที่ไดสําหรับการ
วิเคราะหจึงมีจํากัด  
           2. การศึกษาครั้งนี้มีเวลาจํากัด จึงทําใหกลุมตัวอยางที่ไดรับมีเพียง 200 คน 

 
7.ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
          1. งานวิจัยนี้ไมไดสัมภาษณผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย  การศึกษาครั้งหนาจึงควรทําการสัมภาษณผูบริหารที่มีสวน
เกี่ยวของกับกลยุทธทั้ง  3 ระดับ ทั้งระดับองคกร  ระดับธุรกิจ  และระดับหนาที่  เพื่อไดนําคําตอบจากการสัมภาษณมา
เปรียบเทียบ วิเคราะห ไดละเอียดมากขึ้น  

2. เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีเวลาจํากัด จึงทําใหเก็บกลุมตัวอยางได 200 คน ในงานวิจัยครั้งตอไป จึงเสนอใหนักวิจัย
เก็บ กลุมตัวอยางมากขึ้นคืออยางต่ํา 385 คน เพื่อใหผลวิจัยมีความเชื่อมั่นมากขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะตองศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทั้งในระดับองคกร ระดับกลุมธุรกิจ และ

ระดับหนาที่ปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของธนาคารในการที่จะเปนผูนํา
ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย 

2. การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถนํามา
ปรับกลยุทธของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดังที่กลาวไว 

          3. หลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 เริ่มจํากัดจํานวนเงินคุมครอง แลวกลยุทธระดับ 
องคกรของธนาคารไทยพาณิชย ควรเนน กลยุทธการเติบโตแนวราบ แบบเจาะตลาด เนื่องจากพิจารณาจาก BCG Growth-
Share Matrix แลวยอดขาย หรือยอดเงินฝาก ยังคงอยูในชวง “ดาวรุง” ซึ่งหมายถึงยังตองลงทุนในผลิตภัณฑเงินฝากสูงอยู  
และกลยุทธระดับกลุมธุรกิจ ควรเนนกลยุทธสินคามีความแตกตางเฉพาะกลุม คือเปดตัวผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยใช
บัตรเดบิตสะสมแตม สามารถนําแตมมาเปนสวนลดคาใชจาย ในการทําประกันภัยน้ําทวมจากอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นที่
เสี่ยงภัยทั่วประเทศ และสามารถดึงเงินเพิ่มสภาพคลองใหธนาคารได โดยเฉพาะสถานการณที่ดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตํ่า และ
ในอนาคตกระแสเงินของภาคประชาชนมีแนวโนมจะไหลไปสูธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล มากกวา  สวนกลยุทธระดับ
หนาที่ ควรเนนหนาที่ทางการตลาด ดาน กลยุทธการสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเสนอภาพ
ความ เช่ือมั่น ยิ่งใหญและมั่นคงของธนาคาร   และอาจเนน กลยุทธดานผลิตภัณฑ (พัฒนาผลิตภัณฑ) รวมดวยคือ เปดใหมี
บริการทําบัตรเดบิต ใหเปนเสมือนบัตรเครดิตในโลกออนไลน โดยใหมีการซื้อ ขาย หรือ รับ จายเงิน ผาน บัตรเดบิต
ธรรมดา ไดทั่วโลก (ซึ่งปกติจะตองใชบัตรเครดิตเทานั้น ) เปนการกระตุนใหเกิดการใชบริการเงินฝาก  โดยเฉพาะผูนิยมซื้อ 
ขาย ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส แตยังไมมีหรือไมสามารถทําบัตรเครดิตได  เชน การซื้อ ขาย ของผาน ระบบเว็บไซต 
Paypal.com ของ Ebay.com เปนตน    

         4. การนํากลยุทธไปใชผูบริหารระดับสูงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติ การตรวจสอบ 
และประเมินผลที่เกิดขึ้น และควรมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันอยางชัดเจน 

 
        5. เนื่องจาก กลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยรับรูในรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 

2551 ธนาคารไทยพาณิชยควรประชาสัมพันธใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องความคุมครองเงินฝาก แกลูกคา
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เปาหมายเพื่อสรางความมั่นใจ ในการคุมครองเงินฝากเต็มจํานวนของกลุมตัวอยาง ซึ่งจะเปนผลดีตอธนาคารไทยพาณิชย 
โดยใชกลยุทธ ดานผลิตภัณฑ (พัฒนาผลิตภัณฑ) เปนเครื่องมือชวยรักษาลูกคาเกา และการใชบัตรเดบิตสะสมแตมสามารถ
มาเปนสวนลดคาใชจาย ในการทําประกันภัยน้ําทวมจากอุทกภัย  และสิทธิ์ในการชิงรางวัลอุปกรณสื่อสารออนไลน เปน
เครื่องมือชวยหาลูกคาใหม ภายหลังเกิดพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 เริ่มจํากัดความคุมครอง เพียง 1ลาน
บาท ในปพ.ศ. 2555 

 
กิตติกรรมประกาศ 

        การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากทาน อาจารย ดร.สวรส ศรีสุตโต อาจารยที่ปรึกษา 
รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไข
เนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําสารนิพนธรวมทั้ง ดร.ประเสริฐ  ศิริเสรีวรรณ  และดร.พีรพงษ  ฟูศิริ  ที่กรุณารับเปน
ประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง และคอยใหความชวยเหลือและแนะนําทุก
อยางดวยดีเสมอมา ดังนั้นทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทานตางๆเหลานี้เปนอยางสูง  ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่ใหการ
สนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆนองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจาที่ไดให
กําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  สุดทายนี้ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา 
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับทานที่สนใจเพื่อนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมการตลาด 
ในการตดัสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน) 

 

ปาณิสรา บุญมาก, อัญชลี เทพรัตน 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

---------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง“กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย
ครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาปญหา/สาเหตุที่เกี่ยวของกับกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2.) เพื่อศึกษาการกําหนดกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวน
ประสมการตลาดประกันภัยประเภทรถยนต ของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีการวางระเบียบวิธีการศึกษาเปนเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหารฝายนโยบายและกลยุทธ จํานวน 2 ทาน และผูถือกรมธรรมประกันภัย
ประเภทรถยนต ที่ใชบริการที่สํานักงานใหญ จํานวน 300 ทาน โดยใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา 

 1) บริษัทไดกําหนดกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด โดยใชกลยุทธการสื่อสารการตลาด โดยใชวิธีการโฆษณา สราง
ความรูจัก สรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท สรางความนาเชื่อถือ กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑใหชัดเจน และการเลือกใชสื่อ
โฆษณา เชนโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร สวนสาเหตุของปญหาการกําหนดกลยุทธธุรกิจ ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง การ
แขงขันในอุตสาหกรรมทั้งในดานตลาดและดานบุคคล พฤติกรรมของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก 
จนสงผลตอการเกิดของมหันภัยตาง ๆ  จึงเปนปจจัยสงผลตอการกําหนด กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด ใหบรรลุเปาหมาย
ของบริษัท ตามที่ต้ังไว  กลยุทธการตลาด ในปจจุบันบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
5 ดาน คือ 1. ดานผลิตภัณฑ  บริษัทไดมีการสํารวจและประเมิลผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาสินคาและบริการ
ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีพัฒนาการปรับปรุงกรมธรรม
เดิมอยางตอเนื่อง 2. ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับธนาคาร รวมทั้งจําหนายทาง 
Telemarketing  3. ดานสงเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเปาหมายในการขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคารายบุคคล (personal Line) 
และกลุมผูประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดยเนนกลุมเปาหมายที่เปนรายยอยและธุรกิจขนาดกลาง (Retails & 
Line) กระจายผานชองทางการจําหนายตางๆ  4. ดานกระบวนการใหบริการ  บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงนโยบายการรับ
ประกันภัย ขั้นตอนการรับประกันภัย และเพิ่มพูนความรูดานการับประกันภัยแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับประกันภัยใหมากขึ้น  5. ดานบุคลากร บริษัทฯ ไดมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความรู  พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งดานหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและดานการใหบริการตาง ๆ ตอเนื่องหลัง
การขาย  
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2) ผูถือกรมธรรมสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต้ังแต 25,001 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการเปนลูกคาระหวาง 5 
– 10 ป  3)ปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก  
 
บทนํา 

 บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ้นจากพระราชดําริ ของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา สมเด็จยา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดวยทรงเล็งเห็นวา ควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนใหแกคนไทย และเพื่อใหเงินทองหมุนเวียนสรางประโยชนใหแกคนไทยอยางเต็มที่ บริษัทฯ จึงได
เริ่มเปดดําเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเปนบริษัทประกันภัยของคน
ไทยบริษัทแรกที่ใหญที่สุดในขณะนั้น และไดรับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

 ในป พ.ศ. 2519 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชช่ือยอ TIC นับเปนบริษัท
ประกันภัยบริษัทแรกที่เขาเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536  

  ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก SET Award 2003 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
   ปจจุบัน บริษัทฯ มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 8 แหงในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแกน นครราชสีมา เชียงใหม พิษณุโลก นครปฐม และ 
เชียงราย ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 290,000,000.00 บาท และมีจํานวนพนักงาน  270  คน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ รับประกันวินาศภัยครบทั้ง 4 ประเภท  อยูภายใตโครงสรางการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจ 
และกลุมลูกคารายยอย  ซึ่งแบงได 4 ประเภทดังนี้ 

1. การประกันอัคคีภัย บริษัทฯ รับประกันที่อยูอาศัย ตัวอาคาร โรงงาน เฟอรนิเจอร สต็อกสินคา ฯลฯ โดยให ความ
คุมครองจากไฟไหม ฟาผา การระเบิด และยังสามารถขยายความคุมครองพิเศษเพิ่มเติมได เชน ภัยลมพายุ น้ําทวม 
แผนดินไหว และภัยเนื่องจากไฟฟา ฯลฯ  

2. การประกันภัยทางทะเลและขนสง  บริษัทฯ ใหความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินคาตางๆ ทั้งที่
นําเขาในประเทศและสงออกตางประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติตางๆ และยังให 
ความคุมครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การลักขโมย ภัยสงคราม จลาจล นัดหยุดงาน เปนตน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับ 
ประกันการขนสงสินคาภายในประเทศอีกดวย  

3. การประกันภัยรถยนต  บริษัทฯ ใหความคุมครองการสูญหายและความเสียหายของตัวรถ อุปกรณประจํารถ ถูก
ลักขโมย ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของผูขับขี่และผูโดยสารในรถ ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคล 
ภายนอก รวมถึงความคุมครองพิเศษอื่นๆ เชน การประกันตัวคนขับในคดีอาญา โดยรับประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและ ภาค
บังคับ  (หมายเหตุ : เลือกประเภทการประกันภัยรถยนตใชในการศึกษาครั้งนี้) 

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ รับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการประกันภัย 3 ประเภทขางตน อาทิ 
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เชน ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล อุบัติเหตุการเดินทาง ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ประกันการโจรกรรม ประกัน
การติดตั้งเครื่องจักร ประกันความซื่อสัตยของพนักงาน ประกันเงิน ประกันภัยงานระหวางกอสราง ประกันกระจก ประกัน
ปายโฆษณา ประกันเครื่องคอมพิวเตอร ประกันธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ประกันผูเลนกอลฟและ อุปกรณ
กอลฟ และ ประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก  เปนตน  

 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงโครงสรางของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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(หนวย :พันบาท) 

 
 

รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงเบี้ยประกันภัยรับ ป 2553 
 

ปญหาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเรื่องกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” ประเภทประกันภัยที่ทําใหธุรกิจมีรายไดและกอใหเกิดผลกําไรจากการ
ดําเนินงานมากที่สุด คือ ประเภทประกันภัยรถ โดยมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2552 คิดเปนรอยละ 0.88 ซึ่งเปน
แนวโนมการขยายตัวที่ไมคงที่ และลดลงจากป 2551 ถึงรอยละ 6.06  

 
ตารางที่ 3 โครงสรางรายได  ที่มา: รายงานประจําป 2553  (หนวย :พันบาท) 

ประเภทการรับประกัน เบี้ยประกันรับ 
 2553 % 2552 % 2551 % 
อัคคีภัย 230,451 20.97% 230,413 21.47% 242,595 18.61% 
ทะเลและขนสง 20,238 1.84% 21,077 1.96% 21,077 1.87% 
เบ็ดเตล็ด 241,707 21.99% 238,912 22.26% 238,317 18.28% 
รถยนต 606,567 55.19% 582,982 54.31% 798,448 61.25% 

รวมทั้งสิ้น 1,098,964 100.00% 1,073,387 100.00 1,303,690 100.00 
 
 จากสถิติโครงสรางรายไดจากผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจและแตละประเภทคอนขางต่ํามาก มีสวนแบงทาง

การตลาดที่คอนขางนอยจากธุรกิจประกันภัยโดยรวม จึงสงผลตอภาพรวมขององคกรในดานตาง ๆ โดยแยกเปนประเด็น
ดังนี้ 
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 1. ปญหาไมติดอันดับตนๆ ในการรักษาสวนแบงทางการตลาด เบี้ยประกันภัยรวมรับโดยตรง คิดเปนรอยละ 0.95 
หรือยูในอันดับ 30 ของธุรกิจประกันภัย จึงทําใหบริษัทประกันภัย จํากัด (มหาชน)มีคูแขงขันของธุรกิจจํานวนมาก  

 2. ปญหารายรับตลาดรวมสูงขึ้นแตบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีรายรับลดลง 
 จากปญหาขางตนทําใหบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงทางการตลาดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

คูแขงขันที่ติดอันดับตนๆ ซึ่งทําใหบริษัทไมคอยเปนที่รูจักและไมมีช่ือเสียงในธุรกิจประกันภัย จึงสงผลใหรายรับของ
บริษัทฯลดลง เปนจํานวนมาก บริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงมีการขับเคลื่อนของธุรกิจที่ชาลงและมีอัตราการ
ขยายตัวนอยลง และลูกคาสวนใหญหันไปนิยมธุรกิจประกันภัยที่มีช่ือเสียงมากกวา ดังตารางที่ 4 แสดงถึงยอดรายรับตลาด
รวมในป 2551 ป2552 และ ป 2553 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 ยอดเบี้ยประกันภัยรับตลาดรวม ป 2551 – 2553 (ที่มา:สํานักงาน คปภ.)                                        หนวย :พันบาท) 

ประเภทการรับประกัน เบี้ยประกันรับ 
 2553 % 2552 % 2551 % 
อัคคีภัย 7,867,146 6.29 7,749,677 7.04 7,502,319 7.06 
ทะเลและขนสง 4,326,080 3.46 3,633,838 3.30 4,195,816 3.95 
เบ็ดเตล็ด 38,279,127 30.60 33,191,437 30.17 30,408,060 28.62 
รถยนต 74,614,209 59.65 65,429,527 59.48 64,132,354 60.37 

รวมทั้งสิ้น 125,086,562 100.00% 110,004,479 100.00 106,238,549 100.00 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยของบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) แนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแบบอยางใน
การสรางแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมลู และแนวความคิดมาใชศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับกับการจัดการเชิงยุทธ 
 2.2  แนวคิดและทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูถือกรมธรรมประกันภัยประเภทรถยนต บริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ 
 สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูถือกรมธรรมประกันภัยประเภทรถยนต 
 เพศ ผูถือกรมธรรมสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 65.33 และเพศหญิง จํานวน 104 คน คิด

เปนรอยละ 34.67 ตามลําดับ 
อายุ  ผูถือกรมธรรมสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 32.67 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 31 อายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17 อายุระหวาง 
21 – 30 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ14.67 และอายุต้ังแต 61 ปขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.67 ตามลําดับ 
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 สถานภาพสมรส ผูถือกรมธรรมสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ 
สถานภาพโสด จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 38 และ หมาย/หยาราง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูถือกรมธรรมสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 39.67 
รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.67 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 48 คน คิดเปนรอย
ละ 16 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ 9.33 และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.33 
ตามลาํดับ 

 อาชีพ ผูถือกรมธรรมสวนใหญประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 45.33 รองลงมา
คือพนักงานบริษัท จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.67 อาชีพรับจาง จํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ 13.33 และขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.67 ตามลําดับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูถือกรมธรรมสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป จํานวน 105 คน คิด
เปนรอยละ 35 รองลงมามีรายไดระหวาง 21,001 – 25,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 29 มีรายไดระหวาง 15,001 – 
20,000 บาท จํานวน 63 คนคิดเปนรอยละ 21 มีรายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.67 
และ มีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.33 ตามลําดับ 

ระยะเวลาในการเปนลูกคา ผูถือกรมธรรมสวนใหญมีระยะเวลาในการเปนลูกคาระหวาง 5 – 10 ป จํานวน 108 คน 
คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ตํ่ากวา 1 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอย
ละ 19.33 และ 10 ปขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 11.34 ตามลําดับ 

 สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

ปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.91 รองลงมาคือ ดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ดานกระบวนการ อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ดานราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และดานสงเสริม
การขาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

1. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานผลิตภัณฑ โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่ไดรับจํานวนทุนประกันภัยที่เต็มวงเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.27 รองลงมา
คือ มีประเภทประกันภัยที่หลากหลายสามารถเลือกไดตามความตองการของลูกคา  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
ขอที่มีความนาเชื่อถือ มีช่ือเสียงและความมั่นคงของบริษัท อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ขอที่มีเงื่อนไขความ
คุมครองของกรมธรรมที่ชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ขอที่มีอูในเครือบริษัทฯที่มีมาตรฐาน อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 และขอมีบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ  3.64 
ตามลําดับ 

2. ดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานราคา โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
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สวนลดอัตราคาเบี้ยประกันเมื่อชําระตรงกําหนด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.71 รองลงมาคือขอที่สามารถ
นําอัตราการใชงานของรถมาคํานวณอัตราคาเบี้ยประกันได อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ขอที่ มีการชําระเบี้ย
ประกันภัยดวยบัตรเครดิต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ขอที่อัตราคาเบี้ยประกันที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงื่อนไขความคุมครอง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และขอที่สามารถผอนชําระคาเบี้ยประกันภัยได อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.61 ตามลําดับ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของ
บริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอสาขาและสํานักงานใหญมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอจํานวนลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด เทากับ 3.61 รองลงมาคือขอ มีชองทางในการชําระเบี้ยที่หลากหลาย เชน เงินสด เอทีเอ็ม หักบัญชี เช็ค/ดราฟ และ
อื่นๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ขอที่สามารถซื้อประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯโดยไมตองผานตัวแทน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ขอที่ต้ังสาขาสํานักใหญมีความสะอาดในการเดินทาง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.49 และขอที่จํานวนสาขาในการใหบริการครอบคลุมการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.56  

4. ดานสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัท
ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาขอที่มีการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันภัยที่เปนประโยชนใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.75 รองลงมาคือขอที่มีการแจกของสมนาคุณใหแกลูกคาในเทศกาลตาง ๆ อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ขอที่มกีารบริการหลังการขายประกันภัยแกลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ขอที่มีพนักงาน
แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันภัยประเภทรถยนต อยูในระดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 ขอที่มีการจัดรายการลดเบี้ย
ประกันภัยแกลูกคาใหม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 ขอที่มีการโฆษราผานสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน 
เว็บไซตของบริษัทฯ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 และขอที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง เชน 
ออกบูทตามงานแฟรตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.28 ตามลําดับ 

5. ดานบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่
พนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันภัยประเภทรถยนตเปนอยางดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ 3.93 รองลงมาคือขอที่มีพนักงานบริการพูดจาสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 
ขอที่มีพนักงานบริการลูกคารวดเร็ว ตอเนื่อง และเขาใจในความตองการของลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 
ขอที่มีพนักงานบริการมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และขอที่มีการแตงกายของ
พนักงานบริการสะอาดเรียบรอยในแบบฟอรมของบริษัทฯ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.36  

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เมื่อพิจาณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีหองรับรองลูกคาและหองน้ําเพียงพอตอการบริการ
ลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.70 ขอที่สํานักงานใหญและสาขามีสิ่งอํานวยความสะดวกจัดไว
ใหบริการ เชน โทรศัพท น้ําดื่ม กาแฟ วารสาร หนังสือพิมพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ขอที่สํานักงานใหญและ
สาขามีการใชอุปกรณที่ทันสมัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 และขอที่สํานักงานใหญและสาขามีอากาศถายเท 
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และมีแสงสวางเพียงพอ และขอที่สํานักงานใหญและสาขาบริการมีความสะอาด บรรยากาศรมรื่น อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.59 ตามลําดับ 

7. ดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของ
บริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่รับเงินตรงตามใบเสร็จที่ออกใหลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.92 
รองลงมาคือขอที่พนักงานทํางานอยางเปนระบบ ออกใบเสร็จตามเบี้ยประกันภัยประเภทรถยนตทุกครั้ง อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ขอที่บริษัทฯมีเวลาเปด-ปดที่แนนอน สะดวกตอการเลือกใชบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.67 ขอที่มีกระบวนการทํางานมีความรวดเร็วในทุกขั้นตอนในการรับบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และขอ
ที่มีพนักงานบริการอยางตอเนื่อง ไมเสียเวลาในการรอรับบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.53  

 
สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย
ประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ดานกระบวน อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะวา 1.) ดานผลิตภัณฑ บริษัทไดจายจํานวนทุนประกันภัยที่เต็ม
วงเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  บริษัทมีความนาเชื่อถือมีช่ือเสียงและมั่นคง มีประเภทประกันภัยรถยนตหลายประเภท ไดแก 
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ตามความตองการของลงคา 2.) ดานราคา บริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมกับเงื่อนไขและความคุมครอง มีสวนลดอัตราคาเบี้ยประกันเมื่อชําระตรงกําหนด และสามารถนําอัตราการใชงาน
ของรถมาคํานวณอัตราเบี้ยประกันได  3.) ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทมีชองทางในการชําระเบี้ยที่หลากหลาย เชน 
เงินสด เอทีเอ็ม หักบัญชี เช็ค/ดราฟ และอื่น ๆ และสามารถใหลูกคาซื้อประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯโดยไมตองผาน
ตัวแทน 4) ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทฯไดมีการโฆษณาผานสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน เว็บไซตของบริษัท 
หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน เปนตน มีการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันภัยที่เปนประโยชนใหลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ 5.)ดานบุคคล เพราะบริษัทไดอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันภัยประเภทรถยนต
เปนอยางดี มีการบริการที่ดีพูดจาสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง  6.) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ที่
เปนเชนนี้เนื่องจากบริษัทไดมีสิ่งอํานวยความสะดวกจัดไวใหบริการ เชน โทรศัพท น้ําดื่ม กาแฟ วารสาร หนังสือพิมพ มี
หองรับรองลูกคาและหองน้ําเพียงพอตอการบริการลูกคา 7)ดานกระบวนการ เพราะบริษัทไดกําหนดเวลาเปด-ปดที่แนนอน 
ลูกคาจึงมีความสะดวกสบาย และมีกระบวนการทํางานมีความรวดเร็วในทุกขั้นตอนในการรับบริการ พนักงานทํางานอยาง
เปนระบบ ออกใบเสร็จตรงตามเบี้ยประกันภัยประเภทรถยนตทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Chen (2005 : 
Abstract) ศึกษาเรื่องขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกลยุทธการตลาด พบวา การใชกลยุทธการตลาดทางดานราคาจะไมเกิด
ประโยชนเลยถาหากผูบริโภคไมไดรับรูเกี่ยวกับขอมูลของผลิตภัณฑในระดับที่เทาเทียมกัน โดยควรใชกลยุทธการโฆษณา
ใหเนนหนักถึงตราสินคาที่มีช่ือเสียงจะดีกวา ซึ่งจะตองมีการศึกษาถึงความถี่และชวงจังหวะเวลาของการใชกลยุทธการ
โฆษณาใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับบทสัมภาษณของผูบริหาร   คุณพณิตา ตูจินดา ตําแหนงกรรมการนโยบายและ
กลยุทธ  บริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)กลาววา  บริษัทฯมีเปาหมายในการกําหนดกลยุทธ ธุรกิจการตลาดของธุรกิจ
ประกันภัยไวเปนอยางดี  แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
ในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง การแขงขันในอุตสาหกรรมทั้งในดานตลาดและดานบุคคล พฤติกรรมของ
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ผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก จนสงผลตอการเกิดของมหันภัยตาง ๆ จึงเปนปจจัยสงผลตอการ
กําหนด กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด ใหบรรลุเปาหมายของบริษัท ตามที่ต้ังไว  

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดานผลิตภัณฑเรื่อง เรื่องมาตรฐานของอูในเครือบริษัท ฯ ควรมีการปรับปรุงใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดย

ครอบคลุมพื้นที่การใหบริการของลูกคามากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงเกี่ยวกับการรับแจงเหตุของบริษัท ใหมีพนักงาน
เพียงพอตอความตองการของลูกคาตลอด 24 ช่ัวโมง 

 2. ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทควรมีการขยายสาขาการใหบริการใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหครอบคลุมการ
ใหบริการกับลูกคา เนื่องจากในปจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 8 สาขาทั่วประเทศเทานั้น 

 3. ดานสงเสริมการตลาด บริษัทควรมีนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง เชน ออกบูทตาม
งานแฟรตาง ๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหลูกคาไดมีโอกาสไดรูจัก และไดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันภัยของ
บริษัทมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาปญหาของธุรกิจผลิตจําหนายอาหาร –  
กรณีศึกษาผลติภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled แบรนด CPF  

 
ปยวรรณ พวงกลัด, เยาวลักษณ จิตตวโรดม 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------------------------ 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอรเกอรความคิดเห็น และการรับรูคุณคาใน
ตราสินคา รวมไปถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled แบรนด CPF โดยมีประชากรที่
ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคทั้งชายและหญิงที่เขามาใชบริการที่ราน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด จํานวน 200 คน ในพื้นที่ 2 เขต ไดแก เขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะป โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะใชวิธีการสุม
ตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย ที่มีอายุในชวง 20 – 29 ป เปนโสด จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท หากทราบวามีเบอร
เกอรแบบ Chilled - CPF วางจําหนายในราน 7-Eleven พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จะตัดสินใจซื้อ สําหรับผูที่จะไมซื้อ 
สาเหตุเพราะไมชอบรับประทานเบอรเกอร กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมบริโภคเบอรเกอรหมู ที่มีรสชาติใดก็ได และมองวา
ราคาปจจุบัน (แพ็คละ 29 บาท) เปนระดับราคาที่สูงเกินไป ในสวนของการรับรูคุณคาในตราสินคาเบอรเกอรแบบ Chilled - 
CPF ในปจจุบันยังอยูในระดับที่ตํ่า ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบอรเกอรแบบ Chilled - CPF โดยรวมอยูในระดับ
มาก สําหรับพฤติกรรมในการบริโภค      เบอรเกอร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะรับประทานเบอรเกอรยี่หอแมคโดนัลด 
ที่มีระดับราคาในชวง     21 - 40 บาท โดยจะรับประทานนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง และมักจะรับประทานชวงวันหยุด (เสาร-
อาทิตย) ในชวง 16.01 - 19.00 น. รับทราบขอมูลเกี่ยวกับเบอรเกอรจากสื่อทางโทรทัศน และโดยสวนใหญเห็นวา การลด
ราคา จากราคาปกติ เปนรายการสงเสริมการขายที่มีความนาสนใจมากที่สุด  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับสินคาเบอรเกอร Chilled แบรนด CPF และปจจัยที่เกี่ยวของ 

 2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริโภค , การรับรูคุณคาในตราสินคาผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled - CPF ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอผลิตภัณฑ เบอรเกอรแบบ Chilled  แบรนด CPF, ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
ศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอรเกอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อกําหนดกลยุทธระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ดานการตลาดของผลิตภัณฑเบอรเกอร 
Chilled แบรนด CPF 
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บทนํา 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) : CPF ดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ดานการเลี้ยงสัตวและผลิต

อาหารจากเนื้อสัตวทั้งในประเทศและ ตางประเทศ สวนใหญอยูในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบ
วงจร ซึ่งดําเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทยอยในประเทศไทยนั้น เปนธุรกิจที่เริ่มตนตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใชในการ
ผลิตอาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวในเชิงพาณิชย การแปรรูปเนื้อสัตว จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสําเร็จรูป 

 การดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทยอยในประเทศ
ไทยนั้น เปนธุรกิจที่เริ่มตนตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตอาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวในเชิง
พาณิชย การแปรรูปเนื้อสัตว จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสําเร็จรูป 2 ธุรกิจหลัก ไดแก  

1. ธุรกิจสัตวบก ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ต้ังแตอาหารสัตว สําหรับเลี้ยงไกเนื้อ ไกไข สุกร เปด, พันธุสัตว,ไปจนถึง
การเลี้ยงสัตวเพื่อการคาและผลิตภัณฑอาหารปรุงสุก 

2. ธุรกิจสัตวน้ํา  ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ต้ังแตอาหารสัตว สําหรับเลี้ยงกุงและปลา, พันธุสัตวน้ํา, ไปจนถึงการ
เลี้ยงกุง และปลาเพื่อการคาและผลิตภัณฑอาหารปรุงสุก 

 
ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท 
ปญหาระดับองคกร 
องคกรมีนโยบายที่จะผลิตและจําหนายสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มี Life Style ที่เรงรีบ และลด 

yield ในการผลิตเนื้อไก ดังนั้น ปญหายอดขายไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สงผลถึงความเชื่อมั่นในนโยบายของ
องคกร วาสามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดมากนอยแคไหน ลูกคามี Life Style ที่เรงรีบและมีความตองการบริโภคสินคา
เอบรเกอรหรือไม และมีผลตอปริมาณ yield ในการผลิตเนื้อไกที่เกิดขึ้น 

ปญหาระดับธุรกิจ (ระบุ) 
 เบอรเกอร CP Brand ไมสามารถครองสวนแบงในตลาดเบอรเกอรในประเทศไทยได 
ปญหาระดับหนาที่ / ผลิตภัณฑ (ระบุ) 

ยอดขายเบอรเกอร Chilled – CPF ไมเปนที่นิยมในตลาด ซึ่งสงผลตอการออกสินคาเบอรเกอร Chilled รสชาติใหม 
โดยผลประกอบการระดับผลิตภัณฑเพื่อแสดงถึงปญหา 

ผลิตภัณฑทั้งหมดมี 2 SKUs ไดแก เบอรเกอรสเตกไกเทอริยากิ CP และเบอรเกอรสเตกไกนิวออรลีน CP  
รายวัน เปาหมายในการขาย    : เบอรเกอรสเตกไกเทอริยากิ CP  2  แพ็คตอรานตอวัน  
                                              เบอรเกอรสเตกไกนิวออรลีน CP  2 แพ็คตอรานตอวัน 
รายวัน ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง   : เบอรเกอรสเตกไกเทอริยากิ CP    1.5  แพ็คตอรานตอวัน 
                เบอรเกอรสเตกไกนิวออรลีน CP   1.4  แพ็คตอรานตอวัน 
นิยามศัพท 
1. ผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled หมายถึง ผลิตภัณฑเบอรเกอรที่ถูกผลิตโดยผานกระบวนการที่ทําใหเนื้อสุก และ

นํามาประกอบกับขนมปง จากนั้นนําเบอรเกอรมาลดอุณหภูมิใหเย็นลงอยูที่ 2-6 องศาเซลเซียส โดยจะควบคุมอุณหภูมิให
อยูที่ 2-6 องศาเซลเซียสตั้งแตสิ้นสุดการผลิต บรรจุหอ จัดเก็บ ขนสง ตลอดจนถึงวางจําหนายที่ Shelf ในตูแชเย็นที่ราน 7-
Eleven และในการอุนรอนสินคา ทําไดงายๆ เพียงตัดมุมซองเล็กนอย แลวนําไปอุนรอนดวยไมโครเวฟ ที่อุณหภูมิตามที่
กําหนดบน packaging จากนั้นลูกคาก็สามารถรับประทานไดทันที 
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2. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบริโภคทั้งชายและหญิงที่เขามาใชบริการที่ราน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. SWOT Analysis : 
  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน   เปนขอดีที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากร
บุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหา หรือขอบกพรอง
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอก
ของบริษัท เอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยู
เสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
ซึ่งธุรกิจจําเปนจะตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลอง        และพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง 

 
2. Five Forces Model Analysis : 

 บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2547: 67) กลาววา การวิเคราะห Five Force Analysis หรือการวิเคราะหอุตสาหกรรม 
โดยมีแรงบีบ 5 ประการ ซึ่งเปนแนวความคิดของ Michael E. Porter ซึ่งอธิบายถึง สภาพแวดลอมการแขงขันที่มีผลตอธุรกิจ
ที่อยูในอุตสาหกรรม 

 1. ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threat of New Entrants) ผูเขามาใหมในอุตสาหกรรมจะนํากําลังการผลิตเขามา มี
ความตองการที่จะไดรับสวนแบงตลาด (Market Share) ความรุนแรงของการคุกคามของผูเขามาใหม ขึ้นอยูกับอุปสรรค
ขวางกั้น และการตอบโตจากคูแขงขันที่มีอยูเดิม ซึ่งผูเขามาใหมสามารถคาดการณได 

 2. อํานาจตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) ผูขายสามารถใชอํานาจตอรองกับผูมีสวนรวมใน
อุตสาหกรรมได โดยการขึ้นราคาหรือลดคุณภาพของสินคาและบริการ ดวยเหตุนี้อํานาจตอรองของผูขายจึงมีผลตอ
ความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรม    ซึ่งจะทําใหตนทุนของสินคาเพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจในอุตสาหกรรมตองมี
การเพิ่มราคาสินคาเพื่อใหครอบคลุมตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

 3. อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ลูกคาสามารถกดดันใหราคาสินคาลดลงได ใหมีคุณภาพที่
สูงขึ้นหรือบริการที่มากขึ้น ถาในอุตสาหกรรมมีผูขายหลายราย   ที่ขายสินคาหรือบริการเหมือนๆ กัน ซึ่งสงผลใหลูกคามี
ทางเลือกมากมาย 

 4. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) สินคาทดแทนอาจสรางแรงกดดันใหกับ
ผูที่อยูในอุตสาหกรรมไดทุกเมื่อ โดยเฉพาะในกรณีที่สินคามีราคาที่ตํ่ากวา และมีคุณสมบัติใกลเคียงกับสินคาหลักใน
อุตสาหกรรม 
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 5. การเพิ่มขึ้นของการแขงขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้น (Rivalry among Existing Competitors) การ
ตอสูในอุตสาหกรรมจะรุนแรงเพียงใดขึ้นอยูหลายปจจัย เชน จํานวนคูแขงขัน อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ลักษณะ
ของสินคาหรือบริการ เปนตน 

3. TOWS Matrix : 
 TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคกรมาทําการกําหนดกลยุทธประเภทตางๆ แบงเปน 4 ประเภท คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินสภาพ แวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strength) 
และโอกาส (Opportunities) มาพิจารณารวมกัน เพื่อนํามากําหนดกลยุทธในเชิงรุก 

 2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินสภาพ แวดลอมที่เปนจุดแข็ง 
(Strength) และอุปสรรค (Threats) มาพิจารณารวมกัน เพื่อนํามากําหนดกลยุทธในเชิงปองกัน 

 3. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินสภาพ แวดลอมที่เปนจุดออน 
(Weaknesses) และโอกาส (Opportunities) มาพิจารณารวมกัน      เพื่อนํามากําหนดกลยุทธในเชิงแกไข 

 4. กลยุทธเชิงตั้งรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินสภาพ แวดลอมที่เปนจุดออน 
(Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) มาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดกลยุทธในเชิงตั้งรับ 

4. Porter’s Strategies 
1. กลยุทธตนทุนต่ํา Lower cost Strategy คือ ความสามารถของธุรกิจในการผลิตและจัดจําหนายสินคา และ

บริการที่มีตนทุนตํ่ากวาคูแขงขัน และไดรับผลตอบแทนสูงกวาบริษัท   อื่น ๆ  
2. กลยุทธสรางความแตกตาง Differentiation Strategy คือ ความสามารถในการจัดหาสินคาและบริการที่มีความ

แตกตางจากคูแขงขัน และใหคุณคามากกวาในแงคุณภาพ บริการหลังการขาย และคุณลักษณะพิเศษ เชน เทคโนโลยีที่โดด
เดน เชน รถ Audi หรือ BMW, การบริการที่ดี เชน 7-eleven เปดตลอด 24 ชม. เปนตน 

3. กลยุทธมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม Focus Strategy โดยการใหความสําคัญกับลูกคาหลักของตลาด สราง
ความสัมพันธอันดี และตอบสนองความตองการของลูกคาหลักที่สําคัญไวเปนอยางดี 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง “ปญหาของธุรกิจผลิตจําหนายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled แบรนด 
CPF” ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
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วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมในการบริโภคเบอรเกอร ความคิดเห็น และการรับรูคุณคาในตรา
สินคา   รวมไปถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled - CPF ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริโภคทั้งชายและหญิงที่เขามาใช
บริการที่ราน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 200 คน และการสัมภาษณผูบริหารสินคาเบอรเกอร          
Chilled – CPF 

ผลการศึกษาจากการเก็บขอมูลเชิงประมาณ สวนแบบสอบถาม 200 ชุด :  
สวนที่ 1 : สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ    มหานคร  
กลุมตัวอยางผูบริโภคทั้งชายและหญิงที่ เขามาใชบริการที่ราน 7-Eleven เฉพาะสาขา   ที่อยูในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญเปนเพศชาย ที่มีอายุในชวง 20 – 29 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปน
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน     อยูในชวง 10,001 - 20,000 บาท 

สวนที่ 2 : สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ 
Chilled แบรนด CPF  

1. กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ จะตัดสินใจซื้อเบอรเกอรแบบ Chilled - CPF สําหรับผูที่ตัดสินใจวาจะไมซื้อ สาเหตุ
ที่จะไมซื้อโดยสวนใหญ ใหเหตุผลวา เปนเพราะไมชอบรับประทานอาหารประเภทเบอรเกอร  

 2. คนที่จะตัดสินใจซื้อเบอรเกอร พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญนิยมบริโภคเบอรเกอรประเภท “เบอรเกอรหมู”  
 3. คนที่จะตัดสินใจซื้อเบอรเกอร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมไดเจาะจงวาผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled - 

CPF จะตองเปนรสชาติแบบใด นั่นก็คือ จะเปนรสชาติลักษณะใดก็ได ทั้งรสชาติแบบตะวันออก และรสชาติแบบตะวันตก  
 4. ดานระดับราคา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ คิดวายังมีระดับราคา 29 บาท/แพ็ค เปนราคาที่สูงเกินไป  

สวนที่ 3 : สรุปผลการวิเคราะหการรับรูคุณคาในตราสินคาผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled - CPF ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

เมื่อวิเคราะหภาพรวมในสวนที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคทั้งชายและหญิงที่เขามาใชบริการที่ราน 7-Eleven 
เฉพาะสาขาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยูในระดับที่ ”ไมแนใจ” ตอผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled - 
CPF ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นวา การรับรูคุณคาในตราสินคาผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ Chilled - CPF ของผูบริโภคน
ปจจุบันยังอยูในระดับที่ตํ่า และพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย จะมเีพียง 2 ขอ คือ       

1. กลุมตัวอยางรูสึกเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑเบอรเกอรแบบ "Chilled" - CPF  
2. กลุมตัวอยางรูสึกวาเบอรเกอรแบบ "Chilled" - CPF มีความแตกตางจากเบอรเกอรยี่หออื่นๆ  
สวนที่ 4 : สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบอรเกอร Chilled - CPF ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
เมื่อวิเคราะหภาพรวมในสวนที่ 4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก สูงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  
1. ดานอยากลองผลิตภัณฑที่มีรูปแบบใหมๆ 
2. ดานความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีแบรนด CPF 
3. ดานความสดใหมของผลิตภัณฑ 
4. ดานการจัดวางผลิตภัณฑในตําแหนงที่เหมาะสมสามารถมองเห็นไดงาย  
5. ดานรสชาติที่อรอยถูกปาก  
สวนที่ 5 : สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการบริโภคเบอรเกอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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 1. กลุมตัวอยางสวนใหญจะรับประทานเบอรเกอร ยี่หอแมคโดนัลด  
 2. กลุมตัวอยางสวนใหญจะรับประทานเบอรเกอรนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง  
 3. กลุมตัวอยางสวนใหญมักจะรับประทานเบอรเกอรในชวงวันหยุด (เสาร-อาทิตย) 
 4. กลุมตัวอยางสวนใหญ มักจะรับประทานเบอรเกอรในชวงเวลา 16.01-19.00 น.  
 5. กลุมตัวอยางสวนใหญ รับประทานเบอรเกอรที่ระดับราคาอยูในชวง 21-40 บาท  

6. กลุมตัวอยางสวนใหญ รับทราบขอมูลเกี่ยวกับเบอรเกอรจากสื่อทางโทรทัศนเปนจํานวนมากที่สุด  
7. กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความคิดเห็นวา การลดราคา จากราคาปกติ เปนรายการสงเสริมการขายที่มีความนาสนใจมากที่สุด  

ผลการศึกษาจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  สวนการสัมภาษณ :  
ผูบริหารมีความมั่นใจในทิศทางและนโยบายขององคืกรที่มุงเนนการเปนครัวของโลก ผูบริหารช้ีใหเห็นวา สินคา

อาหารแปรรูปโดยเฉพาะกลุมอาหารทานเลนจะไปไดดีในรานสะดวกซื้อ ซึ่งสอดคลองและตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่มี Life Style เรงรีบ ทานอาหารดวน ผูบริหารเนนการใชกลยุทธ 4P’S สวน Product และ Promotion เนื่องจาก เนน
การสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และอรอยตอลูกคา และเนนการสงเสริมการตลาดและการขาย โดยเนนการ
โฆษณาชองทางตางๆ และการจัดรายการโปรโมชั่น แตไมไดกลาวถึงกลยุทธการเติบโต กลยุทธการสรางความแตกตาง 
หรือกลยุทธการทํา Branding ใหเห็นแบบเดนชัด 

 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

(1) การกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
 TOWs Matrix ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเรื่อง “ปญหาของธุรกิจผลิตจําหนายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑเบอรเกอร

แบบ Chilled-CPF” และการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ TOWs Matrix เลือกใช (O1) (S2) โดยสามารถนํามากําหนดกลยุทธ
องคกรไดดังนี้ 

(2) การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ 
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   TOWs Matrix ระดับธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 จาก TOWS Matrix จะเห็นไดวา CPF ควรดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาเบอรเกอรChilled ดวยกลยุทธเชิงรุก (SO) 

แบบ (O1) (S3) เนื่องจาก เนื่องจากตลาดอาหารวางเติบโตสูงขึ้น ทําใหเกิดโอกาสทางการตลาดที่ทาง CPF จะนําเสนอสินคา
กลุมใหมนี้ใหกับผูบริโภคไดทาน ประกอบกับ CPF มีความชํานาญในดานการผลิตและจําหนายอาหารจึงเปนปจจัยสําคัญที่
จะชวยใหมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

 กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจของ CPF โดยใชกลยุทธการแขงขันของ Porter (Porter’s Competitive Strategies) คือ 
1) กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
2) กลยุทธดานความชํานาญ (Focus Strategy)  
3) กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy)  
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 (3) การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ 
              TOWs Matrix ระดับองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จาก TOWS Matrix จะเห็นไดวา CPF ควรดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาเบอรเกอรChilled ดวยกลยุทธเชิงรุกแบบ 

(O2) (S1) เนื่องจากตลาดเบอรเกอรขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น CPF สามารถใชความแข็งแกรงของแบรนดมาชวยในการแขงขัน
ในตลาด โดยสรางการเรียนรูกับผูบริโภคดวยเครื่องมือทางการตลาด เชน Marketing Mix , STP Strategy, Branding เปนตน 

สรุป กลยุทธท้ัง 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

ระดับ 
Corporate 
Level 
Strategy 

กลยุทธเชิงรุก 
1.กลยุทธการ
เติบโต (Growth 
Strategy) 

1.องคกรสามารถขยายธุรกิจไป
ยังธุรกิจใหมที่เอื้อตอธุรกิจเดิม 
2.องคกรสามารถเขาสูตลาดใหม
เพื่อการเติบโตขององคกร 
3.องคกรไดใชกําลังการผลิตที่
เหลือเพื่อกอใหเกิดกําไร 
4.องคกรสามารถลด Yield จาก
การผลิตได 
5.องคกรไดใชประโยชยจาก
ทรัพยากรที่มีอยู 

1.คนในองคกรอาจจะ
ยังไมพรอมตอการเริ่ม
ธรุกิจใหม 
2.อาจจะเกิดความ
ขัดแยงทางความคิด
เมื่อองคกรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธการเติบโต 
(Growth Strategy) 
และ กลยุทธดานการ
ปกครอง(Corporate 
Parenting Strategy) : 
เนนการทําการตลาด
แบบเจาะตลาด , กล
ยุทธขยายตลาด และ
รวมถึงกลยุทธธุรกิจ
ใหมที่มีความเกี่ยวของ
กับธุรกิจเดิม (อาหาร) 
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ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

 2.กลยุทธดานการ
ปกครอง
(Corporate 
Parenting 
Strategy) 

1.แตละหนวยงานในองคกร
สามารถทํางานรวมกันไดดวย 
ความราบรื่น 
2.สามารถเพิ่มความนาเชื่อถือ และ
เสริมภาพลักษณใหกับองคกร 
3.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของหนวยงานในองคกร 
4.งายตอการปกครองบุคลากรของ
องคกร 

1.คนในองคกรอาจจะ
ไมชอบที่จะเขารวม
กิจกรรมเพื่อเสริม
ความสัมพันธระหวาง
แผนก 

 

ระดับ 
Business 
Level 

1.กลยุทธผูนําดาน
ตนทุน (Cost 
Leadership 
Strategy) 

1.สามารถจําหนายสินคาในราคา
ที่ตํ่ากวาตลาดได 
2.เพิ่มกําไรใหกับธุรกิจ 

1.งายตอการที่คูแขงใน
ตลาดจะเลียนแบบ 
2.เมื่อการแขงขัน
รุนแรง กําไรของธุรกิจ
จะลดลง 
3.สามารถเปลี่ยน
ภาพลักษณของสินคา
ไปในทิศทางที่ธุรกิจ
ไมตองการ 

กลยุทธผูนําดาน
ตนทุน (Cost 
Leadership Strategy) 
: เนื่องจาก Raw 
Material สวนใหญ 
CPF สามารถผลิตได
เอง 
ผสมผสานกับ  
กลยุทธดานความ
ชํานาญ (Focus 
Strategy) : เนื่องจาก 
CPF มีความชํานาญ
ดานอาหารตองแต
วัตถุดิบ (ตนน้ํา) ไป
จนถึงอาหารสําเร็จรูป 

2.กลยุทธดาน
ความชํานาญ
(Focus Strategy) 

1.สามารถสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับธุรกิจ 
2.ธุรกิจไดใชทรัพยากรที่มีอยู  เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนมากขึ้น 
3.งายตอการทํา Branding 
4.เปนที่รูจักในตลาด 

1.ยากตอการขยายไป
ธุรกิจไปยังสินคาใหม
ที่แตกตางจากสินคา
เดิม 

 3.กลยุทธความ
แตกตาง 
(Differentiation 
Strategy) 

1.สามารถสรางตลาดใหมได 
2.สามารถสรางกําไรไดเพิ่มขึ้น 
3.สามารถเพิ่มคุณคาใหกับสินคา
ไดมากขึ้น 
4.งายตอการทํา Branding 

1.บางกรณีคูแขงก็
สามารถเลียนแบบได
ในเวลาอันสั้น 

และ กลยุทธความ
แตกตาง 
(Differentiation 
Strategy) 

ระดับ  
Functional 
Level 

1.กลยุทธ
การตลาดตาม
เปาหมาย (STP 
Strategy) 

1.สามารถกําหนดกลุมเปาหมาย 
และตลาดไดชัดเจน 
2.ทําการตลาดกับกลุมเปาหมาย
ไดงายและชัดเจนขึ้น 

1.หากกําหนด
กลุมเปาหมายไม
ถูกตองจะทําใหเกิด
ความเสียหาย 

ท้ังหมดผสมผสานกัน 
โดยใหน้ําหนัก STP, 
Product, Promotion, 
Branding 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 333 

ระดับกลยุทธ ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

2.กลยุทธดานการตลาด 4p’s   
 
 
 

Product 1.สามารถนําเสนอสินคาที่ดีมี
คุณภาพ และ Customer Value 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน 

1.Customer value 
สรางใหลูกคารูสึกได
ยาก 

Price 1.ราคาสามารถสะทอน Image 
และ Positioning ของสินคาได
ชัดเจนขึ้น 

 

Place 1.ชองทางการจัดจําหนายมากขึ้น 
ชวยเพิ่มรายได กําไร และ 
Market Share 

 

 Promotion 1.ชวยใหลูกคาเกิดการรับรูและ
เรียนรูในสินคา 
2.ชวยเพิ่มยอดขาย 
3.เสริมสรางภาพลักษณใหกับ
สินคา  

 

 

 People 1.งานราบรื่นขึ้นเนื่องจาก
บุคลากรที่ถูกคดสรรอยางดี 
2.คนในองคกรมีความรูเพิ่มขึ้น 

 
 

 Process 1.สามารถคาดการณเวลาที่งานจะ
สําเร็จได 
2.ไมมีการกาวกายงานระหวาง
แผนก 
3.เพิ่มภาพลักษณใหกับองคกร 

 

 

 3.กลยุทธดาน 
Branding 
 

1.ทําใหสินคาเปนที่รูจักภายใตช่ือ
แบรนด 
2.เพิ่มยอดขาย กําไรเมื่อแบรนด มี
ช่ือเสียง 
3.งายตอการทําการสงเสริม
การตลาดอื่นๆ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา 
1. สําหรับผูศึกษาครั้งตอไปควรเก็บกลุมตัวอยางจากการวิจัยเชิงประมาณจํานวน 400 คนตามทฤษฎี TARO 
2.  ผูศึกษาคนตอไปควรเก็บขอมูลจากพื้นที่หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพฯ 

ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 
1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะตองศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทั้งใน ระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และ

หนวยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการที่จะเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมขายตรง 

2. การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถนํามา
ปรับกลยุทธของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

3.  การนํากลยุทธไปใชผูบริหารระดับสูงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันอยาง
ชัดเจน 
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กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน: 
กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
พงศกร  แจงตระกูล, ยุพิน พิทยาวัฒนชัย 

สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
----------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
  การศึกษาเรื่อง กลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป 

จํากัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา สภาพแวดลอมทางการแขงขัน และศึกษากลยุทธระดับองคกร ระดับธุรกิจ 
ระดับหนาที่ และกลยุทธทางดานการตลาดของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)   เพื่อนําเสนอเปนกลยุทธของ
ธุรกิจนายหนาซื้อ-ขายหลักทรัพย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

  จากผลการศึกษาพบวาความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด 
(มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก ดานคนหรือบุคลากร และดานการจัดจําหนาย/สถานที่ ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และ
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับนอย ไดแก ดาน
ราคา  

 กลยุทธของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ควรเปนดังนี้ 
 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เนนกลยุทธมุงเนนการเติบโต (Growth Strategy) โดยเลือกกลยุทธการ

เจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) โดยการขยายสาขาเพิ่มขึ้นไปยังเขตพื้นที่ตางๆ ในประเทศเพื่อ
รองรับความตองการใชบริการ ครอบคลมุกลุมลูกคาเปนบริเวณกวาง และมุงเนนการสงเสริมการขาย และการบริหารจัดการ
ในกระบวนการดําเนินงานทางดานเรื่องบริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยคํานึงถึงความพึงพอใจในการรับ
บริการของลูกคาเปนหลัก 

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เนนที่กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง (Focus Differentiation Strategy) คือ 
มุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวมเปนหลัก โดยการสรางบริการที่มีเฉพาะเจาะจงมี
ความแตกตางมากขึ้น เพื่อสามารถสนองตอบความตองการของตลาดเฉพาะได เชน การเจาะตลาดกลุมนักศึกษา การสราง
ความแตกตางนี้จะเปนการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาในตลาดยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูง
ใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับความเชื่อถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจาก
ลูกคา  

 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ควรใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในดานการบริการ ที่จะตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาในปจจุบัน และอนาคต การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันได โดยสามารถ
นําเสนอกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมไดแก กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing) กลยุทธสวนประสมทาง
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การตลาด 7 P’s (Marketing Mix Strategy) กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM Strategy) และกลยุทธการสรางแบรนด 
(Brand Building)  

 
บทนํา 

 
บริษัทหลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทหลักทรัพย ช้ันนําบริษัทหนึ่งในประเทศไทย เราเปด

ดําเนินการธุรกิจหลักทรัพยมากกวา 30 ป   เราไดใหบริการในดานการลงทุนที่ทันสมัยและสรางคุณคาใหกับนักลงทุนแตละ
ราย  เรามีบริการแบบครบวงจรในดานตลาดทุน ทั้งสําหรับลูกคารายยอยและลูกคาสถาบันการเงิน มีบทวิเคราะหและฝาย
การลงทุนที่มีคุณภาพ เรามีความตั้งใจที่จะทําใหการลงทุนเปนเรื่องงายตอการเขาใจ ประหยัด เขาถึงไดงาย และเปนไปตาม
มาตรฐานที่สามารถแขงขันไดและมีจริยธรรมในปพ.ศ. 2549 นี้เปนปแหงการปรับโครงสรางองคกร ไดมีการรวมบริษัท
หลักทรัพย เอเพ็กซ จํากัด และบริษัทหลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เขาดวยกัน ไดมีการเปลี่ยนคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ การปรับเปลี่ยนนี้ทําใหเราสามารถเขาถึงตลาดใหมที่ไมเคยเขาถึงมากอน 
ประกอบกับบริการที่ถูกออกแบบอยางทันสมัย และสินคาทางการเงินที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโลกความตั้งใจในการ
ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยของเราแสดงใหเห็นถึงธรรมาภิบาลที่เปนมาตรฐาน ความซื่อสัตยเปนวัฒนธรรมของบริษัทฯ เราได
ฝกใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ดูแลลูกคาอยางดีที่สุด   และใหลูกคามั่นใจไดวาการซื้อขายหลักทรัพยแตละครั้งนั้น   ถูกจังหวะ
เวลา ประสิทธิภาพ และไดรับการตัดสินใจจากลูกคาทุกครั้ง การเปนมืออาชีพถือเปนเรื่องพื้นฐานที่เรามี และเรามีเปาหมาย
ที่จะบริการลูกคาใหสูงกวามาตรฐานทั่วไปและมีความเปนมืออาชีพ ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มี
ทุนจดทะเบียน 1,866.37 ลานบาท 

 

ปญหา และความสําคัญของปญหา 
      : ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงถึงรายไดจากคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยต้ังแตป พ.ศ.2551-2553 
ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตารางที่ 1  แสดงถึงความแตกตางของสวนแบงทางการตลาดหุนสามัญระหวางบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง จํากัด (มหาชน)   

รายไดจากคานายหนาซ้ือ/ขายหุนสามัญ
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กับ บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                              : ลานบาท 

บริษัทหลักทรัพย สวนแบงทางการตลาด ป2552 สวนแบงทางการตลาดป2553 
กิมเอ็ง 899,677 1,549,183 
คันทรี่กรุป 401,784 713,531 
รอยละ (ความแตกตาง) 123.92 117.12 

 

สรุปปญหา 
 ปญหาระดับ Corporate Level - ดานภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกร เนื่องจากเคยมีการเปลี่ยนช่ือแบรนด จาก 

บริษัทหลักทรัพย แอดคิดซัน จํากัด (มหาชน) เปน บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรป จํากัด (มหาชน) 
ปญหาระดับ Business Level  - ปญหาดานสวนแบงทางการตลาดจากการซื้อ-ขายหลักทรัพย ระหวางบริษัท

หลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด(มหาชน)กับ บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) นั้นมากถึงรอยละ 117.12 
ปญหาระดับ Function Level - พบปญหาดานรายไดจากการซื้อ-ขายหลักทรัพย (หุนสามัญ) เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

1 แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ  
1.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)  
- การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (The five forces model)  
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
- แมททริกซ  อุปสรรค – โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง (TOWS Matrix)  
1.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)  
- กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies)  

1. มุงเนนการเติบโต (Growth Strategy)  
2. การคงที่หรืออยูกับที่ (Stable Strategy)  
3. การหดตัว (Retrench Strategy)  

- กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)  
2. กลยุทธผูนําดานความแตกตาง (Differentiation Strategy)  
3. กลยุทธขายความแตกตาง (Differentiation focus strategy) 

- กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level)  
2. แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการตลาด  

  2.1 กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing Strategy) 
2.2 กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)  
2.3 กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM Strategy)  

  2.4 กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Building) 
ระเบียบวิธีการศึกษา  
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การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลที่เปนการผสมผสานระหวาง การศึกษาเชิงคุณภาพ (Depth Interview) 
และ การศึกษาเชิงปริมาณ (Survey Research)ซึ่งเปนการศึกษาในเรื่องของกลยุทธธุรกิจและกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบัน
การเงินของผูรับบริการธุรกิจนายหนาซื้อ-ขายหลักทรัพย ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่เปนลูกคา/ผูใชบริการในบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ จํานวน 97 ราย ซึ่งทําการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)   โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) 

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
-  เก็บขอมูลจากตัวแทนกลุมลูกคา หรือผูรับบริการของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)เพื่อใหทราบถึงปจจัยทางการตลาด และสภาพปญหาในการใช
บริการของบริษัทจํานวน 97 ชุด 

- เก็บขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณ คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน  ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
การตลาด B1/1 , B1/7  คุณ พิภพ พ่ึงทรงธรรม ผูจัดการทีมB1/1 และคุณ ธรรมวิทย ไตวัลย รองผูจัดการทีม B1/1 โดยใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหทราบขอมูลเชิงลึก (In depth Interview) 
เกี่ยวกับ แนวโนมตลาด สภาวะการแขงขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบกับบริษัท
หลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
          โดยคนควาจากแหลงตางๆ ทั้งในสวนของขอมูลบริษัท ขาวสารขอมูล สภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

คูแขง ลูกคา  และเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจนายหนาซื้อ-ขายหลักทรัพย 
 
ผลการศึกษา  

จากการศึกษา เรื่อง ปญหา  กลยุทธธุรกิจ  และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา บริษัท
หลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) การกําหนดทางเลือกกลยุทธ (Strategic 
Formulation) การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ (Strategic Implementation & Control) ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล ผู
ศึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาโดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

           สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มากที่สุดมีอายุ 35-39 ป รองลงมามีอายุ 40-44 

ป สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว/อยูดวยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุดมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/แมบาน 
รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, หางราน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 - 70,000 บาท รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 30,001 - 50,000 บาท  

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะการลงทุน 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณเลนหุนสามัญ 1-5 ป และ 6-10 ป รองลงมามี

ประสบการณเลนหุนสามัญมากกวา 10 ป สวนใหญมีวัตถุประสงคการเลนหุนสามัญเพื่อเงินปนผล และกําไรจากสวนตาง 
มากที่สุดมีระยะเวลาการลงทุนหุนสามัญระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป) รองลงมา ลงทุนระยะกลาง (3-6 เดือน) จะซื้อหุนสามัญ
ในกรณีเมื่อมีการจายปนผล รองลงมา เมื่อราคาต่ํากวามาตรฐาน มีลักษณะหุนที่จะซื้อโดยสวนใหญ เปนหุนที่มีเงินปนผลสูง 
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รองลงมา หุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี มีชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ทั้งเจาหนาที่การตลาด และ Internet/มือถือ 
รองลงมา เฉพาะเจาหนาที่การตลาด มีความถี่เฉลี่ยที่ลงทุนในหุนสามัญ 2-3 วัน / สัปดาห รองลงมามีความถี่เฉลี่ยที่ลงทุน 1 
วัน / สัปดาห  

 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัท

หลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
ความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคน
หรือบุคลากร และดานการจัดจําหนาย/สถานที่ ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานการ
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับนอย ไดแก ดานราคา  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ช่ือเสียงของบริษัท รองลงมา ไดแก ความมั่นคง ฐานะทางการเงินของบริษัท และบทวิเคราะหมีคุณภาพ สวน
ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก บริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส นาเชื่อถือ 
รองลงมา ไดแก ทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย เชน หุนสามัญ กองทุน ทองคํา เปนตน  

ปจจัยดานราคา (คาคอมมิชช่ัน คาบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตํ่ากวาที่อื่น) ที่ใชพิจารณาการ
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก สถานที่ต้ังของบริษัทอยูในแหลงธุรกิจ รองลงมา ไดแก มีชองทางการลงทุนที่หลากหลาย เชน ซื้อ/ขาย ผาน
ไดทั้งทาง  Marketing และทาง Internet เปนตน สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
ไดแก สถานที่ต้ังของบริษัทสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา ไดแก มีสาขาเปดใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
ไดแก บริษัทมีการจัดอีเวนท ออกบูธ ตามงานตางๆ เชน Set in the city , Money Expo เปนตน รองลงมา ไดแก บริษัทมีการ
แจกของแถม เชน การเปดบัญชีใหมของลูกคา, บริษัทมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ, บริษัทมีการจัดอบรมและงานสัมมนา
ตางๆ ใหลูกคา และบริษัทมีการแจกของขวัญตามเทศกาลตางๆ ตามลําดับ 

ปจจัยดานคนหรือบุคลากร พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก มารยาทของพนักงานตอลูกคามีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีช่ือเสียง มีความนาเชื่อถือ, ช่ือเสียงของ
นักวิเคราะห และพนักงานมีคําแนะนําในการลงทุนที่ดี ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยู
ในระดับมาก ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีมีใจรักงานบริการ รองลงมา ไดแก พนักงานสามารถดูแลลูกคาไดทั่วถึง และ
พนักงานมีความรู ความสามารถ ตามลําดับ 

ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก อุปกรณที่ใหบริการลูกคามีความทันสมัย เชน คอมพิวเตอร สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก ไดแก ที่ต้ังมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รองลงมา ไดแก บริษัทมีพ้ืนที่กวางขวาง
เพียงพอ ไมอึดอัด, บริษัทมีการตกแตงสถานที่ใหดูทันสมัย หรูหรา สะอาด และบริษัทมีเครื่องดื่ม/ของวาง สําหรับบริการ
ลูกคา ตามลําดับ 
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ปจจัยดานกระบวนการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก มีขั้นตอนการบริการ อยางเปนระบบ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก มี
การแนะนํา และนาํเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย  

 
สวนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ กับ

ลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญ 
 ปจจัยดานอายุมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานประสบการณเลนหุนสามัญ และ

ชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ปจจัยดานสถานภาพมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานชองทาง
การซื้อ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ปจจัยดานอาชีพมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานประสบการณเลนหุน
สามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในดานอื่นๆ สวนปจจัยดานเพศ ระดับ
การศึกษา และรายไดไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน และเมื่อ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ ดานราคา ดานสิ่งนําเสนอ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานความถี่เฉลี่ยที่ลงทุนในหุนสามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และปจจัยดานคนหรือบุคลากรมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญ
ที่เลือกใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในดานอื่น 

 
สวนที่ 5 ผลการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับแนวโนมตลาด สภาวะการแขงขัน อัตราการเติบโต ปญหาและ

อุปสรรคที่สงผลกระทบกับธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน)   
  จากการสัมภาษณเชิงลึก คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด B1/1 , 

B1/7  คุณ พิภพ พ่ึงทรงธรรม ผูจัดการทีมB1/1และคุณธรรมวิทย ไตวัลย รองผูจัดการทีม B1/1 ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโนม
ตลาดสภาวะการแขงขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่สงผลกระทบตอธุรกิจฯนายหนาคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ผูศึกษาสรุปผลไดดังนี้ 

 5.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท และสภาพแวดลอมโดยทั่วไป และปจจัยท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ และ
สภาพการแขงขัน 

   ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่มีบริการที่หลากหลาย สวนใหญลูกคาที่มาใชบริการจะมี
หลากหลายกลุมอาชีพ และหลายวัย เชน  กลุมแมบาน กลุมวัยกลางคน แตกลุมที่เปนลูกคาประจําที่มาใชบริการสวนใหญจะ
เปนคนในกลุมวัยกลางคน ทั้งหญิงและชาย ที่มีฐานะดี มีอายุต้ังแตอายุ 20 กวาๆถึง 70 ปขึ้นไป การแขงขันในเขตพื้นที่ที่
ต้ังอยูในสํานักงานใหญ อาคารสินธรซึ่งมีคูแขงมากมาย และในปจจุบันกฎระเบียบตางๆของตลาดหลักทรัพย และ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีความเขมงวดมากยากตอการปฏิบัติงานจริง จึงมี
ความเสี่ยงในการทํางานสูง โดยเราแขงขัน โดยใหพนักงานการกระตุนตอนักลงทุนทั้งที่เปนลูกคาและไมใชลูกคา เชน 
โทรศัพทไปรายงานบทวิเคราะหหรือสง E-mail ไปใหลูกคาทุกวันเพื่อเปนการกระตุนการซื้อ/ขายหุนสามัญของลูกคา และ
นอกจากนี้เรายังไดออกบูธไปยังพื้นที่ตางๆ เพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น  
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   ปจจัยทางดานเศรษฐกิจถือวาสําคัญที่สุด ถาเศรษฐกิจดีความตองการลงทุนในหุนสามัญก็จะ
เพิ่มมากขึ้นไปดวยและก็ตองคํานึงถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ยเพราะถาแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขึ้นนักลงทุนสวนใหญจะซื้อ/
ขายหุนสามัญลดลง รองลงมาคือปจจัยทางดานการเมืองเพราะถาการเมืองมีความมั่นคงจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับ
นักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศได     

   ดานคูแขงขันของเรามีมากมายเนื่องจากมีบริษัทหลักทรัพยเยอะรวมถึงพวกกองทุน  ซื้อ/ขาย
สินคาการเกษตรลวงหนา และรวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร พวกนี้ถือวาเปนคูแขงที่สงผลกระทบกับบริษัทของเรา
ทั้งนั้น  

   5.2 ขอมูลสําหรับการกําหนดทิศทาง ปจจัยแหงความสําเร็จ เปาหมายขององคกร 
เราตองคอยดูแลรักษาลูกคาเดิมคอยติดตอกับลูกคาใหมีการซื้อ/ขายหุนสามัญอยางสม่ําเสมอ และระวังไมให

ใครมาแยงลูกคาไป และนอกจากนี้ตองหาลูกคารายใหม โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมลูกคารายใหญที่มีมูลคาการซื้อขายสูง
และมีประสบการณในการลงทุนที่ดี  โดยใชจุดแข็งของเราคือการมีทีม Marketing ที่มีคุณภาพมีประสบการณทํางานเปนทีม
ในการบริการลูกคาประกอบกับการมีนักวิเคราะหที่มีช่ือเสียงและหองคาที่ทันสมัย ซึ่งสามารถสรุปออกมาเปนกลยุทธตาม
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แผนกลยุทธการตลาดจากการสัมภาษณผูบริหาร 

กลยุทธ/ แผนการตลาด แผนดําเนินการ ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1 
maintain ลูกคาเกา 
ติดตอและ
ใหบริการที่ดีที่สุด 

บริการความสะดวกสบาย รวมถึง
การติดตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

ตอเนื่อง ทั้งป 
ลูกคาประทับใจ ไมยายไปไหน
และมีบัญชี activeตลอดเวลา 

2 
เจาะกลุมลูกคาราย
ใหญ 

เขารวมกิจกรรมสานความสัมพันธ
กับลูกคาเพื่อขยายฐานลูกคาให
กวางขึ้น 

ตอเนื่อง ทั้งป 
สราง volume ใหทีมงาน และ
เพื่อบริษัท 

3 

อบรมพนักงานให
มีจรรยาบรรณ และ
ใหบริการที่ดีตอ
ลูกคาและองคกร 

สงอบรมตามหลักสูตรของ TSIและ
ตามแผนของบริษัท 

ตามแผนบริษัท 

พนักงานมีความเปนมืออาชีพมี
ความรู และจรรยาบรรณที่ดีทํา
ใหบริษัทมีช่ือเสียงที่ดีในระยะ
ยาว 

4 

เตรียมความพรอม
ทีมงานในการ
รองรับกับตลาด
ตราสารใหมที่จะมี
การซื้อขายไดใน
อนาคตโดยการ
อบรมพนักงาน 

ใหความรวมมือกับบริษัทเต็มที่ใน
การสงบุคลากรเขาอบรม เพื่อ
พัฒนาองคกรไปพรอมๆกัน 

ตามแผนบริษัท 
พนักงานมีความพรอมที่จะรวม
พัฒนาบริษัทใหแขงขันกับ
ภายนอก อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษา  
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 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)  เริ่มจากการวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจ  แนวโนมอุตสาหกรรมของธุรกิจ รวมทั้งการเก็บขอมูลปฐมภูมิ
โดยการสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บแบบสอบถามจากผูที่มาใชบริการ เพื่อนํามาวิเคราะหปญหาและกําหนดกลยุทธที่
เหมาะสมสําหรับองคกร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยพบวา ดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคนหรือ
บุคลากร และดานการจัดจําหนาย/สถานที่ ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับ
มาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับนอย ไดแก ดานราคา  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
ช่ือเสียงของบริษัท รองลงมา ไดแก ความมั่นคง ฐานะทางการเงินของบริษัท และบทวิเคราะหมีคุณภาพ สวนขอที่มี
ความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก บริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส นาเชื่อถือ รองลงมา 
ไดแก ทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย เชน หุนสามัญ กองทุน ทองคํา เปนตน  

ปจจัยดานราคา (คาคอมมิชช่ัน คาบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตํ่ากวาที่อื่น) ที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก สถานที่ต้ังของบริษัทอยูในแหลงธุรกิจ รองลงมา ไดแก มีชองทางการลงทุนที่หลากหลาย เชน ซื้อ/ขาย ผานไดทั้งทาง  
Marketing และทาง Internet เปนตน สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก สถาน
ที่ต้ังของบริษัทสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา ไดแก มีสาขาเปดใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก 
บริษัทมีการจัดอีเวนท ออกบูธ ตามงานตางๆ เชน Set in the city , Money Expo เปนตน รองลงมา ไดแก บริษัทมีการแจก
ของแถม เชน การเปดบัญชีใหมของลูกคา, บริษัทมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ, บริษัทมีการจัดอบรมและงานสัมมนาตางๆ ให
ลูกคา และบริษัทมีการแจกของขวัญตามเทศกาลตางๆ ตามลําดับ 

ปจจัยดานคนหรือบุคลากร พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
มารยาทของพนักงานตอลูกคามีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีช่ือเสียง มีความนาเชื่อถือ, ช่ือเสียงของ
นักวิเคราะห และพนักงานมีคําแนะนําในการลงทุนที่ดี ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยู
ในระดับมาก ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีมีใจรักงานบริการ รองลงมา ไดแก พนักงานสามารถดูแลลูกคาไดทั่วถึง และ
พนักงานมีความรู ความสามารถ ตามลําดับ 

ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก อุปกรณที่ใหบริการลูกคามีความทันสมัย เชน คอมพิวเตอร สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยู
ในระดับมาก ไดแก ที่ต้ังมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รองลงมา ไดแก บริษัทมีพ้ืนที่กวางขวางเพียงพอ ไมอึด
อัด, บริษัทมีการตกแตงสถานที่ใหดูทันสมัย หรูหรา สะอาด และบริษัทมีเครื่องดื่ม/ของวาง สําหรับบริการลูกคา ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มี
ขั้นตอนการบริการ อยางเปนระบบ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก มีการ
แนะนํา และนําเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย  
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 ดังนั้นจากการศึกษาผลการวิเคราะหที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดในขางตนนั้น ทั้งปจจัยภายใน และภายนอกของ 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจ  
แนวโนมอุตสาหกรรมของธุรกิจ รวมทั้งการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บแบบสอบถาม เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหปญหาและกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับองคกร ผูศึกษาจึงขอสรุปแนวทางในการกําหนดกลยุทธของ
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)  ไดดังตอไปนี้   

 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
กลยุทธมุงเนนการเติบโต (Growth Strategy) โดยเลือกกลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth 

Strategy) โดยการขยายสาขาเพิ่มขึ้นไปยังเขตพื้นที่ตางๆ ในประเทศเพื่อรองรับความตองการใชบริการ ครอบคลุมกลุม
ลูกคาเปนบริเวณกวาง และมุงเนนการสงเสริมการขาย  

การขยายสาขาทําใหตองสั่งสินคาจําพวกอุปกรณสํานักงาน รวมถึง อิเล็กทรอนิกสตางๆในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ตนทุนในการสั่งสินคาลดลง และการขยายสาขาอยางตอเนื่องยังมีผล
ตอสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและยังคงรักษาสวนแบงทางการตลาดไวไดทําใหบริษัทมีความแข็งแกรงเหนือคู
แขงขันในระยะยาวและตองมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง และมีการขยายตลาดไปยังกลุมเปาหมายใหม ๆ รวมทั้งยังมีการ
สรางเอกลักษณเฉพาะ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในสินคาและบริการ ที่แตกตางจากบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ เพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายที่มีอํานาจในการใชจายมากขึ้นไดอยางแทจริง รวมถึงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโครงสรางภายในองคกรใหมีการบรหิารจัดการในเรื่องกระบวนการดําเนินงานทางดานการบริการตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยคํานึงถึงความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคาเปนหลัก 

 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
 กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง ( Focus Differentiation Strategy) คือ มุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มี

ความแตกตางจากตลาดรวมเปนหลัก โดยการสรางบริการที่มีเฉพาะเจาะจงมีความแตกตางมากขึ้น เพื่อสามารถสนองตอบ
ความตองการของตลาดเฉพาะได เชน การเจาะตลาดกลุมนักศึกษา การสรางความแตกตางนี้จะเปนการสรางความจงรักภักดี
ในตราสินคาของลูกคาในตลาดยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
เนื่องจากบริษัทฯ จะไดรับความเชื่อถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจากลูกคา  

 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  
 ใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในดานการบริการ ที่จะตอบสนองตอความตองการของลูกคาในปจจุบัน และอนาคต การ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันได โดยสามารถนําเสนอกลยุทธทางการตลาดที่
เหมาะสมไดแก 

 -กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing) 
 -กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 7 P’s (Marketing Mix Strategy) 
 -กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM Strategy) 
 -กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Building)  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจากทาน อาจารยยุพิน  พิทยาวัฒนชัย อาจารยที่ปรึกษา 

รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด ทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไข
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เนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ รวมทั้ง อาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ และ อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ ที่
กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้และคอยใหความชวยเหลือ 
แนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ดังนั้นทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทานตางๆ เหลานี้เปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโทและขอบคุณเพื่อนๆ รวมถึง
พ่ีๆ นองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจา และคุณ กฤศณสรรค    ธีรพรอมรรัตน ที่ไดใหความสนับสนุน ชวยเหลือ ตลอด
ระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณผูที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูลมาใชในการวิเคราะห
 สุดทายนี้ ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับทานที่สนใจเพื่อ
นําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของการใชบริการ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยทุธ  
ของธุรกิจการใหบริการในปมน้ํามันเขตลาดพราว  : กรณีศึกษา บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) 

 
พัลลภา เนตรสุทัศน และ จินตจุฑา อิสริยภัทร 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------------------  

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและ พฤติกรรมของการใชบริการ กลยุทธการตลาด 
และ การจัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจการใหบริการในปมน้ํามันเขตลาดพราวกรณีศึกษา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  
วัตถุประสงคของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของสถานีน้ํามัน  ศึกษาขอมูลสวนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชบริการ  2) เพื่อมายืนยันปญหาที่เกิดขึ้นวาเกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางไรบาง 3) เพื่อนํามากําหนดกล
ยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธที่ทําใหเพิ่มความสามารถทางการแขงขันได  

 
ภาพรวมขององคกร 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เริ่มแปรรูปเปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 2 หมื่นลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2 พันลานหุน โดยมี กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ 
เปนบริษัทดานพลังงานของไทยที่แปรรูปมาจาก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซึ่งมาจากการรวมกิจการพลังงานของรัฐ
ทั้ง 2 องคกร คือองคการเชื้อเพลิงและองคการกาซธรรมชาติแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติและน้ํามัน
ปโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปโตรเคมีที่เนนการใชกาซธรรมชาติเปนหลัก รวมทั้งธุรกิจตอเนื่อง เปนบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจดานพลังงาน แบงการดําเนินงานออกเปน 4 กลุม ธุรกิจ ดังนี้ 

  1. กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดย
ครอบคลุมตั้งแตการสํารวจและผลิต การจัดหา การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย 
โดย ปตท. เปนเจาของและผูดําเนินการโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Network) ทั้งบนบกและในทะเล
และเปนผูดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติราย
ใหญที่สุดในประเทศไทย 

2. กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น ปตท. ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจรผานบริษัทในกลุม ปตท. 8 แหง 
โดยเริ่มตั้งแตการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลางและขั้นปลาย ทั้งสายโอเลฟนสและอะโรเมติกส จน
ปจจุบันกลุม ปตท. กลายเปนหนึ่งในกลุมผูผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีรายใหญของประเทศ และเปนอันดับตน ๆ ในภูมิภาค
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. กลุมธุรกิจน้ํามัน  
  การตลาดคาปลีก (Retail Marketing) จัดจําหนายเช้ือเพลิงผานเครือขายสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. ซึ่งมีอยูทั่ว
ประเทศกวา 1,146 แหง (ไมรวมสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่ดําเนินงานภายใตบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด) โดย
พัฒนาสถานีบริการภาพลักษณใหมครบวงจรในรูปแบบ PTT Park พรอมขยายธุรกิจ คาปลีกในสถานีบริการ อีกทั้งเปนผูนํา
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การคนควาและพัฒนาพลังงานทดแทนพรอมจําหนายเปนรายแรกของ ประเทศ ทั้ง“น้ํามัน แกสโซฮอล” “น้ํามันดีเซล-
ปาลมบริสุทธิ์” และ “น้ํามันไบโอดีเซล” โดยลาสุด ปตท. ไดพัฒนา “น้ํามันแกสโซฮอล E85” เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑทางเลือก
ใหแกผูบริโภค และเปนการสนับสนุนภาคการเกษตรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ปตท. ไดทําหนาที่รักษาระดับราคาน้ํามันมิให
ผูบริโภคไดรับความเดือดรอนในขณะ ที่ราคา น้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้น ดวยการชะลอการปรับขึ้นราคาน้ํามันขายปลีกชา
กวาผูคาน้ํามันรายอื่นเพื่อ รับภาระแทนผูบริโภค ทําให ปตท. ครองใจผูบริโภคโดยมีสวนแบงการตลาดในระดับสูงสุดเปน
อันดับหนึ่งอยางตอ เนื่องนับตั้งแตป 2536 เปนตนมา  

4. กลุมการคาระหวางประเทศ  ประกอบธุรกิจดานการจัดหา การนําเขา การสงออกและการคาระหวางประเทศ 
ครอบคลุมน้ํามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเลียมพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการทําการคาระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพในการ
แขงขันและทํากําไรจากการคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและ ผลิตภัณฑอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มมูลคาทางการคาใหแกกลุม 

ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
ปญหาระดับองคกร  
เนื่องจากวา ปตท. เปนธุรกิจขนาดใหญระยะเวลากอต้ังมานาน และในธุรกิจมีปมน้ํามันเปนของตนเอง มีบทบาทสําคัญ

ในเรื่องของน้ํามัน สวนแบงทางการตลาดในแตละปดีขึ้นเรื่อยๆมาตลอด ดังนั้นการรักษาสวนแบงทางการตลาด และ ปตท.
จึงเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจาก ปตท. ไดกําหนดไววาจะขึ้นเปน Top 100 Global Brands ภายในป 2020 ซึ่งปจจุบันอยูในอันดับที่ 
155 โดยการจัดอันดับโดย Global Fortune 2011 ปญหาในระดับองคกรตอนนี้จะอยูที่จะทําอยางไรใหองคกรพัฒนาไปใน
ระดับโลกได ไมใชอยูแตในประเทศเทานั้น 

ปญหาระดับธุรกิจ (ธุรกิจน้ํามัน) 
จากผลประกอบการถือวาประสบผลสําเร็จจากการขยายสถานีบริการน้ํามันของ ปตท. แตการขยายสถานีบริการ

น้ํามัน ตองควบคูไปกับการวางกลยุทธและการวางแผนดานธุรกิจ อาจยังบริหารไดไมสมบูรณทําใหการแขงขันในดานบุคล
การยังสูกับคูแขงอื่นไมได สวนสถานีบริการน้ํามัน ปจจุบันคูแขงไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมวาจะเปนเทคโนโลยีและ
สภาพแวดลอม ทําให ปตท. ตองสรางความแตกตางในเรื่องเทคโนโลยี การพัฒนาคน และยังตองสรรหาพื้นที่เพื่อขยาย
โรงงานไปยังประเทศในอาเซียนดวย 

ปญหาระดับหนาที่ (ผลิตภัณฑการบริการขั้นพื้นฐานในสถานีบริการน้ํามัน) 
จากรายงานประจําปของ ปตท. พบวาในป 2553 ปญหาระดับปฎิบัติการ ที่เกิดขึ้นของ ปตท. ทั้งหมด 6 เรื่อง

ดวยกัน ไดแก รานคาในสถานีบริการน้ํามัน คุณภาพน้ํามัน อุปกรณในสถานีบริการ ราคาน้ํามัน สถานีบริการ และการ
บริการของพนักงานเติมน้ํามัน ถึงแมวาปญหาเหลานี้จะไมกระทบกับสวนแบงทางการตลาดของ ปตท. ในปนี้ แตในระยะ
ยาวจะทําใหความเชื่อมั่นในชื่อเสียงลดลง สงผลถึงสวนแบงทางการตลาดลดลงดวย ในระยะสั้น ปตท. จะถูกแยง
ผูใชบริการไป ทําใหรายไดของธุรกิจและรานคาที่อยูในสถานีบริการลดลง  

  ปญหาสําหรับกรณีนี้ จึงมุงศึกษา ปญหาการบริการของพนักงานเติมน้ํามัน 30% และปญหาสถานีบริการน้ํามัน 26% 
เพื่อนํามากําหนดกลยุทธการตลาดและการจัดการกลยุทธตอไป 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของการใชบริการ กลยุทธการตลาด และ การจัดการเชิงกล
ยุทธ ของธุรกิจการใหบริการในปมน้ํามันเขตลาดพราว : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ใชการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชวิธีศึกษาทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดยใชเครื่องมือตางๆ ในการ
วิเคราะหประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับ
หนาที่ 
 
การเก็บขอมูล (Data Collection) 
 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) 

ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลของบริษัทและรายละเอียดตางๆ จากทาง Annual report, 
แบบฟอรม 56-1, เว็บไซตของบริษัท และเอกสารงานวิจัย 
 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data)  

จัดทํา 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการทํา Survey จากกลุมผูใชบริการสถานีบริการปมน้ํามัน จํานวน 230 
ชุดโดยทําการออกแบบ แบบสอบถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค การวัดคุณภาพความพึงพอใจในการใช
บริการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) การสัมภาษณ ผูประกอบการสถานีบริการ
ปมน้ํามนั สาขาลาดปลาเคา ซึ่งอยูในเขตลาดพราว จํานวน 1 ทาน 

  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากผลการทําแบบสอบถาม สามารถนํามากําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด โดยจากผลการทํา
แบบสอบถามจะใชปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความสําคัญในการใชบริการ ที่มีระดับปานกลางนํามากําหนดกลยุทธกอน
เปนอันดับแรก สวนในระดับมากจะทําไปขั้นที่สองตามลําดับ ดังนี้  

1. กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ซึ่งผูใชบริการใหระดับความสําคัญปานกลาง จะใชกลยุทธ
การโฆษณาผานสือโทรทัศน ณ ขณะนี้ จะเนนไปทางรักสิ่งแวดลอม การสงเสริมการตลาดผานทางสื่อโทรทัศน  ก็จะให
เห็นวาเปนปมที่ทําใหผูใชบริการรูสึกวามาเติมน้ํามันที่ ปตท. แลวคุณไดรักษาโลกไวดวย 

การทําโปรโมชั่นกับหางชั้นนําในประเทศเปนคูปองสวนลด หรือบัตรเติมน้ํามันฟรี เมื่อซื้อสินคาครบจํานวนที่
กําหนด และกิจกรรมชิงราลวัล บัตรเติมน้ํามันฟรี 500 บาทเมื่อมีการสงขอความหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับ ปตท. หรือ 
สิ่งแวดลอมเขามาชิงรางวัล  

การทําโปรโมชั่นรวมกับรานคาในสถานีบริการปมน้ํามัน จะทําการสลับกันทําโปรโมชั่นรวม เชน  
Café amazon สะสมแตมจากการเติมน้ํามันครบ 10 ดวง เมื่อเติมน้ํามันครบ 800 บาท เพื่อรับกาแฟพรอมแกว Café 

amazon ฟรี 1 แกว 
7 – Eleven เมื่อเติมน้ํามันครบ 800 บาท สามารถนําไปแลกขนมขบเคี้ยวไดตามที่กําหนด 
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การทําโปรโมชั่นกับโรงแรมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ สะสมยอดการเติมน้ํามันเพื่อนําไปเปนสวนลดคาโรงแรมที่
พัก โดยทาง ปตท.และโรงแรมจะตองกําหนดเปอรเซ็นตของเงินในการเติมน้ํามันเปนลําดับๆ เชน เติม 1,000 บาท สามารถ
ลดคาที่พักได 10% จากราคาปกติ 

2. กลยุทธบุคคลากร (People Strategy)  ซึ่งผูใชบริการใหระดับความสําคญัปานกลาง 
คุณภาพการบริการซึ่งถือเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาพนักงานตอเนื่อง เพื่อ

คุณภาพในการบริการที่ดีของพนักงาน ควรมีสิ่งกระตุนที่เปนรางวัลเพื่อจูงใจและตอบแทนใหพนักงาน เพื่อรักษาคุณภาพ
ในการใหบริการ และควรมีทั้งการใหรางวัลสําหรับพนักงานที่บริการถึงเกณฑและบทลงโทษสําหรับพนักงานที่มีคุณภาพ
การใหบริการที่ไมถึงเกณฑ เพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการ และชื่อเสียงของ ปตท. 

3. กลยุทธดานกระบวนการ ( Process Strategy) ซึ่งผูใชบริการใหระดับความสําคัญปานกลาง 
การใหบริการอยางถูกตอง ไมวาจะเปนจากความแมนยําของหัวจาย ความรวดเร็วของพนักงาน  และการแจงเวลา

เปด-ปด หรือกลาวคําทักทายกับผูใชบริการ เพื่อทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 
4. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งผูใชบริการใหระดับความสําคัญมาก  
จะตองพัฒนาภายในสถานีบริการปมน้ํามันของ ปตท. ใหดีอยูตลอด ภายในสถานีบริการปมน้ํามันมีผลิตภัณฑ

และการบริการที่มากมายอยูแลว ไมวาจะเปน น้ํามันที่มีหลากหลายชนิด ดานน้ํามันจะตองพัฒนาคุณภาพน้ํามันใหดีขึ้น
เรื่อยๆแตฐานราคายังตองอยูที่เทาเดิม อุปกรณหัวจายตางๆจะตองมีความแมนยํา ดังนั้นควรจะมีการติดตามปรับปรุง วัด
มาตราฐานของหัวจายอยูตลอด เพื่อยกระดบัสถานีบริการฯ และเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ และในอนาคตมากกวา 
10 ปขางหนาการพัฒนาของเทคโนโลยีจะทําใหภายในปมน้ํามันมีหัวจายแบบหยอดเหรียญเกิดขึ้น ซึ่งจะมีความแมนยํามาก
ของหัวจาย 

5. กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) ซึ่งผูใชบริการใหระดับความสําคัญมาก  
ปกติ ปตท. จะมีสถานีบริการฯ ตามถนนหลักๆอยูแลว แตควรเพิ่มชองทางในการใหบริการสถานีบริการฯใหมาก

ขึ้นตามถนนเล็กๆ ดวย โดยทําสถานีบริการขนาดเล็กลงจากถนนหลัก อาจจะใหบริการน้ํามัน รานสะดวกซื้อ เปนตน พรอม
ทั้งปรับปรุงสถานีบริการปมน้ํามันที่คิดวา สิ่งแวดลอมภายในสถานีบริการฯดูไมสะอาด ไมสดชื่น ไมกวางขวาง ใหแลดู
สะอาดตาขึ้น  

6. กลยุทธหลักฐานทางกายภาพ (Physical  Evidence) ซึ่งผูใชบริการใหระดับความสําคัญมาก 
จะตองสรางคุณภาพโดยรวม ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาด การตกแตงที่สวยงาม การอํานวยความสะดวกที่

จอดรถ ปายโลโก  การพูดจาตองสุภาพออนโยน  และการใหบริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 
 

สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

1 กลยุทธองคกร (Corporate Level Strategy) 
ปญหาระดับองคกรที่พบ คือ ปตท. ใหความสําคัญไปที่การขึ้นเปน Top 100 Global Brands จะเห็นวาปญหาใน

ระดับองคกรตอนนี้จะอยูที่จะทําอยางไรใหองคกรพัฒนาไปในระดับโลกได ไมใชอยูแตในประเทศเทานั้น ดังนั้นกลยุทธ
ระดับองคกรที่ใชในการแกไขปญหา คือ กลยุทธปรับเปลี่ยนเพื่อทําใหธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการจะนําองคกรให
อยูในอันดับ Top 100 Global Brands ใหได 
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1. การจะขยายองคกรไปยังตางประเทศ ทําให ปตท. ยังไมใชองคกรพลังงานที่ใหญที่สุดในโลก ดังนั้น ปตท. ตอง
มีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง และสวนหนึ่งที่จะเพิ่มความแข็งแกรงของ ปตท. ในสวนของระบบภายใน
องคกรของ ปตท. จะตองดีดวย ในเรื่องของ เทคโนโลยี บุคคล เพื่อการเติบโตไปพรอมกับการเติบโตอยางตอเนื่องของ
อุตสาหกรรมพลังงาน  

2. การขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ ปตท. ทําธุรกิจพลังงาน คือ การทําธุรกิจบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช
แลวหมดไป ฉะนั้น ปตท. จะตองเพ่ิมฐานขององคความรูเขาไปในองคกร ตองทําองคกรใหเปนสีเขียว และจะตองเปน
องคกรที่คิดคนเทคโนโลยีใหมๆขึ้นมาเพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ไดใชไปใหกลับคืนมา  

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  
ปญหาระดับธุรกิจ (ธุรกิจน้ํามัน) ที่พบ คือ การแขงขันในดานบุคลากร และเทคโนโลยี ทําให ปตท. ตองสราง

ความแตกตางในเรื่องเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร และการสรรหาพื้นที่ขยายโรงงานการผลิตไปยังประเทศในอาเซียน 
ดังนั้นกลยุทธระดับธุรกิจที่ใชในการแกไขปญหา คือ กลยุทธการเตรียมวางแผนในเรื่อง การตลาด  การปฏิบัติการ 

ไอที และการพัฒนาองคกร  
1. กิจกรรมในธุรกิจของ ปตท. จะใชเทคโนโลยีเขามาชวยในสวนที่สามารถชวยได เพื่อปองกันการผิดพลาดใน

ระบบที่จะเกิดขึ้น แตทั้งนี้เครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีก็ตองมีคนเขามาชวย ฉะนั้นคนก็จะตองมีความรูความสามารถ การ
ควบคุมคนจะตองควบคุมดวยจรรยาบรรณและหนาที่ของคนๆนั้น สุดทายถาคนปฎิบัติงานไดดีก็จะไดรับรางวัลในการ
ปฎิบัติงาน 

2. การที่จะขยายโรงงานไปยังประเทศเพื่อนบานเปนเรื่องยาก เพราะเราจะตองใชทรัพยากรในประเทศนั้นๆ ซึ่ง
ประชาชนของประเทศนั้นอาจจะไมยอม ธุรกิจจึงตองทํา CSR เพื่อใหประชาชนเขาใจกอน วาสิ่งที่กําลังจะทําเปนเรื่องที่ดี   

กลยุทธระดับผลิตภัณฑ (Function Level Strategy) 
ปญหาระดับผลิตภัณฑ (การบริการขั้นพื้นฐาน) ที่พบ คือ ปญหาสําหรับกรณีนี้ ซึ่งผูศึกษามุงประเด็นศึกษาคือ 

ปญหาการบริการของพนักงานเติมน้ํามัน 30%และปญหาสถานีบริการน้ํามัน 26% ดังนั้นกลยุทธระดับหนาที่ที่ใชในการ
แกไขปญหา มีดังนี้ 

  1. กลยุทธดานการวิจัยและพัฒนา วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคอยูตลอด เพื่อมาปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายใน
ของปมน้ํามัน การบริการ ใหทันตอความตองการของผูใชบริการ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่บกพรองในสถานีบริการ
และพนักงานในสถานีบริการปมน้ํามันใหดีขึ้น 

2. กลยุทธสวนประสมการตลาด (7 P’s) 
- กลยทุธผลิตภัณฑ (Product)  
ภายในสถานีบริการปมน้ํามันของ ปตท. มีผลิตภัณฑและการบริการที่มากมายอยูแลว ไมวาจะเปน น้ํามันที่มี

หลากหลายชนิด ดานน้ํามันจะตองพัฒนาคุณภาพน้ํามันใหดีขึ้นเรื่อยๆแตฐานราคายังตองอยูที่เทาเดิม อุปกรณหัวจายตางๆ
จะตองมีความแมนยํา ดังนั้นควรจะมีการติดตามปรับปรุง วัดมาตราฐานของหัวจายอยูตลอด เพื่อยกระดับสถานีบริการฯ 
และเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ และในอนาคตมากกวา 10 ปขางหนาการพัฒนาของเทคโนโลยีจะทําใหภายใน
ปมน้ํามันมีหัวจายแบบหยอดเหรียญเกิดขึ้น ซึ่งจะมีความแมนยํามากของหัวจาย 

- กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy)  
ปกติ ปตท. จะมีสถานีบริการฯ ตามถนนหลักๆอยูแลว แตควรเพิ่มชองทางในการใหบริการสถานีบริการฯใหมาก

ขึ้นตามถนนเล็กๆ ดวย โดยทําสถานีบริการขนาดเล็กลงจากถนนหลัก อาจจะใหบริการน้ํามัน รานสะดวกซื้อ เปนตน พรอม
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ทั้งปรับปรุงสถานีบริการปมน้ํามันที่คิดวา สิ่งแวดลอมภายในสถานีบริการฯดูไมสะอาด ไมสดชื่น ไมกวางขวาง ใหแลดู
สะอาดตาขึ้น  

- กลยุทธบุคคลากร (People Strategy)  
คุณภาพการบริการซึ่งถือเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาพนักงานตอเนื่อง เพื่อ

คุณภาพในการบริการที่ดีของพนักงาน ควรมีสิ่งกระตุนที่เปนรางวัลเพื่อจูงใจและตอบแทนใหพนักงาน เพื่อรักษาคุณภาพ
ในการใหบริการ และควรมีทั้งการใหรางวัลสําหรับพนักงานที่บริการถึงเกณฑและบทลงโทษสําหรับพนักงานที่มีคุณภาพ
การใหบริการที่ไมถึงเกณฑ เพื่อความพึงพอใจของผูใชบรกิาร และชื่อเสียงของ ปตท. 

- กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)   
การโฆษณาผานสือโทรทัศน ณ ขณะนี้ จะเนนไปทางรักสิ่งแวดลอม การสงเสริมการตลาดผานทางสื่อโทรทัศน  

ก็จะใหเห็นวาเปนปมที่ทําใหผูใชบริการรูสึกวามาเติมน้ํามันที่ ปตท. แลวคุณไดรักษาโลกไวดวย 
การทําโปรโมชั่นกับหางชั้นนําในประเทศเปนคูปองสวนลด หรือบัตรเติมน้ํามันฟรี เมื่อซื้อสินคาครบจํานวนที่

กําหนด และกิจกรรมชิงราลวัล บัตรเติมน้ํามันฟรี 500 บาทเมื่อมีการสงขอความหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับ ปตท. หรือ 
สิ่งแวดลอมเขามาชิงรางวัล  

การทําโปรโมชั่นรวมกับรานคาในสถานีบริการปมน้ํามัน จะทําการสลับกันทําโปรโมชั่นรวม เชน  
Café amazon สะสมแตมจากการเติมน้ํามันครบ 10 ดวง เมื่อเติมน้ํามันครบ 800 บาท เพื่อรับกาแฟพรอมแกว Café 

amazon ฟรี 1 แกว 
7 – Eleven เมื่อเติมน้ํามันครบ 800 บาท สามารถนําไปแลกขนมขบเคี้ยวไดตามที่กําหนด 
การทําโปรโมชั่นกับโรงแรมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ สะสมยอดการเติมน้ํามันเพื่อนําไปเปนสวนลดคาโรงแรมที่

พัก โดยทาง ปตท.และโรงแรมจะตองกําหนดเปอรเซ็นตของเงินในการเติมน้ํามันเปนลําดับๆ เชน เติม 1,000 บาท สามารถ
ลดคาที่พักได 10% จากราคาปกติ 
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธการตลาด และปจจัยในการสรางมูลคาตราสินคาท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ : 
กรณีศึกษาน้ําอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เปปซ่ี”บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

 
พีรภาส สุทธิเนตร, ดร.สวรส ศรีสุตโต 

ภาควิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------------------ 

 
บทคัดยอ  

 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การสรางมูลคาตราสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้ําอัดลมบรรจุขวด

พลาสติก “เปปซี่” บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานการณปญหาที่เกี่ยวของ
มูลคาตรายี่หอของบริษัทฯ รวมทั้งปญหาที่เกี่ยวของในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ดานการตลาดของ
บริษัทฯ 2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการแกปญหาทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ดานการตลาดของ
น้ําอัดลมตรา “เปปซี่” รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ และควบคุมประเมินผล   โดยไดออกแบบการวิจัยเปน
การศึกษาเรื่อง ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธและกลยุทธตลาด ผูศึกษาไดออกแบบการวิจัยแบบบูรณาการเปนการศึกษา
คนควาดวยตนเองในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากสองแหลงคือขอมูลทุติยภูมิและ
ขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการวิเคราะหและประมวลผลเพื่อเสนอแนะกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กล
ยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และ กลยุทธระดับหนาที่  

โดยสรุปนั้นปจจัยของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจน้ําอัดลม ไดแก การมีสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน, การ
ใหบริการที่ดีและการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ในสวนของโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจ
เครื่องดื่มนั้นจะขึ้นอยูกับการมีชองทางการจําหนายเพื่อเขาถึงผูบริโภคเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางธุรกิจของลูกคา  อันไดแก 
หางตลาดคาสงคาปลีกขนาดใหญ, ซุปเปอรมารเก็ต  รานคาสะดวกซื้อ  รานอาหารฟาสตฟูด  เปนตน อัตราเจริญเติบโตของ
ธุรกิจดังกลาวขึ้นอยูกับ ปจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนสําคัญ แนวโนมการเจริญเติบโต และการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมน้ําอัดลม เปนผลจากการสงเสริมและขยายกิจกรรมทางดานการตลาดเปนเกณฑโดยรวมถึง การโฆษณา, การ
จัดการสงเสริมการขาย,การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑใหมๆหรือการแนะนําสินคารสชาติใหมเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค
เปนผลใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยูอยางตอเนื่อง 
 ผลการสํารวจพบวามูลคาตราสินคา (Brand Equity) ของ “เปปซี่” นั้นอยูในเกณฑสูงทั้งหมด ยกเวนในสวนของ
เกณฑดานความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) นั้นมีเกณฑที่ตํ่ากวาดานอื่น ผูบริโภคจะหันมาบริโภคสินคา
ทดแทนทันทีถาตราสินคา “เปปซี่” หมด หรือไมมี ในดานของกลยุทธ ระดับองคกร จากการวิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการ
เติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากองคกรเปนองคกรขนาดใหญและไดรับความเชื่อถือจากผูประกอบการ และผูบริโภค
อยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่องคกรจะขยายธุรกิจ เพ่ือจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนการสราง
รายได สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจเครื่องดื่ม ดังนั้นการที่บริษัทจะดําเนินการขยาย
ธุรกิจจึงเปนการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ ความแข็งแกรง และสามารถทําใหองคกร
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสงผลใหธุรกิจใหมๆขององคกรไดรับความเชื่อถือและความไววางใจ 
สวนกลยุทธระดับธุรกิจคือ กลยุทธสรางความแตกตาง โดยจากจุดแข็งของบริษัทฯ คือการสรางนวัตกรรมใหมๆ และการ
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สนับสนุนตราสินคา โดยการสราง (Product Differentiation) ออกมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบโจทยของลูกคาที่มีความตองการ
ทีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

นอกจากนี้แลว ในดานของกลยุทธระดับหนาที่ องคกรควรเนนกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
Strategy) เปนกลยุทธที่ใชในการสรางยอดขายและใชในการแกไขปญหาในระดับ Function รวมกับกลยุทธเพิ่มเติม คือกล
ยุทธการจัดการความสัมพันธกับลูกคา CRM เพื่อใหบริษัทดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 
คําสําคัญ: กลยุทธองคกร, กลยุทธการตลาด, มูลคาตรายี่หอ, น้ําอัดลม, บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

 
1. บทนํา 
 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ไดกอต้ังโรงงานขนาดยอมแหงแรกขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร ณ ถนนสีลม และ
เริ่มเปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2496 เครื่องดื่ม (น้ําอัดลม) “เปปซี่” ไดเริ่มทยอยออกสูตลาดในประเทศ
ไทยไทยเปนครั้งแรก ดวยขวดขนาด 10 ออนซ  ภายใตคําขวัญโฆษณา “ดีมาก มากดี” (Quality Quantity) ปจจุบัน “เสริม
สุข” คือบริษัท ผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มที่นําความสดชื่นครบวงจร มาสูชาวไทยทั่วประเทศ และครองความเปนผูนําใน
ตลาดน้ําอัดลมมาถึง 5 ทศวรรษ นับตั้งแตวันแรกที่ "เปปซี่" ขวดแรกไดผลิตออกสูตลาดจากโรงงานสีลม โดยมีกําลังการ
ผลิต เพียงวันละ 20,000 ขวด จนถึงวันนี้ที่ เปปซี่, มิรินดา, เซเวนอัพ และเครื่องดื่มแหงความสดชื่นอีกมากมาย ถูกผลิตออก
จากโรงงานของเสริมสุข 5 แหง สูคลังสินคาในจังหวัดใหญๆมากมาย เพื่อกระจายไปยังรานคาทุกระดับทั่วประเทศกวา 
300,000 แหง (บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)) 
 สวนแบงทางการตลาดน้ําอัดลม ป พ.ศ. 2553 โดยมูลคารวมทั้งหมดที่ 36,000 ลานบาท ทั้งนี้ไดแบงประเภทของ
น้ําอัดลมไดดังนี้ น้ําดํา (โคลา) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 60 จากมูลคาทั้งหมด คิดเปนมูลคา 21,600 ลานบาท, น้ํา
สี (น้ําอัดลมสี) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 25 จากมูลคาทั้งหมด คิดเปน มูลคา 9,000 ลานบาท, น้ําขาว (เลมอน
ไลม) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 15 จากมูลคาทั้งหมด คิดเปนมูลคา 5,400 ลานบาท(นิตยสาร Marketeer)  
 การศึกษานี้จะทําการศึกษาในสวนของสวนแบงทางการตลาดน้ําดํา เนื่องจากมูลคาเฉพาะน้ําอัดลมสีดํา (โคลา) หรือ
ตลาดน้ําดํานั้นมีมูลคาสูงที่สุด อีกทั้งในปจจุบันมีการแขงขันที่สูง โดยสวนแบงทางการตลาดน้ําดํา ป พ.ศ. 2553 มีมูลคารวม
ทั้งหมดที่ 21,600 ลานบาท แบงเปน เจาหลัก ไดแก ตราสินคา เปปซี่, โคก, บิ๊กโคลา และอื่นๆ เชน อารซี โดยตราสินคา
“เปปซี่” นั้นเปนสินคาของ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) มี สวนแบงทางการตลาดมากที่สุดมาเปนอับดับที่ 1 ถึงรอยละ 
40 คิดเปนมูลคาประมาณ 8,640 ลานบาท, ตราสินคา “โคก” นั้นเปนสินคาของ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (มหาชน) มีสวน
แบงทางการตลาดเปนอันดับ 2 รอยละ 35 คิดเปนมูลคาประมาณ 7,560 ลานบาท, ตราสินคา “บิ๊กโคลา” นั้นเปนสินคาของ 
บริษัท อาเจไทย จํากัด มีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 3 รอยละ 22 คิดเปนมูลคาประมาณ 4,752 ลานบาท (นิตยสาร 
Positioning)  
 ในสภาวะการแขงขันในตลาดน้ําอัดลมที่รุนแรงนั้น ปจจุบันไมไดมีเพียงแคสองบริษัทหลักอีกตอไป แตยังมีคูแขง
รายใหมที่มีศักยภาพสูงมาแบงสวนแบงทางการตลาดไดอยางรวดเร็วและตั้งเปาหมายวาจะเปนเจาตลาดใหมภายในชวงเวลา
ไมนาน ดวยคูแขงรายเกาและรายใหมจะสงผลกระทบตอยอดขายและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทตลอดจนสราง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจตอไป โดยผูประกอบการรายใหมที่ใชตราสินคา “บิ๊กโคลา” แมจะทําตลาดในไทย
เพียง 5 ป แตมีอัตราเติบโตของยอดขายที่สูง บริษัท อาเจไทย จํากัด เขาสูตลาดดวยการผลิตและจําหนายน้ําอัดลมไมมี
คาเฟอีน ภายใตยี่หอ “บิ๊กโคลา (Big Cola)” เขาสูตลาดในป พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากปแรกที่ อาเจ กรุป (AJE GROUP) 
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เจาของน้ําดําตราสินคา “บิ๊กโคลา (Big Cola)” เขามาแบงสวนแบงทางการตลาด ในขณะนั้น มีสวนแบงทางการตลาด
ประมาณ 10-15% เทานั้น แตในระยะ 5 ปผานมา และภายในป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 สวนแบงทางการตลาดของของ 
“บิ๊กโคลา” ขยับขึ้นมากจาก 15% ภายในป พ.ศ. 2552 เปน 22% ในป พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ยังแบงสวนแบงทางการตลาดของ 
“โคก” และ “เปปซี่” 
 การเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขงรายใหมในตลาดอยางตอเนื่อง ดวยการสูญเสียดังกลาวจะสงผลกระทบ
ไปถึงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท กระทบไปถึงยอดขาย และรายไดของบริษัท ตลอดจนกําไรขององคกรที่ลดลง หมาย
รวมไปถึงเงินปนผลที่จะปนใหผูถือหุน มูลคาหุนที่ตกลง อีกทั้งมีโอกาสที่จะเสียตําแหนงผูนําตลาดในอนาคต 

 
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีลักษณะของปญหาทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับผลิตภัณฑหรือ
หนาที่ทางธุรกิจ ดังนั้นผูศึกษาไดหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาทําการวิเคราะหและวิจัยปญหาเพื่อใหทราบถึง
ลักษณะของปญหาอยางมีหลักการและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ใหดํารงอยูตอไปได โดยใช
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาครั้งนี้ 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ        

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) หมายถึงทิศทางรวมของธุรกิจซึ่งเปนทิศทางที่ใชอธิบายแนวทาง

รวมกันในการพัฒนา ธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม หรือเปนการกําหนดทิศทางที่
เปนเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของบริษัทโดยกําหนดวา องคกรจะมีการแขงขันที่ดําเนินไปในทิศทางใด เปนวิสัยทัศน 
(Vision) ที่ผูบริหารใชในการกําหนดทิศทางขององคกร อาจจะมีการกําหนดบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่เปนทางการ
หรือไมก็ได แตสามารถสื่อวิสัยทัศน ไปในแนวทางขององคกรที่ใหบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกสามารถรับรูได  

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนกลยุทธรวมขององคกรที่จะแสดงถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจทุก
อยางในอนาคตขององคกรได และสามารถแยกไดเปน 4 แนวทางตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจ  

 1. Growth Strategies โดยทั่วไปทุกองคกรนิยมที่จะเลือกกลยุทธนี้ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อที่จะใหธุรกิจมี
การขยายตัวหรือมีสวนแบงทางการตลาดมากขึ้น อาจเปนการหาตลาดใหมหรือกลุมเปาหมายที่วางไว กลาวคือกลยุทธที่
องคกรสามารถปรับและจัดสรรทรัพยากรภายในที่มีอยูใหสามารถฉกฉวยโอกาสจากสถานการณภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือการตลาดที่มากขึ้น 

 2. Stability Strategies เปนกลยุทธที่ตลาดและสินคาไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีการ ลงทุนเพิ่มเติม และ
ยังคงโครงสรางบริหารไวดังเดิม กลาวโดยสรุปกลยุทธที่องคกรไมสามารถปรับหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูเพื่อแสวงหา
โอกาสจากภายนอกได หรือสถานการณภายนอกไมเอื้ออํานวยตอการเติบโตขององคกร  

 3. Retrenchment Strategies เปนกลยุทธการหดตัวที่เกิดจากแรงกดดันจากสิ่งแวดลอม ภายในและ
สิ่งแวดลอมภายนอก เชนเทคโนโลยีที่ตายแลวยอมจะตองมีความตองการในตลาดลดลง ดังนั้นควรจะพิจารณาวาควร
ดําเนินงานตอไปไดหรือไม  

 4. Combination Strategies เปนการผสมผสานกลยุทธตามแนวทางทั้งสามขางตน มีการ ใชกลยุทธที่คูขนาน
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคกรที่มีผลิตภัณฑที่หลากหลายตองมีการผสมผสานกัน 
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กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) หมายถึง แนวทางหรือกลยุทธที่ใชในการบรรลุแผนทิศทางรวมของ

บริษัท กลาวคือกลยุทธธุรกิจเปนกลยุทธที่องคกรใชในการแขงขันในแตละอุตสาหกรรมในระดับนี้ กลยุทธที่ใชอาจ
หมายถึงกลยุทธในการขยายการตลาด (Market Expansion) กลยุทธในการขยายสวนแบงทางการตลาด (Market Penetration) 
กลยุทธในการพัฒนาการตลาด (Market Development) กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) และกลยุทธ
ในการขยายไปสูธุรกิจอื่น (Diversification) เปนการคัดเลือกกลยุทธทางธุรกิจที่จะเหมาะสมเพื่อกําหนดวาจะทําอยางไรใน
ระดับกลยุทธนี้ ซึ่งจะถือวาเปน (Mission) ที่สําคัญขององคกรแสดงถึงขอบเขตของการดําเนินกิจการ  

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนกลยุทธระดับที่สองขององคกรซึ่งสามารถที่จะแยกพิจารณาได 3 
แนวทาง  

 2.1 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost-Leadership Strategies)  
 2.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategies) เปนการใชความแตกตาง ของสินคาหรือ

ผลิตภัณฑเปนกลยุทธในการแขงขัน โดยสามารถสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคไดในรูปแบบที่คูแขงไมสามารถ
ทําได  

 2.3 กลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) เปนการมุงตอบสนองลูกคา เฉพาะกลุมในจํานวน
จํากัด โดยอาจจะเปนเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะตอบสนองลูกคาในกลุมไดดีกวาผูอื่น  

Cost Focus เปนการมุงเนนการทําตนทุนต่ําแตมุงเจาะกลุมลูกคาเฉพาะสถานที่โดยไมสนลูกคากลุมอื่นเลย  
Differentiation Focus เปนกลยุทธที่มุงเนนเฉพาะกลุมหรือสินคาเฉพาะอยาง และมีการเสนอสินคาหรือบริการที่

แตกตางจากคูแขง 
กลยุทธระดับสายงาน (Functional Strategy)  
 กลยุทธระดับสายงาน (Functional Strategy) หมายถึงแนวนโยบายตามสายการแบงงาน เปนการนํากลยุทธ

มาใชในระดับปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุไดซึ่งวัตถุประสงค (Objective) ขององคกรที่สามารถประเมินคาออกมาไดอยาง
ชัดเจน และจะเปนกลยุทธที่จะตองครอบคลุมทุกหนวยงานภายในองคกรใหมีการสอดประสานกันเพื่อความสําเร็จของกล
ยุทธระดับธุรกิจและระดับองคกร โดยมุงเนนไปที่หนวยปฏิบัติงาน เชน ดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การวิจัยและการพัฒนา เปนตน 

 
2.2 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด  

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ การซื้อ การใช หรือการบริโภค ซึ่ง
สามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการได องคประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย 5 ระดับ ไดแก 
   ผลิตภัณฑหลัก คือ ประโยชนพ้ืนฐานสําหรับผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะไดรับจากการซื้อสินคานั้นโดยตรง 
   รูปลักษณผลิตภัณฑ คือ ลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ประกอบดวย ระดับของ
คุณภาพ รูปรางลักษณะ การออกแบบ บรรจุภัณฑ ช่ือตราสินคา 
   ผลิตภัณฑที่คาดหวัง คือ คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับจากการซื้อสินคา หรือเปนขอตกลงใน
การซื้อสนิคา 
    ผลิตภัณฑควบ คือ ผลประโยชนเพิ่มเติมที่ผูซื้อจะไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคานั้นๆ ตัวอยางเชน การใหบริการ
ติดตั้ง การขนสง การรับประกัน การใหสินเชื่อ 
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 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ สวนของผลิตภัณฑควบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไป เพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาในอนาคต 
 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ หรือ หมายถึง ผลรวมของมูลคาที่
ผูบริโภคใชแลกเปลี่ยน เพื่อผลประโยชนในการมีหรือการใชสินคาหรือบริการ กลยุทธการต้ังราคาประกอบดวย 
 การต้ังราคาตามแนวภูมิศาสตร เชน การต้ังราคาสินคาแบบสินคาที่จัดสงหนาโรงงาน การต้ังราคาสงมอบราคาเดียว 
(การต้ังราคาแบบแสตมปไปรษณีย) การต้ังราคาตามเขต การต้ังราคาแบบผูขายรับภาระคาขนสง การต้ังราคาจากจุดฐานที่
กําหนด 
 นโยบายการใหสวนลดและสวนยอมให เชน สวนลดปริมาณสวนลดการคาหรือสวนลดตามหนาที่ สวนลดเงินสด 
สวนลดตามฤดูกาล สวนยอมใหจากการนํา สินคาเกามาแลก สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด สวนยอมใหจากการ
ผลักดันสินคา 
 การต้ังราคาเพื่อการสงเสริมการตลาด เชน การต้ังราคาลอใจการตั้งราคาเหยื่อลอ การต้ังราคาในเทศกาลพิเศษ การ
ขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยตํ่า สัญญาการรับประกันและการใหบริการ การลดราคาเพื่อ สงเสริมการขาย การคืนเงิน 
 การตั้งราคาใหแตกตางกัน เชนการตั้งราคาตามกลุมลูกคาการตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ การตั้งราคาตาม
ภาพลักษณ การต้ังราคาตามเวลา การต้ังราคาตามคูแขง 
 การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา เชน การตั้งราคาตามความเคยชินการตั้งราคาเลขคี่และเลขคู การต้ังราคาสินคาที่มี
ช่ือเสียง 
 การต้ังราคาสําหรับสินคาใหม เชน การต้ังราคาระดับสูงการตั้งราคาต่ําหรือการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด 
  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการ
เคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ในตัวสินคาหรือบริการ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ประเภทของ
ชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย 
 ชองทางการตลาดทางตรง หมายถึง การจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
โดยไมผานคนกลาง 
 ชองทางการตลาดทางออม หมายถึง การจัดจําหนายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ที่
ตองผานคนกลางหนึ่งรายหรือมากกวาหนึ่งราย 
 การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงกระบวนการทางดานการติดตอสื่อสารทางการตลาด ระหวางผูซื้อ ผูขาย 
และผูเกี่ยวของในกระบวนการซื้อ เพื่อเปนการใหขอมูลชักจูงใจหรือตอกย้ําเกี่ยวกับผลิตภัณฑและตรายี่หอ รวมทั้งเพื่อให
เกิดอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติ ความรูสึก และพฤติกรรมของกลุมเปาหมายประกอบดวย การโฆษณา 
การสงเสริมการขายพนักงานขาย และ การประชาสัมพันธ ในอดีตแตละกิจกรรมตางคน ตางทํา คนทําโฆษณา ก็ทําไปคนที่
คิดจะสงเสริมการขาย ก็ทําไป คนที่จะอบรมพนักงานขายก็ทําไป และคนที่ทาํประชาสัมพันธก็ทําไป โดยที่แตละคนหรือแต
ละสวนไมเคยมีการประสานงานหรือพูดคุยกันเทาไหร หลังจากที่โลกไดวิวัฒนาการดานคอมพิวเตอร โดยเฉพาะดาน 
Internet ทําใหระบบการสื่อสารในโลกนี้ ปรับเปลี่ยนไปอยางหนามือเปนหลังมือ ธุรกิจตางๆ ไดเปลี่ยนโฉมหนาไปในทันที 
ใครที่อยูในกระแส และไดปรับตัวนําเอาเทคโนโลยีของ Internet มาใชกอน ก็ไดเปรียบกอน เพราะมันชวยประหยัด
คาใชจายดานการสื่อสารไปไดอยางมหาศาล (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541 ข: 197 – 200) 
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการสรางมูลคาตราสินคา                                          
มูลคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง ตราหรือยี่หอของสินคาที่ผูบริโภคมองเห็นวามีคุณคา เปนตราที่ผูบริโภคมีทัศนคติ
ที่ดีตอคุณสมบัติของสินคา และช่ืนชอบตราสินคานั้น การสรางตราสินคาใหมีคุณคาทําไดโดยสรางความประทับใจในตรา
สินคา ซึ่ง Aaker (1991) ไดแนะนําองคประกอบของมูลคาตราสินคาไว 5 ประการคือ ความภักดีตอตราสินคา (Brand 
loyalty) d\การตระหนักถึงตราสินคา (Brand awareness) คุณภาพ (Perceived quality) ความสัมพันธของตราสินคา (Brand 
associations) และอื่นๆ เชน ขอไดเปรียบทางการแขงขัน 

 
3. วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง กลยุทธระดับองคกร กลยุทธการตลาด และปจจัยในการสรางมูลคาตราสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ : กรณีศึกษาน้ําอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เปปซี่” ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห สถานการณปจจัย
สิ่งแวดลอมและกําหนดปญหา โดยกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางแกปญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ 
รวมถึงกําหนดกลยุทธธุรกิจ, กลยุทธการตลาด, บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา ได
ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นตางๆ ดังนี้ การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
จากแหลงขอมูลตางๆเชน ตํารา เอกสารบทความตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจน้ําอัดลม ขอมูลจากเว็บไซต และจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหน้ําอัดลม 
ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลม, การเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณผูควบคุมสาขา บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) จํานวน  1 คน และใช
แบบสอบถามกับลูกคาอีก 120 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนลูกคาที่ดื่มน้ําอัดลมในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

4.1 พฤติกรรมผูบริโภคน้ําอัดลม 
 กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ปจจัยในการซื้อน้ําอัดลม คือ รสชาติ ความนาเชื่อถือชองตราสินคา ราคา และขนาด

บรรจุภัณฑ ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ บริโภคน้ําอัดลม 1-2 วันตอสัปดาห รองลงมาคือ 3-4 วัน, ทุกวัน, และ 5-6 
วัน ตอสัปดาห ซึ่งสวนใหญเลือกดื่มขนาด 1.25/1.5 ลิตร รองลงมาคือตํ่ากวา 500 มิลลิลิตร และขนาดระหวาง 501 มิลลิลิตร 
– 1 ลิตรและสวนใหญนิยมดื่มเปปซี่ โคก บิ๊กโคลา และ อารซี ตามลําดับ ในสวนของเปปซี่นั้น พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญนิยมดื่ม เปปซี่ ปกติ รองลงมาคือ เปปซี่แม็กซ และเปปซี่ทวิสต 

4.2 ภาพลักษณตราสินคา เปปซี่ 
 มีภาพลักษณที่ดี คือ เปนน้ําอัดลมที่มีมานาน เปนผูนําในตลาด มีสัญลักษณทันสมัย มีช่ือเสียง มีการจัดกิจกรรม

ดนตรี กีฬามากที่สุด มีคุณภาพนาเชื่อถือ และมีบรรจุภัณฑหลายขนาดมากที่สุด 
4.3 ความจงรักภักดีในตรา เปปซี่ 
 กลุมตัวอยางมคีวามจงรักภักดีตอเปปซี่อยูในระดับมาก เพราะ มีความเชื่อมั่นในตราสินคา มีความพึงพอใจเมื่อไดดื่ม

น้ําอัดลมตรานี้ เมื่อนึกถึงน้ําอัดลม จะนึกถึงเปปซี่เปนอันดับแรก และมีแนวโนมในการดื่มเปปซี่อีกในอนาคต จะดื่มตรานี้
เปนประจําและจะแนะนําผูอื่นใหดื่ม   

4.4 การรับรูคุณภาพ 
 รสชาติมีมาตรฐานทุกบรรจุภัณฑ รองลงมาคือ เช่ือมั่นในคุณภาพวารสชาติดีที่สุด และ บรรจุภัณฑสะอาด 
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4.5 ดานกลยุทธ 
 อุตสาหกรรมน้ําอัดลมเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแงของการจางงานโดยตรง และเปน

อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ ปจจุบันอุตสาหกรรมน้ําอัดลมมีแนวโนมชะลอตัวลง 
เนื่องจากปญหาดานตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การบริโภคที่ซบเซาลงจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมี
การแขงขันรุนแรงทั้งจากผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ 
โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เนนจุดขายทางดานสุขภาพ ซึ่งตลอดชวง 5 ปที่ผานมา การผลิตน้ําอัดลมของไทยคอนขางผันผวน 
ปริมาณการผลิตตอปอยูในชวง 2,000-2,300 ลานลิตร ยอดขายภายในประเทศในชวง 1-2 ปที่ผานมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง 
ในป 2553 มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 36,000 ลานบาท อัตราขยายตัวรอยละ 2.0 ปจจุบันอุตสาหกรรมน้ําอัดลมเปน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเปนสวนใหญ การสงออกเริ่มมีอัตราขยายตัวดีแตยังมีสัดสวนนอยมากเพียง
ไมถึง 1% ของยอดการผลิต 

การรับรูคุณภาพในตราสินคาน้ําอัดลมตรา “เปปซี่” รสชาติของน้ําอัดลมตรา “เปปซี่” มีความเปนมาตรฐานทุก บรรจุ
ภัณฑ รองลงมา คือ น้ําอัดลมตรา “เปปซี่” และ รสชาติดีที่สุดบรรจุภัณฑน้ําอัดลมตรา “เปปซี่” ทุกประเภทสะอาด, 
ปลอดภัย 

 อุตสาหกรรมน้ําอัดลมในประเทศไทยมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) ประกอบไปดวยโรงงานผูผลิต
ประมาณ 17 โรง มีการจางงานประมาณ 10,000 คน แตมีผูผลิตรายใหญเพียง 2 รายเทานั้น ที่ผลิตสินคาภายใตเครื่องหมาย
การคาช่ือดังจากตางประเทศ โดยในชวงที่ผานมามีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นไมมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตอง
ลงทุนสูง สินคาในตลาดมลัีกษณะไมตางกันทําใหเกิดการทดแทนกันไดงายในมุมมองของผูบริโภค น้ําอัดลมโดยทั่วไปแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ พวกที่ไมมีการผสมน้ําหวาน เรียกวา โซดา สวนอีกประเภทมีการผสมน้ําหวาน ปรุงแตงกลิ่นสีและ
รสชาติ ไดแก น้ําดํา (Cola) มีมูลคาตลาดประมาณรอยละ 75 ของตลาดน้ําอัดลมโดยรวม และที่เหลือประมาณรอยละ 25 คือ 
น้ําอัดลมประเภทน้ําสี เชน น้ําสม น้ําแดง น้ําเขียว และน้ําอัดลมที่มีสีขาว (Lemonade/lime) เปนตน 

 ในแตละปผูประกอบการมักนํากลยุทธการผลิตสินคาตัวใหมออกสูตลาดอยูเสมอ เพื่อครองสวนแบงการตลาดและ
กระตุนการบริโภคน้ําอัดลมใหกลับมาคึกคัก โดยน้ําอัดลมประเภทน้ําสีมักนิยมออกผลิตภัณฑใหมเพื่อกระตุนยอดขายอยู
เปน ระยะโดยเฉพาะชวงหนารอนซึ่งเปน High season ของตลาดน้ําอัดลม โดยการนําเสนอน้ําอัดลมที่มีกลิ่นและรสชาติ
ใหมๆ คลายกลิ่นผลไม เชน กลิ่นสับปะรด มะนาว องุน บลูเบอรรี่ เปนตน เพิ่มเติมจากน้ําสม น้ําแดง น้ําเขียว และน้ําขาว 
ซึ่งเปนสินคารสชาติดั้งเดิมที่มีประจําอยูในทองตลาด ขณะที่กลุมน้ําอัดลมประเภทน้ําดําใชกลยุทธในการปรับเปลี่ยนไป
ผลิตน้ําอัดลม ที่ปราศจากน้ําตาล หรือมีแคลลอรี่ตํ่า (No sugar / Zero sugar / Low calories) มาเปนจุดขายมากขึ้น เพื่อ
แขงขันกับเครื่องดื่มสุขภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนเปนทางเลือกใหกับผูรักสุขภาพและยังคงชื่นชอบการดื่มน้ําอัดลมอีก ดวย 

 แนวโนมอุตสาหกรรมน้ําอัดลมในปน 2555 คาดวาจะไมขยายตัวไปมากกวาปกอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน ตนทุนบรรจุภัณฑ ราคาน้ําตาลและสารใหความ
หวาน สงผลทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ผูประกอบการตองแขงขันกันมากขึ้นเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด อีกทั้งยัง
ตองรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไมใหเปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ โดยปจจุบันกระแสสุขภาพทําใหคนหันมาดูแลสุขภาพ
กันมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงทําใหอุตสาหกรรมน้ําอัดลมที่ถูกมองวาไมมี
ประโยชนตอสุขภาพไดรับผลกระทบไปดวย และที่สําคัญขณะนี้กรมสรรพสามิตอยูระหวางการพิจารณาปรับโครงสรางภาษี
ทั้งระบบ โดยน้ําอัดลมเปนหนึ่งในบัญชีสินคาที่คาดวาจะถูกปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นดวย 
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ดวยปจจุบันบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) นั้นสูญเสียสวนแบงทางการตลาดอยางตอเนื่อง การศึกษาในครั้งนี้ 
เพื่อนําไปใชแกไขปญหาที่ทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลงตลอดจนแนวโนมยอดขายต่ําลง ไมเปนไปตามที่คาดหมาย 
และการสรางมูลคาตราสินคา เพื่อใหเกิดความจงรักภักดีแกลูกคา (Channel Customer) และผูบริโภค (End User) โดยผู
ศึกษาไดวิเคราะหพรอมทั้งนํามาสรุปกลยุทธเพื่อนําไปแกไขปญหาดังนี้ 

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies) จากการวิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
เนื่องจากองคกรเปนองคกรขนาดใหญและไดรับความเชื่อถือจากผูประกอบการ และผูบริโภคอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเปน
โอกาสดีที่องคกรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนการสรางรายได สรางความมั่นคง
ใหกับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจเครื่องดื่ม โดยองคกรมีความถนัดในหลายดานอยูแลว ดังนั้นการที่
บริษัทจะดําเนินการขยายธุรกิจจึงเปนการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ ความแข็งแกรง และ
สามารถทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสงผลใหธุรกิจใหมๆขององคกรไดรับความ
เช่ือถือและความไววางใจ 

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategies) การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาธุรกิจสายการผลิตและจัดจําหนาย 
น้ําอัดลม “เปปซี่” ไดแกกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategies) มีจุดมุงหมายที่จะมุงเนนที่การสราง
ความแตกตางในระดับธุรกิจ ในดานผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางาน ที่สามารถทําใหนักธุรกิจหรือตัวแทนสามารถ
ทํางานไดงายขึ้น และที่สําคัญทําใหธุรกิจสามารถแยกและจดจําจุดเดนจนกลายเปนแข็งของธุรกิจ และเลือกที่จะทําธุรกิจ
รวมกับองคกรได 

กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies) มุงเนนการพัฒนาสวนผสมทางการตลาด และพัฒนาความสัมพันธ
ลูกคาตอไป 

ขอจํากัดในการวิจัย 
1. เนื่องจากเวลาที่มีจํากัด จึงทําใหการเก็บขอมูลในบางสวนเทานั้นไมวาจะเปนการสัมภาษณผูบริหาร การเก็บ

แบบสอบถาม จึงเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางสวนนอยเทานั้น 
 2. ขอมูลบางสวนเปนความลับของบริษัทจึงไมสามารถที่จะเปดเผยได จึงทําใหขอมูลไมสมบูรณเทาที่ควร 
 3. การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไมไดเก็บขอมูลของคูแขงเชิงลึกของคูแขงในอุตสาหกรรม อาจมีผลทําใหการวิเคราะห

บางสวนมีความคลาดเคลื่อน 
ขอเสนอแนะสําหรับนักวิจัย 

1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณเชิงลึกของผูบริหาร เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน
ของขอมูล รวมไปถึงการทําแบบสอบถามกับผูบริโภคเพื่อความแมนยําของขอมูล 

2. ควรมีการศึกษาขอมูลของคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห และกําหนดกลยุทธ
ขององคกร 
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ปญหาและความคิดเห็นของผูใชบริการ True Move  
เพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการองคกร  

กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

ภาวิณี  มะโนวงค และ ประทานพร โสภาจิตตวัฒนะ 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

----------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “ศึกษาปญหาและความคิดเห็นของผูใชบริการ True Move เพื่อกําหนดกลยุทธ
ธุรกิจ และกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการองคกร กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เนื่องดวย
ธุรกิจอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น มีการแขงขันที่คอนขางรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจําเปนที่ตองศึกษาถึงปญหาและ
กําหนดกลยุทธในการแกไขปญหา ผานกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวมถึงสภาพแวดลอมทางการตลาด เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจ มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้  เพื่อวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่ทําใหรายไดของกลุมธุรกิจ TrueMove ลดลง  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการ True Move และเพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มผล
ประกอบการขององคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ 

 
ภาพรวมขององคกร 
 บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น เปนหนึ่งในแบรนดที่แข็งแกรงและไดรับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ โดยเปนผู
ใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ดวยจํานวนผูใชบริการกวา 23 ลานรายทั่วประเทศ ความแข็ง แกรงของทรู เปนผล
จากยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซที่สามารถมอบความคุมคาและสิทธิประโยชนแกผูใชบริการ  ดวยการผสมผสาน
ประสิทธิภาพของโครงขาย ความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการตางๆ ภายในกลุม ทั้งนี้ ธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจของทรู 
ประกอบดวย  

- ทรูมูฟ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญอันดับที่สามของประเทศ ซึ่งยังคงสามารถรักษาสถานภาพที่
แข็งแกรงในตลาดบริการโมบาย อินเทอรเน็ต จากการเปนผูใหบริการที่มีเครือขาย Wi-Fi ที่ใหญที่สุดในประเทศ 

- ทรูออนไลน ผูใหบริการบรอดแบนดและโทรศัพทพ้ืนฐานรายใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นอกจากนี้ ยังเปนผูนําบริการโครงขายขอมูลของประเทศ  

- ทรูวิช่ันส ผูใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทั่วประเทศรายเดียวของประเทศ 
- ทรูมันนี่ ผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบออนไลน ประกอบดวย บริการชําระคาสินคา รวมทั้งบริการ

จอง-จายสินคาและบริการตางๆ อยางหลากหลาย  
- ทรูไลฟ ผูใหบริการดิจิตอลคอนเทนต และบริการอื่นๆ ตอบสนองไลฟสไตลผูบริโภค รวมทั้ง ธุรกิจทรูคอฟฟ 

ซึ่งเปนเครือขายรานกาแฟของทรู และแหลงรวมสินคาและบริการคอนเวอรเจนซของกลุม 
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ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
 รายไดจากบริการระบบเติมเงิน ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องจากการแขงขันใน โปรโมชั่นโทรภายในโครงขาย ซึ่ง
เริ่มมาตั้งแตกลางป 2553 ทั้งนี้ รายไดบริการระบบเติมเงินลดลงรอยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา การลดลงอยาง
ตอเนื่องของบริการระบบเติมเงิน ซึ่งเปนรายไดหลักของทรูมูฟ ทั้งที่มียอดผูใชบริการเพิ่มขึ้น 261,000 ราย แตยังมีรายได
ลดลง (มีการเพิ่มของผูใชบริการระบบรายเดือน 215,000 ราย ผูใชบริการระบบเติมเงิน 46,000 ราย รายงานไตรมาส 2 ป 
2553)  
 
หลัก แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และองคความรู หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

• ทฤษฎีการวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Force Model) 

• ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

• ทฤษฎี TOWS Matrix 

• กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการตลาด (Marketing Management) 

• กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP)   

• กลยุทธสวนผสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing 7 P’s) 

• กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา (CRM) 

• แนวคิดดานผูบริโภค และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

บทความวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ 

• เกษมพิชญ สุวรรณวัฒน (2550):ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาสําหรับธุรกิจที่ใหบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูมูฟ 

• ชาตรี คุมอนุวงศ. (2553). ความพึงพอใจทีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลือ
นทีของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ 
 

การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 ในการศึกษานี้ผูศึกษาใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใชวิธีศึกษาทั้ง การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองมาทําการ
วิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) ในการสรุประมวลผลโดยใช
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เครื่องมือตางๆ ในการวิเคราะหประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ 
และกลยุทธระดับหนาที่ 
 
การเก็บขอมูล (Data Collection) 

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data)  
โดยทําการรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลของบริษัทและรายละเอียดตางๆ ไดแก รายงานประจําป 2550-

2553, แบบฟอรม 56-1, Quarterly Factsheet 2Q11, Thailand ICT (TTID), Financial Result Quarter 2010-2011, บท
วิเคราะหสําหรับผูบริหาร บริษัท TrueMove, รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมป 2549-2553และรายงานอัตราคาบริการ
โทรคมนาคมป 2008-2010 จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ งานวิจัย ทฤษฎี ขอมูลคูแขง อุตสาหกรรมธุรกิจโทรคมนาคม เว็บไซดบริษัท ทรู ครอปอเรช่ัน และคูแขง ขอมูล
ขาวสารอื่นๆที่เกี่ยวของจาก บทความ หนังสือ เว็บไซด เปนตน 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data) ไดทําการ ออกแบบสํารวจ (Survey) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุม
ลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ TrueMove โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งจะเก็บ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 210 ชุด และสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและพนักงาน 
 
การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูลการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิโดยวิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคม, Five Force Model, กลยุทธการแบงสวนตลาด 
(STP) ,สวนผสมทางการตลาดบริการ7P และบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา (CRM) 

วิเคราะหสภาพแวดลอมทางสังคม (Analysis the societal environment) 
1. ปจจัยตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ (Economic variables) 
 การเปดการคาเสรี AEC ถือเปนโอกาสตอบริษัท และการขึ้นอัตราแรงงานขั้นต่ําทําใหคาครองชีพสูงขึ้น ผูบริโภคจึง
ระมัดระวังในใชจายมากขึ้น จึงเปนอุปสรรคตอบริษัท 
2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี (Technological variables) 

กระแสความนิยมของผูบริโภคที่ติดตอสื่อสารกันผานสังคมออนไลน และมีการพัฒนาเทคโนโลยี 3G, 4G, 
WiMax จึงถือเปนโอกาสตอบริษัท 
3. ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political-legal variables) 

ดานการเมืองผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวาสถานการณทางการเมืองจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภค จึงถือเปนโอกาสตอบริษัท 

ดานกฎหมาย   การจัดใหมีบริการคงสิทธิเลขหมายโดยทําใหการเปลี่ยนโครงขายนั้นงายขึ้นและคาธรรมเนียมถูก
ลงจึงเปนอุปสรรตอบริษัท  
4. ปจจัยตัวแปรทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural variables) 

รูปแบบการดําเนินชีวิตคอนขางเรงรีบ ตองทํางานแขงขันกับเวลา การติดตอสื่อสารจึงเปนเรื่องที่ขาดไมไดเลย
ทีเดียว ดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจะไดเห็นวา การใชMobile internet และ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงมีเพิ่มขึ้น จึง
ถือเปนโอกาสตอบริษัท 
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การวิเคราะห Five Forces Model ของอุตสาหกรรม 
 1. การคุกคามจากคูแขงขันใหม (Threat of New Entrants) 

การแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่ํา เนื่องจากมีการแขงขันกัน 3 เครือขาย การเขามาของคูแขงขันจะตอง
มาวางโครงขายสัญญาณที่จะตองครอบคลุมทุกพื้นที่ ตองใชเวลานานจึงทําให อุปสรรคในการเขาสูตลาดของคูแขงรายใหม
สูงขึ้น 
 2. อํานาจการตอรองของซพัพลายเออร (Bargaining Power of Suppliers)  

บริษัทฯเลือกใชอุปกรณเครือขายโดยสั่งซื้อโดยตรงจากผูผลิตอุปกรณโทรคมนาคมชั้นนําจากทั่วโลก ที่เหมาะสม
มาติดตั้งเพื่อคุณภาพและประโยชนของเครือขาย ในสวนคอนเทนต จะมีผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาเนื้อหาคอนเทนตเปน
ผูผลิตใหจึงทําใหอํานาจตอรองของซัพพลายเออรตํ่า 
 3. อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)  

การจัดใหมีบริการคงสิทธิเลขหมายจึงทําใหอํานาจการตอรองของผูใชบริการสูง 
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีผูใหบริการรายใหญอยู 3 เครือขาย การจัดใหมีบริการคงสิทธิเลขหมาย โดยเปลี่ยนจาก
เบอรเดิมไปใชบริการของผูใหบริการรายใดก็ได และพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทําใหผูให
บริการจะตองออกบริการตางๆเพื่อใหทันสมัยทันตอความตองการของผูบริการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อคงรักษาฐาน
ลูกคา สรุปแลวอํานาจการตอรองของผูใชบริการสูง 
 4. การคุกคามจากสินคาที่ทดแทนกนัได (Threat of Substitute Products or Service) 

การสื่อสารที่สามารถทดแทนการใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุยได ก็ถือวาเปนภัยคุกคามอยางหน่ึง จึงทําใหการ
คุกคามจากสินคาทดแทนสูงขึ้น 
5. ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors) 

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ของไทยมีการแขงขันดานราคา เปนไปอยางสมเหตุสมผลมากขึ้น นับตั้งแตป 2550 ทั้งนี้
เนื่องจากการเขาสูระบบคาเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection Charge หรือ IC) ทําใหผูประกอบการมีภาระตนทุนที่เกิดขึ้น
จากการเชื่อมตอไปยังโครงขายอื่น (ในอัตราโดยเฉลี่ย 1 บาทตอนาที) ซึ่งเปนเสมือนราคาขั้นต่ําของผูประกอบการ จึงทําให
ความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงขึ้น 
 
สรุปประเดน็ที่สําคัญจากการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 210 คนจําแนกไดดังนี้ 

1. รูปแบบของการใชบริการ ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการเปนแบบจด
ทะเบียนเติมเงิน รอยละ 61.00 และใชบริการแบบรายเดือน รอยละ 39.00 ตามลําดับ 

2. ผูใชบริการสวนใหญเลือกใช TrueMove เนื่องจากคาบริการถูก รอยละ 26.50 รองลงมาเนื่องจากเปน Convergence 
เชน ลงทะเบียนคูกับ True Vision, True Online หรือซื้อเครื่องพรอม Iphone รอยละ 22.80 รองลงมาใชเนื่องจาก
โปรโมชั่นดีนาเชื่อถือ รอยละ 19.00 รองลงมาเนื่องจากสัญญาณครอบคลุม และบริการ 3G มีคุณภาพ รอยละ 
16.60 และคนในครอบครัว แฟน และเพื่อนใช ทําใหโทรในเครือขายราคาถูก รอยละ 16.00    

3. ลักษณะการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่อันดับ 1 ผูใชมีลักษณะการใชงาน โทรเพื่อพูด-คุย รอยละ 39.6 รองลงมามีการ
ใชงาน Blackberry หรือ Social Network อื่นๆ รอยละ 23.8 รองลงมาคือใชบริการ 3G, Wifi รอยละ 19.0 
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รองลงมาใชบริการสง SMS, MMS คิดเปนรอยละ 10.0 รองลงมาใชเพื่อเลนเกมส, ฟงเพลง จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 6.2 และใชโหลดเพลง, เสียงรอสาย รอยละ 1.4 

4. ผูใชบริการมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูบริโภคคุณภาพของสัญญาณอยูในระดับปานกลาง ความครอบคลุมของสัญญาณ และ บริการเสริม
นอกเหนือจากการโทร มีความนาสนใจปานกลาง 

5. ผูใชบรกิารมีความคิดเห็นดานพนักงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงานใหขอมูลไมชัดเจนและมี
ความลาชาในการใหบริการ ผูใชบริการมีความคิดเห็นดานกระบวนการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากชองทางการติดตอมีเพียงแค Call Center ชองทาง ทําใหในกรณีที่ลูกคามีปญหาเรงดวน ลูกคาตองรอสาย
นานและไมไดรับความสะดวกสบาย 

 
ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT ระดับองคกร (Corporate Level)  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. เปนผูนําการใหบริการสื่อสารแบบครบวงจร และเปนหนึ่ง

ในแบรนดที่มีความแข็งแกรงที่สุดในประเทศไทย 
2. แข็งแกรงดวยยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ: เหนือกวาดวย

โครงขาย ผลิตภัณฑ คอนเทนต และบริการที่หลากหลาย 
สงผลใหแบรนดมีความแข็งแกรง และมีความหลากหลาย
ของธุรกิจ จึงทําใหสามารถรักษารายไดใหไดดีกวาคูแขง 

3. มีสัมพันทอันดีกับรัฐบาล และเปนพันธมิตรกับ กสท 
โทรคมนาคม 

4. เขาถือหุนบริษัท Hutch ทําใหไดสัญญาตอจนถึงป 2568 
5. ไดรับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑทําใหมีทุนสูง 

1. คุณภาพของโครงขายสัญญาณยังดอยกวาคูแขง 
โดยเฉพาะในตางจงัหวัด 

2. ภาระหนี้สูง ป 2553 เนื่องจากกูเงินเพือ่ซื้อหุน Hutch 
ในระหวางป 2554-2555 มีภาระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระป
ละ 5,800-5,900 ลานบาท  

3. รายไดที่เติบโตชา ชวงป 2550-2553 รายไดอยูที่ปละ 
60,000-65,000 ลานบาท แทบไมไดเพิ่มขึ้น  

4. ระบบการทํางานที่มีหลายขั้นตอนทําใหการดําเนินการ
แกไขปญหาใหลูกคาลาชา 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โมบายอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเติบโตจึงทําให ตลาด 

Smartphone ไดรับความนิยม และคาดวาจะเติบโตไดมากใน
อนาคต 

2. วัดไดจากดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง
ปรับตัวสูงขึ้น จาก 60.8 มาอยูที่ 68.3 การเมืองเขาสูสภาวะ
ปกติ และมีแนวโนมในทางที่ดีขึ้น 

3. ความนิยมในการใชบริการโครงขายทางสังคม (Social 
Network) เพิ่มขึ้น 

4. การใชโทรศัพทมีชวงอายุที่ลดลง เด็กอายุนอยๆก็ใชบริการ
แลว 

5. พฤติกรรมผูใชบริการมีมากกวา 1 หมายเลข 

1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีสินคา
ทดแทนไดมากขึ้น เชน Tablet สื่อสารกันโดยใช 
application 

2. ภัยธรรมชาติ ทําใหเกิดการเสียหายเสาสัญญาณ 
3. กฏการคงสิทธิหมายเลข (MNP) 
4. ตนทุนในการโทรขามโครงขาย(IC)  ที่มีการเรียกเก็บ

จาก กสทช. (นาทีละ 1 บาท) 
5. การเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมนั้น สามารถทําใหเขาสู

ตลาดการใหบริการโทรคมนาคมไดเสรีมากขึ้น  
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ตาราง การกําหนดกลยุทธ TOWS ระดับองคกร 
  

 Strengths 
S1. เปนผูนําการใหบริการสื่อสารแบบครบวงจร 
และเปนหนึ่งในแบรนดที่มีความแข็งแกรงที่สุดใน
ประเทศไทย 
S2. แข็งแกรงดวยยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ และมี
ความหลากหลายของธุรกิจในเครือ ไดแก True 
vision,True online จึงทําใหสามารถรักษารายไดให
ไดดีกวาคูแขง 
S3. ไดรับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑทํา
ใหมีทุนสูง 
S5. มีสัมพันธอันดีกับรัฐบาล และเปนพันธมิตรกับ 
กสท โทรคมนาคม 
S6. เขาถือหุนบริษัท Hutchทําใหไดสัญญากับกสท.
จนถึงป 2568 สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

Weaknesses 
W1. ภาระหนี้สูง ป 2553 เนื่องจากกูเงนิเพื่อซื้อหุน 
Hutch ในระหวางป 2554-2555 มีภาระหนี้ที่ถึง
กําหนดชําระปละ 5,800-5,900 ลานบาท  
W2. รายไดที่เติบโตชา ชวงป 2550-2553 รายไดอยู
ที่ปละ 60,000-65,000 ลานบาท แทบไมไดเพิ่มขึ้น  
W3. คุณภาพของโครงขายสัญญาณยังดอยกวาคูแขง 
โดยเฉพาะในตางจงัหวัด 
W4.ระบบการทํางานที่มีหลายขั้นตอนทําใหการ
ดําเนินการแกไขปญหาใหลูกคาลาชา 
 

Opportunities 
O1.โมบายอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเติบโตขึ้น
ทําให ตลาด Smartphoneไดรับความนยิม 
และคาดวาจะเติบโตไดมากในอนาคต 
O2.การเมืองเขาสูสภาวะปกติ และมีแนวโนม
ในทางที่ดีขึ้น 
O3. ความนิยมในการใชบริการโครงขายทาง
สังคม (Social Network) เพิ่มขึ้น 
O4.การใชโทรศัพทมีชวงอายุที่ลดลง เด็กอายุ
นอยๆก็ใชบริการแลว 
O5.ธุรกิจคมนาคมมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
O6.พฤติกรรมผูใชบริการมีมากกวา 1 หมายเลข 
O7. การเปด AEC ทําใหอาจมีรายไดเพิ่มจาก
การใชโทรศัพทระหวางประเทศ 

SO ใชจุดแข็งเพื่อใชประโยชนจากโอกาส : กลยุธ
เติบโต 
(S1+S4+O1+O3 +O6)  กลยุทธเจาะตลาดเนื่องจาก
จากกลุมมีความแข็งแกรง และเปนผูนําการสื่อสาร
แบบครบวงจร และตลาด Smartphone และความ
นิยมของกระแส Social Network 
(S2+O4+O7) พฤติกรรมของผูใชอาจมีมากกวา 1 
หมายเลข ฉะนั้นการที่กลุมทรูมีความเปน 
Convergence จึงทําใหสามารถขยายตลาดโดยการ
ออกโปรโมชั่นรวมกับบริษัทในเครือได 
(S3+S5+S6+O2+O5 )การรวมมือกับพันธมิตรเพื่อ
รองรับการเติบโตของสื่ออินเตอรเน็ต เขาถือหุน 
Hutch ทําใหขยายสญัญาเปนป 2568 และไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมทรู จึงทําใหมีเงินลงทุนมากขึ้น 
เพื่อนําไปพัฒนาโครงขาย  

WO : กลยุทธการพัฒนาตลาด 
(W1+W3+O1+O2+O3+O5+O6)  จุดออนในเรื่อง
หนี้ จะใชโอกาสชวงที่การเติบโตของ Smartphone 
คาดวาจะเติมโตไดมากในอนาคต รวมทั้งสภาวะ
การเมืองเขาสูสภาวะปกติ และพฤติกรรมลูกคาอาจ
ใชมากกวา 1 หมายเลข และควรขยายตลาดไปยัง
กลุมลูกคาที่อยูในเครือบริษัท 
(W2+W4+O4+O7)  รายไดเติบโตชา แตโอกาสที่มี
มากขึ้นการเปด AEC อาจทําใหเพิ่มโอกาสในการทํา
รายไดจากการโทรระหวางประเทศ และจากที่อายุ
ของผูใชงายโทรศัพทมีนอยลงทุกป ควรมีคอนเทนต
ไวเพื่อดึงดูดลูกคากลุมนี้ 
 
 

Threats 
T1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทํา
ใหมีสินคาทดแทนไดมากขึ้น Tablet สื่อสาร
กันโดยใช application 
T2. ภัยธรรมชาติ ทําใหเกิดการเสียหายของ
เสาสัญญาณ 
T3. กฏการคงสิทธิหมายเลข (MNP) 
T4. ตนทุนในการโทรขามโครงขาย (IC)  ที่มี
การเรียกเก็บจาก กทช.(ในอัตราโดยเฉลี่ย 1 
บาทตอนาที) 
T5. การเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมนั้น 
สามารถทําใหเขาสูตลาดการใหบริการ
โทรคมนาคมไดเสรีมากขึ้น  

ST: กลยุทธคงท่ี 
 (S1+S2+S4+T1+T3)การบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทําให เกิดการยกเลิกออกจาก
ระบบของลูกคา กบัการเมืองสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณองคกร จึงจะใชจุดแข็งของบริษัทที่มี
ตนทุนในการลงทุน กับมีพันธมิตร หุนสวน คูคา 
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพโดยการออกแคมเปญ คอน
เทนตตางๆที่มีความแตกตางนาสนใจแกลูกคา  
(S3+S5+S6+T2+T4) ภัยธรรมชาติ และมีตนทุนใน
การโทรขามโครงขาย (IC)จึงทําใหตองใชเงิน
เพิ่มขึ้น แตมีความสัมพันธอันดีกับรัฐบาล และมี
ผูสนับสนุนเปน CP 

WT: กลยุทธการขยายตัวดานอื่นจากจุดศูนยกลาง 
(W1+W2+T1+T2+T3+T4) เนื่องจากคณุภาพของ
โครงขายสัญญาณยังดอยกวาคูแขง โดยเฉพาะใน
ตางจังหวัด จึงมุงพัฒนาดานการฝกอบรมพนักงาน
ใหมีความรู มากขึ้นและรองรับ Smartphone ที่จะ
เติบโตไดมากในอนาคต และการเปดเสรีดานกิจการ
โทรคมนาคมทําใหอาจเกิดคูแขงรายใหมในอนาคต 
การพัฒนาทางดานบริการจึงเปนสวนสําคัญอยาง
มากของบริษัท และแยกขั้นตอนของการทํางานแต
ละหนวยธุรกิจเพื่องายตอการบริการลูกคา 
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สรุปทางเลือกยุทธระดับธุรกิจ   
สรุป เลือก กลยุทธการเจาะตลาด เปนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาเรื่องรายไดลดลง เนื่องจากความ

เปนผูนําดานการสื่อสารครบวงจร ซึ่งหมายถึงการสรางความเติบโตใหกับองคกรโดยที่ไมตองไปลงทุนเปลี่ยนแปลงตัว
สินคา และกลุมลูกคาที่ซื้อก็ยังคงเปนลูกคาเปาหมายเดิม แตใชกิจกรรมการเจาะตลาดโดยหาชองทางการจําหนายใหมให
เพิ่มขึ้น การลดราคาเพื่อกระตุนยอดขาย หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารการตลาด หรือการหาการ
สงเสริมการขายรูปแบบตางเพื่อกระตุนยอดขายระยะสั้น 

ดังนั้นกลยุทธการเจาะตลาดรูปแบบที่นาสนใจคือ การกระตุนใหลูกคากลุมเปาหมายเดิมไดเห็นความสําคัญของ
สินคา และใหปริมาณการใชในแตละครั้งใหมากขึ้น ดังเชน เพิ่มคอนเทนตตางที่มีความเกี่ยงของกับการใช Smartphone ที่
ไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ 
 และ กลยุทธพัฒนาตลาดควรขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาที่อยูในเครือบริษัท ไดแก True vision, True online โดยการ
ออก campaign รวมกับทั้ง 2 ธุรกิจ เชน เปดคูเบอร TrueMove จะไดสวนลดในการชําระคาบริการ เพื่อจะดึงกลุมลูกคาที่ใช
บริการอื่นๆในบริษัทมาใชคูกับ TrueMove 
 
ตาราง การวิเคราะห SWOT ระดับธุรกิจ TrueMove 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีพนักงานเชี่ยวชาญดาน Smartphone มากกวา 300 คน

ประจําอยูทุก True Shop 
2. มีความแข็งแกรงในตลาด Mobile Internet และ Wifi 

ครอบคลุมมากที่สุด 
3. ราคาคาบริการต่ํากวาคูแขง 
4. เขาถือหุน Hutch ทําใหขยายสัญญาไปถึงป 2568 
5. แข็งแกรงดวยยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ และมีความ

หลากหลายของธุรกิจในเครือ ไดแก Truevision, Trueonline 

1. กระบวนการทํางานลาชา และลูกคาไดรับการ
ดูแลไมทั่วถึง 

2. ทรูมูฟ จะหมดสัญญาป 2556 
3. ในมุมมองของลูกคาการบริการพนักงานยัง

ดอยกวาคูแขง 
4. โครงขายสัญญาณดอบกวาคูแขง 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ราคามือถือ Smartphone มีเกณฑลดลง ทําใหมีผูใชเพิ่ม

มากขึ้นคาดวาในป 2558 ตลาดสมารทโฟนในประเทศ
ไทยจะมีสัดสวนสูงถึง 60-65 เปอรเซ็นตของตลาด
โทรศัพทมือถือรวม คาดการณวา ตลาดสมารทโฟนปนี้
จะอยูที่ 1.7 ลานเครื่อง 

2. สื่อสังคมออนไลนมีผลตอการตัดสินใจ (Social 
network) 

3. การพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยี 3G-4G , 
WiMax ทําใหเปนโอกาสของบริษัทในการพัฒนา 

 

1. สัญญาณความถี่ของคูแขงมีมากกวา ทําให
สัญญาณโทรศัพทชัดเจนมากกวา 

2. เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ตลอดจนความตองการของ
ลูกคาก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการใน
ผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 

3. การแขงขันดานสงครามราคายังมีตอเนื่อง
จากการเติบโตของ Smartphone  
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ตาราง การกําหนดกลยุทธ TOWS ระดับธุรกิจ TrueMove 
 Strengths 

S1. เขาถือหุน Hutch ทําใหขยายสัญญากับ
กสท.ไปถึงป 2568 

S2. มีพนักงานเชี่ยวชาญดาน Smartphone 
มากกวา 300  

S3. แข็งแกรงดวยยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ 
และมีความหลากหลายของธุรกิจใน
เครือ ไดแก True vision,True online 
ประจําอยูทุก True Shop 

S4. แข็งแกรงในตลาด Mobile Internet และ 
Wifi ครอบคลุมมากที่สุด 

S5. ราคาคาบริการต่ํากวาคูแขง 

Weaknesses 
W1. โครงขายสัญญาณดอยกวา 

กระบวนการทํางานลาชา และลูกคา
ไดรับการดูแลไมทั่วถึง 

W2. ทรูมูฟ จะหมดสัญญาป 2556 
W3. ในมุมมองของลูกคาการบริการและ

พนักงานยังดอยกวาคูแขง 
W4. ศูนยบริการนอยกวาคูแขง 

Opportunities 
 O1. ราคามือถือ Smartphone มีเกณฑลดลง
จากอดีต และคาดการณวาในป 2558 ตลาด
สมารทโฟนในประเทศไทยจะมีสัดสวนสูง
ถึง 60-65 เปอรเซ็นตของตลาด
โทรศัพทมือถือรวม คาดการณวา ตลาด
สมารทโฟนปนี้จะอยูที่ 1.7 ลานเครื่อง 
O2. สื่อสังคมออนไลนมีผลตอการตัดสินใจ 
O3. การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 3G-
4G และ WiMax  
O4.พฤติกรรมของลูกคาอาจมีมากกวา1เบอร 

SO ใชจุดแข็งเพื่อใชประโยชนจากโอกาส :กลยุทธ
สรางความแตกตาง  
   S2+S3+O1 สรางความแตกตางดานคอนเวอร
เจนซ เพื่อเพิ่ม value โดยการออก campaign 
รวมกับบริษัทในเครือ เพื่อใหลูกคามองวา 
TrueMove มีคุณภาพ  
   S1+S4+03 การขยายธุรกิจจาก TrueMove เปน 
TrueMove H โดยใหบริการ 3G อยางเต็มตัว เพื่อ
รองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเนือ่ง การจัด
โปรโมชั่นเพื่อตอบสนองการโตของตลาด 
Smartphone  
S5+O2+O4 ออก campaign ใหลูกคาสนใจเปดใช
บริการโดยเบอรที่จดทะเบียนโดยลูกคาเดิมเปน
แพ็คเกจเสริมเพื่อเลนกับ Tablet หรือสมารทโฟน 

WO : กลยุทธสรางความแตกตาง  
  W1+W3+O1+O3 เนื่องจากบริษัทมีปญหาเร่ือง
สัญญาณดอยกวาคูแขง แตในปจจุบันการใช
โทรศัพทเพื่อโทรหรือพูดคุยลดลง ตลาดการ
บริการไมใชเสียงโตขึ้นจึงเนนไปที่กลุมลูกคา
สมารทโฟน และลูกคาที่เลนอินเตอรเน็ตมากกวา 
และควรมีการเพิ่มเสาสัญญาณใหครอบคลุมพื้นที่
ตางจังหวัดมากขึ้น 
W2+W4+O2+O4 การสงเสริมการตลาดใหลูกคา
ไดรับรูถึงบริการที่มีคุณภาพ การบริการของ
พนักงาน ทําใหเกิดจุดขายที่เปนเอกลักษณแบ
รนด เชน พนักงานมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการลูกคา และบริการดวยความเต็มใจ มี
การวัดระดับความพึงพอใจ นําไปพัฒนาบริการ
อยางตอเนื่อง ซึ่งทรูมูฟเร่ิมชากวาคูแขงรายอื่น  

Threats 
T1. สัญญาณความถี่ของคูแขงมีมากกวา 
T2. มีเทคโนโลยีใหมๆ มาแทนที่มือถือทําให
คนใชนอยลง 

T3. กทช. ประกาศกําหนดการบริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ (MNP) 

T4. ผูใชบริการมองวาในแงลบเร่ือง
สัญญาณโทรศัพท 

 
 

 

ST:กลยุทธความเปนผูนําทางดานตนทุน      
       เนื่องจากผูบริโภคเริ่มหันไปติดตอสื่อสาร
กันผานชองทางอื่นๆเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนม
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ลดลง เพราะชองทาง
อื่นมีตนทุนต่ํากวา ฉะนั้นการ การออก
โปรโมชั่นใหมเพื่อดึงดูดความสนใจลกูคาเกาจะ
มีตนทุนไมมากนัก เชน การออกโปรโมชั่น ซิม
การดเสริมที่เลน อินเตอรเน็ตไมอั้น สาํหรับใช
กับ Tablet หากลูกคามียอดการใชมือถือนอยแต
เราสามารถเพิ่มไดจากซิมเสริม 

WT :กลยุทธเนนกลุมลูกคา 
เนื่องจากโครงขายสัญญาณดอยกวา

คูแขงจึงเนนในเรื่องพัฒนาอบรมพนกังานให
ทํางานใหมีมาตรฐานมากขึ้น มีความเอาใจใส
และดูแลลูกคา โดยเฉพาะกลุมลูกคาชัน้ดีหรือ
กลุมที่มียอดซื้อสูงในแตละเดือน การบริการ
โดยทําใหเกิดความรวกเร็วในการบริการ เปน
ผลดีตอลูกคา 
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สรุปทางเลือกกลยุทธและการประเมินกลยุทธระดับธุรกิจ 
สรุป เลือก กลยุทธเนนกลุมลูกคา (Focus Strategy) กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาระดับธุรกิจ เพื่อให

สอดคลองกับกลยุทธระดับองคซึ่งมีความแข็งแกรงดานการใหบริการดาน Convergence จะเนนกลุมลูกคาที่ใช Smartphone 
ตามแนวคิดทฤษฏี 20:80 วิลเฟรโด พาเรโต โดยจากการคาดการณวาตลาดสมารทโฟนปนี้จะอยูที่ 1.7 ลานเครื่อง จึงถือเปน
โอกาสหากบริษัทเนนกลุมลูกคา Smartphone เนื่องจากยอดการใชจายของกลุม Smartphone ถือวาอยูในระดับที่สูงกวา
คาบริการปกติ โดยเนนการใหบริการในสวนของ Non-Voice เพื่อลดตนทุนในเรื่องของการจายคา IC ที่มีการเรียกเก็บจาก 
กสทช. และการเนนกลุมลูกคาทําใหดูแลลูกคาไดอยางทั่วถึง และบริการไดอยางเต็มที่    

 และกลยุทธสรางความแตกตาง กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาระดับธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ
ระดับองคซึ่งมีความแข็งแกรงดานการใหบริการดาน Convergence จากการทําวิจัยลักษณะการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่
อันดับแรกผูใชมีลักษณะการใชงาน โทรเพื่อพูด-คุยในระหวางวัน จํานวน 83 คน รองลงมามีการใชงาน Blackberry หรือ 
Social Network อื่นๆ จํานวน 50 คน และรองลงมาคือใชบริการ 3G, Wifi จํานวน 40 คน จะเห็นไดวาเปนการใชผานโมบาย
อินเตอรเน็ตในทั้ง 2 อันดับ ออกคอนเทนตรวมกับธุรกิจในเครือทรู คอรปอเรชั่น และเนนการโทรภายในเครือขายเพื่อลด
ตนทุนที่ตองจายคาเชื่อมโยงผานโครงขายใหกับ กสทช และสรางความแตกตางดานคอนเวอรเจนซ เพื่อเพิ่ม value โดยการ
ออก campaign รวมกับบริษัทในเครือ เชน True Online, True Vision โดยจัดใหมีการนําคาบริการของทั้งสองบริษัทมาเปน
คาโทรฟรี ตองสมัครลงทะเบียนในเว็บไซด เพื่อเพิ่มอัตราการโทรของลูกคาที่ลดนอยลง และบริการซิมเสริมโดยมี
campaign ใหลูกคาสนใจเปดใชบริการโดยเบอรที่จดทะเบียนโดยลูกคาเดิมเปนแพ็คเกจเสริมเพื่อเลนกับ Tablet หรือสมารท
โฟนในอัตราที่ถูกกวาเบอรหลัก 

 
ตาราง วิเคราะห SWOT ระดับหนาที่, ระบบเติมเงิน สําหรับลูกคารายใหม แพ็คเกจ “โทรฟรี ยกกวน”   

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
- โปรโมชั่นมีหลากหลาย และคอนเทนตที่หลากหลาย 

เชน รวมกับ True AF ทุกซีซั่น กระตุนยอดการใช
โทรศัพทในการโหวต 

- เขาถือหุนบริษัท Hutch ทําใหไดสัญญาตอจนถึงป 2568 
- คาบริการถูกกวาคูแขง 
- มีพนักงานใหคําปรึกษาการใชงาน Smartphone มากกวา 

300 คน 

- พนักงาน Call Center ไมเพียงพอตอความตองการ 
- ลูกคาในระบบเติมเงินไมมีความภักดีตอตราสนิคา  
- Switching Cost ตํ่า 
- การทํา CRM นอยกวาคูแขง 
- ศูนยบริการนอยกวา 
- โปรโมชั่นระบบเติมเงินนอยกวาคูแขง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- การใชโทรศัพทมีชวงอายุที่ลดลง เด็กอายุนอยๆก็ใช

บริการแลว  
- ลูกคามักเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามคนใน

ครอบครัว 
- พฤติกรรมผูใชอาจมีมากกวา 1 หมายเลข 
- กระแสความนิยมของ Smartphone 

- การแขงขันในตลาดสูงขึ้นจากการที่ กสทช. ออกกฎ
วาดวย การคงสิทธิหมายเลข 

- โฆษณาของคูแขงมีความนาเชื่อถือมากกวา 
- ผูใชบริการของโครงขายอื่น มีความทัศนคติวา 

TrueMove สัญญาณไมมีคุณภาพ และคานิยมที่คิดวา
ผูใช TrueMove เปนผูที่มีรายไดตํ่า 
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ตาราง การกําหนดกลยุทธ TOWS ระดับหนาที่, ระบบเติมเงิน แพ็คเกจ “โทรฟรี ยกกวน”   
 Strengths 

S1. โปรโมชั่นมีหลากหลาย และคอน
เทนตที่หลากหลาย เชน รวมกับ True 
AF ทุกซีซั่น กระตุนยอดการใช
โทรศัพทในการโหวต 

S2. มีพนักงานใหคําปรึกษาการใชงาน 
Smartphone มากกวา 300 คน 

S3. คาบริการถูกกวาคูแขง 
S4. เขาถือหุนบริษัท Hutch ทําใหไดสัญญา

ตอจนถึงป 2568 

Weaknesses 
W1. ลูกคาในระบบเติมเงินไมมีความภักดีตอตรา

สินคา Switching Cost ต่ํา 
W2. การทํา CRM นอยกวาคูแขง  
W3. ลูกคามองวาสัญญาณไมดี 
W4. จากการหาขอมูล โปรโมชั่นแบบเติมเงินมี

นอยกวาคูแขงทั้ง 2 ขาย 
W5. ศูนยบริการนอยกวา 

Opportunities 
O1. การใชโทรศัพทมีชวงอายุที่

ลดลง เด็กอายุนอยๆก็ใชบริการ
แลว  

O2. พฤติกรรมผูใชอาจมีมากกวา 1 
หมายเลข 

O3. กระแสความนิยมของ 
Smartphone 

O4. ลูกคามักเลือกใชเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ตามคนใน
ครอบครัว 

S1+O1 กลยุทธการสงเสริมการตลาดเพื่อให
เขาถึงกลุมผูบริโภคโดยตรงที่เปนกลุม
ติดตาม Reality show ที่สวนใหญเปนวันรุน 
S2+O3  กลยุทธบุคลากร จากจุดแข็งเร่ือง
พนักงานและจากโอกาสที่มีกระแสนิยม 
Smartphone มากขึ้นจึงควรมีการฝกอบรมให
พนักงานมีความเพิม่มากขึ้น 
S3+S4+O2+O4  กลยุทธผลิตภัณฑและ
บริการคาบริการถูกกวาคูแขง และเปนโอกาส
จากที่พฤติกรรมของลูกคาอาจมีมากกวา1
หมายเลข และลูกคามักใชหมายเลขตามตน
ใกลชิด  

กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ  (CRM)  
เสนอใหจัดลําดับความสําคัญของลูกคาใหม และใช
โอกาสจากกระแสความนิยมของ  Smartphone 
นําเสนอสิทธิพิเศษใหตรงตาม Life Style ของลูกคา 
และทําแคมเปญสะสมนาทีการโทรเฉพาะใน
เครือขาย เพื่อเปนการรรักษาความสัมพันธในระยะ
ยาว 

กลยุทธผลิตภัณฑและบริการ (Product and 
Service Strategy) เสนอ Package “โทรฟรีภายใน
ครอบครัว” โดยกําหนดเงื่อนไขตองมีนามสกุล
เดียวกัน ไมจํากัดเบอรโทรฟรี 

 

Threats 
T1.  การแขงขันในตลาดสูงขึ้น

จากการที่ กสทช. ออกกฎวา
ดวย การคงสิทธิหมายเลข 

T2. โฆษณาของคูแขงมคีวาม
นาเชื่อถือมากกวา 

T3. ผูใชบริการของโครงขายอื่น 
มีความทัศนคติวา TrueMove 
สัญญาณไมมีคุณภาพ และ
คานิยมที่คิดวาผูใช TrueMove 
เปนผูที่มีรายไดต่ํา 

WO : กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
W1+O1+O2+O4 ออกโปรโมชั่นสําหรับ 
ภายในครอบครับโดยแจกซิมฟรี และโทรฟรี
ในเบอรที่จดทะเบียนพรอมกัน 4 เบอร 
W2+W3+O3 จากกระแสนิยมสมารทโฟนเรา
จะใชโอกาสนี้ในการลดจุดออนโดยการเพิ่ม
สิทธิพิเศษใหเหนือคูแขง เชน  ฟรี Wifi , 3G 
 

WT : กลยุทธบุคคลากร (People Strategy)  
   จากการสอบถามความคิดเห็นของลกูคาเกี่ยวกับ
พนักงาน มีความเหน็วาพนักงานใหขอมูลไม
ชัดเจน และบริการหลังการขายยังไมเพียงพอตอ
ความตองการ เพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรมี
ความสําคัญอยางมากตอธุรกิจบริการเพื่อใหลูกคา
เห็นถึงความเอาใจใสและดูแลดวยความเต็มใจ 
เพื่อเปลีย่นทัศนคตทิี่มีตอบริษัทที่ใหดีขึ้น และ
เนื่องจากการบริการมีคา Switching cost ต่ํา และ
กฎของ กสทช.ใหมีการคงสิทธิหมายเลข 
พนักงานจึงมีสวนสําคัญในการบริการ 
(W1+W2+W3+W4+T1+T2+T3) 

 
สรุปทางเลือกกลยุทธและการประเมินกลยุทธระดับหนาที่ (Function Level) ผลิตภัณฑ แพ็คเกจ “โทรฟรี ยกกวน”   

  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 371 

สรุป ผสมผสานทุกๆ ทางเลือกเขาดวยกัน เนื่องจากในแตละทางเลือกเปนกลยุทธที่อยูในสวนประสมการตลาดบริการ (7 
P’s) ซึ่งจะชวยทําใหการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มยอดขายที่เกิดจากการ
บริการขึ้น เมื่อทําการ benchmarking ระหวาง AIS Dtac และTrueMove ในเรื่องการบริการ และสิทธิพิเศษ สงผลใหเห็นวา 
ทรูมูฟอยูในระดับต่ําสุด และเนื่องจากทรูมูฟจะหมดสัญญากับกสท.ในป 2556 บริษัทจะอัพลูกคาจากลกคาช้ันดีที่ชําระเงิน
ตามเวลาที่กําหนดนาน 6 เดือน หรือลูกคาที่มีคาบริการ 1000 บาทขึ้นไปเปนเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะทําการอัพเกรดใหเปน 
TrueMove H 3G+ โดยไมตองเสียคาใชจาย เพื่อรักษากลุมลูกคาเดิม โดยจะทําการแจง campaign นี้ไปทาง SMS 
 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาปญหาและความคิดเห็นของผูใช TrueMove เพื่อกําหนดกลยุทธุธุรกิจ และกลยุทธุการตลาดเพื่อเพิ่มผล
ประกอบการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความคิดเห็นของผูใชบริการ TrueMove รวมทั้งศึกษาสาเหตุที่ทําใหผล
ประกอบการลดลงจากการศึกษาปฐมภูมิจากการทําการสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บแบบสอบถาม การศึกษาขั้นทุติยภูมิ
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลรายงานประจําป และงบการเงินของบริษัทยอนหลัง 3 ป (2551-2553) 

พบวารายไดรวมสุทธิลดลงจากธุรกิจหลักอยาง TrueMove สาเหตุจากการใชงานในรูปแบบบริการไมใชเสียง 
(Non-vioce) เพิ่มขึ้น และการใชรูปแบบบริการเสียงลดลงเนื่องจากมีการทดแทนจากการเลน Social Network หรือการ
สนทนาผาน Blackberry และความคิดเห็นของผูใชบริการเครือขาย TrueMove มีความคิดเห็นเรื่องสัญญาณโทรศัพทโทรติด
โทรงายแคในระดับปานกลาง ควรสื่อสารทางการตลาดออกไปวาสามารถโทรติดงายไมวาอยูที่ไหน โดยการออกโฆษณา
ควรออกตอเนื่อง และครอบคลุมทุกสื่อ หรือมีการการันตรีวาโทรไมติดตรงบริเวณไหนใหสง sms วาสถานที่คือที่ไหนแจง
กลับทางศูนยโดยไมเสียคาใชจาย และจากที่ไดสัมภาษณเชิงลึกพนักงาน จึงทราบวาพนักงานตองการใหมีการจัดอบรมเรื่อง
การบริการหลังการขายเพิ่ม และคาตอบแทนนอกเวลางานเพิ่มขึ้น 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธการเจาะตลาด เปนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาเรื่องรายไดลดลง 
เนื่องจากความเปนผูนําดานการสื่อสารครบวงจร ซึ่งหมายถึงการสรางความเติบโตใหกับองคกรโดยที่ไมตองไปลงทุน
เปลี่ยนแปลงตัวสินคา และกลุมลูกคาที่ซื้อก็ยังคงเปนลูกคาเปาหมายเดิม แตใชกิจกรรมการเจาะตลาดโดยหาชองทางการ
จําหนายใหมใหเพิ่มขึ้น การลดราคาเพื่อกระตุนยอดขาย หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารการตลาด หรือ
การหาการสงเสริมการขายรูปแบบตางเพื่อกระตุนยอดขายระยะสั้นดังนั้นกลยุทธการเจาะตลาดรูปแบบที่นาสนใจคือ การ
กระตุนใหลูกคากลุมเปาหมายเดิมไดเห็นความสําคัญของสินคา และใหปริมาณการใชในแตละครั้งใหมากขึ้น ดังเชน เพิ่ม
คอนเทนตตางที่มีความเกี่ยงของกับการใช Smartphone ที่ไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ และกลยุทธพัฒนาตลาดควรขยาย
ตลาดไปยังกลุมลูกคาที่อยูในเครือบริษัท ไดแก True vision, True online โดยการออก campaign รวมกับทั้ง 2 ธุรกิจ เชน 
เปดคูเบอร TrueMove จะไดสวนลดในการชําระคาบริการ เพื่อจะดึงกลุมลูกคาที่ใชบริการอื่นๆในบริษัทมาใชคูกับ 
TrueMove 

 กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธเนนกลุมลูกคา (Focus Strategy) กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาระดับ
ธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธระดับองคซึ่งมีความแข็งแกรงดานการใหบริการดาน Convergence จะเนนกลุมลูกคาที่ใช 
Smartphone ตามแนวคิดทฤษฏี 20:80 วิลเฟรโด พาเรโต โดยจากการคาดการณวาตลาดสมารทโฟนปนี้จะอยูที่ 1.7 ลาน
เครื่อง จึงถือเปนโอกาสหากบริษัทเนนกลุมลูกคา Smartphone เนื่องจากยอดการใชจายของกลุม Smartphone ถือวาอยูใน
ระดับที่สูงกวาคาบริการปกติ โดยเนนการใหบริการในสวนของ Non-Voice เพื่อลดตนทุนในเรื่องของการจายคา IC ที่มีการ
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เรียกเก็บจาก กสทช. และการเนนกลุมลูกคาทําใหดูแลลูกคาไดอยางทั่วถึง และบริการไดอยางเต็มที่ และกลยุทธสรางความ
แตกตาง กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาระดับธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธระดับองคซึ่งมีความแข็งแกรง
ดานการใหบริการดาน Convergence จากการทําวิจัยลักษณะการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่อันดับแรกผูใชมีลักษณะการใช
งาน โทรเพื่อพูด-คุยในระหวางวัน จํานวน 83 คน รองลงมามีการใชงาน Blackberry หรือ Social Network อื่นๆ จํานวน 50 
คน และรองลงมาคือใชบริการ 3G, Wifi จํานวน 40 คน จะเห็นไดวาเปนการใชผานโมบายอินเตอรเน็ตในทั้ง 2 อันดับ ออก
คอนเทนตรวมกับธุรกิจในเครือทรู คอรปอเรชั่น และเนนการโทรภายในเครือขายเพื่อลดตนทุนที่ตองจายคาเชื่อมโยงผาน
โครงขายใหกับ กสทช และสรางความแตกตางดานคอนเวอรเจนซ เพื่อเพิ่ม value โดยการออก campaign รวมกับบริษัทใน
เครือ เชน True Online, True Vision โดยจัดใหมีการนําคาบริการของทั้งสองบริษัทมาเปนคาโทรฟรี ตองสมัครลงทะเบียน
ในเว็บไซด เพื่อเพิ่มอัตราการโทรของลูกคาที่ลดนอยลง และบริการซิมเสริมโดยมีcampaign ใหลูกคาสนใจเปดใชบริการ
โดยเบอรที่จดทะเบยีนโดยลูกคาเดิมเปนแพ็คเกจเสริมเพื่อเลนกับ Tablet หรือสมารทโฟนในอัตราที่ถูกกวาเบอรหลัก 

กลยุทธระดับหนาที่ผสมผสานทุกๆทางเลือกเขาดวยกัน เนื่องจากในแตละทางเลือกเปนกลยุทธที่อยูในสวน
ประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ซึ่งจะชวยทําใหการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
เพิ่มยอดขายที่เกิดจากการบริการขึ้น จะใชโอกาสจากการที่ลูกคามักเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามคนใน
ครอบครัวหรือคนสนิท เพื่อเสนอ Package “โทรคุม คุยนาน” โปรโมชั่นสําหรับคนชอบเมาทเฉพาะภายในเครือขาย เฉพาะ
ผูที่ใชงานเกิน 6 เดือนจะไดสิทธิในการเลน internet แบบไมจํากัดช่ัวโมง วัตถุประสงคในการตั้งราคาเพื่อสรางผลกําไร
สูงสุด โดยจะเลือกวิธีการต้ังราคาแบบ Going-rate Pricing คือต้ังราคาต่ํากวาคูแขงเล็กนอย เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขัน
คอนขางสูง ในขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดทาย จะนําเอาหลักจิตวิทยาเขามาใช เชนเลข 9, 99  และเพื่อรักษา
ใหพนักงานมีคุณภาพในการบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและรูสึกดี ในทุกๆจุดติดตอ
ได จึงควรใหสิ่งกระตุนเปนรางวัลเพื่อจูงใจและตอบแทนใหพนักงานทุกคน เพื่อรักษาคุณภาพในการใหบริการไว เพราะ
พนักงานที่มีความสุขจึงจะสามารถบริการลูกคาใหมีความสุขได และเพื่อเปนการบริหารความสมดุล จึงควรมีทั้งการให
รางวัลและบทลงโทษสําหรับพนักงานที่มีคุณภาพการใหบริการที่แย เมื่อบริษัทสามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการได จะสามารถยกระดับความพึงพอใจและความภักดีตอตราสินคาใหสูงขึ้นได เชน การติดปายพนักงานดีเดนใน
แตละศูนยบริการ คะแนนจะเก็บจากทั้งลูกที่รับบริการ และเพื่อนรวมงาน เนื่องจากทรูมูฟจะหมดสัญญากับกสท.ในป 2556 
บริษัทจะอัพเกรดลูกคาจากกลุมลูกคาช้ันดีที่ชําระเงินตามเวลาที่กําหนดนาน 6 เดือนขึ้นไป หรือลูกคาที่มีคาบริการ 1000 
บาทขึ้นไปเปนเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะทําการอัพเกรดใหเปน TrueMove H 3G+ โดยไมตองเสียคาใชจาย เพื่อรักษากลุมลูกคา
เดิม โดยจะทําการแจง campaign นี้ไปทาง SMS  
ขอจํากัดทางการศึกษา 

1. ระยะเวลาในการศึกษา คนความีจํากัด และชวงของการศึกษาอยูในวิกฤตอุทกกระภัย 
2. การขอสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร ไมไดรับการอนุมัติ และบริษัทใหสามารถใหขอมูลบางสวนไดเนื่องจากเปนความลับ 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 
1. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของผูใชบริการ TrueMove ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษาใน

ดานความพึงพอใจ และทัศนคติของผูใชบริการ TrueMove ในการศึกษาในครั้งตอไป 
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุการเปลี่ยนเครือขายของผูใชบริการแบบเติมเงินอยางละเอียดเพ่ือหาทาง

ปองกัน 
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3. ผูทําการศึกษาครั้งนี้ มีระยะเวลาในการทําเพียง 3 เดือนเทานั้น เนื่องจากประสบสถานการณน้ําทวม จึงควรมี
ระยะเวลาในการศึกษาที่มากกวานี้ เพื่อคุณภาพของผลการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะระยะเวลาเปนหนึ่งในปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพของผลงานวิจัย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 

1. บริษัทควรใหความสําคัญในการฝกอบรมพนักงานมากกวานี้เนื่องจากพนักงานเปนฝายที่ตองติดตอกับลูกคา
ตลอดเวลา หากเกิดเรื่องผิดพลาดนั้นพนักงานจะตองเปนผูแกปญหาในขั้นตนกอนที่จะดําเนินการตอในสวนอื่นๆ 

2. ควรมีการทํา CRM มากกวานี้เพื่อการรักษาลูกคาช้ันดีและการทํา CRM ยังสงผลใหเกิดการบอกตอของลูกคาปจจุบัน
ไปสูลูกคารายอื่นๆได 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชนสวนลดตามรานคาตางๆ โดยการโชว SMS ปจจุบันเปนการปริ้นท E-Coupon 
ไมไดรับความนิยม และเกิดความยุงยากในการใชงาน 

4. กระแสความนิยมของ Smartphone เปนโอกาสที่ดีในการศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาเปน
อยางดี 

5. การ Promotion โดยการสื่อใหผูบริโภคเห็นถึงคุณภาพของโครงขาย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผูบริโภคมองวาเปน
เครือขายที่ไมมีคุณภาพ 
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กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธการตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภท
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ - ปากเกร็ด   

โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

ภูริดา เลาฉัตติกุล, ประทานพร โสภาจิตตวัฒนะ 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

-------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ   

 
 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธการตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหาคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ – ปากเกร็ด โดย
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  2) เพื่อศึกษาปญหาระดับองคกร, ระดับ
ธุรกิจและระดับหนาที่ และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ และความตองการใหมๆของผูบริโภค 3) เพื่อหาแนว
ทางการแกไขปญหาระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่ และกําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพื่อรักษา
ความเปนผูนําของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล 
แจงวัฒนะ – ปากเกร็ด โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 การออกแบบงานวิจัยผสมเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ผูบริหาร, พนักงาน และการวิจัย
เชิงปริมาณโดยการออกแบบสํารวจ (Survey) ลูกคา พบวาปญหาที่เปนอุปสรรคคือ ถึงแมวาบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) จะมีอัตราการเติบโตของยอดขายในระดับที่สูง แตเนื่องจากปจจุบันมีคูแขงเขามาสนใจใน
อุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ทําใหตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งความตองการของผูบริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหตองปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะหเชิงกลยุทธจากขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
และปจจัยอื่นๆที่สงผลกระทบ รวมทั้งนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค นําไปสูการ
กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา และกําหนดกลยุทธเพื่อรักษาความเปนผูนําของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภท
คอนโดมิเนียม โดยสามารถสรุปกลยุทธที่เลือกใชในแตละลําดับขั้น คือ 1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 
เลือกกลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ใน 3 ลักษณะคือ 1. กลยุทธการขยายตัวแบบพัฒนาตลาด: โดยการขยาย
โครงการไปยังพื้นที่ใหมๆ ซึ่งเปนการชวยเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑในปจจุบัน 2. กลยุทธการขยายตัวแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ: เชน การสรางโครงการเฉพาะกิจ เชน LPN Green condo โดยเนนในเรื่องของธรรมชาติ มีการนําน้ําเสียมาบําบัด 
เพื่อใชในการดูแลรักษาตนไม เพื่อเปนการประหยัดคาสวนกลางในการดูแลรักษา ซึ่งเปนการพัฒนาใหเขากับสภาวะของ
โลกในยุคปจจุบัน รวมถึงปรับเปลี่ยนการดีไซนหองใหมีลักษณะโมเดิรนที่ดูเรียบหรูใหมากขึ้น สรางพื้นที่แตละช้ันใหมี
ความแตกตางเพื่อเปนทางเลือกใหลูกคา 3.กลยุทธการขยายตัวแบบกระจายธุรกิจ: โดยการเพิ่มประเภทบานหรือทาวนเฮาส
ภายใตช่ือของ LPN เพื่อตอบสนองลูกคากลุมใหมและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต      
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 2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) เลือกใชกลยุทธที่ผสมผสานระหวางกลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost 
Leadership Strategy) และกลยุทธการสรางความแตกตางจากคูแขงขัน (Differentiation Strategy) โดยเนนการใหบริการและ
ความชวยเหลือจากพนักงานอยางเปนมิตร เนนการสรางนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) อยางตอเนื่อง 
และการใชวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  กลยุทธระดับหนาที่ (Function Level Strategy) ในสวนของการวางกลยุทธทางดานการตลาด ใชกลยุทธสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) กับลูกคากลุมเปาหมายผูที่ตองการที่พักอาศัยในทําเลที่มีความหนาแนน สะดวก โดยมี
ระดับรายไดปานกลางถึงกลาง-ลางหรือประมาณ 15,000-50,000 บาทตอครอบครัว ที่ตองการคอนโดมิเนียมที่มีการบริการ
ที่ครบวงจร ในระดับราคาที่ยอมเยา ซึ่งในสวนของพนักงาน กระบวนการ และสิ่งแวดลอมในการใหบริการภายใต
บรรยากาศการตกแตงโครงการเพื่อสราง Emotional Touch นอกจากนี้ยังผสมผสาน กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relationship Management; CRM) เพื่อสรางจุดแข็งทางการตลาด และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 
คําสําคัญ : คอนโดมิเนียม กลยุทธการเติบโต สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ความตองการของ

ผูบริโภค 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปญหาระดับองคกร, ระดับธุรกิจและระดับหนาที่ และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ และความ
ตองการใหมๆของผูบริโภค 

3. เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่และกําหนด      กลยุทธธุรกิจและกลยุทธ
การตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษาโครงการลุมพินีลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
บทนํา 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มจากการรวมกลุม
ของผูกอต้ัง 3 กลุม ไดแก กลุมนายธีรชัย ปญจทรัพย กลุมนายสุเมธ เตชะไกรศรี และกลุมนายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา ดวย
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงการอาคารชุดสํานักงานแหงแรกบน ถนนพระราม 4 ไดแก “อาคาร ลุมพินี ทาว
เวอร” ความสูง 38 ช้ัน ซึ่งปจจุบันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2537 ปจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยมุงเนนการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสําหรับกลุมลูกคาที่มี
รายไดระดับกลางถึงกลาง-ลาง โดยเริ่มจากการหาทําเลที่เหมาะสมตามกลยุทธของบริษัท แลวจึงกําหนดรูปแบบการพัฒนา
ในดานตางๆ รวมถึงการบริหารการขายและการตลาด การบริหารงานกอสรางภายใตการดําเนินงานของ บริษัท ลุมพินี โปร
เจค มาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด และการบริหารชุมชนภายหลังการสงมอบโดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท 
จํากัด โดยบริษัทอาศัย *“คานิยมองคกร” (Core Values) เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนเพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบในเชิง
การแขงขัน สําหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเบื้องตนตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกําหนดใหเจาของโครงการเปน
ผูดําเนินการในการบริหารอาคาร ในระยะแรกบริษัทจึงไดจัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด ขึ้นใหเปน
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ผูรับผิดชอบงาน “บริหารอาคาร” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการใหความสําคัญตอการบริการหลังการขาย และความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ปจจุบันแนวคิดดังกลาวไดมีพัฒนาการจากการ “บริหารอาคาร” โดยปรับเปลี่ยนเปน 
“บริหารชุมชน” เพื่อกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตอผูอยูอาศัยภายใตแนวคิด “ชุมชนนาอยู” อันเปนตัวตนที่แทจริงซึ่ง
สงผลตอความเชื่อมั่นที่มีตอแบรนด “ลุมพินี” 

วิสัยทัศน (Vision) 
เปนผูนําในการพัฒนาที่พักอาศัยในเมืองดวยการสรางสรรค และสงมอบคุณคาแบบบูรณาการ แกผูมีสวนไดเสีย

ในการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนา และการเติบโตอยางยั่งยืน 
กลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือเปนผูที่ตองการที่พัก
อาศัยในทําเลที่มีความหนาแนน อยูไมไกลจากระบบขนสงมวลชน หรือทางดวนซึ่งงายตอการเดินทาง เพียบพรอมดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยมีระดับรายไดปานกลางถึงกลาง-ลางหรือประมาณ 15,000-50,000 บาทตอครอบครัว มีอายุอยู
ระหวาง 25-45 ป ซึ่งครอบคลุมประชากรสวนใหญที่เปนกําลังซื้อหลัก  และปจจุบันพักอาศัยอยูในบานเชา หอพัก อพาร
ทเมนต หรือพักอาศัยอยูกับบิดามารดา โดยมีความตองการที่จะแยกตัวออกมาเพื่อสรางครอบครัวใหมตามวิถีชีวิตปจจุบัน
ของคนเมือง 

 
ปญหา และลักษณะปญหา 

ปญหาระดับองคกร 

 
แผนภูมิที่ 1.5 อัตราการเติบโตของมูลคาตลาดรวม, LPN ปพ.ศ.2551- 2553 

ที่มา : ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา อัตราการเติบโตของมูลคาตลาดอาคารชุดจากป 2551-2553 มีอัตราการเติบโตที่ลดลง
อยางตอเนื่อง และอัตราการเติบโตของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จากป2550 มีมูลคา 6.79%, ป
2552 มีมูลคาการเติบโตจากป2551 เพิ่มขึ้นเปน17.80% และในป2553 มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเหลือ17% ซึ่งหากยังมี
แนวโนมอัตราการเติบโตที่ลดลง อาจสงผลใหบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) สูญเสียความเปนผูนาํได 
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ปญหาระดับธุรกิจ 
ตารางที่1.6 แสดงการเปรียบเทียบโครงการที่มีปญหา 

Projects 
Project 
Value 

No. of 
Units 

Sold Transferred 
Launch 

(Quarter / 
Year) 

Realized 
(Quarter / 

Year) 
ลุมพินี วิลล ลาซาล-แบร่ิง 900 1,032 100% - 1/11 1/12 
ลุมพินี วิลล พิบูลสงคราม -ริเวอรวิว  900 768 100%  1/11 3/12 
ลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด  1,850 1,622 31% - 1/11 3/12 

ที่มา : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

 จากการสัมภาษณผูบริหารบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)ทําใหทราบวาโครงการที่มีปญหาคือ
โครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด เพราะสามารถขายไดชา และจากการศึกษาขอมูลก็พบวามีโครงการ 3 โครงการที่
เปดตัวในชวงเดียวกัน อันไดแก ลุมพินี วิลล ลาซาล-แบริ่ง, ลุมพินี วิลล พิบูลสงคราม -ริเวอรวิว และลุมพินี วิลล แจง
วัฒนะ-ปากเกร็ดนั้น มีเพียง 2 โครงการที่สามารถขายไดหมด 100% แตมีเพียงลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด ที่สามารถ
ขายโครงการไดเพียง 31% เทานั้น ดังนั้นอาจสงผลใหเกิดการขาดทุนได  
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษาปญหาและความคิดเห็นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)เพื่อรักษาความเปนผูนํา
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปาก
เกร็ดนั้น ผูศึกษาไดคนควาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการสนับสนุนผลการศึกษา และประกอบการ
นําเสนอผลการศึกษาไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว  
โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)  

- การวิเคราะหภาพรวมในอนาคตของธุรกิจ(PEST Analysis) 
- การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Five Force Model)  
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
- การวิเคราะห TOWS Matrix  
- กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทางการตลาด (Marketing Management)  
- กลยุทธสวนผสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing 7 P’s) 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพการบริการ 
- การบรหิารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) 

 แนวคิดหลักในงานวิจัยฉบับนี้มาจากความตองการทราบถึงกลยุทธการสื่อสารการตลาดของบริษัท ที่ทําใหบริษัท
สามารถเพิ่มยอดขายไดอยางตอเนื่องแมวาบริษัทประสบปญหาทางการเมืองที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัท โดย
จะใชทฤษฎีตางๆ ดังตอไปนี้เพื่อหาคําตอบ 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
ออกแบบการวิจัยผสมเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยออกแบบสํารวจ (Survey) ลูกคา และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) ผูบริหารระดับสูงของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 จากนั้นจะทําการสรุปและประมวลผลขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ดวยการวิเคราะหสถานการณ (Situational 
Analysis: SWOT) และจะทําการกําหนดกลยุทธทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternative) และการตัดสินใจเลือกกล
ยุทธเพื่อแกไขปญหา (Strategic Choice) ทั้งระดับ 

องคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ โดยใช TOWS Matrix เปนเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธ สามารถสรุปผล
การศึกษาได ดังนี้ 

สรุปผลการ SURVEY  
 ผูบริโภคสวนใหญมีอายุประมาณ 25-35 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยูระดับปริญญา มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 

35,000 บาทตอเดือน สวนใหญ พักอาศัยอยู 1-2 และเปนคนตางจังหวัด ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการซื้อคอนโดมิเนียม
ในระดับราคา 1,000,001 - 2,000,000 ลานบาท และมีความตองการซื้อคอนโดมิเนียม 1 หองนอน ซึ่งมีขนาด36-45 ตาราง
เมตร  และซื้อไว เพื่อเปนบานหลังที่สอง  โดยปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อคือทําเลที่ ต้ัง  เชน  ใกลรถไฟฟา  ใกล
หางสรรพสินคา ใกลที่ทํางานและระบบการรักษาความ ผูบริโภคจะคนหาขอมูลจากเว็บไซต ผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญในดานคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการ โดยลูกคาจะใหความสําคัญดานวัสดุที่ใชในการกอสรางได
มาตรฐานความแข็งแรงคงทนของอาคาร ซึ่งทําใหลูกคารูสึกมั่นใจในคุณภาพ 

บทสรุปจากการสัมภาษณผูจัดการฝายการตลาด 
 บริษัทพยายามหนีไปสู Blue ocean เพื่อไปเปดตลาดใหม บริษัทมุงเนนกลุมเปาหมายระดับกลางถึงกลาง-ลาง ที่

ตองการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพในเมือง อยูไมไกลจากระบบขนสงมวลชน เพียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก เปนกลุม
วัยทํางานที่เริ่มสรางครอบครัว หรือผูที่ตองการบานหลังที่สองใกลที่ทํางานหรือสถานศึกษาราคาขายไมเกิน 1 ลานบาท มี
อายุอยูระหวาง 25-45 ป มีการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ทําใหสามารถกําหนดราคาขายที่สอดรับกับ 
ความสามารถในการผอนชําระในอนาคตของลูกคา การสรางความแตกตางทั้งทางในสวนของผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะในรูปแบบของ LPN Design และบริการทั้งกอนและหลังการขาย โดยเฉพาะการบริหารอาคารชุด ซึ่งถือเปนจุดแข็ง
ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ตลอดมา 
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การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 
ตารางที่1 แสดงการวิเคราะห SWOT ระดับองคกร (Corporate Level) - บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

จุดแข็ง (STRENGHT) จุดออน (WEAKNESS) 
S1 = แบรนด “LPN” เปนที่รูจักและยอมรับในตลาด 

S2 = องคกรมีศักยภาพทางดานการเงิน มีการบริหารตนทุนต่ํา 

S3 = มีประสบการณในดานคอนโดมิเนียมมานานและเชี่ยวชาญเปน

อยางดี ทั้งในดานการหาทําเล รวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารการ

ผลิตและการตลาดสําหรับสินคาประเภทนี้ 

S4 = การมีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาอยูแลว ยอมไดเปรียบคูแขงราย

อื่นๆ 

S5 = การมีพันธมิตรดานธุรกิจตางๆที่เอื้ออํานวยตอการแขงขันในตลาด 

S6 =  มีแนวคิดขององคกรที่ชัดเจน “ชุมชนนาอยู” 

S7 = มีการบริหารชุมชนที่มุงเนนการสรางสังคม สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตที่ดี 

S8 = มีการกอสรางที่รวดเร็ว 

S9 = มีบริการหลังการขายที่ดี 

W1 = เนื่องจากแตละโครงการของ LPN มีผูอาศัยอยูเปนจํานวนมาก

จึงยากที่จะควบคุมระดับความพอใจของลูกคาไดอยางทั่วถึง 

W2 = คนมักจะรูจัก LPN ใน Brand ของ Low End เร่ิมตนไมเกิน

ลานบาท จึงทําใหภาพลักษณะเปนสินคาที่ไมคอยมีคุณภาพ 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
O1 = ขนาดครอบครัวเล็กลง การแยกออกเปนครอบครัวเดี่ยว 

O2 = ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ผูคนจึงหันมาหาที่อยูอาศัยกลางเมืองเพื่อ

งายตอการเดินทางไปทํางาน  

O3 = การเคลื่อนยายแรงงานจากตางจังหวัดเขามาในเมือง 

O4 = ทําเลในแหลงเศรษฐกิจ, การคมนาคมที่สะดวก ยังเปนปจจัยหนึ่ง

ที่สําคัญในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยของลูกคา 

O5 = ความชัดเจนของภาครัฐในการสรางเสนทางรถไฟฟา ทําให

โอกาสเกิดโครงการอสังหาริมทรัพยใหม ๆ เพิ่มขึ้นและมีผลใหผูที่คิด

จะซื้อที่อยูอาศัยตัดสินใจไดเร็วขึ้น 

O6 = อุกภัยที่เกิดขึ้นอาจสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใหเปลี่ยน

มาสนใจอสังหาฯประเภทคอนโดมากขึ้น 

O7 = การสนับสนุนจากรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายบานหลังแรก 
O8 = ความตองการบานหลังที่สอง 

T1 = ความเสี่ยงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง 

T2 = ปญหาดานซัพพลายที่ลนตลาดเปนตัวขับดันใหผูประกอบการ

ตองเรงปรับตัว เนื่องจากจํานวนคอนโดฯมีเพิ่มมากขึ้นแตความ

ตองการชะลอตัวอยางเห็นไดชัด 

T3 = ในดานกฎหมายที่เขมงวดดานสินเชื่อเงินกูและการวางโซน

กอสรางในเขตกรุงเทพฯ 

T4 = ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได เชนอัตราดอกเบี้ย ภาวะ

เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของ

ผูบริโภค 

T5 = ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในบริเวณใจ

กลางเมือง 

T6 = คูแขงที่หันมาทําตลาดระดับลาง เชน ศุภาลัย แสนสิริ 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห SWOT ระดับธุรกิจ (Business Level) – โครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด   
จุดแข็ง (STRENGHT) จุดออน (WEAKNESS) 

S1 = แบรนด “LPN” เปนที่รูจักและยอมรับในตลาด 

S3 = มีประสบการณในดานคอนโดมิเนียมมานานและเชี่ยวชาญเปน

อยางดี ทั้งในดานการหาทําเล รวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารการ

ผลิตและการตลาดสําหรับสินคาประเภทนี้ 

S4 = มีการกอสรางที่รวดเร็ว 

S5 = ตั้งอยูบริเวณแหลงชุมชน ติดถนนใหญแจงวัฒนะ 

S6 = ราคาขายที่ต่ํากวาคูแขงในตลาด 

S7 = ระยะเวลาสงมอบเร็ว 

S8 = มีการบริการหลังการขายที่ดี 

S9 = มีโปรโมชั่นฟรีเงินทําสัญญา 

W1 = โครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด  มียอดการเปดขาย

ในระดับที่นอยที่สุด 

W2 = พื้นที่โครงการตั้งอยูในโซนน้ําทวม 

W3 = ไมมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในพื้นที่กอนลงโครงการ 

W4 = ไมมีการนําเสนอความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะน้ําทวม  

 

 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
O1 = ขนาดครอบครัวเล็กลง มีความตองการความเปนสวนตัวที่สูง 

การแยกออกเปนครอบครัวเดี่ยวหรือตองการอาศัยอยูคนเดียวมีมากขึ้น 

O2 = ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ผูคนจึงหันมาหาที่อยูอาศัยกลางเมืองเพื่อ

งายตอการเดินทางไปทํางานแทนที่จะอาศัยอยูบานเดี่ยวชานเมือง 

O3 = การเขามาทํางานของตางจังหวัดยังมีความตองการที่อยูอาศัย 

O4 = ทําเลในแหลงเศรษฐกิจ, การคมนาคมที่สะดวก ยังเปนปจจัยหนึ่ง

ที่สําคัญในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยของลูกคา 

O5 = ความชัดเจนของภาครัฐในการสรางเสนทางรถไฟฟาสายสีชมพู 

เชื่อมแคราย– สุวินทวงศ (มีนบุรี) ทําใหโอกาสเกิดโครงการ

อสังหาริมทรัพยใหม ๆ เพิ่มขึ้นและมีผลใหผูที่คิดจะซื้อที่อยูอาศัย

ตัดสินใจไดเร็วขึ้น 

O6 = อุกภัยที่เกิดขึ้นอาจสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใหเปลี่ยน

มาสนใจอสังหาฯประเภทคอนโดมากขึ้น 

O7 = การสนับสนุนจากรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายบานหลังแรก 

T1 = ความเสี่ยงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง 

T2 = ปญหาดานซัพพลายที่ลนตลาดเปนตัวขับดันใหผูประกอบการ

ตองเรงปรับตัว เนื่องจากจํานวนคอนโดฯมีเพิ่มมากขึ้นแตความ

ตองการชะลอตัวอยางเห็นไดชัด 

T3 = ในดานกฎหมายที่เขมงวดดานสินเชื่อเงินกูและการวางโซน

กอสรางในเขตกรุงเทพฯ 

T4 = ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได เชนอัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค 

T5= ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในบริเวณใจ

กลางเมือง 

T6 = ผูบริโภคมีความวิตกกังวลเพราะอยูในบริเวณน้ําทวม 

T7 = คูแขงใน zone เชน astro และtheforest มีความหรูหรากวา แต

ราคาก็สูงกวาเชนกัน 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหและกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) -บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 
โดยใช TOWS Matrix 

 Strength (S) 
S1 = แบรนด “LPN” เปนที่รูจักและยอมรับในตลาด 
S2 = องคกรมีศักยภาพทางดานการเงิน มีการบริหาร
ตนทุนต่ํา 
S3 = มีประสบการณในดานคอนโดมิเนียมมานาน
และเชี่ยวชาญเปนอยางดี ทั้งในดานการหาทําเล 
รวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารการผลิตและ
การตลาดสําหรับสินคาประเภทนี้ 
S4 = การมีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาอยูแลว ยอม
ไดเปรียบคูแขงรายอื่นๆ 
S5 = การมีพันธมิตรดานธุรกิจตางๆที่เอื้ออํานวยตอ
การแขงขันในตลาด 
S6 =  มีแนวคิดขององคกรที่ชัดเจน “ชุมชนนาอยู” 
S7 = มีการบริหารชุมชนที่มุงเนนการสรางสังคม 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
S8 = มีการกอสรางที่รวดเร็ว 

S9 = มีบริการหลังการขายที่ดี 

Weakness (W) 
W1 = เนื่องจากแตละโครงการของ LPN มีผู
อาศัยอยู เปนจํานวนมากจึงยากที่จะควบคุม
ระดับความพอใจของลูกคาไดอยางทั่วถึง 

W2 = คนมักจะรูจัก LPN ใน Brand ของ 
Low End เร่ิมตนไมเกินลานบาท จึงทําใหภาพ
ลักษณะเปนสินคาที่ไมคอยมีคุณภาพ 

Opportunities (O) 
O1 = ขนาดครอบครัวเล็กลง การแยกออกเปน
ครอบครัวเดี่ยว 
O2 = ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ผูคนจึงหันมาหาที่
อยูอาศัยกลางเมืองเพื่องายตอการเดินทางไป
ทํางาน  
O3 = การเคลื่อนยายแรงงานจากตางจังหวัดเขา
มาในเมือง 
O4 = ทําเลในแหลงเศรษฐกิจ, การคมนาคมที่
สะดวก ยังเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเลือก
ซื้อที่อยูอาศัยของลูกคา 
O5 = ความชัดเจนของภาครัฐในการสราง
เสนทางรถไฟฟา ทําใหโอกาสเกิดโครงการ
อสังหาริมทรัพยใหม ๆ เพิ่มขึ้นและมีผลใหผูที่
คิดจะซื้อที่อยูอาศัยตัดสินใจไดเร็วขึ้น 
O6 = อุกภัยที่เกิดขึ้นอาจสงผลตอการตัดสินใจ
ของผูบ ริโภคให เปลี่ ยนมาสนใจอสังหาฯ
ประเภทคอนโดมากขึ้น 
O7 = การสนับสนุนจากรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
บานหลังแรก 
O8 = ความตองการบานหลังที่สอง 

SO-Strategies 
ใชจุดแข็งเพื่อใชประโยชนจากโอกาส :  
กลยุทธเติบโต โดยผสมผสานระหวาง  
กยุทธพัฒนาตลาด 

SO1 = ขยายโครงการไปยังชานเมืองและ
จังหวัดตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งรายได และฐานลูกคาที่
เพิ่มขึ้น  
(S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O4+O5+O7) 

กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ 
SO2 = พัฒนา New Product เพื่อขยาย Demand 

ลักษณะใหมๆ เชนการทําโครงการเฉพาะกิจ เชน
LPN Green Condo การดีไซนใหเขากับConcept 
(S1+S2+S3+S4+S6+S7+S9+O1+O2+O3+O4+O7) 

กลยุทธกระจายธุรกิจ 
SO3 = การเพิ่มประเภทธุรกิจไปยังอสังหาฯ

รูปแบบอื่น เชนการทําทาวนเฮาส ทาวนโฮม และ
บาน 
(S1+S2+S3+S4+S6+S7+S9+O2+O4+O5+O7) 

 

WO-Strategies 
ใชประโยชนจากโอกาสโดยลดจุดออน : 
กลยุทธเติบโต แบบพัฒนาผลิตภัณฑ 

WO1= พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมาก
ที่สุด การออกแบบหองใหเหมาะสมกับผูอยู
อาศัย 

(W3+O1+O2+O3+O4+O7+O8) 
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Threats (T) 
T1 = ความเสี่ยงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุ
กอสราง 
T2 = ปญหาดานซัพพลายที่ลนตลาดเปนตัวขับ
ดันใหผูประกอบการตองเรงปรับตัว เนื่องจาก
จํานวนคอนโดฯมีเพิ่มมากขึ้นแตความตองการ
ชะลอตัวอยางเห็นไดชัด 
T3 = ในดานกฎหมายที่เขมงวดดานสินเชื่อเงินกู
และการวางโซนกอสรางในเขตกรุงเทพฯ 
T4 = ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได เชนอัตรา
ดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค 
T5 = ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา
โครงการในบริเวณใจกลางเมือง 

T6 = คูแขงที่หันมาทําตลาดระดับลาง เชน 
ศุภาลัย แสนสิริ 

ST-Strategies 
ใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค :  
กลยุทธเติบโต แบบพัฒนาตลาด 
ST2= การเปดโครงการในทําเลใหมๆ ที่ใมไดอยูใน
พื้นที่ red ocean 
(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S9+T2+T5+T6) 

 

WT-Strategies 
ลดจุดออนและหลกีเลี่ยงอุปสรรค :  
กลยุทธเติบโต แบบพัฒนาผลิตภัณ 

WT1= พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ในทําเล
ใหมและหลีกเลี่ยงการที่จะเขาไปปะทะกับคูแขง
เพราะจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบและจะเกิด
การกดราคา ทําใหสูญเสียรายได 

(W1+W3+T1+T2+T5+T6) 
 

 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหและกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level) - โครงการลุมพินีวิลล แจงวัฒนะ-
ปากเกร็ด โดยใช TOWS Matrix 

 Strength (S) 
S1 = แบรนด “LPN” เปนที่รูจักและยอมรับในตลาด 
S3 = มีประสบการณในดานคอนโดมิเนียมมานาน
และเชี่ยวชาญเปนอยางดี ทั้งในดานการหาทําเล 
รวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารการผลิตและ
การตลาดสําหรับสินคาประเภทนี้ 
S4 = มีการกอสรางที่รวดเร็ว 
S5 = ตั้งอยูบริเวณแหลงชุมชน ติดถนนใหญแจง
วัฒนะ 
S6 = ราคาขายที่ต่ํากวาคูแขงในตลาด 
S7 = ระยะเวลาสงมอบเร็ว 
S8 = มีการบริการหลังการขายที่ดี 
S9 = มีโปรโมชั่นฟรีเงินทําสัญญา 

Weakness (W) 
W1 = โครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ-ปาก
เกร็ด  มียอดการเปดขายในระดับที่นอยที่สุด 
W2 = พื้นที่โครงการตั้งอยูในโซนน้ําทวม 
W3 = ไมมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใน
พื้นที่กอนลงโครงการ 
W4 = ไมมีการนําเสนอความเชื่อมั่นหลังเกิด
ภาวะน้ําทวม 

Opportunities (O) 
O1 = ขนาดครอบครัวเล็กลง มีความตองการ
ความ เปนส วนตั วที่ สู ง  การแยกออก เปน
ครอบครัวเดี่ยวหรือตองการอาศัยอยูคนเดียวมี
มากขึ้น 
O2 = ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ผูคนจึงหันมาหาที่
อยูอาศัยกลางเมืองเพื่องายตอการเดินทางไป
ทํางานแทนที่จะอาศัยอยูบานเดี่ยวชานเมือง 
O3 = การเขามาทํางานของตางจังหวัดยังมีความ
ตองการที่อยูอาศัย 
O4 = ทําเลในแหลงเศรษฐกิจ, การคมนาคมที่
สะดวก ยังเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเลือก

SO-Strategies 
ใชจุดแข็งเพื่อใชประโยชนจากโอกาส :  

กลยุทธผูนําดานตนทุน 
SO1 = การเขามาใชชีวิตในเมืองของผูบริโภคมาก
ขึ้น ควรใชจุดแข็งในดานประสบการณการสราง
คอนโดมิเนียมมานานและเชี่ยวชาญเปนอยางดี ทั้ง
ในดานการหาทําเล รวมถึงความเชี่ยวชาญในการ
บริหารการผลิตและการตลาดสําหรับสินคา และการ
สรางที่รวดเร็วเพื่อลดตนทุนในการกอสราง 
(S2+S3+S5+O1+O2+O3+O4+O5) 
 
 

WO-Strategies 
ใชประโยชนจากโอกาสโดยลดจุดออน : 
กลยุทธสรางความแตกตาง 

WO1= ทําการสงเสิรมการตลาดใหลูกคา
เกิดการรับรูใหมากขึ้น และนําเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุกภัย เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา 

(W2+W3++W4+O4+O6) 
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ซื้อที่อยูอาศัยของลูกคา 
O5 = ความชัดเจนของภาครัฐในการสราง
เสนทางรถไฟฟาสายสีชมพู เชื่อมแคราย– สุวิ
นทวงศ (มีนบุรี) ทําใหโอกาสเกิดโครงการ
อสังหาริมทรัพยใหม ๆ เพิ่มขึ้นและมีผลใหผูที่
คิดจะซื้อที่อยูอาศัยตัดสินใจไดเร็วขึ้น 
O6 = อุกภัยที่เกิดขึ้นอาจสงผลตอการตัดสินใจ
ของผูบ ริโภคให เปลี่ ยนมาสนใจอสังหาฯ
ประเภทคอนโดมากขึ้น 

O7 = การสนับสนุนจากรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายบานหลังแรก 

กลยุทธสรางความแตกตาง 
SO2 = การใชจุดแข็งในดานการบริการหลังการขาย
มาพัฒนาใหเกิดเปนจุดเดนใหกับองคกร เพื่อนสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา เชนการอบรมพนักงาน
ใหดูแลลูกคาอยางเปนมิตร ชวยเหลือลูกคา การ
คัดเลือกพนักงานทีม่ีคุณภาพ เปนตน 

(S1+S7+S8+O3+O6) 

Threats (T) 
T1 = ความเสี่ยงเร่ืองความผันผวนของราคาวัสดุ
กอสราง 
T2 = ปญหาดานซัพพลายที่ลนตลาดเปนตัวขับ
ดันใหผูประกอบการตองเรงปรับตัว เนื่องจาก
จํานวนคอนโดฯมีเพิ่มมากขึ้นแตความตองการ
ชะลอตัวอยางเห็นไดชัด 
T3 = ในดานกฎหมายที่เขมงวดดานสินเชื่อเงินกู
และการวางโซนกอสรางในเขตกรุงเทพฯ 
T4 = ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได เชนอัตรา
ดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค 
T5= ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา
โครงการในบริเวณใจกลางเมือง 
T6 = ผูบริโภคมีความวิตกกังวลเพราะอยูใน
บริเวณน้ําทวม 
T7 = คูแขงใน zone เชน astro และtheforest มี
ความหรูหรากวา แตราคาก็สูงกวาเชนกัน 

ST-Strategies 
ใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค :  
กลยุทธสรางความแตกตาง 

ST1 =ดวยทีมงานที่มีความชํานาญในเรื่องของ
คอนโดมิเนียมและการบริการที่ดี  จึงควรสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อสรางความประทับใจ 
และสรางความแตกตางใหกับตัวผลิตภัณฑเพื่อรักษา
ความเปนผูนําและสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน 

(S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+T2+T4) 

WT-Strategies 
ลดจุดออนและหลกีเลี่ยงอุปสรรค:  
กลยุทธมุงเนน 

WT1 = ควรทําการศึกษาพฤติกรรมของ
คนในพื้นที่วาเขามีพฤติกรรมการอยูอาศัยแบบ
ใด หรือสรางการรับรูใหแกลูกคาใหลูกคาเกิด
ความสนใจ เชนการทําโปรชั่น ลด แลก แจก 
แถม ใหกับลูกคา 

(W2+W3+W4+T2+T4+T6) 

 
 

สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
จากกระบวนการศึกษาตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ โดยใชกรอบแนวคิดตามแนวทางของกระบวนการจัดการ

เชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) สามารถกําหนดทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternative) และการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธเพื่อแกไขปญหา (Strategic Choice) ดังตอไปนี้ 
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กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) 
ตารางที่ 5 สรุปทางเลือกกลยุทธ และการประเมินกลยุทธระดับองคกร    

กลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

กลยุทธการขยายตวัแบบ
พัฒนาตลาด (Market 

development strategy) 

- บริษัทสามารถขยายตลาด และเพิ่ม
จํานวนลูกคาไดมากขึ้น  เปนการสราง
โอกาสในการทํารายไดใหกับบริษัท  

- สงผลใหมีโอกาสในการเพิ่มสวน
แบงทางการตลาด  

- การเพิ่มหรือขยายขนาดของธุรกิจ 
สามารถชวยลดตนทุนในการบริหาร
จัดการ 

- ใช เงินลงทุนในการ
ดําเนินงานสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ 
มุงท่ีการเติบโต 

(Growth Strategy) 

กลยุทธการขยายตวัแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Product 

development strategy) 

- เปนการสรางลูกคากลุมใหมใหกับ
บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

- เปนการสรางภาพลักษณของตรา
สินคาและแสดงถึงศักยภาพของผูนําตลาด 

- อาจใชเวลาในการวิจัยและเงิน
ลงทุนในระดับสูง 

 

กลยุทธการขยายตวัแบบ
กระจายธุรกิจ 

(Diversification growth 
strategy) 

- เปนการสรางภาพลักษณของตรา
สินคาและแสดงศักยภาพของผูนําตลาด 

- ธุรกิจอาจสามารถดําเนินกลยุทธ
เพื่อใหชวยเสริมแรงซึ่งกันและกัน 

- ใชเงินลงทุนสูง 
- ใ ช ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร

ดําเนินงานคอนขางมาก 

กลยุทธความคงที่ 
(Stability Strategy) 

- เปนกลยุทธแบบอนุรักษนิยม 
(conservative) ความเสี่ยงต่ํา 

- การบริหารจัดการทําไดงาย
เนื่องจากไมเนนการปรับตัวตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดมากนัก 
 

- มักไมสามารถปรับตัวเพื่อ
สรางผลประโยชนใหกับธุรกิจไดทัน
เมื่อมีโอกาสจากตลาด 

อาจสรางพฤติกรรมการทํางาน
แบบขาดความคิดสรางสรรคภายใน
องคกร 
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กลยุทธระดับบริษัท (Business Level Strategy) 
ตารางที่ 6 สรุปทางเลือกกลยุทธ และการประเมินกลยุทธระดับบริษัท 
กลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 

กลยุทธผูนําดานตนทุน 
(Cost Leadership 

Strategy) 

1. การมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขัน
จะสามารถดําเนินกลยุทธทางดาน
ราคากดดันคู แขงจนคูแขงอาจไม
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ทําให
สามารถเอาชนะคูแขงในระยะสั้นได 

2. บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากตนทุน และคาใชจายตางๆ
ลดลง ลดตนทุนการผลิตได 

3. สรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา เพราะลูกคาจะไดรับผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพภายใตราคาที่ยอมรับได 

- การที่คูแขงพยายามขายสินคาที่
ราคาถูกกวาเพื่อดึงดูดลูกคาอาจกอให
สงครามราคา 

- การผลิตตองใชความชํานาญและ
เวลาที่รวดเร็วถึงจะสามารถลดตนทุน
ในการกอสรางได 

-  การมุงเนนกลยุทธราคาอาจ
สงผลตอโอกาสในการพัฒนาความ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางดานอื่นๆที่
อาจสรางประโยชนมากกวากลยุทธ
ตนทุนต่ําได 

 
 
 
 
 
 
 

ผสมผสาน 
กลยุทธผูนําดานตนทุน 

(Cost Leadership 
Strategy) 

+ 
กลยุทธการสรางความ

แตกตางจากคูแขงขัน 
(Differentiation 
Strategy) 

กลยุทธมุงสรางความ
แตกตางจากคูแขงขัน 

(Differentiation 
Strategy) 

- สามารถดึงดูดลูกคากลุมใหม
และรักษาลูกคากลุมเดิมดวยสินคา 
และบริการ ที่แตกตางจากคูแขงขัน 
เพิ่มความสามารถทางการแขงขัน 

- การสรางความแตกตางอยาง
ตอ เนื่องจะเปนการหลีก เลี่ ยงการ
แข ง ขั นและ เปนกา รสร า งคว าม
ไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว 

- เปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอ
ตราสินคา 

- การใชเงินลงทุนดานการสื่อสาร
การตลาดที่คอนขางสูง 

- การที่ตองทําการวิจัย และพัฒนา
สินคา (R&D) บอยคร้ัง และเปนจํานวน
มากเพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได 

กลยุทธจํากัดเขต 
หรือมุงเนน 

(Focus Strategy) 

- การสื่ อสารจะแบ ง
กลุม เปาหมายทางการตลาดอยาง
ชัดเจนและสามารถเลือกการสื่อสารที่
มีความเหมาะสมเฉพาะกลุมได 

- ทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดทุกกลุม และทุก
ระดับที่เหนือกวาคูแขงขัน 

- การใหความสําคัญกับลูกคาทุก
ระดับ ทําใหลูกคาเกิดความภักดีตอ
ตราสินคา 
- เปนการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา 

- การตองกําหนดกลยุทธหรือ
กิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย 
และตองควบคุมดูแลอยางทั่วถึง 

- ขนาดของตลาดอาจมีขอบเขต 
- คูแขงรายใหญอาจเขามาแขงขัน

ในตลาดเฉพาะสวนเดียวกับเรา 
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กลยุทธระดับหนาที่ (Function Level Strategy)  
Segmentation Targeting & Positioning Lumpini Ville Chaengwatthana-Pakkret 
Segmentation (การแบงสวนสวนตลาด) 
 เกณฑในการแบงสวนตลาด จะทําการแบงโดยการใชเกณฑภูมิศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตรโดยแบงเปน 
 - ภูมิศาสตร: แบงตามลักษณะพื้นที่ในชุมชนเมือง ใกลสถานที่ราชการ กลุมชานเมือง 

- จิตวิทยา: แบงเกณฑตามแนวทางการดําเนินชีวิต (Life Style: AIO) 
-พฤติกรรมศาสตร: บริษัทฯไดแบงผูบริโภคตามเกณฑลักษณะการตอบสนองตอผลประโยชนที่ไดจากตัวสินคา  

Targeting (กลุมเปาหมาย) 
 ผูที่ตองการที่พักอาศัยในทําเลที่มีความหนาแนน อยูไมไกลจากระบบขนสงมวลชน หรือทางดวนซึ่งงายตอการ

เดินทาง เพียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีระดับรายไดปานกลางถึงกลาง-ลางหรือประมาณ 15,000-35,000 บาท
ตอครอบครัว มีอายุอยูระหวาง 25-45 ป 

Product Positioning (ตําแหนงผลิตภัณฑ) 
 “คอนโดมิเนียมที่มุงสรางคุณคาที่แตกตางเพื่อตอบสนอง Life Style และสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดในราคาที่

ยอมเยา” 
Perceptual Map 
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ตารางที่ 7 สรุปทางเลือกกลยุทธ และการประเมินกลยุทธระดับหนาที่ 
กลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเหมาะสม 
Product - การออกแบบดีไซนหองใหมีความแปลกใหม 

- ผลิตภัณฑ หรือบริการที่มีคุณภาพ สามารถสราง
ความจงรักภักดีตอตราสินคา  
- ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายไดครอบคลุม  

- บริษัทตองใชเงินทุนในการพัฒนาสูงในการ
สรางความแตกตาง 

 

 
 
 
 

ผสมผสาน 
Marketing Mix Strategy 

(7P’s) 
+ CRM 
สรางจุดแข็งทาง

การตลาด และชวยพัฒนา/ 
สรางคุณคาใหมใหแก

ลูกคา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการ
แขงขัน และสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Price - กําหนดราคาใหเหมาะสมตามพื้นที่นั้นๆ 
 

- เนื่องจากการเลือกบริโภคนั้นเปนความพึง
พอใจสวนบุคคล ไมใชลักษณะการใชแบบกลุม และ
ดวยสินคามีมากมาย หลายแบบ ทําใหความภักดีตอ
ตราสินคาต่ํา ทําใหผูซื้อมีอํานาจการตอรองมากขึ้น 
ราคาที่ใกลเคียงกันในแตละแบรนด สงผลใหลูกคา
พิจารณาเลือกใชบริการจากคูแขง  

Place - สรางแรงจูงใจใหลูกคาสนใจ 
- การเพิ่มจํานวนโครงการ ทําใหบริษัทสามารถ
ขยายชองทางใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น 
- ชวยเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหกับบริษัท 

- การ เปดโครงการใหม  หากเลือกทํ า เลที่ ไม
เหมาะสม ก็อาจกอใหเกิดการไมคุมทุน หรือไม
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 

Promotion - เพื่อตอกย้ําใหเกิดการรับรู และจดจํา รวมทั้ง
สรางการรับรูที่ดีตอตราสินคา 
- ดึงดูดความสนใจของลูกคากลุมเปาหมาย 
 

- มีความเสี่ยงในการลงทุนในการทําการสงเสริม
การตลาด 
- หากออกโปรแกรมไมดี อาจมีผลกระทบตอกําไร 
และภาพลักษณของบริษัท 
- การใชการสงเสริมการขายมากเกินไป อาจทําให
คุณคาในสายตาของลูกคาลดลง 

People - การใหบริการเปนหัวใจหลักของการดําเนิน
ธุรกิจบริษัท โดยเนนการใหบริการแกลูกคาดวย
การสรางความประทับใจ เพื่อสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับลูกคา และทําใหเกิดการบอกตอ 
รวมทั้งสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
- การสื่อสารกับลูกคาดวยการบริการที่ดีของ
พนักงาน จะชวยรักษาลูกคารายเกา และสราง
ความประทับใจแกลูกคารายใหม 
- สงเสริมภาพลักษณที่ดีของบริษัท 

- มีคาใชจายสูงดานการจัดโปรแกรมฝกอบรม 
- การ Turn Over ของพนักงานในสาขาคอนขางสูง 

กลยุทธ ขอดี ขอเสีย 
Process - กระบวนการในการใหบริการแบบกระตือรือรน 

การใหบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคา 
- เปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคาไดดขีึ้น 

- ตองใชตนทุนในการดําเนินการสูง 
 

Physical 
Evidence 

- การสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคา โดยผาน
พนักงาน และปรับปรุงโครงการ เพื่อสราง 
Emotional Touch 
- เปนภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท 

- มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
- หากไมมีการควบคุม อาจทําใหการปรับปรุงไม
สอดคลองกับการวางตําแหนงผลิตภัณฑของบริษัท 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 388 

CRM - การบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อสรางความพึง
พอใจสูงสุดใหกับลูกคา และทําใหเกิดการบอก
ตอ รวมทั้งสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
- การสื่อสารกับลูกคา จะชวยรักษาลูกคารายเกา 
และสรางความประทับใจแกลูกคารายใหม 
- กอใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา 
- เปนภาพลักษณทีด่ีใหกับบริษัท 

- ตองใชตนทุนในการดําเนินการสูง 
- อาจโดนคูแขงลอกเลียนแบบ 

  
สรุปผลการศึกษา  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกนั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (มหาชน) ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาใหเติบโตไปพรอมกับอัตรา
การขยายตัวที่มากขึ้นดวย โดยการเนนขยายโครงการเพื่อใหครอบคลุมและเขาถึงลูกคาใหไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใชกลยุทธ
การเจริญเติบโตแบบประหยัดรอบคอบ ภายใตสภาพเศรษฐกิจที่มีความแปรปรวน และการสรางความแตกตางใหกับสินคา
และบริการ การมีนวัตกรรมดานอสังหาริมทรัพยรวมถึงการคนหาชองทางการจัดจําหนายใหมๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย 

การปรับปรุงและพัฒนาในทุกดานอยางไมหยุดนิ่งเพื่อมุงที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคและสรางความ
พึงพอใจสูงสุดใหกับผูบริโภค นํามาซึ่งการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสามารถสรุปกลยุทธที่เลือกใชในแตละ
ลําดับขั้นของกลยุทธไดดังนี้ 

กลยุทธระดับองคกร: กลยุทธการเติบโตใน 3 รูปแบบ โดยมุงเนนไปที่การผสมผสานกลยุทธการเติบโตตางๆ 
กลาวคือ กลยุทธการขยายตัวแบบพัฒนาตลาด (Market development strategy) จะเปนกลยุทธหลัก โดยการขยายโครงการ
ตางๆไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ เชนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว ไดแก พัทยา หัวหิน ภูเก็ต เปนตน โดยมีกลยุทธการขยายตัว
แบบพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development strategy) เชน การสรางโครงการเฉพาะกิจ เชน LPN Green condo โดยเนนใน
เรื่องของธรรมชาติ มีการนําน้ําเสียมาบําบัด เพื่อใชในการดูแลรักษาตนไม เพื่อเปนการประหยัดคาสวนกลางในการดูแล
รักษา ซึ่งเปนการพัฒนาใหเขากับโลกในยุคปจจุบัน และกลยุทธการขยายตัวแบบกระจายธุรกิจ (Diversification growth 
strategy) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ยกตัวอยาง เชน การสรางบานหรือทาวนเฮาสภายใตช่ือของ LPN เพื่อตอบสนอง
ลูกคากลุมใหม เปนสวนสนับสนุน เนื่องจากบริษัทฯมีศักยภาพเอื้ออํานวยตอการเติบโตในสถานการณของตลาดในปจจุบัน 
กลยุทธการเติบโตใน 3 รูปแบบดังกลาวขางตนจึงเนนกลยุทธที่ตอบโจทยและนาจะเปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในระยะยาวทั้งจากคูแขงขันทางตรงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมหรือจากสินคา
ทดแทนในตลาดอื่นๆ 

กลยุทธระดับธุรกิจ: กลยุทธที่จะทําใหไดเปรียบเหนือคูแขงขัน กลยุทธที่ผสมผสานระหวางกลยุทธผูนําดานตนทุน 
(Cost Leadership Strategy) โดยใชจุดแข็งในดานของความชํานาญ ความรวดเร็วในการกอสราง การควบคุมคาใชจายใน
การบริหารจัดการทรัพยากรตางๆในทุกกระบวนการอยางเขมงวด เพื่อใหมีตนทุนต่ําที่สุด และกลยุทธการสรางความ
แตกตางจากคูแขงขัน (Differentiation Strategy) โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน 
พนักงานดูแลลูกคาอยางเปนมิตร เหมือนคนในครอบครัว ยิ้มแยมแจมใส คอยทักทายและชวยเหลือ และการดีไซนหองที่ถูก
ปรับขนาดหองใหเล็กลงเพื่อรักษาระดับราคานั่น ชวยทําใหลูกคาไมรูสึกถึงความแตกตาง แตตองอยูภายใตการคํานึงถึง
ปจจัยที่ผูบริโภคตองการ  
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กลยุทธระดับหนาที่: ในสวนของการวางกลยุทธทางดานการตลาด ใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 
P’s สามารถกําหนดกลยุทธของแตละสวนประสมไดดังนี้ 

-  Product: การสรางนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการมุงสรางความ
แตกตางใหกับสินคา และการบริการที่ประทับใจ จะชวยสรางประสบการณที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ชวย
กอใหเกิดการบอกตอ รวมทั้งเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน   

-  Price: จะใชการต้ังราคาอยางสมเหตุสมผล เนื่องจากแตละโครงการมีความแตกตางในตัวสินคา  
-  Place: การขยายโครงการเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย 
- Promotion: รูปแบบการสงเสริมการตลาด มีการปรับใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา และสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจดวย 
- People: พนักงานตองมีความเปนเลิศในทุกดาน ทั้งดานการใหบริการ การบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ การสราง

ความประทับใจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ เพื่อเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
- Process: กระบวนการในการใหบริการแบบกระตือรือรน การใหบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคา 
- Physical Evidence: การสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคา โดยผานพนักงาน และการตกแตงสภาพแวดลอม

ภายในโครงการ เพื่อสราง Emotional Touch 
นอกจากนี้ยังผสมผสานกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship) เพื่อสรางจุดแข็งทางการตลาด 

และชวยพัฒนาสรางคุณคาใหมใหแกลูกคา เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
การกําหนดกลยุทธทั้งหมดที่กลาวมาเพื่อมุงหวังที่จะสราง Value Added ใหกับลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางสูงสุดอีกดวย เพื่อใหลูกคาเกิด Brand Experience และ Brand Loyalty  

 
ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ 

1. ขอมูลที่นํามาประกอบการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาอาจทําการศึกษาไดไมครอบคลุมในหลายประเด็น อันเนื่องมาจาก
ขอจํากัดดานขอมูลบางอยางที่ไมสามารถเปดเผยได 

2. ขอจํากัดของระยะเวลาในการทาํการศึกษา อาจทําใหเกิดความบกพรองในการวิเคราะหกลยุทธ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้เปนการศึกษาถึง กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธการตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ - ปาก
เกร็ด โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)การศึกษาสวนใหญจึงมุงเนนไปในเรื่องของการกําหนดกล
ยุทธในแตระดับไมวาจะเปน ระดับองคกร ระดับบริษัท และระดับหนาที่ ซึ่งตองกําหนดใหสอดคลองกัน ดังนั้นการศึกษา
เกี่ยวกับโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ - ปากเกร็ดในการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษาขอแนะนําใหศึกษาในแนวทางของการ
เปรียบเทียบกับคูแขงขันในภาพกวางมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่
อยูอาศัยคอนโดมิเนียม เปรียบเทียบกับที่อยูอาศัยประเภทอื่นๆ เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส เปนตน เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ
และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

 
ขอเสนอแนะสําหรับโครงการลุมพินี วิลล แจงวัฒนะ – ปากเกร็ด 
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 1. ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ไดจากการ Survey สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือวางแผนการตลาด
กลุมเปาหมายไดตอไป 

 2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑและออกแบบใหมีความทันสมัยและตรงตามความ ตองการของลูกคา มีการเลือกใช
วัสดุในการกอสรางใหมีความแข็งแรงทนทาน ผูประกอบการควรที่จะพัฒนาความมีช่ือเสียงของบริษัท หรือ ความมีช่ือเสียง
ของคอนโดมิเนียม ใหมีอุปกรณ ครบครันและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความแตกตางใหกับผูบริโภค 

 3. ควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะไดรับ เพื่อวาเปนการกระตุนความตองการ
ซื้อ ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ควรกําหนดเงื่อนไข และระยะเวลาในการชําระเงินในหลายรูปแบบ 
เชน ดอกเบี้ย 0% ดาวนตํ่าหรือ ผอนนาน ดอกเบี้ยตํ่า เปนตน เพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย เหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภค 

 4. ควรเนนการใชเครื่องมือในการสื่อสารแบบ Below the line marketing มากขึ้นเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายดาน
การตลาด และแนวโนมปจจบุันผูบริโภคใหความสนใจในและเปดรับเครื่องมือเหลานี้มากขึ้น 
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การศึกษากลยุทธการตลาดและการจัดการเชิง   กลยุทธของธุรกิจคาปลกีขนาดใหญ  
กรณีศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตดัสินใจซื้อสินคา HOUSE BRAND  

ของบริษัท บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

วาสนา พวงบุบผา, ฐานิตา ฆองฤกษ 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

---------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
  การศึกษากลยุทธการตลาดและการจัดการเชิง   กลยุทธของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ กรณีศึกษาแรงจูงใจที่มี
ผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ สินคา HOUSE BRAND ของบริษัท บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ“ไฮเปอรมารเก็ต”หรือ “ซูเปอรเซ็นเตอร” ซึ่งเปนธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหมภายใตช่ือ  “บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร” กระจายอยูทั่วไปในเขตชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ดวยสวนแบงตลาดถึง 38%  เทศโก โลตัส 44% แม็คโคร  18%  แตปจจุบัน เนื่องจากการดําเนินงาน
ของบิ๊กซีเปนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ กลยุทธที่ใชนั้นก็คือการขยายธุรกิจเพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด ซึ่งตองใชเงินทุน
เปนจํานวนมากแตก็ยังเปนอันดับ 2 และประกอบกับความไมแตกตางของกลยุทธของธุรกิจคาปลีกที่ใชเฮาสแบรนด
เหมือนกัน ซึ่งปจจุบันการแขงขันคอนขางรุนแรง แตยังตองพัฒนาผลิตภัณฑตอไป ซึ่งจําเปนที่ธุรกิจตองศึกษาถึงปญหา 
และแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ผูศึกษาไดออกแบบการวิจัย
แบบบูรณาการเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองในเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากสองแหลงคือขอมูล
ทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
ในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใชเครื่องมือตาง ๆ ไดแก Five Forces Model , SWOT Analysis, TOWS Matrix   เพื่อ
กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในทั้งสามระดับ วัตถุประสงค คือ 1.เพื่อศึกษาปญหาและแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาเฮาสแบรนดของบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาเพชรเกษม  ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษากลยุทธการตลาดและ
การจัดการเชิงกลยุทธในปจจุบันของธุรกิจปลีกขนาดใหญ ของ บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร 3.เพื่อศึกษากลยุทธในระดับองคกร 
ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ทางดานการตลาดของบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร   
 
บทนํา 

 บิ๊กซี ซูเปอรมารเก็ต ซึ่งกอต้ังขึ้นเมื่อป 2536 เปนผูประกอบการคาปลีกสินคาเพื่อผูบริโภคช้ันนําแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย  บริษัทจําหนายสินคาคุณภาพดีราคาถูกหลากหลายประเภทในรานคาปลีกสมัยใหม ในการดําเนินธุรกิจ
ภายใตสโลแกน “เราใหคุณมากกวาคําวาราคาถูก” บิ๊กซีมุงมั่นที่จะมอบคุณคาสูงสุดแกลูกคาของเราผานราคาที่ถูก สินคา
และบริการที่มีใหเลือกสรรมากมาย บรรยากาศที่มีความสะอาดและเอื้ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา ตลอดจน
บริการที่โดดเดน 
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  บิ๊กซีมีพนักงานมากกวา 16,079 คน ปฏิบัติงานอยูในทุกภูมิภาคทั่วในชวงปลายป 2553  บิ๊กซีไดเขาซื้อ
กิจการของคารฟูรในชวงปลายป ปจจุบันผลทําใหบิ๊กซี กลายเปนผูนําดานคาปลีกในสวนของไฮเปอรมารเก็ตใกลเคียงเทศ
โกโลตัสในป 2554 โดยสงผลใหบิ๊กซีมีจํานวนสาขาของไฮเปอร    มารเก็ตรวมทั้งสิ้น 105 สาขา (บิ๊กซี 71 สาขา และคารฟูร 
34 สาขา)  

หลักการสําคัญประการหนึ่งของบริษัทคือการเปนองคกรธุรกิจที่เปนพลเมืองดีของประเทศ ซึ่งสราง
คุณประโยชนแกสังคม ในขณะเดียวกันก็มอบคุณประโยชนตางๆ แกลูกคา พนักงาน และผูถือหุนของเรา  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายนี้ บิ๊กซีจึงสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมเพื่อชุมชนที่จัดขึ้นในพื้นที่ที่เราดําเนินธุรกิจและไดดําเนินการ
ผานมูลนิธิบิ๊กซีดวย 

 
ธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 

• บิ๊กซี ทั้ง 73 สาขา ต้ังอยูในทําเลที่เดินทางไดสะดวก จัดสรรพื้นที่สวนใหญของหางใหเปนพื้นที่สําหรับการ
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม ปจจุบันบิ๊กซีมีสินคาใหเลือกซื้อกวา 100,000 
รายการเพื่อสนองตอบทุกความตองการของลูกคา พรอมจัดทํารายการสงเสริมการขายตางๆ เพื่อใหลูกคาได
ใชจายอยางคุมคา   

• สินคาของ บิ๊กซี แบงออกเปนหาประเภทหลัก ดังนี้ 

• อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว อาหารทะเล ผลไมและผักสด (อาหารพรอมปรุง และอาหารพรอม
รับประทาน) อาหารแชแข็ง อาหารอบ รวมถึงสมุนไพรและเครื่องเทศตางๆ 

• สินคาอุปโภคและบริโภค ไดแก เครื่องปรุงรส และเครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มตางๆ อาทิ 
น้ําอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ขนมขบเคี้ยว ของใชสวนตัว ผลิตภัณฑทําความสะอาด อาหาร
และของใชสําหรับสัตวเลี้ยง  

• เสื้อผาและเครื่องประดับ สุภาพบุรุษ สตรี เด็ก และทารก รวมถึงรองเทาและเครื่องสําอาง 

• เครื่องใชไฟฟา ไดแก อุปกรณเครื่องใชไฟฟานานาชนิด เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็นฯลฯ อุปกรณ
เครื่องใชในครัว อุปกรณเพื่อความบันเทิงภายในบาน เทป ซีดี อุปกรณประดับยนต วัสดุอุปกรณ และ
เครื่องมือซอมแซมบํารุงรักษาบาน 

• อุปกรณตกแตง และของใชภายในบาน ไดแก เฟอรนิเจอร เครื่องครัว บรรจุภัณฑ และเครื่องใช
พลาสติก อุปกรณกีฬา และของเด็กเลน  

ธุรกิจทาวนเซ็นเตอร  
  บิ๊กซี ทาวน เซ็นเตอร ใหบริการเชาพื้นที่ภายใน และภายนอก ของ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร กับผูทําธุรกิจ

จําหนายสินคาที่แตกตาง และไมเปนคูแขงกับ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ซึ่งจะทําให บิ๊กซี มีสินคาและบริการที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย คือการมอบประสบการณการจับจายแบบครบวงจร (one-stop-shopping) ใหแกลูกคา  

 

ปญหา และลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท  ประกอบดวย 
 ปญหาระดับองคกร   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บิ๊กซีไดทําการประมูลซื้อกิจการ   คารฟูร ประเทศไทย คือ

สาขาไฮเปอรมารเก็ตรวมทั้งสิ้น 105 สาขา (บิ๊กซี 71 สาขา และ คารฟูร 34 สาขา) แตเมื่อมารวมตัวกันแลวก็ยังไมสามารถเปน
อันดับ1 ของตลาดคาปลีกตามได  โดยใชกลยุทธแบบHorizontalในการควบกิจการหรือขยายตัวเขาไปในธุรกิจเดิม 
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ปญหาระดับธุรกิจ ความไมแตกตางในผลิตภัณฑที่มุงที่การผลิตสินคาที่มีมาตรฐาน(Standardized products)ดวย
ตนทุนตอหนวยที่ตํ่า ซึ่งเทียบกับคูแขงโดยที่ใชกลยุทธเดียวกัน คือสินคาเฮาสแบรนด 

ปญหาระดับหนาที่ / ผลิตภัณฑ  กลยุทธิ์ในการสรางยอดขายของบิ๊กซีนั้นคือการผลิตสินคาเฮาสแบรนดทางบิ๊กซี
ซึ่งผานการเรียนรูลองผิดลองถูกกับสินคาเฮาสแบรนดมาระยะหนึ่ง ความทาทายตอไปของบิ๊กซีจึงอยูที่การพัฒนาสินคา
เฮาสแบรนด เนื่องจากทางเทสโกมีรายการของสินคากวา 10,000 และสวนแบงทางการตลาดมีถึง 50%ของกลุมธุรกิจคา
ปลีกขนาดใหญ  แตบิ๊กซีมีเพียง 1,505 รายการ ในปจจุบัน ซึ่งพิจารณาแลวสินคาประเภทเฮาสแบรนดของบิ๊กซีเมื่อเทียบ
เปอรเซ็นตดังนี้  

 สรุปปญหา เนื่องจากการดําเนินงานของบิ๊กซีเปนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ กลยุทธที่ใชนั้นก็คือการขยายธุรกิจเพื่อ
ชวงชิงสวนแบงการตลาด ซึ่งตองใชเงินทุนเปนจํานวนมากแตก็ยังเปนอันดับ 2 และประกอบกับความไมแตกตางของกล
ยุทธของธุรกิจคาปลีกที่ใชเฮาสแบรนดเหมือนกัน ซึ่งปจจุบันการแขงขันคอนขางรุนแรง แตยังตองพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 
ซึ่งปญหาทั้งสามระดับ จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห ยืนยันรายละเอียดปญหา และวิจัยคนหาแนวทางแกปญหา 
และกําหนดกลยุทธที่เกี่ยวของทั้ง 3 ระดับ 

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    การศึกษาเรื่อง ปญหา และการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจผลิตบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 
กรณีศึกษาบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด(มหาชน) ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาความรูและไดดําเนินการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 2 ขอใหญ  คือ 
1. การจัดการเชิงกลยุทธ 

โดยมีการใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรเปนตัวกําหนดกลยุทธ ทั้งนี้มีการคํานึงถึงระดับที่แตกตาง
กันของกลยุทธซึ่งระดับของกลยุทธนั้นประกอบไปดวย 3 ระดับดังนี้ คือ กลยุทธระดับองคกร ( Corporate Level Strategy ), 
กลยุทธระดับธุรกิจ ( Business Level Strategy )และกลยุทธระดับหนาที่ ( Functional Level Strategy ) 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) เพื่อใหทราบถึงสภาพคูแขงหนาใหม ทราบ
ความตองการลูกคา สินคาทดแทน ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ และสามารถทราบถึงการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยแบบ
การวิเคราะหอุปสรรคกีดขวางการเขาสูอุตสาหกรรม, แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงที่มีในอุตสาหกรรม อํานาจตอรอง
ของผูขาย, อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อหรือลูกคา และแรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินคาอื่นๆซึ่งสามารถใชทดแทนได  

รวมถึงเครื่องมือในการวิเคราะห และพิจารณาความสัมพันธของสภาพแวดลอมภายใน ในสวนของจุดแข็ง และ
จุดออน และการวิเคราะหสถานการณภายนอกในสวนของโอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  รวมทั้ง TOWS Matrix 
เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะหเพื่อกําหนด
ออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธประเภทตางๆ  
2.การจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด 
       สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เปนเครื่องมือพ้ืนฐานทางการตลาดที่สําคัญ ที่นักการตลาดนํามา
ประยุกตใชรวมกัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายได ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) 
ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  รวมทั้งการวิเคราะหวงจรผลิตภัณฑ และ
แผนผัง BCGเพื่อสามารถกําหนดและประเมินผลิตภัณฑของตน และแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
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เพื่อชวยใหองคกรสามารถจัดการกระบวนการตางๆภายในองคกรใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดตอองคกร 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ผูศึกษาไดออกแบบการวิจัย
แบบบูรณาการ เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากสอง
แหลงคือขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวิเคราะหเพื่อสรุปเลือกใชกลยุทธทั้งสาม
ระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และ กลยุทธระดับหนาที่ 

สวนที่ 1 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผลการวิเคราะหพฤติกรรม 
กรณีศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาHOUSE BRAND กับกลุมเปาหมายที่เปนผูบริโภค
ในหางบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯจํานวน 100 คน ตามวัตถุประสงคในการวิจัย โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษานั้น ผูศึกษาแบงการนําเสนอเปนสวนตางๆดังนี้ 

   สรุปกลุมตัวอยางมีระดับของแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด บิ๊กซี
ซุปเปอรเซ็นเตอร ดานเหตุผล ตอสินคาตรา "บิ๊กซี" และ แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนด 
บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาเพชรเกษม ดานเหตุผล ตอสินคาตรา "บิ๊กซี" การตัดสินใจซื้อสินคาโดยคํานึงถึงคุณภาพของ
สินคาวาเหมาะสมกับราคา  

สวนที่ 2 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview)  บทสัมภาษณนายกุฎาธาร นาค
วิโรจน ผูอํานวยการฝายองคกรสัมพันธ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ผูบริหารหางคาปลีก บิ๊กซี เปดเผยกับ 
"ฐานเศรษฐกิจ" วา ปนี้การแขงขันดุเดือดแน เพราะเราเปนผูนําดานราคา และตองรักษาความเปนผูนําตอไป กลยุทธการทํา
ตลาดจึงตองเต็มที่ และเนนความครบครันทั้งเรื่องราคา โปรโมชั่น ซีอารเอ็ม ซึ่งทั้งหมดจะคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค
เปนหลัก เชน แคมเปญลาสุดที่รวมกับซิต้ี แบงก จัดทําบัตรเครดิตซิต้ี แบงก-บิ๊กซี แพลตตินั่มขึ้น เพื่อมอบสิทธิพิเศษใหกับผู
ถือบัตร และหากเปนสมาชิกบัตรบิ๊ก คารด ก็จะไดสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นไปอีก    "นโยบายของบริษัท ยังใหความสําคัญเรื่องของ
ราคา เปนกลยุทธหลักในการกําหนดแผนทางการตลาดในปนี้ เพราะบริษัทมุงสรางและสื่อสารไปยังผูบริโภคตอเนื่องมา
ยาวนาน  ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มแคมเปญ เพื่อตอกย้ําความเปนผูนําดานสินคาราคาถูก  การจัดโปรโมชันเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา การกระตุนบรรยากาศการจับจายซื้อสินคาภายในศูนย รวมทั้งการกระตุนการซื้อสินคาของสมาชิก ที่ถือบัตรบิ๊ก 
คารด ซึ่งมีอยูกวา 6 ลานคน ใหมีการจับจายที่เพิ่มขึ้น และมีผูมาสมัครมากขึ้น"   การดําเนินธุรกิจในปนี้ บริษัทยังคงใชกลยุทธ
ในเรื่องของความคุมคา คุมราคา  และจําหนายสินคาราคาถูก  เนื่องจากบริษัทมีการติดตามราคาสินคาในตลาด เพื่อใหถูกชัวร
อยางตอเนื่อง  จากกรณีที่มีกระแสขาวออกมาวา คูแขงในตลาดจะเปดตัวแคมเปญขายสินคาราคาถูกกวาบริษัท 1 บาท
นั้น  บริษัทไมมีความกังวลในเรื่องดังกลาว  เพราะบริษัทขายสินคาราคาถูกอยูแลว  สําหรับภาพรวมกําลังซื้อในชวงเดือน
มกราคมนี้ เริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ้น  ภายหลังจากชวงหลังน้ําทวมที่ผานมา กําลังซื้อของผูบริโภคปรับตัวลดลงไปสวน
หนึ่ง  โดยเฉพาะการซื้อสินคาฟุมเฟอย  เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว ผูบริโภคจะเนนการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนเทานั้น
โดยใชสินคาเฮาสแบรนดมาเปนตัวเลือกใหผูบริโภค แตตอนนี้เริ่มเห็นผูบริโภคออกมาจับจายซื้อสินคาในกลุม ครื่องใชไฟฟา
และสินคาอื่น ๆ มากขึ้น อยางไรก็ดี หลังจากเขาซื้อกิจการของคารฟูรในเมืองไทย ทําใหบิ๊กซี มีจํานวนสาขาเพิ่มขึ้นเปน 
170  สาขา ใน 6 รูปแบบ ประกอบดวย บิ๊กซี เอ็กซตรา ,บิ๊กซี ซูเปอรมารเก็ต,บิ๊กซี มารเก็ต ,มินิ บิ๊กซี ,บิ๊กซี จัมโบ และราน
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เพียว กระจายอยูทั่วประเทศทําใหสามารถใหบริการลูกคาไดทั่วถึงมากขึ้น  และปนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหมีจํานวนสาขาใกลเคียงกับเทสโก โลตัสและแผนการจัดการในอนาคต ก็คือ จะเปนผูนําทางดานของธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญการมีสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ,โดยตองการนําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบโจทยและตอบสนองความตองการกับทุก
กลุมเปาหมาย   

สวนที่ 3 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายในสภาพแวดลอมภายนอกองคกร แนวคิดการตลาด
และกลยุทธการตลาด โดยใชกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในการศึกษาวิเคราะหขอมูลและศึกษาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ เชน รายงานประจําปยอนหลัง 3 ปต้ังแตป 2551 – 2553, บทความและขาวเกี่ยวกับตลาดบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปใน
ประเทศไทย  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการวิเคราะห SWOT , Five Forces , STP, 4P และ 
TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธในแตละระดับตอไป  

 
สรุปการศึกษา  อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

       กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
โดยอาศัยจุดเดนของบริษัท ที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (Concentration Growth 

Strategy) และมีช่ือเสียงเปนที่รูจักและยอมรับมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยสามารถนําจุดเดนนี้ไปดําเนินกลยุทธการ
เจริญเติบโตตามแนวนอน(Horizontal Growth Strategy เปนการขยายธุรกิจไปสูตลาดใหมโดยใชผลิตภัณฑเดิมซึ่งเรามีความ
ชํานาญและไดรับการยอมรับ จะทําใหการเปดตลาดใหมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไดไมยากนักและเรายังสามารถ
จัดหาสินคาจากที่อื่นโดยอาจเปนการพัฒนาสินคาเฮานแบรนดที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง” (Backward 
Integration Strategy) ทําใหมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น และยังทําใหบริษัทฯสามารถขยายตลาด เพิ่มสวนแบง
ครองตลาดไดอีกดวย 

       กลยุทธในระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
แนวทางเลือกกลยุทธในระดับธุรกิจ มี 4 กลยุทธ คือ กลยุทธสรางความแตกตาง(Differentiation Strategy) กลยุทธ

มุงเนนธุรกิจที่เช่ียวชาญ (Focused Different Strategy) กลยุทธผูนําตนทุนต่ํา (Cost Leadership Strategy) กลยุทธมุงเนนลด
ตนทุน (Cost Focus Strategy)Differentiation Strategy กลยุทธการสรางความแตกตางนี้ที่เลือกใชเพราะจะทําใหเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันขององคกรที่มีตลาดกวางโดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทําใหองคกรมีกําไร
สูงขึ้น และสามารถอยูรอดไดในสถานการณที่มีการแขงขันที่รุนแรง โดยบริษัทจะทําการพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอ
ขอมูลสินคาและการใหบริการทําใหสามารถอยูเหนือคูแขงได และเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดราย
ใหมไดดวย การสรางมูลคาตางๆ ใหโดดเดนเหนือคูแขง เชน คุณภาพของสินคา เทคโนโลยีที่ชวยในการใหขอมูลของสินคา
และการบริหารงาน รวมไปถึงการใหบริการ เปนตน กลยุทธในระดับธุรกิจที่เลือกคือกลยุทธสรางความแตกตาง 
(Differentiation Strategy)   กลยุทธการสรางความแตกตางนี้ที่เลือกใชเพราะจะทําใหเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
องคกรที่มีตลาดกวางโดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทําใหองคกรมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดใน
สถานการณที่มีการแขงขันที่รุนแรง โดยบริษัทจะทําการพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูลสินคาและการใหบริการทํา
ใหสามารถอยูเหนือคูแขงได และเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมไดดวย การสรางมูลคาตางๆ 
ใหโดดเดนเหนือคูแขง เชนคุณภาพของสินคา เทคโนโลยีที่ชวยในการใหขอมูลของสินคาและการบริหารงาน รวมไปถึง
การใหบริการ เปนตน 
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      กลยุทธในระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
จากการวิเคราะหประเมิลผลสรุปจากแบบสอบถามจากแบบสอบถามมาชวยในการวิเคราะหแรงจูงใจที่สงผลตอ

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเขตบางแค สาขาเพชรเกษม เพื่อเปนแนวทางในการเลือกเครื่องมือในการ
ออกแบบMarketing Offer ใหกับผูบริโภคไดนั้น จากการประเมินแรงจูงที่สงผลตอพฤติกรรมการในการตัดสินใจซื้อสินคา
เฮาสแบรนด ที่สงผลมากที่สุดคือทางดานเหตุผล พบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจซื้อสินคาโดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคา
วาเหมาะสมกับราคา กลยุทธการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) ขายโดยใชพนักงาน (Personal  selling) เปนสิ่งสําคัญ 
ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการใหบริการในการขาย เมื่อสินคานั้นเหมาะสมกับการขายโดยใชพนักงาน เมื่อลักษณะสินคาตองมี
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Knowledge)  
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ศุภวรรณ นครนอย

 
 ดร. สวรส ศรีสุตโต 

สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ และ แผนการตลาดของผลิตภัณฑปูนซีเมนต - กรณีศึกษา 

ปูนซีเมนตตราชาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อวิเคราะห /ยืนยันปญหา และ
ผลกระทบของธุรกิจปูนซีเมนต หลังจากรัฐบาลประกาศใหลดราคาปูนซีเมนตลง 2) เพื่อศึกษาแนวทางกําหนดกลยุทธธุรกิจ 
/กลยุทธการตลาด เพื่อใหธุรกิจเพิ่มยอดขาย เพิ่มกําไร และรักษาสวนครองตลาด ในสวนของ ผลิตภัณฑปูนซีเมนต ตราชาง 
โดยผูศึกษาไดทําการศกึษาโดยเก็บขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูลตางๆ  

จากการศึกษาพบวา หลังจากรัฐบาลประกาศใหลดราคาปูนซีเมนตลง มีผลทําใหกําไรสุทธิของบริษัทลดลง ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการทําการตลาด เพื่อรักษาสวนครองตลาด และยอดขายใหมีกําไรมากขึ้น บริษัทควรทํากลยุทธการพัฒนา
ตลาด (Market Development Strategy) ซึ่งบริษัทมีขอไดเปรียบจากการที่บริษัท ไดรับความเชื่อมั่นในตราสินคา ช่ือเสียง
บริษัท และมีสวนครองตลาดเปนอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากนั้นบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เหนียวแนน นอกจากนี้แลว 
บริษัทควรกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ บริษัทใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยการ
สรางความแตกตางผลิตภัณฑในดานคูแขงขันการผลิตปูนซีเมนตที่มี เจาะจง เหมาะสมกับงาน เชน ชางทนน้ําเค็ม ดินเค็ม 
หรือ ชางทนน้ําทะเล และมีการสรางความแตกตางดานการผลิตที่บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการจัดทํา
โครงการหรือขั้นตอนการผลิตเปนการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม  
การกําหนดกลยุทธระดับผลิตภัณฑ (ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1) จากการวิเคราะหพบวาบริษัทใชกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑเดิม ตลาดเดิม (Market Penetration) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีอยูแลว แตตองเนนการทําการตลาดใหเปนที่สนใจของ
กลุมเปาหมายมากขึ้น 
 
คําสําคัญ :  กลยุทธทางธุรกิจ, กลยุทธการตลาด, ปูนซีเมนต, บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
 
1. บทนํา  

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ในปจจุบันมีช่ือเรียกทั้งกลุมธุรกิจวา "เอสซีจี"  (Siam Cement Group) เริ่ม
ดําเนินการครั้งแรกเปนผูผลิตปูนซีเมนต และตอมาไดมีการขยายกิจการไปสูผลิตภัณฑอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเชน ผลิตภัณฑ
กอสราง กระดาษ โลหะ เครื่องจักรกล ปโตรเคมี ธุรกิจจัดจําหนาย เปนตน มีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผู
ถือหุนรายใหญ ประมาณ 30% ที่เหลืออีก 70% ถือหุนโดยนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน ธุรกิจหลักๆ ที่บริษัทลงทุน
ประกอบดวย 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 398 

1. กลุมธุรกิจซีเมนต หรือ SCG Cement 
2. ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง หรือ SCG Building Materials 
3. กลุมธุรกิจจัดจําหนาย หรือ SCG Distribution 
4. กลุมธุรกิจกระดาษ หรือ SCG Paper 
5. กลุมธุรกิจเคมีคอลส หรือ SCG Chemicals 
6. ธุรกิจการลงทุน หรือ SCG Investment 
โดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท ปูนซิเมนตไทย ที่มีสวนครองตลาดเปนอันดับ

หนึ่ง ในผลิตภัณฑปูนซีเมนต แตรายไดของบริษัทสวนใหญไมไดมาจากการขายปูนซีเมนต และการขายผลิตภัณฑมากขึ้น 
แตกําไรสุทธิของผลิตภัณฑกลับลดลง จึงถือวาเปนปญหาที่ควรใหความสําคัญ 
 
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

งานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และขอมูลที่เกี่ยวของในการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยแบงเปน
กลุม ไดแก  

2.1 หลัก แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
งานวิจัยช้ินนี้จะใชหลักทฤษฎีในการบริการกลยุทธ 3 ระดับ ไดแก กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และ

กลยุทธระดับปฏิบัติการ โดยมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธเพื่อประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยมใช
ทฤษฎีดังตอไปนี้ 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
เปนการกลั่นกรองและการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในขององคกร ซึ่งประกอบดวย

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคตของบริษัท หรือเรียกวาการวิเคราะห SWOT โดยขั้นตอนในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
ประกอบดวย 

2.1.1 กลยุทธระดับองคกร (Business Strategy) 
2.1.1.1 จุดมุงหมาย (Purpose) หมายถึง สิ่งที่องคกรตองการในอนาคต จุดมุงหมายสามารถกําหนดได 4 

รูปแบบ คือ วิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และวัตถุประสงค (Objectives) 
2.1.1.2 การวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) Porter’s Five Competition 

Forces Model ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอรตเตอร (Porter) เพื่อนํามาใชในประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งพอรตเตอรเห็นวา
มีปจจัยที่สําคัญที่จะตองนํามาวิเคราะห 5 ปจจัย ไดแก 1.สภาพการณของการแขงขัน (Rivalry) 2.อํานาจการตอรองของ
ผูบริโภค (Bargaining Power of Customers) 3.อํานาจการตอรองของผูผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 4.การเขามา
ของผูประกอบการรายใหม (Threat of new Entrants) 5.การมีสินคาและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) 

2.1.1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม (PEST Analysis) เปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก 1.สภาพแวดลอมทางกฎหมายและการเมือง (Political and Regulating Forces) 2.
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic Forces) 3.สภาพแวดลอมทางสังคม (Social force) 4.สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 
(Technological Force) 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 399 

2.1.1.4 วิเคราะหกลยุทธโดยใช TOWS Matrix Model ขั้นตอนการจัดทากลยุทธ ในการนาเทคนิคที่
เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในระดับองคกร มีขั้นตอนการดาเนินการที่
สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1.1.4.1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจากัด 
2.1.1.4.2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจากัด จุดออนกับโอกาส 

และจุดออนกับขอจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทาใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

- กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 
- กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 
- กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) 
- กลยุทธเชิงรบั (WT Strategy) 

2.1.1.5 BCG Growth-Share Matrix เปนแมททริกซความเจริญเติบโต กลยุทธนี้จะชวยผูบริหารในการ
จัดประเภทหนวยธุรกิจ (SBU) ภายในองคกรตามอัตราการเจริญเติบโตของตลาดและสวนครองตลาดเปรียบเทียบ โดยแม
ททริกซบีซีจีนี้เปนเครื่องมือที่ใชในการตัดสินใจดานการจัดสรรทรัพยากร โดยพิจารณาจากสวนครองตลาดเปรียบเทียบ
และอัตราเจริญเติบโตของแตละหนวยธุรกิจหรือแตละผลิตภัณฑ 

2.1.1.5.1 ผลิตภัณฑที่มีปญหา (Question marks) 
- กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy) 
- กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment strategy) 

2.1.1.5.2 ผลิตภัณฑที่เปนดาวเดน (Stars) 
- กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth strategy) 
- กลยุทธการขยายตัว (Build strategy) 

   2.1.1.5.3 ผลิตภัณฑที่ทําเงิน (Cash cows) 
- กลยุทธความคงที่ (Stability) 
- การเจริญเติบโตในระดับปานกลาง (Modest growth) 

  2.1.1.5.4 ผลิตภัณฑที่ตกต่ํา (Dogs) 
- การไมลงทุน (Divestiture) 
- การเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest) 
- การปรับเปลี่ยน (Turnaround) 

 2.1.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
วิเคราะหจากกลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy) ที่บริษัทใช โดยใช Porter’s Competitive Strategies คือ 
2.1.2.1) การเปนผูนําทางตนทุน (Overall Cost Leadership) กลยุทธนี้จะมุงการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกขนาด

ที่มีประสิทธิภาพ การลดตนทุนจากประสบการณ การควบคุมตนทุนอยางเขมงวด การหลีกเลี่ยงลูกคาไมดี และการลด
คาใชจายใหตํ่าที่สุด รวมไปถึงการรวมธุรกิจไปทางหลังซึ่งสามารถสรางฐานะทางตนทุนต่ําแกบริษัทได 

2.1.2.2) การสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) กลยุทธนี้มุงสรางผลิตภัณฑที่รับรูทั่วทั้งอุตสาหกรรม
วาแตกตาง โดยความแตกตางนี้สามารถสรางขึ้นมาไดโดยภาพพจนตรายี่หอ เทคโนโลยี รูปราง เครือขายผูจัดจําหนาย หรือ
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การบริกาลูกคา การสรางความแตกตางนี้จะทําใหหนวยธุรกิจมีกําไรสูงกวาโดยเฉลี่ยเพราะวาความจงรักภักดีตอตรายี่หอจะ
ลดความรูสึกไวตอราคาลูกคาลง 

2.1.2.3) การจํากัดขอบเขต (Focus Strategy) กลยุทธนี้จะมุงกลุมลูกคา สวนของตลาดและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง 
บริษัทเชื่อวาการมุงไปที่จุดเดียวจะทําใหพวกเขาบรรลุเปาหมายที่แคบกวาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวา แตวาการจํากัด
ขอบเขตจะตองเปนการแลกเปลี่ยนระหวางการทํากําไรและสวนแบงตลาด 
 2.1.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Operational Strategy)  

การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่คือ การใชทรัพยากรตางๆ ของแตละหนาที่/หนวยงาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ของบริษัทและธุรกิจที่ดําเนินการอยู การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่หากเปนไปในรูปของบริษัทในเครือบริษัทก็จะตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทแม เพื่อใหเกิดขอไดเปรียบในดานการแขงขัน 

การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่นั้น ธุรกิจจะตองทราบวาอะไรคือสิ่งที่ตนทําไดดีเกิดคาด ซึ่งถือวาเปนกุญแจ
สําคัญในการแขงขัน  ซึ่งเปนความสามารถที่เปนจุดเติบโต/พิเศษ เหนือคนอื่นๆ หรือเปนเอกลักษณเฉพาะตน  การที่จะเปน
เอกลักษณะเฉพาะตนไดนั้น จําตองมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

2.1.3.1) ใหคุณคาเกิดกับลูกคา (Customer Value) และลูกคาเองก็ยอมรับวาสิ่งนี้ธรุกิจไดใหแกตน 
2.1.3.2) มีเอกลักษณะเหนือคูแขงขัน (Competitor Unique) ซึ่งคูแขงขันไมสามารถเทียบเคียงได 
2.1.3.3) สามารถนํามาใชพัฒนาไดอยางตอเนื่อง (Extendibility) ซึ่งธุรกิจสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑหรือ

บริการตนเพื่อที่จะเขาสูตลาดใหมๆ ตอไป 
 

2.2 หลัก แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด 
กลยุทธการตลาด จะใชการแบงสวนตลาด (STP Marketing) และ สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix, 

4Ps) มาวิเคราะหแผนการตลาดของบริษัท โดยใชทฤษฎีดังนี้ 
2.2.1 กลยุทธการตลาดเปาหมาย (STP Marketing) เปนการแบงสวนตลาด การกําหนดลูกคาเปาหมายและการวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ โดย S หมายถึง Market Segmentation เปนการแบงสวนตลาด เพื่อนํามาพัฒนาจัดการโปรแกรมทาง
การตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ถาขนาดของตลาดกวางเกินไปนักการตลาดจะไมสามารถจัดหาสินคาหรือบริการใหเปน
ที่ตองการของลูกคาทุกคนได โดยแบงไดตามเกณฑภูมิศาสตร ประชากรศาสตรรวมไปถึงหลักเกณฑทางจิตวิทยาและ
พฤติกรรม ในดาน T หมายถึง Market Targeting เปนกําหนดกลยุทธโดยมี 3 แบบคือ กลยุทธตลาดรวม กลยุทธตลาดหลาย
สวนและกลยุทธตลาดสวนเดียว สวน P หมายถึงMarket Positioning เปนการวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ผูขายตองการ เชน 
การกําหนดตามราคาและคุณภาพ การกําหนดตามระดับช้ันผลิตภัณฑ การกําหนดตามคุณสมบัติและผลประโยชน เปนตน 

2.2.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix, 4Ps) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 21) ไดใหความหมาย
ไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุมของเครื่องมือทางการตลาดซึ่งธุรกิจใชรวมกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย หรือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา องคประกอบมีดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ 
(Product) 2.ราคา (Price) 3.สถานที่ (Place) 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นางสาวปยนาฎ ยอดรัก (2551), ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อปูนซีเมนตฉาบของรานคาปลีกและผูรับเหมารายยอย

ในจังหวัดพิษณุโลก, ทําการศึกษาปจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนตฉาบจากผูผลิตปูนซีเมนต โดยการ
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วิเคราะหระดับจุลภาค โดยใช SWOT Analysis พบวาจุดแข็ง คือ มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตสูง มีความ
ไดเปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร จุดออน คือ การโฆษณา
ประชาสัมพันธที่ไมตอเนื่อง โอกาส คือ มีการขยายตัวของธุรกิจกอสรางจากโครงการพัฒนาของรัฐบาลในบริเวณสี่แยกอิน
โดจีน อุปสรรค คือ ผลจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองการปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง และปญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง สงผลถึงกําลังซื้อและความตองการซื้อ ในภาคอสังหาริมทรัพย การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
ในการวิเคราะหระดับจุลภาค ของกลุมรานคาปลีก พบวาปจจัยหลักในการสั่งซื้อปูนซีเมนตฉาบกับรานตัวแทนจําหนาย คือ 
ราคาถูก และมีวงเงินเครดิตกับรานตัวแทนจําหนาย การไดกําไรตอหนวยสูงเปนปจจัยที่ทําใหการขายประสบความสําเร็จ 
การลดราคาขายเปนการสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และขอมูลที่รานคาปลีกตองการจาก
บริษัทผูผลิตเพื่อชวยในการขายคือ จุดเดนของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันและรายชื่อโครงการที่เคยใชผลิตภัณฑ 
เพื่อใชอางอิงกับผูซื้อการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการวิเคราะหระดับจุลภาค ของกลุมผูรับเหมารายยอย พบวาเหตุผล
หลักในการใชปูนซีเมนตฉาบ คือ ไดเครดิตจากรานคา และหาซื้องาย ในเรื่องความเชื่อมั่นตอคุณภาพผูรับเหมารายยอยจะ
รูสึกมั่นใจในคุณภาพปูนซีเมนตฉาบโดยวัดจากการที่ใชงานไดดีและไมมีปญหาตองแกไข สวนหลักเกณฑในการตัดสิน
เรื่องราคาของปูนซีเมนตฉาบ คือ ดูที่ราคาขายตอถุงที่ถูกที่สุด ในขณะที่โปรแกรมการสงเสริมการขายไมมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกยี่หอของปูนซีเมนตฉาบ 
 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design) 
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อใหไดผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Independent Study) โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ดานขอมูลภาวะเศรษฐกิจ การเมือง แนวโนมของธุรกิจวัสดุกอสราง วิเคราะหสภาพการตลาดและการ
แขงขันของธุรกิจจากบทความ สิ่งตีพิมพที่เกี่ยวของ และผูศึกษาจะทําการศึกษารวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
การสัมภาษณผูบริหารดานการตลาดของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใหทราบขอมูล แนวโนมของตลาด 
สภาวะการแขงขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปญหาและอุปสรรคของบริษัทจากผลของการที่รัฐบาลประกาศใหปูนซีเมนต
ปรับราคาลงและสํารวจความคิดเห็นของผูรับเหมากอสรางในการเลือกซื้อปูนซีเมนต 

3.2 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงปริมาณ  
3.2.1 การวิจัยเชิงสํารวจ (Research Design) ทําการ Survey เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

ปูนซีเมนต ปอรตแลนด ประเภท 1 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนในการออกแบบ 
แบบสอบถาม จะนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดและปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ เปนหลักใน
การออกแบบโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตอการตัดสินใจ
ซื้อปูนซีเมนต ปอรตแลนด ประเภท 1 ตราชาง โดยใชประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับเหมากอสราง/ผูใชผลิตภัณฑ 
ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 ของปูนซีเมนต ตราชาง ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 210 
ราย มีระเบียบวิธีการศึกษาโดยแบงขั้นตอนเปน 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) หรือเติมขอความ
ตามความจริง 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต ของผูรับเหมา โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
(Checklist) หรือเติมขอความตามความจริง 
สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต ปอรตแลนด ประเภท 1 ตราชาง ของผูรับเหมา 
โดยใหผูตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) เปนมาตรวัดซึ่งจัดอยูระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

3.3 การวิจัยขอมูลทุติยภูมิ 
3.3.1 บทสัมภาษณผูบริหาร  คุณกานต ตระกูลฮุน ผูจัดการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
จากการที่ SCG มีวันนี้ไดก็เพราะยุทธศาสตรของ SCG ที่ยังคงแนวแนเหมือนเดิม แตความเพียรของเขายังไมหยุด

นิ่ง เพราะกําลังจะเปนพลังเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูการเปนผูนําตลาดอาเซียน ถาสรุปกลยุทธของ SCG ทั้งหมด จริงๆแลวก็มี
แค 2 อยาง 1. Growth 2. Innovation แตถาจะพูดถึง SCG มีโอกาส Growth มากก็คงจะเปนในอาเซียน เนนเฉพาะธุรกิจที่
บริษัทมีความเชี่ยวชาญ คือ ขยาย Geographic Area นี่คือแนวทางแรก อีกแนวทางนั้นคือ Higher value added ของบริษัท ซึ่ง
กลยุทธที่ผานมานั้นเปนกลยุทธที่ SCG ใชมาตลอด แตในปจจุบันนี้ ยุทธศาสตรสําคัญของทั้งเครือ ก็ยังมีอยูเพียง 2 ประการ 
ไดแก 1.Go Regional และ 2. Higher value added ซึ่งก็คือนัยเดียวกันกับที่บริษัทบอกไวต้ังแตวันแรกๆ แตที่จริงจัง ดูเปน
รูปธรรม และเปนพันธสัญญา นั้นก็คือ วิสัยทัศนองคกรที่ประกาศไวอยูแลว การนํา SCG สูองคกรผูนําอยางยั่งยืนใน
อาเซียน ถือวาเปนเปาหมายอันยิ่งใหญขององคกร  

นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ซิเมนต 
เอสซีจี ซิเมนต มีการชูกลยุทธสรางความแตกตาง และการยอมรับในกลุมลูกคาปูนชาง ดวยการเปดตัว “ปูนชาง 

แฟนคลับ” สนับสนุนกิจกรรมสรางความสัมพันธและตอบแทน ความเชื่อมั่นใหลูกคาที่ไดไววางใจในปูนตราชาง 100% มา
อยางตอเนื่อง สามารถตอกย้ําความเปนผูนําในอุตสาหกรรมและเสริมภาพความเปนหนึ่ง “รวมพลัง ONE ตราชาง” ให
เขมแข็ง เอสซีจี ซิเมนต ต้ังมั่นในหลักการดําเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ไดใหความสําคัญกับลูกคาเปนสําคัญ 
ไมวาจะเปนการวิจัยพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการทุกการใชงาน ปูนตราชาง ปูนซีเมนตแหงความ
ภาคภูมิใจของ SCG ในฐานะผลิตภัณฑแรกของ SCG และเพื่อเปนการขอบคุณ ลูกคาปูนตราชาง กิจกรรม “ปูนชาง Fan 
club” จึงถูกจัดขึ้น  เพื่อตอบแทนในความไววางใจที่ทุกทานมีเสมอมา  อันเพียบพรอมดวยรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองทุก
ความตองการและ Lifestyle ที่หลากหลาย “5 รูปแบบกิจกรรม” คือ ปูนชาง Fan club explorer, ปูนชาง Fan club knowledge, 
ปูนชาง Fan club sport, ปูนชาง Fan club entertainment, และ ปูนชาง Fan club health  (บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน)) 
 
3.4 การสรุปประมวลผล การวิจัย 
 การกําหนดกลยุทธระดับ Corporate Level โดยใช TOWS Matrix 
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                  ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

Strengths 
S1. มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุดบิ 
และวัตถุดิบทดแทน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆอยางตอเนื่อง 
S2. มุงเนนระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานขององคกร 
S3. บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง 
S4. มีชื่อสียง และไดรับความเชื่อถือมา
นาน 
S5. มีการนําเทคโนโลยีมาใช โดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใชทั้ง
ในดานการผลิต และการขาย 
S6. ถือหุนใหญโดยสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย 
S7. มี SCG Experience Center (ศูนย
นวัตกรรม) 
S8. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสูง 

Weaknesses 
W1. บริษัทมีคาใชจายในการดูแลบุคลากร
สูง 
W2. ตนทุนการผลิตและคาใชจายในการ
ดําเนินงานสูง 
W3. ความสามารถในการทํากําไรต่ํา 
W4. องคกรใหญเกินไป ทําใหมีการ
ปรับปรุงยาก 
 

Opportunities 
O1. อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
ภายในประเทศสูง 
O2. มีการขยายตัวของธุรกิจสงออกสูง 
O3. นโยบายของรัฐบาลในการใชสิทธิ
พิเศษดานตางๆ 
O4. ภัยทางธรรมชาติมีมากขึ้น 
O5. ในป 2558 จะเกิด AEC ทําใหตลาด
ใหญขึ้น 
O6. โรงงานการผลิตที่มาบตาพุด กลับมา
เดินเครื่องการผลิตไดอีกคร้ัง หลังจากมี
การถูกสั่งระงับ 

SO 
กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
โดยมุงเนนกลยุทธการเจาะตลาด 
(Market penetration strategy) นําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการใหตรงกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย 
(S4, S5, O1, O2, O5) 

WO 
กลยุทธคงตัว (Stable Strategy) แมกําไร
ที่ไดจะต่ํา แตถาขายในปริมาณมากๆ ก็จะ
ไดกําไรที่มากไปดวย 
(W3,O1,O2,O5) 
 

Threats 
T1. ผลกระทบจากขอตกลงทางการคา
ดานการสงออกมีมาก 
T2. คาเงินบาทที่แขง็คาขึ้น ทําใหสินคามี
ราคาแพงขึ้น ในสายตาของคนตางชาต ิ
T3. เศรษฐกิจโลกถดถอย 
T4. สินคาที่ขายเปนสินคาโภคภัณฑ มี
ราคาผันผวนโดยอิงกับราคาตลาดโลก 
T5. คาเงินบาทผันผวน 

ST 
กลยุทธคงตัว (Stable Strategy) โดย
มุงเนนกลยุทธการรอและเฝาสงัเกต 
(Wait & See) ภาวะตลาดเนื่องจากบริษัท
มีฐานะทางการเงินที่ดี ความผันผวนทํา
ใหราคาหรือเศรษฐกิจ ไมนาทาํใหบริษัท
ขาดสภาพคลอง 
(S3,T3,T4,T5)  

WT 
กลยุทธถดถอย (Retrenchment Strategy) 
เนื่องจากกําไรต่ํา ถาราคาสินคาผันผวน 
แลวควบคุมราคาตนทุนไมได ก็จะทําให
บริษัทขาดทุน (W1,W2,W3,T2,T3,T4,T5) 
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การกําหนดกลยุทธระดับ Business Level โดยใช TOWS Matrix 
                   ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

Strengths 
S1. มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุดบิ 
และวัตถุดิบทดแทน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆอยางตอเนื่อง 
S2. มีเอสซีจี เทรดดิ้ง เปนผูจัดจําหนาย
สินคา ทําใหบริษัทไมขายสินคาเอง 
S3. มีกําลังการผลิตมากที่สุดในประเทศ 

Weaknesses 
W1. ตนทุนการผลิตและคาใชจายในการ
ดําเนินงานสูง 
W2. มีการแขงขันของธรุกิจเพิ่มสูงขึ้น 
W3. สินคาที่ขายเปนสินคาโภคภัณฑ ราคา
ผันผวนโดยอิงกับราคาตลาดโลก 
W4. คาเงินบาทผันผวน 

Opportunities 
O1. ความตองการใชปูนซีเมนตมีจํานวน
มากขึ้น 
 

SO 
กลยุทธสรางความแตกตาง (Competitive 
Differentiation)ใหมีการพัฒนาปูนซีเมนต
ใหมีความหลายหลายเพื่อตอบสนองความ
ตองการ  
(S1,S3,O1) 

WO 
กลยุทธการมุงเนน (Focuses Strategy) ให
บริษัทมีการหาตลาดเฉพาะ ที่มีการแขงขัน
เร่ืองราคานอยกวาตลาดปจจุบัน  
(W2,O1) 

Threats 
T1. มีการทําสัมปทานภูเขาหินปูนกับ
ภาครัฐ ถาโดยเพิกถอนใบอนุญาตจะสงผล
รายแรงกับบริษัท 
T2. ตนทุนพลังงานและคาใชจายในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้น 

ST 
กลยุทธดานตนทุน (Cost Leadership) 
เนนการมีตนทุนต่าํ (Low-cost 
Leadership) ใหมีการวิจัยหาวิธีการลดใช
พลังงาน และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักร
แบบใหม 
(S1,T2) 

WT 
กลยุทธดานตนทุน (Cost Leadership) 
เนนการมีตนทุนต่าํ (Low-cost 
Leadership) ใหหาวิธีการบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร ใหมีการเสื่อมสภาพนอยลง หรือ
มีการสั่งเครื่องจักรใหมๆเขามาใช  
(W1,T2) 
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การกําหนดกลยุทธระดับ Function Level โดยใช TOWS Matrix 
                     ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

Strengths 
S1. มีเอสซีจี เทรดดิ้ง เปนผูจัดจําหนาย
สินคา ทําใหบริษัทไมขายสินคาเอง 
S2. คุณภาพเปนที่ยอมรับ 
S3. ขายปูนผสมสําเร็จผาน CPAC 
S4. มีผลิตภัณฑตอเนื่อง อาทิ กระเบื้อง
หลังคา 

Weaknesses 
W1. อัตรากําไรต่ํา 
W2. Logistics ยังสูคูแขงไมได 
 

Opportunities 
O1. อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
ภายในประเทศสูง 
O2. ความตองการใชปูนซีเมนตมีจํานวน
มากขึ้น 
 

SO 
กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) โดย
เนนการออกสินคาใหมเพื่อขายแกตลาด
ใหม (Market Diversification) ควรมีการ
ขายสินคา ทั้งปูนสาํเร็จรูป และปูนผง ตาม
ความตองการของตลาด (S2,S3,O1,O2) 

WO 
กลยุทธดานการตลาด(Marketing 
Strategy) ใชกลยุทธสวนประสมการตลาด 
(marketing mix strategy) โดยมุงเนน
ชองทางจัดจําหนาย เพราะถามีการจัดสง
ผลิตภัณฑไมทัน กลุมลูกคาอาจหันไป
สนใจผลิตภัณฑของคูแขงแทน 
 (W2,O2) 

Threats 
T1. ปูนซีเมนตเปนสินคาควบคุมราคาโดย
รัฐบาล 
T2. แหลงวัตถุดิบหายากขึ้น 
T3. อํานาจในการตอรองของลูกคามีสงู 
T4. ตนทุนพลังงานและคาใชจายในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้น 

ST 
กลยุทธดานการตลาด(Marketing 
Strategy) ใชกลยุทธสวนประสมการตลาด 
(marketing mix strategy) โดยมุงเนน 
เร่ืองผลิตภัณฑเพราะการขายปูนสําเร็จรูป 
ก็จะทําใหอํานาจการตอรองนอยลงและถา
ราคาสูงเกินกวาราคาที่รัฐบาลกําหนด ก็
ควรมุงเนนไปที่ผลติภัณฑสําเร็จรูปชนิดอื่น 
(S3,S4,T1,T3 ) 

WT 
กลยุทธดานการตลาด(Marketing 
Strategy) ใชกลยุทธสวนประสมการตลาด 
(marketing mix strategy) โดยมุงเนนเรื่อง
ราคา 
บริษัทควรหาวิธีลดตนทุน ในดานพลังงาน 
การบํารุงรักษา เพื่อทําใหตนทุนลดลง และ
ควรสรางความแตกตางทางนวัตกรรม เพื่อ
ทําใหอํานาจในการตอรองของผูบริโภค
ลดลง  
(W1,T1,T2,T3,T4) 

 
สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑปูนซีเมนต ปอรตแลนด ประเภท 1 

การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 ตาม
ทฤษฎี 4Ps ไดดังนี้ 

Product 
ผลิตภัณฑมีคุณภาพ และลูกคาเชื่อมั่นในตราสินคาของ “ชาง” ที่มีช่ือเสียมานาน แตลูกคาไมคอยใหความสําคัญ

กับปายบอกสวนผสม วิธีใช ขอหาม/ระวังใช ซึ่งบริษัทตองมีการประชาสัมพันธ เพื่อไมใหมีการผสมปูนซีเมนตที่ผิดสูตร 
อันจะสงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

Price 
การต้ังราคานั้นมีเพดานราคาของกระทรวงพาณิชย ทําใหบริษัทตองเนนลดตนทุน โดยการขายจะใหสวนลด

ทางการคา และมีเงื่อนไขสวนลดเงินสด เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาชําระเงินไวขึ้น 
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Place 
บริษัทตองมีสถานีกระจายสินคา และมีตัวแทนจําหนายครอบคลุมตัวเมืองใหญๆ และตองมีสถานที่ที่เหมาะสม มี

ที่จอดรถของลูกคา และการจัดสงสินคา ตองรวดเร็ว โดยพนักงานขายอาจจะไมจําเปน ที่จะตองอธิบายรายละเอียด 
ผลิตภัณฑมากนัก 

Promotion 
บริษัทใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในการทําโปรโมชั่น

ผานเครื่องมือ 2 เครื่องมือในการทํา คือ เครื่องมือในการทําโฆษณา (Advertising Tools) ไดแก 
-  Advertising Tools ใชสื่อสิ่งพิมพและหนังสือพิมพ โดยบริษัทมีการเชิญนักขาวมาทําการสัมภาษณซึ่งบริษัทจะ

ใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑอยางละเอียด รวมทั้งมีการซื้อพ้ืนที่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังใชปาย
บิลบอรด โดยบริษัทมีการเชาปายบิลบอรดตามพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกลกับบริษัทและตามถนนใหญที่มีการจราจร
หนาแนน มีการใช Internet Marketing ในการทําโฆษณาผานทางเว็บไซต เพื่อเปนการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรม 
Corporate Social Responsibility (CSR) และ Customer Relationship Management (CRM) ของบริษัทใหแกบุคลทั่วไปได
รับทราบ 

- Advertising Tools ใชบิลบอรด - โฆษณาหนารานโฮมมารท เพื่อสราง Brand Awareness 
- โฆษณาผานหนังสือพิมพ หนังสือนิตยสาร เกี่ยวกับ   
  บาน เพื่อสราง Brand Awareness 

 - Sales Promotions  - สวนลดทางการคา และสวนลดเงินสด 
- แจกเสื้อ ตรา “ชาง” สําหรับลูกคาที่ซื้อครบตาม 
  จํานวนที่กําหนด 
- จัดสงฟรี เมื่อซื้อตามจํานวนขั้นต่ําตามที่กําหนด 

3.5 การกําหนดกลยุทธ 
3.5.1 การกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
จากการวิเคราะห พบวาบริษัทมีขอไดเปรียบจากการที่บริษัท ไดรับความเชื่อมั่นในตราสินคา ช่ือเสียงบริษัท และ

มีสวนครองตลาดเปนอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากนั้นบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เหนียวแนน ดังนั้นจึงสามารถกําหนดกล
ยุทธ คือกลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) 

3.5.2 การกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ 
บริษัทใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยการสรางความแตกตางดานตราผลิตภัณฑ 

คือ สินคาทุกอยาง ขององคกรมีตราผลิตภัณฑที่เหมือนกันทุกผลิตภัณฑ รวมไปถึงการผลิตปูนซีเมนตที่มี เฉพาะ เจาะจง ที่
เหมาะสมกับงาน เชน ชางทนน้ําเค็ม ดินเค็ม หรือ ชางทนน้ําทะเล และมีการสรางความแตกตางดานการผลิตที่บริษัท ปูนซิ
เมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการจัดทําโครงการหรือขั้นตอนการผลิตเปนการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม 
หรือเรียกอีกอยางวา ECO Value จึงอาจทําใหเปนการทําใหตนทุนต่ํา และ บริษัทฯ ยังมีการจัดจําหนายผาน Home Mart ที่
เปนรานของบริษัทเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเอง 

3.5.3 การกําหนดกลยุทธระดับผลิตภัณฑ (ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1) 
จากการวิเคราะหพบวาบริษัทใชกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑเดิม ตลาดเดิม (Market Penetration) ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑที่มีอยูแลว แตตองเนนการทําการตลาดใหเปนที่สนใจของกลุมเปาหมายมากขึ้น 
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3.6 ทางเลือกในการแกไขปญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
จากการศึกษาพบวาบริษัทมีจุดแข็งที่โดดเดน แตมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากภายนอก โดยการวิเคราะห TOWS 

Matrix ของบริษัทพบวาควรมีลงทุนเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะทําใหบริษัทขายสินคาไดมากขึ้น เพราะเนื่องจากมีกําลังการผลิตมากขึ้น 
และควรมีระบบการจัดการสารสนเทศที่ดี ทําใหการวิเคราะหขอมูล ถูกตองสามารถทําการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่งไดอยาง
แมนยํา ถึงแมจะเปนการเพิ่มคาใชจาย ทําใหบริษัทไดกําไรลดลง แตถาขายในปริมาณมากๆ บริษัทจะไดสวนแบงตลาดมาก
ขึ้น และจะไดกําไรมากขึ้นตามมาดวย แตสิ่งที่บริษัทควรปองกันคือ การที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีอยูแลว ความผันผวน
ของคาเงิน ราคา วัตถุดิบหรือเช้ือเพลิงตางๆ อาจทําใหสภาพคลองของบริษัทลดลง เพราะสิ่งเหลานี้ไมสามารถควบคุมได 

สําหรับหนวยธุรกิจปูนซีเมนตบริษัทควรจะใหมีการพัฒนาปูนซีเมนตใหมีความหลากหลายเพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการของกลุมลูกคา เพราะเนื่องจากแบรนดเปนที่เช่ือมั่นของตลาดอยูแลว บริษัทจึงควรมีการหาตลาดเฉพาะ ที่มี
การแขงขันเรื่องราคาใหนอยกวาตลาดปจจุบัน แตบริษัทควรมีการจัดทีมงานวิจัย เพื่อจะนําทีมนี้มาจัดทําการวิจัยวิธีการลด
ใชพลังงาน และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรแบบใหม ใหประหยัดงบประมาณมากที่สุด และควรหลีกเลี่ยงเครื่องจักรที่
เสื่อมสภาพ เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง 

ในสวนของผลิตภัณฑ ปูนซีเมนต ปอรตแลนด ประเภท 1 ตราชาง เปนสินคาที่ไดรับความนิยม เพราะทุกการ
กอสรางจะตองมีรากการฐาน เพื่อยึดโครงสรางเพราะฉะนั้นบริษัทควรมีการผลิตปูนสําเร็จรูป และปูนชนิดผง ตามความ
ตองการของตลาด เพราะถามีการผลิตปูนสําเร็จรูปออกมาขายก็จะทําใหอํานาจการตอรองของตลาดนอยลง แตถาเกิดการ
แทรกแซงราคาดวยรัฐบาล ก็ควรมีการปองกัน และควรมีการจัดตั้งทีมเพื่อมาคอยดูแลการจัดสงผลิตภัณฑ หรือการตั้ง
คลังสินคาที่สําคัญไวหลายๆแหง เพราะถาหากเกิดการจัดสงสินคาลาชา กลุมลูกคาอาจจะหันไปใชผลิตภัณฑของคูแขงแทน 
4. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ และ กลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑปูนซีเมนต - กรณีศึกษา 
ปูนซิเมนตตราชาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ คือ 1. เพื่อวิเคราะห /ยืนยันปญหา 
และผลกระทบของธุรกิจปูนซีเมนต หลังจากรัฐบาลประกาศใหลดราคาปูนซีเมนตลง 2. เพื่อศึกษาแนวทางกําหนดกลยุทธ
ธุรกิจ /กลยุทธการตลาด เพื่อใหธุรกิจเพิ่มยอดขาย เพิ่มกําไร และรักษาสวนครองตลาด โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจชุดนี้ เนื่องจากไมสามารถสัมภาษณผูบริหารได จึงจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลทุติภูมิ
เกี่ยวกับกลยุทธองคกร กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธดานการตลาดแทน จากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้ 

จากการวิเคราะหพบวาบริษัทมีขอไดเปรียบจากการที่บริษัท ไดรับความเชื่อมั่นในตราสินคา ช่ือเสียงบริษัท และมี
สวนครองตลาดเปนอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากนั้นบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เหนียวแนน ดังนั้นจึงสามารถกําหนดกล
ยุทธ คือกลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) 

การกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ บริษัทใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยการ
สรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ คือการผลิตปูนซีเมนตที่มี เฉพาะ เจาะจง ที่เหมาะสมกับงาน เชน ชางทนน้ําเค็ม ดินเค็ม 
หรือ ชางทนน้ําทะเล และการผลิตที่เนนการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม หรือเรียกอีกอยางวา ECO Value 
การกําหนดกลยุทธระดับผลิตภัณฑ (ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1บริษัทควรใชกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑเดิม ตลาด
เดิม (Market Penetration)  

กลยุทธการตลาด ใชกลยุทธ STP และสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยทําการวางแผนกําหนด
สวนตลาด กําหนดกลุมเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑของบริษัท และไดใชกลยุทธการสื่อสารแบบครบวงจร 
(Integrated Marketing Communication) เขามาชวยเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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4.2 ขอจํากัดของการศึกษา 
1. ขอมูลบางอยางเปนความลับของบริษัท ไมสามารถเปดเผยได อาจจะทําใหผลการวิเคราะห ไมถูกตอง สมบูรณ 
2. การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกในอนาคต อาจสงผลใหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

เปลี่ยนแปลงไป และอาจจะทําใหบางกลยุทธไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีเวลาที่จํากัดทําใหไมสามารถเก็บแบบสอบถามไดครบจํานวนอาจทําใหผลการ

วิเคราะหขอมูลอาจมีความคาดเคลื่อน จากความเปนจริง 
4. ผูสัมภาษณไมสามารถใหขอมูลไดเนื่องจากกลยุทธนั้นเปนความลับขององคกรและสงผลกระผลกระทบตอ

อาชีพของผูที่ใหการสัมภาษณ 
4.3 ขอเสนอแนะการศึกษา 

4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
4.3.1.1. บริษัทควรมีการเจาะตลาด เพ่ือใหไดกลุมลูกคาที่ยังไมเขาใจ และกลุมลูกคาบริษัทยังเขาไปไมถึง เพราะ

จะทําใหบริษัทมีการขายผลิตภัณฑไดเพิ่มมากขึ้น แตก็อาจจะเกิดการเพิ่มของตนทุนดวย 
4.3.1.2 บริษัทควรสรางความแตกตางของสินคาเพื่อใหธุรกิจมี เอกลักษณ เฉพาะตัว  หรืออาจเปนการ

ประชาสัมพันธใหโดดเดน เปนที่สนใจ เพื่อใหกลุมเปาหมายจดจําผลิตภัณฑของบริษัทได 
4.3.1.3 บริษัทควรทําการตลาด เพื่อใหกลุมลูกคามีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีความชํานาญอยูแลว 

จึงทําไดไมยาก 
4.3.1.4 บริษัทควรจัดสรางสาขาของ Home Mart ใหมากขึ้น และเพียงพอตอความตองการของกลุมเปาหมาย 
บริษัทควรทําการใชเครื่องมือประชาสัมพันธอยูตลอดเวลาผานสื่อที่ใชงบประมาณต่ํา (Below-the-Line) เชน 

บิลบอรด เฟซบุค กิจกรรมหรือขาวสารตางๆผานเว็บไซต ควบคูไปกับการทํา Public Relation เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นทุกเดือน โดยอาจทําจดหมายขาวสงไปยังกลุมเปาหมายทุกครั้ง รวมทั้งการทํา CRM กิจกรรม 
“รวมพลัง ONE ตราชาง” และการลงขาวเกี่ยวกับกิจกรรม CRM ที่จัดขึ้น เพื่อใหกลุมเปาหมายที่สนใจ ไดเขารวมเพื่อสราง
ความสัมพันธ 
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    พฤติกรรมการยกเลิกใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบเติมเงิน (Prepaid) กลยุทธการตลาดและการ
จัดการเชิงกลยุทธกรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

 
อัมพิกา ศตะเมฆ, จินตจุฑา อิสริยภัทร  

สาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
----------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
            การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมการยกเลิกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) กลยุทธ
การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ กรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เนื่องดวยธุรกิจ
อุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น มีการแขงขันที่คอนขางรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจําเปนที่ตองศึกษาถึงปญหาและกําหนดกล
ยุทธในการแกไขปญหา ผานกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและ
ปฐมภูมิ รวมถึงสภาพแวดลอมทางการตลาด เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ  
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อยืนยันปญหาและสาเหตุที่ลูกคาที่ยกเลิกใชบริการโทรศัพทเคลี่อนที่ระบบเติมเงิน  เพื่อการ
รักษาความเปนผูนําในตลาด รักษาลูกคาเกา และปองกันหรือลดไมใหลูกคายกเลิกออกจากระบบมากขึ้น  และเพื่อวิเคราะห
และนํากลยุทธการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธไปวางแผนใหสามารถแขงขันกับคูแขงได และตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพรวมขององคกร 
 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปนผูนําในธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคม
แบบ ไรสายดําเนินงานกวา 20 ป บริษัทฯ ยังคง นําเสนอบริการที่ดีใหกับสังคมไทยดวยเครือขาย สื่อสารไรสายที่มั่นคงและ
ครอบคลุมถึงกวา 97% ของพื้นที่ ในป 2553 บริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดในเชิงรายได ประมาณรอยละ 54 มีจํานวน
ผูใชบริการรวมกวา 31.2 ลาน เลขหมาย หรือ รอยละ 45 ของจํานวนผูใชบริการในประเทศไทย  
  เอไอเอส และบริษัทในเครือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ บนคลื่นความถี่ยาน 900 เมกะเฮิรตซ และ 1800 
เมกะเฮิรตซ ดวยเทคโนโลยี GSM ในป 2533 เอไอเอสไดทําสัญญารวมการงานอายุ 25 ปแบบสราง-โอน กรรมสิทธิ์-
ดําเนินงาน กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใหบริการโทรศัพท เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ ซึ่งสัญญา
ดังกลาว กําหนดใหเอไอเอสเปนผูลงทุนสรางเครือขายเซลลูลาร รับผิดชอบในการหาเงินลงทุนและคาใชจายอื่นทั้งหมด 
และ โอนกรรมสิทธิ์ในเครือขายใหทีโอที รวมถึงเอไอเอสจะตองจายผลตอบแทนในรูปแบบของสวนแบงรายไดจากการ
บริการใหแกทีโอที ซึ่งปจจุบันอยูที่รอยละ 30 ของรายได สําหรับบริการแบบชําระคาบริการหลังการใช (Postpaid) และรอย
ละ 20  
ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 

 เนื่องจากในปจจุบันการที่ กสทช. นั้นมีบริการใหลูกคาสามารถเปลี่ยนเครือขาย ยังคงใชเบอรเดิมไดนั้น เรียกวา กฎ
การคงสิทธิเลขหมาย เพราะเนื่องจากที่ผานมา ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เมื่อใชหมายเลขโทรศัพทจากเครือขายใดแลว 
จะตองใชเครือขายนั้นตลอด แมบริการจะไมมีบริการตางๆตามที่ลูกคาตองการก็ตาม หากจะเปลี่ยนผูใหบริการก็ตองทําการ
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เปลี่ยนเลขหมายที่ใชดวย ซึ่งเปนปญหาตอลูกคาที่ใชบริการที่ตองการเปลี่ยนผูใหบริการ แตไมตองการเปลี่ยนหมายเลขที่ใช
อยูเดิม ดังนั้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ จึงเพิ่มบริการใหลูกคาสามารถใชเบอรโทรศัพทเบอรเดิมได
และสามารถเปลี่ยนเครือขายได ซึ่งจะเปนประโยชนแกลูกคา  

ปญหาระดับองคกร 
Market Share ของบริษัทโทรคมนาคมหลักทั้งสามเครือขายคือ AIS, DTAC และ TRUEจากกรณีดังกลาวจะเห็น

ไดวา Market share ของ AIS มีแนวโนมลดลงใน 4 ป Market share ของ DTAC นั่นมีแนวโนมที่เทาเดิมลดลงเล็กนอย และ 
Market share ของ TRUEMOVE มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน 4 ป 

ปญหาระดับธุรกิจ 
 รายไดบริษัทมาจาก 3 แหลง คือรายไดจากการใหบริการ, การเชาอุปกรณและจากการขาย เห็นไดชัดเจนวารายได
จากการขายมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราการยกเลิกการใชบริการ (เลิกใชบริการ) ที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆจะสัมพันธกับ
รายไดจากการขาย น่ันก็คือ SIM เบอรโทรนั่นเอง อีกปญหาคือแผนกบริการความสัมพันธกับลูกคา เนื่องจากบริษัทให
ความสําคัญกับลูกคาพิเศษ (เฉพาะกลุมเทานั้น) ไมไดใหความสําคัญกลุมลูกคาสวนใหญของบริษัทเทาที่ควร จึงเปนปญหา
ที่สงผลตอทั้งรายไดไมวามาจากการใหบริการ, ใหเชาอุปกรณและการขาย 

ปญหาระดับผลิตภัณฑ (เฉพาะระบบเติมเงินหรือ Prepaid) 
สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Prepaid มีแนวโนมลดลงใน 4 ป ลดไป 5.49 % ในขณะที่คูแขงอยาง 

DTAC นั่นมีแนวโนมที่เทาเดิมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เพิ่ม 0.61% และ TRUEMOVE มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน 4 ป เพิ่ม 4.31 % และ 
ปญหามาจากการที่ลูกคามีการอัตราการยกเลิกใชบริการ(Churn rate) สูงขึ้น พบวาอัตราการยกเลิกใชบริการในระบบ 
Prepaid มีแนวโนมการยกเลิกเพิ่มขึ้นเร็วกวาการเพิ่มของลูกคาใหมและสิทธิพิเศษที่ลูกคาไดรับมีเงื่อนไขที่ยากและสิทธิ
พิเศษนอย 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด และ การจัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Pre-Paid) บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใช
วิธีศึกษาทั้ง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) ในการสรุประมวลผลโดยใชเครื่องมือตางๆ ในการ
วิเคราะหประมวลผล เพื่อสรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับ
หนาที่ 
การเก็บขอมูล (Data Collection) 
การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) 
 โดยทําการรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลของบริษัทและรายละเอียดตางๆ ไดแก รายงานประจําป 2550-2553, 
แบบฟอรม 56-1, Quarterly Factsheet 2Q11, Thailand ICT (TTID), Financial Result Quarter 2010-2011, บทวิเคราะห
สําหรับผูบริหาร บริษัท AIS, รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมป 2549-2553และรายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคมป 
2008-2010 จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ งานวิจัย 
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ทฤษฎี ขอมูลคูแขง อุตสาหกรรมธุรกิจโทรคมนาคม เว็บไซดบริษัท บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส และคูแขง ขอมูล 
ขาวสารอื่นๆที่เกี่ยวของจาก บทความ หนังสือ เว็บไซด เปนตน 
การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data)  
 จัดทํา 2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจ การสัมภาษณเชิงลึกสัมภาษณทั้งผูบริหารบริษัท และ
พนักงานบริษัท บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส และสํารวจโดยใชแบบสอบถามบนอินเทอรเน็ตโดยการทํา survey ดวย 
Google Doc 

• สัมภาษณ ผูบริหาร คุณ นลีน ชนาฐิติกุล ตําแหนง Teen & Emerging Marketing Management manager และ Act. 
Prepaid channel Management manager ของสายงาน Prepaid บริษัท AISและพนักงาน คุณอุมาพร เทวบุญ ตําแหนง 
Customer solution specialist และลูกคาประเภทระบบเติมเงิน (Pre-paid) จํานวน 5 ทาน 

• ทําการ Survey เพื่อศึกษาถึงผูยกเลิกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงินของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจะใชการ
เขาถึงลูกคาดวย การวงลิงคแบบสอบถามตามเว็บไซตตางๆ เชน facebook,twitter เปนตน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ลูกคาประเภทระบบเติมเงินที่ยกเลิกใชบริษัทของทางบริษัทไปแลวสวนใหญเครือขายใชบริการ ณ ปจจุบัน ใชเครือขาย 
DTAC มากกวา TRUEMOVE ใชระบบโทรศัพท PREPAID มากกวา POSTPAID เหตุที่เลือกใชบริการเครือขาย DTAC 
เพราะคาบริการ โปรโมช่ันดี คุมคาเหมาะกับการใชบริการ เหตุที่เลือกใชบริการเครือขายTRUEMOVE เพราะ Internet 
ครอบคลุม สัญญานแรง/สัญญานดี ชัดเจน ครอบคุมหลายพื้นที่ แสดงใหเห็นความตองการของลูกคา บริษัทจึงควรให
ความสําคัญถึงสาเหตุดังกลาวเพราะเหตุผลหลักๆที่ลูกคานั้นยกเลิกใชบริการ จึงออกโปรโปรโมชั่นตางๆใหมีความหลากหลาย 

2. ยอดคาใชบริการเฉลี่ยสวนใหญ ระหวาง 501-1,500 บาทตอเดือน และพฤติกรรมการพูดคุยโทรศัพทเฉลี่ยตํ่ากวา 10 นาที และ
พฤติกรรมการโทรเฉลี่ยตํ่ากวา 10 ครั้ง ซึ่งระยะเวลาที่ใชบริการเปนระยะเวลา 1-3 ป แตการชําระคาใชจายสวนใหญจะชําระ
ดวยตนเอง แสดงใหเห็นผลิตภัณฑ หรือ SIM ยังไมมีออกมาเปนทางเลือกๆหนึ่งใหกับกลุมลูกคานี้จึงควรออกผลิตภัณฑใหมๆ
ใหตรงตามพฤติกรรมการใชของลูกคา 

3. ลูกคาประเภทระบบเติมเงินที่ยกเลิกใชบริษัทของทางบริษัทไปแลวสวนใหญไมเคยรูบริการที่บริษัทมีใหแกลูกคาระบบเติม
เงินและมีความชอบบริการในหมวด Dining 34 รายการ สวนลดรานอาหารที่รวมรายการของ AIS Plus ซึ่งตอนใชบริการเคยรู
บริการพิเศษที่บริษัทใหกับลูกคา Serenade โดยลูกคาสวนใหญอยากใหเพิ่มบริการสวนลดรานคา อาหาร ที่ทองเที่ยวและการ
เดินทางใหกับลูกคาในระบบเติมเงิน แสดงใหเห็นวาควรจะทําการออกสิทธิพิเศษตางๆใหเพิ่มมากขึ้น ตัดสิทธิพิเศษที่ไมไดรับ
ความนิยมออกไป และลดเงื่อนไขในการใชบริการลงเพื่อลูกคาสามารถที่จะมีสิทธิพิเศษใชบริการตามที่สมควร 

4. ลูกคาประเภทระบบเติมเงินที่ยกเลิกใชบริษัทของทางบริษัทไปแลวสวนใหญ ถาหากเครือขาย AIS มีราคาที่สูงขึ้น อาจจะไมใช
บริการ และยังมีพฤติกรรมในการบอกตอใหผูอื่นมาใชบริการ ไมมากเทาที่ควร และถาหากถาหากโปรโมชั่นของโทรศัพท
ระบบ AIS ที่ทานใชอยูหมดไป ก็มีโอกาสที่จะยกเลิกการใชบริการ และมีบุคคลอื่นมาแนะนําใหเปลี่ยนก็ตามมีโอกาสที่จะเลิก
ใชโทรศัพทระบบ AIS จะเห็นไดวาผูใชบริการยังมีความจงรักภักดีตอตราสินคา AIS ไมมากนัก จึงอาจเปลี่ยนเครือขาย
โทรศัพทมือถือ ที่ใชอยูในปจจุบันไปใชเครือขายอื่น แสดงใหเห็นวาในปจจุบันควรใหความสําคัญและรีบพัฒนาความ
จงรักภักดีตอตราสินคาของผูใชบริการ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน 
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5. สาเหตุใดที่ลูกคาทําการตัดสินใจยกเลิกใชบริการ AIS คาบริการดานคาโทรและบริการเสริมมีราคาสูงกับไมมีโปรโมชั่นที่ตรง
กับความตองการไมหลากหลาย ซึ่งเปนจุดออนของบริษัทที่เสียเปรียบคูแขงขัน แสดงใหเห็นวาจะตองออกบริการใหมๆเสมอ
และใหความสําคัญกับการดูแลลูกคาใหมากยิ่งขึ้นโดยใหความสําคัญกับ CRM 

 

สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
กลยุทธระดับองคกร 

ปญหาระดับองคกรท่ีพบคือ Market Share ของบริษัทโทรคมนาคมหลักทั้งสามเครือขายคือ AIS, DTAC และ 
TRUEจากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา Market share AIS มีแนวโนมลดลงใน 4 ป Market share DTAC นั่นมีแนวโนมที่เทา
เดิมลดลงเล็กนอย และ Market share TRUEMOVE มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน 4 ป 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลและกระบวนการในการบริหารจัดการ ขอดี ขอเสียที่เกิดขึ้นในแตละทางเลือกพบวา 
แนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและเปนแนวทางเลือกที่ควรใช ในระดับองคกร คือ กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product 
development strategy) เนื่องจากไดวิเคราะหแลวพบวายังมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมอีกมากเพราะ
ปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทจึงควรปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เพื่อ
รองรับการเติบโตของตลาดโทรศัพทมือถือที่มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องและเปนการเติบโตไปพรอมๆกับอุตสาหกรรม
เพื่อยังคงรักษา Market shareใหเปนผูนํา ซึ่งวางแผนกลยุทธลวงหนา เชน รวมมือกับพันธมิตรเพื่อรองรับการเติบโตของ
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง กับแนวโนมการใชสื่ออินเตอรเน็ตที่มีการใชบริการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และชวงอายุของลูกคาที่มีชวงอายุที่ขยายกวางขึ้นการใชบริการทุกชวงอายุ บริษัทจึงควรคิดคน พัฒนาสินคาและ
บริการในรูปแบบใหมๆ ใหมีคุณภาพสัญญาณและบริการที่ดีแกลูกคาโดยใชนวัตกรรมใหมๆ เชน บริการระบบ 3G และ
บริการเสริมตางๆ ที่ผานระบบ 3G และโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ 4G ที่เริ่มบริษัทเริ่มทําการประชาสัมพันธ 
ออกมาใชลูกคาไดใชบริการกอนคูแขง ดวยการออกมากอนคูแขงเพื่อเปนทางเลือกและเพิ่มรายไดแกธุรกิจ 

กลยุทธระดับธุรกิจ 
ปญหาระดับธุรกิจที่พบคือ รายไดจากการใหบริการ, การเชาอุปกรณและรายไดจากการขายจะเห็นวารายไดจาก

การขายมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราการยกเลิกการใชบริการ (เลิกใชบริการ) มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆยอมสงผลตอรายได
จากการขาย นั่นก็คือ SIM เบอรโทรน่ันเองและรายไดจากการใหบริการและใหเชาอุปกรณ สวนประกอบหนึ่งก็คือ แผนก
บริการความสัมพันธกับลูกคา ที่บริษัทใหความสําคัญกับลูกคาพิเศษ (เฉพาะกลุมเทานั้น) ไมไดใหความสําคัญกลุมลูกคา
สวนใหญของบริษัทเทาที่ควร จึงเปนปญหาที่สงผลตอทั้งรายไดจากการใหบริการ, ใหเชาอุปกรณและการขาย 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลกลยุทธระดับธุรกิจที่เลือก คือ กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
เนื่องจากบริษัทไปใหความสําคัญกับการขายมากกวาการบริการ เนื่องจากความนิยมใน Smartphone เพื่อเพิ่มยอดขาย กําไร
จึงไปเนนการออกกลยุทธเกี่ยวกับการขาย Smartphone เปนหลักเพื่อทันกับกระแสนิยมและไมเสียเปรียบคูแขง ซึ่งใน
ปจจุบันปญหาที่พบก็คือแนวโนมรายไดจากบริการมโีอกาสลดลง ซึ่งกลยุทธที่บริษัทควรดูแลคือการบริการตางๆของบริษัท
ที่มอบแกลูกคาลดลง บริษัททําการ FOCUS เพียงกลุมลูกคาช้ันดี แมวากลุมหลักของบริษัทจะไมใชกลุมลูกคาช้ันดีแตควรที่
จะใหความสําคัญเพิ่มขึ้น ควรเพิ่มบริการสิทธิพิเศษตางๆมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มกลุมลูกคาใหม ซึ่งการ
บริการสิทธิพิเศษแกลูกคา เปนการสรางความแตกตางในดานบริการ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและตอบรับ
พฤติกรรมลูกคาที่เปลี่ยนไป เพื่อสรางความจงรักภักดีจากลูกคา และตรงตามความตองการของลูกคา 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 413 

กลยุทธระดับผลิตภัณฑ 
ปญหาระดับผลิตภัณฑ (เฉพาะระบบเติมเงินหรือ Prepaid)สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Prepaid 

มีแนวโนมลดลงใน 4 ป ลดไป 5.49 % ในขณะที่คูแขงอยาง DTAC นั่นมีแนวโนมที่เทาเดิมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เพิ่ม 0.61% และ 
TRUEMOVE มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน 4 ป เพิ่ม 4.31 % และ ปญหามาจากการที่ลูกคามีการอัตราการยกเลิกใชบริการหรือ 
Churn rate % สูงขึ้น พบวาอัตราการยกเลิกใชบริการ Churn rate (%) ในระบบ Prepaid มีแนวโนมการยกเลิกจะเพิ่มขึ้นเร็ว
กอนการหาลูกคาใหมและสิทธิพิเศษที่ลูกคาไดรับมีเงื่อนไขที่สูงและสิทธิพิเศษนอย 

กลยุทธระดับผลิตภัณฑนั้นตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรที่ทําใหองคกรมีการเติบโตขึ้น สามารถ
เพิ่มสวนแบงตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลกล
ยุทธระดับผลิตภัณฑที่เลือก คือ กลยุทธผสมผสานกัน โดยเอากลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) มาใชในการ
แกปญหา ซึ่งจะชวยทําใหการบริการลูกคาสัมพันธของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มระดับความภักดีของ
ลูกคาที่มีตอบริการของบริษัท ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่มั่นคง  

กลยุทธระดับผลิตภัณฑที่ใชในการแกไขปญหา คือ กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) กับกลยุทธสวน
ประสมการตลาด (7 P’s) สามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) มอบประสบการณที่ดีใหกับลูกคาดวยสิทธิพิเศษที่หลากหลายมากขึ้นและ
เงื่อนไขการใชสิทธิพิเศษที่สามารถรวมได ที่ครอบคลุมกับลูกคาในแตละกลุมเดิม โดยจะออกสิทธิพิเศษที่ใกลเคียงของ 
Serenade มากที่สุด เพราะจะเหมือนคงเปนไปไมได จากการสัมภาษณลูกคาพบวา ชอบสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ Dinner มากที่สุด 
และสิทธิพิเศษลูกคาธรรมดามักไมมีสิทธิใชบริการทั้งๆที่ลูกคาบางทานใชมานานแลวก็ตามแตดวยไมตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวจึงไมอาจใชได จึงจะออกสิทธิพิเศษที่มอบแกลูกคากลุมนี้โดยเฉพาะดวยเงื่อนไขที่ลดลงจากเดิม จากเดิมที่ตองใช
บริการ 1,500-2,999 รวม vat 6 เดือนติดตอกัน ก็จะลดเงื่อนไขลงที่ 500-1,000 บาทรวม vat 6 เดือนติดตอกัน โดยจะมอบ
สิทธิพิเศษใกลเคียงกัน เชน serenade ลดอาหาร 15% ลูกคากลุมนั้ก็สามารถใชลดอาหารได 5 % เปนตน และจะออกสิทธิ
พิเศษอยูตลอด มีรวมสนุกรางวัลและจัดอีเวนตเพื่อใหลูกคารวมสนุก  
- กลยุทธผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service Strategy) จากการที่ลูกคามองวา ไมมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ จึงจะออกเพิ่มProduct ที่หลากหลาย ประเภท SIM ใหหลากหลาย โดยจะออก product ที่ลูกคาตองการ จากการ
สํารวจจะพบวาลูกคามีความถี่ในการโทร แตจํานวนนาทีที่โทรจะนอย นั่นคือ การนอยแตโทรบอย จึงจะออก SIM มาตอบ
รับกลุมลูกคากลุมนี้ และสามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได เชน SIM +WIFI เพื่อเพิ่มยอดการใชจาย 
- กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) การใชบริการผานชองทางตางๆมีใหเลือกหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาทุกเพศทุกวัยและบัตรเติมเงินก็สามารถนําไปใชบริการอยางอื่นไดนอกจากการเติมคาโทรศัพท
เพราะชวงอายุที่นอยลงจึงเพิ่มการบริการานอื่นๆเขาไป เชน เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากขึ้นเพื่อเปนทางเลือกใหกับ
ลูกคา และเพิ่มชองทางอัตโนมัติ ระบบออนไลน เพื่อลดตนทุนการผลิตบัตรเติมเงิน เปนการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และที่สําคัญสามารถใชบริการผานทาง Internet ได เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคา และลดความหนาแนนของ
ผูใชบริการ ในการซื้อผลิตภัณฑไมวาจะเปน โทรศัพท WIFI หรือ SIM  
- กลยุทธบุคคลากร (People Strategy) +กระบวนการ (Process) 
เพิ่มบุคลากรและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองการบริการผานชองทางอื่นๆเพราะจะเนนใหบริการผาน Social Media 
มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานและงายตอการพูดคุยและแกไขปญหาตางๆและตรงตามความตองการมากที่สุด และ
มอบรางวัลแกพนักงานเพื่อจูงใจและตอบแทนใหพนักงานทุกคน เพื่อรักษาคุณภาพในการใหบริการไว  
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- กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)   
จะเนนการบริการที่เหนือกวาคูแขงกับการมอบประสบการณที่ดีใหกับลูกคา ไดแก การจัดงานอีเวนซตางๆเพื่อให

ลูกคาสามารถรวมสนุกและไดของรางวัลมากมาย เพื่อเปนการรักษาลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาใหม เปนการประชาสัมพันธ 
การสรางภาพลักษณของบริษัทไปในตัว และจะทําการประชาสัมพันธสิทธิพิเศษผาน Social Media ใหมากขึ้นไปอีก  

จากการสํารวจจึงทราบถึงความคิดเห็นที่มีตอสิทธิพิเศษตางๆที่มอบแกลูกคาวาชอบในบริการหรือไม จึงออกแคมเปญ
ตางๆที่ตรงตามความตองการหลักคือ ใชไมมากเทาเงื่อนไขแตอยากไดรับการดูแลและสิทธิพิเศษ จึงออกแคมเปญ “อุนใจ
มอบให” ใชขื่อของ Mascot ของบริษัทมาเปนจุดดึงดูด โดยจะไดรับสิทธิพิเศษ แมวาจะใชบริการนอยก็ตาม ดวยเงื่อนไขที่
ลดลง แตสิทธิที่ได โดยจะมอบสิทธิพิเศษๆให ถาชักชวนเพื่อนมาใชบริการ เพิ่มคาโทร เพิ่มวันใชงาน หรือสิทธิพิเศษที่
มอบใหเปนพิเศษ 

 
อภิปรายผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาบริษัทไดในความสัมพันธกับการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคาอยางมากซึ่งคูแขงนั่นไมสามารถทําได
เพราะบริษัทไมไดเนนเพียงการขายและบริการอยางเดียวแตใหความสัมพันธการบริการหลังการขายและการที่ตองการให
ลูกคารูสึกวาบริษัทใหความสําคัญโดยการทําการพัฒนาบริการหรือการออกสิทธิพิเศษมากมาย เพื่อสรางสัมพันธกับลูกคา 
ในการทํา CRM นั้นขอมูลลูกคาตองมีความชัดเจน และแมนยํา ตอบสนองทุกความตองการ แตบางครั้งบริษัทก็ไมไดเขาถึง
ลูกคาอยางแทจริง การที่ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนําเอามาใชชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยอัตราการยกเลิกออกจากระบบของลูกคาเติมเงินนั้นก็มีหลายปจจัยแตปจจัยหลักๆก็คือ ราคา โปรโมช่ันและสิทธิพิเศษ 
ดวยเง่ือนไขที่บริษัทตั้งไวนั้นลูกคาไมสามารถที่จะใชสิทธิพิเศษเทานั้นได เงื่อนไขการใช 1,500 - 2,999 บาทตอเดือนแม
ลูกคาจะใชบริการจริงแตโปรโมชั่นที่ออกมานั้นทําใหไมถึงเงื่อนไขที่กําหนด เปนขอเสียเปรียบที่คูแขงนั้นเริ่มมีการเขามา
ทํา CRM แตดวยเง่ือนไขที่งายๆ เชน DTAC แคใช 99 บาทตอเดือนก็สามารถรับสิทธิพิเศษมากมาย การทํา CRM นั้นแมจะ
ใหความสําคัญกับลูกคาช้ันดีที่สรางรายไดแตกลุมลูกคาหลักขององคกรถึง 90.37% บริษัทควรไปทําความเขากลุมลูกคา
กลุมนี้ใหมากขึ้นแลวจะเปนโอกาสที่จะลดอัตราการยกเลิกออกจากระบบใหลดนอยลง จากขอมูลก็ทําใหทราบวาลูกคาใหม
ที่เขามานั้นมีจํานวนมาก ซึ่งถาสามารถที่จะรักษากลุมลูกคาเดิมไวได ยอมเพิ่มความไดเปรียบและบริษัทจะมีการเติบโตที่
ยั่งยืน ทั้งนี้จากการไปศึกษาความเห็นของลูกคานั้นบริษัทยังไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร บริษัทยังไมเขาใจความตองการ
ที่แทจริงของกลุมลูกคาเหลานี้ใหมากขึ้นเพื่อทําใหองคกรอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนและสรางใหลูกคามความจงรักภักดีตอ
บริษัทอยางมั่นคง สวนแนวคิดทฤษฏีนั่นเห็นวาบริษัทไดนําทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการ
ทางการตลาดมาใชในการบริหารองคกรแตยังไมคลอบคลุมทั้งหมด โดยเนนกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา 
(CRM)และแนวคิดเกี่ยวกับ Brand Loyalty เปนหลัก 
ขอจํากัดในการศึกษา 

1. การเขาถึงกลุมลูกคาที่ยกเลิกใชบริการของบริษัทนั้นยากตอการทํา Survey เพราะไมสามารถรูไดวาใครคือ
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ 

2. ขอมูลบางอยางเปนความลับของบริษัท ไมสามารถเปดเผยขอมูลได เพราะอาจเกิดความเสียหายกับบริษัท และสงผล
กระทบกรณีคูแขงลวงรูนี้ 

3. ขอมูลคูแขงขันมีเพียงขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ นํามาวิเคราะห ไมสามารถหาขอมูลเจาะลึกได 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
1. การเปนผูนําในธุรกิจเปนเรื่องที่สงผลดีในหลายๆดานแกองคกรแตยากที่จะรักษา คูแขงตองการที่ขึ้นมาเปนผูนํา

แทนที่เสมอ 
2. ในภาพรวมขององคกรมีแตรายไดเพิ่มลูกคาเพิ่มโดยรวมทุกอยางมีอัตราดีขึ้นแตจากการยอนกลับไปศึกษาใน

หลายๆปมาเปรียบเทียบกับปจจุบันทําใหทราบวา % ทั้ง Market share ระดับองคกรโดยรวมลดลง แมจะยังคง
รักษาความเปนผูนําอยูก็ตาม  

3. สวนผลิตภัณฑอัตราการยกเลิกออกจากระบบก็มีแนวโนมจะที่จะสูงขึ้นซึ่งสงผลก็รายไดโดยรวมขององคกรอยาง
แนนอน ภาพลักษณในสายตาผูที่จะมาลงทุนก็ทําใหตองพิจารณามากยิ่งขึ้น  

4. บริษัทจะตองมีการเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในดานดีและดานลบ ควรพัฒนาและเตรียม
ความพรอมอยูเสมอ ทั้งทางดานระบบ ดานการทํางาน ดานการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว เพื่อลดปญหาที่จะ
เกิดขึ้น 

5. มีการมอบบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคาเพื่อสรางความประทับใจ ทําใหลูกคายอมรับในความเปนมืออาชีพ หากเปนที่
ยอมรับของลูกคา หากทําไดก็จะสงผลดีตอบริษัท ทั้งการเจริญเติบโตของบริษัท ผลกําไรที่มากขึ้น รักษาความเปน
ผูนํา ลดอัตราการยกเลิกใชบริการ รวมทั้งยังรักษาฐานลูกคาเกาและสรางกลุมลูกคาใหมไปพรอมๆกัน จะทําให
เกิดผลดีกับองคกรและการไดความจงรักภักดีจากลูกคา 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
การศึกษาปจจัยภายนอกดานตางๆเปนสิ่งสําคัญและขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยาง

ละเอียดเพราะปจจัยภายนอกเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเปนขอมูลในการตัดสินใจทํากลยุทธตางๆ เชน เรื่อง
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราการใชโทรศัพทมือถือ เปนตน 
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การศึกษาปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจผลิตจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 
กรณีศึกษา บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด : ผงซักฟอกเปา 

 
อิสรนันท ไพรีพายฤทธิ์, อุทัย รัตนวิจิตตเวช 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
----------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง ปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจผลิตจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

กรณีศึกษา บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด : ผงซักฟอกเปานี้ มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเพิ่มสวนแบงการตลาดผงซักฟอกและการรักษาฐานผูบริโภคเดิม และเพื่อศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธธุรกิจ
และการตลาดเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดผงซักฟอกและรักษาฐานลูกคาเดิมโดยไดออกแบบการวิจัยเปน 2 สวน คือ 
การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary study) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผงซักฟอก จาก
เอกสารตําราตางๆ หนังสือพิมพ นิตรยสาร บทความ เว็บไซต รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ ฝายการตลาด บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด และเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดย
การวิจัยเชิงสํารวจโดยการจัดทําแบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผงซักฟอกเปา จํานวน 100 ชุด 
และไดมาประมวลผลการวิเคราะหตามทฤษฎี SWOT, Five forces, PEST และ TOWS  

ผลของการศึกษาพบวาสาเหตุของปญหา คือ การเพิ่มขึ้นของคูแขงรายใหม การแขงขันทางดานราคาและสราง
ความแตกตางของผลิตภัณฑตนเอง ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น Brand Rloyalty นอยลง แนวโนมอัตราการเติบโตของ
ยอดขายและสวนแบงตลาดในป 2553 ลดลง  รวมถึงสภาพแวดลอมภายนอก เชนการผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
ประเทศ พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหตองมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา เพื่อสรางศักยภาพใน
การแขงขันและรักษาตําแหนงทางการตลาดเดิมไวไดจากการศึกษาพบวามีกลยุทธที่เหมาะสมทั้ง 3 ระดับ มีดังนี้ กลยุทธ
ระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ คือ กลยุทธสรางความแตกตางโดยเนนเรื่องนวัตกรรมของ
สินคาใหม กลยุทธระดับหนาที่ที่เหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมาย คือ การผสมผสานกลยุทธ STP (Segmentation, 
Targeting, Positioning) และสวนผสมทางการตลาด (4Ps)  
 อยางไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัด คือ ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด การรวบรวมขอมูลจากคูแขงทําไดยาก และ
ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนจากบริษัทไดอยางครบถวน เนื่องจากขอมูลบางประเภทบริษัทที่ทําการศึกษาไม
เปดเผย 

 ดังนั้นขั้นตอนการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษากลยุทธดานวิจัยและพัฒนา การวางตําแหนงสินคา เพื่อสราง
ผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง และมีนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในระยะยาว
และศึกษากลยุทธดานจิตวิทยาการขายเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลด
ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคกรและจากลูกคา พรอมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษาใหพอเพียงอีกดวย 

 
คําสําคัญ : ผงซักฟอก, กลยุทธ 
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1. บทนํา 
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด มีช่ือเดิมวาบริษัท ไลออนแฟทแอนดออย จํากัด กอต้ังเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 

2510 จากปณิธานของนายหางเทียม โชควัฒนา ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนผูจัดการบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด ซึ่งไดสั่ง
สินคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากญี่ปุนเขามาจําหนายในประเทศไทยหลายชนิด เชน แชมพูผง สบู ยาสีฟน และ
ผงซักฟอก เปนตน 

 เมื่อสินคาเหลานี้ไดรับความนิยมและไดรับการตอนรับจากคนไทยเปนอยางดี จึงทําใหประธานฯ เกิดความคิดวา
ควรสงเสริมใหมีการผลิตเองในปรเทศ ประกอบกับขณะนั้นรัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของประธานจึงไดมีการรวมทุนกันระหวางบริษัท สหพัฒนาอินเวสเมนท จํากัด กับ บริษัท ไลออน 
(ประเทศญี่ปุน) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุนในดานสินคาอุปโภคบริโภค ดวยทุนจดทะเบียน 4 
ลานบาท และไดเลือกสถานที่บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาซึ่งสะดวกในการขนสงทั้งทางน้ําและทางบกเปนที่ต้ัง บริษัทไล
ออนแฟทแอนดออย เริ่มเปดดําเนินการการเมื่อ 5 มีนาคม 2512 และ 

ตอมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2524 ไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับบริษัท
แมที่ญี่ปุน ปจจุบันมีโรงงานทั้งหมด 3 แหง ดังนี้ 

1. โรงงานจําพวกผงเชนผงซักฟอกเปนตน 
2. โรงงานจําพวกของเหลวละลายน้ําเชนน้ํายาลางจานเปนตน 
3. โรงงานทีผลิตเกียวกับ Body Care เชนสบูยาสระผมเปนตน 

ผลิตภัณฑของบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด สามามารแบงออกเปนกลุมได 5 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมถนอมผา ไดแก ผงซักฟอก น้ํายาซักผา น้ํายาขจัดคราบไคล น้ํายาปรับผานุม : PAO, PRO, Essence, Fight, Hi-

class, Softfran 
2. กลุมทําความสะอาดครัวเรือน ไดแก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางผัก น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาลางหองครัว น้ํายาลางหองน้ํา : 

Lipon-F, Lipon, Lemon, PRO, Look St.andrews 
3. กลุมสวนบุคคล ไดแก สบูเหลว ครีมอาบน้ํา แชมพู ครีมนวดผม โฟมลางหนา เซรุมบํารุงเสนผม : Shokubutsu, 

Monogatari, Q’Lean, Flore, Marine, Fresh, Free&Free 
4. กลุมดูแลชองปาก ไดแก ยาสีฟน แปรงสีฟน : Salt, Systema 
5. กลุมผลิตภัณณฑสําหรับเด็ก ไดแก Kodomo 

 
ปญหา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
ตารางงบการเงินรวมแสดงในสวนของรายได บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด ป 2551-2553 
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ที่มา: รายงานประจําป 2553 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

 
  จากตารางรายไดของบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีแนวโนมของยอดขาย

เพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของยอดขายในป 2553 พบวามีอัตราการเติบโตเพียง 1.86% ซึ่งนอยกวาป 2552 ที่
มอีัตราการเติบโตถึง 9.7% 

 
ระดับหนวยธุรกิจ 

กราฟเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดผงซักฟอก ป 2551-2553 

 
 
  จากตลาดผงซักฟอกของมีมูลคาใกลเคียง 16,000 ลานบาท สวนแบงตลาดของผงซักฟอกในป 2553 ที่ผานมานั้น

ผูนําตลาดยังคงเปนของคายยูนิลีเวอร ที่มีสวนแบงมากถึง 59% แบงเปนบรีส 43 % โอโม 16 %  สวนแบรนดแอทแทคของ
คายคาโอ คอมเมอรเชียลมีสวนแบง 17 % และเปา ของคายไลออน ในเครือสหพัฒน 12 %  และอื่นๆ 12%และตลาด
ผงซักฟอกมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่องเนื่องจากผลิตภัณฑผงซักฟอกนั้นเปนสินคาที่มีการควบคุมราคาโดยภาครัฐดังนั้น 
การแขงขันของผูผลิตจึงเลี่ยงที่จะทําการแขงขันกันในดานราคาหากแตหันมาเนนการแขงขันทางดานนวัตกรรมเปนหลัก 
ซึ่งผงซักฟอกเปาที่ผานมามักจะเปนผูนําในดานนวัตกรรมใหมอยูเสมอ เชน สูตรซิลเวอรนาโนที่ไวสําหรับการซักกลางคืน
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เพื่อลดกลิ่นอับ แตอยางไรก็ตามจากกราฟเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดผงซักฟอกป 2551-2553 แสดงใหเห็นวาผงซักฟอก
เปาก็คงมีสวนแบงในตลาดเพียงแค 12% ในป 2552-2553 ในขณะที่บรีสเปนผูนําตลาดถึง 43% 

ระดับหนาที ่
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด ไมสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดผงซักฟอกอีก 5% ในป 2553 เมื่อสง

ผลิตภัณฑผงซักฟอกเปา ซิลเวอร นาโน ที่จัดอยูในเซกเมนขจัดกลิ่นอับเขาสูตลาดได ตามที่ต้ังเปาหมายไว โดยที่สวนแบง
ตลาดผงซักฟอกเปาคงที่ที่ 12% ในป 2552 และ 2553 

 
2. แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ศึกษามาประยุกตใชในการศึกษาและวิเคราะห ดังนี้ 
1. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

1.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
1.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
1.3 การนํากลยุทธไปปฎิบัติ (Strategy Implementation) 
1.4 การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ (Strategic Implementation & Control) 

2. การจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด 
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
2.2 การวิเคราะห SWOT  
2.3 Five Force Model 
2.4 TOWS matrix 
2.5 ทฤษฎกีารสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication, IMC) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 
  ผูวิจัยมีระเบียบวิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธดวยการเก็บรวบรวมขอมูล
แบงเปน 2 แบบ คือ ขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลขององคกรรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากเอกสารงานวิจัย
ตางๆทฤษฎีที่เกี่ยวของขอมูลของคูแขงขันและขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ เวปไซคตางๆที่เปนประโยชน และขอมูลปฐมภูมิ โดย
การจัดทําแบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผงซักฟอกเปาโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 
ชุด และการเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึก เจาหนาที่ ฝายการตลาด บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) 
จํากัด และจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปประมวลขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และ
ระดับหนาที่ 
 
4. ผลการวิเคราะห 
  ผูศึกษาไดนําผลสํารวจและการวิเคราะหมาพิจารณาวาเปนจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคเพื่อมาชวยกําหนด
กลยุทธที่จะใชในการดําเนินงานไดโดยใชทฤษฎีการวิเคราะหดวย TOWS Matrix ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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การกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
ตาราง วิเคราะห Tows Matrix ระดับองคกร 
 
                 ปจจัยภายใน 
 
 
ปจจัยภายนอก 

S – จุดแข็ง 
- ความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ (S1) 
- มีการใชเทคโนโลยี RFID มาใช 
ในการบริหารคลังแบบ Real time (S2) 
- มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง (S3) 
- เปนบริษัทในเครือของบริษัทสหพัฒน
พิบูลจํากัด (มหาชน) (S4) 
- เปาซิลเวอร นาโน มีคุณสมบัติยับยั้ง
แบคทีเรียไดถึง 99.99% (S5) 

W – จุดออน 
- ชองทางการจําหนายไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
(W1) 
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑไมแตกตางจากคูแขง
มากนัก (W2) 
- ภาพลักษณตราสินคาไมสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายของเปาซิลเวอรนาโน (W3) 
- ราคาเปาซิลเวอรนาโนสูงกวาผลิตภัณฑตัวอื่น 
(W4) 

O – โอกาส 
- กระแสการอนุรักษณสิ่งแวดลอม (O1) 
- พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป (O2) 
- อัตราการเติบโตของการใชเคร่ืองซักผา
เพิ่มขึ้น (O3) 
- แนวโนมโลกในการพัฒนาของเทคโนโลยี
การผลิต การบริหารที่มีสรรมถนะเพิ่มขึ้น
และตนทุนลดลง (O4) 

S1-S3-O1-O2-O3-O4พัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคอยางทันทวงที ขณะที่พฤติกรรม
ของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปและกระแสการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมกําลังเปนที่นิยม 
S2- O2การใชเทคโนยีบริหารแบบ Realtime
มาสรางศักยาภาพในการดําเนินงาน เพือ่ให
ตอบสนองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เรงรีบ
มากขึ้น  
S3-S4-O4ความแขง็แกรงทางดานการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล  R&Dและอื่นๆอีกมากมาย
จากการเปนสวนหนึ่งของบริษัทสหพัฒน
พิบูลจํากัด (มหาชน) ทําใหมีศักยภาพ
เพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีไดทนัตอ
แนวโนมโลก 

W2-O4มุงเนนพัฒนาสรางความแตกตางใหแก
ผลิตภัณฑ ในขณะเทคโนโลยีมีความกาวหนา
มากขึ้น 
 

T- อุปสรรค 
- เปดการคาเสรีอาเซยีน (T1) 
- อุตสาหกรรมผงซักฟอกในประเทศเริ่ม
อิ่มตัว (T2) 
- การแขงขันจากสินคา House brand (T3) 
- ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาตนทุนสินคา
เพิ่มขึ้น อํานาจซื้อผูบริโภคลดลง (T4) 
- นโยบายของภาครัฐในการควบคุมราคา
สินคา (T5) 

S4-T1-T3-T4-T5สรางความแข็งแกรงใหตรา
สินคาและเอกลักษณที่แตกตางจากคูแขง
ประกอบกับมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานตางๆ ของบริษัทสหพัฒนพิบูลจํากัด 
(มหาชน) 

W2-T1-T3สรางความแข็งแกรงใหตราสินคาและ
เอกลักษณที่แตกตางจากคูแขง 
W1-W2-T4-T5ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน จึงครว
รักษายอดยายและสวนแบงตลาดเดิมไวใหได 
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บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด จัดอยูในอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่การ
แขงขันรุนแรง มีจํานวนผูเลนมาก ดังนั้นจากการวิเคราะห TOWSMatrix ระดับองคกรแลวพบวากลยุทธระดับองคกรที่คาดวา
จะมีความเปนได คือ กลยุทธการเติบโตและ กลยุทธแบบคงที่ 

การกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ : ผงซักฟอกเปา 
ตารางวิเคราะห TOWS Matrix ระดับหนวยธุรกิจ : ผงซักฟอกเปา 

 
                 ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

S – จุดแข็ง 
- ความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ (S1) 
- มีการใชเทคโนโลยี RFID มาใช 
ในการบริหารคลังแบบ Real time (S2) 
- มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง (S3) 
- เปนบริษัทในเครือของบริษัทสหพัฒน
พิบูลจํากัด (มหาชน) (S4) 
-เปาซิลเวอร นาโน มีคุณสมบัติยับยั้ง
แบคทีเรียไดถึง 99.99% (S5) 

W – จุดออน 
- ชองทางการจําหนายไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
(W1) 
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑไมแตกตางจาก
คูแขงมากนัก (W2) 
- ภาพลักษณตราสินคาไมสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายของเปาซิลเวอรนาโน (W3) 
- ราคาเปาซิลเวอรนาโนสูงกวาผลิตภัณฑตัว
อื่น (W4) 
- การบริการของพนักงานขายยังไมเปนที่
พอใจของลูกคา(W5) 
- มีการประชาสัมพันธนอย (W6) 

O – โอกาส 
- กระแสการอนุรักษณสิ่งแวดลอม (O1) 
- พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป (O2) 
- อัตราการเติบโตของการใชเคร่ืองซักผา
เพิ่มขึ้น (O3) 
- แนวโนมโลกในการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการผลิต การบริหารที่มีสรรมถนะ
เพิ่มขึ้นและตนทุนลดลง (O4) 

S1- S3- O1-O2-O3พัฒนาผลิตภัณฑโดยเนน
ความแตกตาง โดยใชนวัตกรรมที่มุงเนนไป
ที่ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรือเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
คุณคาใหแกตราสินคาและ Brand loyalty แก
ผูบริโภค 
 

W1-W2-O4คุณสมบัติของผลิตภัณฑไมแตกตาง
จากคูแขง จึงควรจะสรางความแตกตางดวยการ
นํานวัตกรรมใหมๆ เขามาใช เนื่องจากปจจุบัน
เทคโนโลยีมีการพัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็ว 
W5-W6-O2 ดวยพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
ทําใหการบริการของพนักงานและการ
ประชาสัมพันธตองเขาถึงและปรับใหทันกับ
ความตองการของผูบริโภคอยูตลอดเวลา 

T- อุปสรรค 
- เปดการคาเสรีอาเซยีน (T1) 
- อุตสาหกรรมผงซักฟอกในประเทศเริ่ม
อิ่มตัว (T2) 
- การแขงขันจากสินคา House brand (T3) 
- ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาตนทุน
สินคาเพิ่มขึ้น อํานาจซื้อผูบริโภคลดลง (T4) 
- นโยบายของภาครัฐในการควบคุมราคา
สินคา (T5) 

S1-S3-T1-T2 การแขงขันที่รุนแรงจากคู
แขงขันรายเดิมและรายใหม  ซึ่งตางใชกล
ยุทธแขงขันที่คลายคลึงกัน เชน ลดราคา 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรจะสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑในสายตาผูบริโภค เพื่อสราง
คุณคาใหแกตราสินคาและ Brand loyalty แก
ผูบริโภค 

W1-W2-T4มุงเนนสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและความแข็งแกรงของชองทางการ
จําหนายในพื้นที่ที่มี 

  
จากขอมูลที่ไดทําการวิเคราะห ทําใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ของบริษัทฯที่อยูในอุตสาหกรรมการ
แขงขันที่รุนแรงการกําหนดกลยุทธเพื่อสรางการแขงขัน เขาถึงกลุมเปาหมายนั้นจึงสามารถกําหนดกลยุทธในระดับธุรกิจได 
คอื กลยุทธสรางความแตกตางและกลยุทธการมุงเฉพาะกลุม 
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การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ 
ตารางวิเคราะห TOWS Matrix ระดับหนาที่ : ผงซักฟอกเปาซิลเวอร นาโน 

 
                 ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

S – จุดแข็ง 
- ความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ (S1) 
- มีการใชเทคโนโลยี RFID มาใช 
ในการบริหารคลังแบบ Real time (S2) 
- มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง (S3) 
- เปนบริษัทในเครือของบริษัทสหพัฒน
พิบูลจํากัด (มหาชน) (S4) 
- เปาซิลเวอร นาโน มีคุณสมบัติยับยั้ง
แบคทีเรียไดถึง 99.99% (S5) 

W – จุดออน 
- ชองทางการจําหนายไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
(W1) 
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑไมแตกตางจากคูแขง
มากนัก (W2) 
- กลุมเปาหมายของตราสินคาเปาไมสอดคลอง
กับภาพลักษณตราสินคาเปาซิลเวอรนาโน (W3) 
- ราคาเปาซิลเวอรนาโนสูงกวาผลิตภัณฑตัวอื่น 
(W4) 
- การบริการของพนักงานขายยังไมเปนที่พอใจ
ของลูกคา(W5) 
มีการประชาสัมพันธนอย (W6) 

O – โอกาส 
- กระแสการอนุรักษณสิ่งแวดลอม (O1) 
- พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป (O2) 
- อัตราการเติบโตของการใชเคร่ืองซักผา
เพิ่มขึ้น (O3) 
- แนวโนมโลกในการพัฒนาของเทคโนโลยี
การผลิต การบริหารที่มีสรรมถนะเพิ่มขึ้น
และตนทุนลดลง (O4) 

S3-S5-O2 คุณสมบตัิของเปาซิลเวอรนาโน
ตอบรับความตองการและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี 

W3- O2-O3ควรมีการทบทวน แกไข การวาง
ตําแหนงของผลิตภัณฑเปาซิลเวอรนาโนให
สอดคลองกับตราสินคาเปา  
W5-W6-O2 ดวยพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
ทําใหการบริการของพนักงานและการ
ประชาสัมพันธตองเขาถึงและปรับใหทันกับ
ความตองการของผูบริโภคอยูตลอดเวลา 
 

T- อุปสรรค 
- เปดการคาเสรีอาเซยีน (T1) 
- อุตสาหกรรมผงซักฟอกในประเทศเริ่ม
อิ่มตัว (T2) 
- การแขงขันจากสินคา House brand (T3) 
- ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาตนทุนสินคา
เพิ่มขึ้น อํานาจซื้อผูบริโภคลดลง (T4) 
- นโยบายของภาครัฐในการควบคุมราคา
สินคา (T5) 

S5-T1-T2-T3-T4 เปาซิลเวอรนาโนมีจุดเดน
และความแตกตางของผลิตภัณฑที่สามารถ
ยับยั้งแบคทีเรียไดถงึ 99.99% ขจัดกลิ่นอับ
แมตากในที่รมหรือชวงกลางคืน  

W1-W3-T4 มุงเนนสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและความแข็งแกรงของชองทางการ
จําหนายในพื้นที่ที่มี 
 
W4-T4ราคาควรมีความเหมาะสมตามภาวะ
เศรษฐกิจและสามารถแขงขันกับคูแขงไดโดยที่
ราคาไมสูงเกินไป 

  
สามารถนํามากําหนดกลยุทธได คือ กลยุทธ STP และกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 
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สรุป กลยุทธท้ัง 3 ระดับ 
ตารางสรุปกลยุทธท้ัง 3 ระดับของบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

ระดับ 
กลยุทธ 

ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ี
เหมาะสม 

ระดับ
องคกร 

1. กลยุทธการเติบโต -เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
-เพิ่มยอดขายและกําไร 
-เพิ่มโอกาสทางสวนแบงตลาด 
-ผลิตภัณฑสามารถตอบสนองตรงกับ
ความตองการผูบริโภค 
-เพิ่มความแตกตางของผลิตภัณฑให
ตางจากคูแขง 

-คาใชจายในการทํากลยุทธสูง เชน คา
พัฒนาผลิตภัณฑ 
-ผลตอบแทนที่ไดรับอาจจะไมเทากับ
คาใชจายที่เสียไป 
-ขนาดของตลาดอาจจะยังมีขอบเขต
จํากัด 

 
1.ก ล ยุ ท ธ ก า ร

เติบโต 

2. กลยุทธแบบคงที่ 
 

-ป อ ง กั น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
-รักษายอดขายและสวนแบงตลาดเดิม
ไว 

-คูแขงขันอาจมีกลยุทธใหมๆ หรือแยง
สวนแบงตลาดไปได 
-ความไมแนนอนจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม 

ระดับ  
หนวย
ธุรกิจ : 
ผงซักฟอก 

1.กลยุทธสรางความ
แตกตาง 

-สรางคุณคาและภาพลักษณใหกับตรา
สินคา 
-เพิ่มทางเลือกใหแกลูกคาดวย
ผลิตภัณฑใหม 
-เพิ่มยอดขายและกําไร 
-สรางเอกลักษณและความแตกตาง
ใหกับผลิตภัณฑ 

-สามารถลอกเลียนแบบได 
-ตนทุนการวิจัยและพัฒนาสูง 
-เสี่ ย งต อการไมตอบสนองความ
ตองการผูบริโภค 

1.กลยุทธสราง
ความแตกตาง 

2. กลยุทธการมุง
เฉพาะกลุม  

-ตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตรงกลุมเปาหมาย 
-ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตรา
สินคาไดงาย 

-ขนาดของตลาดมีขอบเขตจํากัด 
-กระทบตอการเพิ่มสวนแบงตลาด
เพราะมีจํากัด 

ระดับ
ผลิตภณัฑ 
: เปาซิล
เวอรนาโน 
 

1. กลยุทธ STP -เขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย 
-ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดตรงจุด 
-สามารถกําหนดตําแหนงของผลิตภัณ
ไดชัดเจน 

-อ า จ กํ าหนดกลุ ม เ ป า หม า ย  ว า ง
ตําแหนงผลิตภัณฑผิด 

ผสมผสานทั้ ง
กลยุทธ STP และ
ส ว นผสมท า ง ก า ร
ตลาด 

2.กลยุทธส วนผสม
ทางการตลาด 

-สามารถกําหนดชองทางจํ าหนาย
ครอบคลุม 
-มีการสื่อสารแบบบูรณาการอยาง
ครบถวน 
-ผลิตภัณฑและราคามีความสอดคลอง
กัน 
-สรางการรูจักและรูถึงประโยชนของ
ผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค 

-คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาดสูง 
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กลยุทธที่เหมาะสมในระดับองคกร ไดแก กลยุทธการเติบโต เพราะวาเมื่อวิเคราะห TOWS matrix แลวพบวา
โอกาสและจุดแข็งของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและสนับสนุนกันเปนอยางดี และกลยุทธการเติบโตนี้ยังเหมาะสมกับการ
แกปญหาขององคกร เพราะจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ยอดขายหรือกําไร และโอกาสทางสวนแบงตลาด
ดวย 

สวนกลยุทธที่เหมาะสมในระดับธุรกิจ ไดแก กลยุทธสรางความแตกตาง เพราะการแขงขันในอุตสาหกรรม
ผงซักฟอกปจจุบัน จะเปนการแขงขันดวยนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งตางจากอดีตที่แขงขันกันดวยราคา ดังนั้นกลยุทธสรางความ
แตกตางนี้จะชวยใหผงซักฟอกเปาสรางเอกลักษณและความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ 

และในระดับผลิตภัณฑ ควรใชกลยุทธ STP และกลยุทธสวนผสมทางการตลาดผสมผสานซึ่งกันและกัน ซึ่งการ
วิเคราะห STP จะทําใหสามารถกําหนดกลุมเปาไดชัดเจน และจําเปนจะตองสอดคลองกับคุณสมบัติ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และโปรโมชั่นของผลิตภัณฑดวย 

 
5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากรายงานการศึกษาคนควาเรื่อง ปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจผลิตจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
กรณีศึกษา บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด : ผงซักฟอกเปาเพื่อทําการจัดการเชิงกลยุทธในการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันและการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการเพื่อสรางโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่องระยะยาวของบริษัท ไล
ออน (ประเทศไทย)จํากัดเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทาง
ธุรกิจ ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกของผูที่เกี่ยวของและเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาแนวทางใน
การใชกลยุทธในการบริหารบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปญหา คือ การเพิ่มขึ้น
ของคูแขงรายใหม การแขงขันทางดานราคาและสรางความแตกตางของผลิตภัณฑตนเอง ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 
Brand loyalty นอยลง แนวโนมอัตราการเติบโตของยอดขายและสวนแบงตลาดในป 2553 ลดลง  รวมถึงสภาพแวดลอม
ภายนอก เชนการผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหตองมีการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันและรักษาตําแหนงทางการตลาดเดิมไวได  

  ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัท ไลออน (ประเทศไทย)จํากัดที่มีการวางแผน
กลยุทธมุงที่เพิ่มยอดขายและสวนแบงทางการตลาดโดยการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑไปยังลูกคาใหมจากการวิเคราะหใน
รูป TOWS พบวาบริษัท ไลออน (ประเทศไทย)จํากัดมีจุดแข็งและมีโอกาส ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันใน
อุตสาหกรรมดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกกลยุทธในระดับตางๆ ดังนี้ 

  กลยุทธในระดับองคกร คือ การเติบโตเปน เพราะบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่รวมลงทุน
ระหวางกลุมสหพัฒนที่เปนบริษัทขนาดใหญ มีความพรอมในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานการเงิน ดานทรัพยากรบุคคล ดาน
การจัดการ เปนตน ประกอบกับ บจ.ไลออน เองมีมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง มีการใชเทคโนโลยีเขา
มารวมในการบริหารจัดการ  ทําใหผลิตภัณฑมีความหลากหลายและคุณภาพสูงปจจัยเหลานี้ทําใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบ มี
ความพรอม ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น 

  กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ คือ กลยุทธสรางความแตกตางดวยการชูนวัตกรรมใหม เพราะเพราะผูแขงขันรายใหมจาก
การเปดการคาเสรีอาเซียนและสินคา House brand ทําใหอุตสาหกรรมผงซักฟอกมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ในขณะที่
อุตสาหกรรมก็เริ่มอิ่มตวแลว ซึ่งคูแขงรายใหมนี้สวนใหญจะใชกลยุทธดานราคาเขามาแขงขัน โดยจะตั้งราคาใหตํ่ากวาใน
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ทองตลาด หรือใชกลยุทธเดิมๆ เชน จัดทําโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม การสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑจึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะทําผลิตภัณฑมีมูลคาในตราสินคาเพิ่มขึ้นและเปนการสราง Brand loyalty แกผูบริโภคซึ่งการสรางความแตกตาง
นี้นอกจากจะใชนวัตกรรมในการสรางคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคแลว ดาน
บรรจุภัณฑเองก็ควรเปนไปในทิศทางของการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม ลดตนทุนการใชทรัพยากร โดยมี
แนวโนมเนนไปในการใชบรรจุภัณฑในรูปถุงมากขึ้น 

และกลยุทธระดับหนาที่ คือ มุงเนนดานการตลาดดวยการผสมผสานกลยุทธ STP และสวนผสมทางการตลาด
เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันในตลาด และสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ เพิ่มสวนแบงตลาด ทั้งนี้การผสมผสานระหวางสองกลยุทธจะทําใหวางสามารถตําแหนงผลิตภัณฑและกําหนด
กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน และสอดคลองกับการกําหนดตัวผลิตภัณ ราคา ชองทางการจําหนาย และกิจกรรมสงเสริมการ
ขายไดอยางเหมาะสม 

โดยภายหลังการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะในการศึกษานี้เพื่อเปนประโยชนตอผูที่มีความสนใจที่จะตอ
ยอดจากการศึกษาหรือการนําการศึกษาที่ไดนี้ไปใชประโยชนคือ 

1 ควรทําการศึกษากลยุทธดานวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง และมีนวัตกรรม
ใหมๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในระยะยาว 

2 ควรทําการศึกษากลยุทธดานจิตวิทยาการขาย เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและลดปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองคกรและจากลูกคา  

3 การเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึกควรทําการสัมภาษณกับผูบริหารหรือหัวหนาฝายงาน
นั้นๆ 2-3 คน 

4 การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม ควรจะเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางและ
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ พรอมทั้งการนําขอมูลมาวิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS เพื่อหาคาความสัมพันธตางๆ 
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บทคัดยอ 
 

    การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ที่มีตองบการเงินของบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนขอมูลให
บริษัทและผูบริหารใชวางแผนทางการเงินในอนาคต ซึ่งกิจการเลือกวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง โดยใชขอมูลทุติยภูมิ
ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมรายการทางบัญชีของบริษัท งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และใชอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือในการวิเคราะหผลกระทบที่มีตองบการเงินของบริษัท 

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ที่
มีตองบการเงินของบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1. ความแตกตางที่มีสาระสําคัญระหวางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กับนโยบายการบัญชีของบริษัทป 2553 
2. ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ตอการรับรูรายการบัญชี งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
3. ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ตออัตราสวนทางการเงินป 2553 

 

บทนํา 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด(มหาชน) เริ่มกอต้ังจากการควบกันระหวางบริษัท    ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอ็นพีซี และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) หรือ ทีโอซี สองบริษัทใหญในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑซึ่งไดควบบริษัทตามนโยบายของผูถือหุนใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อให ปตท.เคมิคอลเปนแกนนําใน
ธุรกิจสายโอเลฟนสของ ปตท. ที่มีแนวทางขยายธุรกิจและการเติบโตอยางชัดเจน เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและยกระดับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยใหกาวไกลสูระดับสากล โดยไดเริ่มจดทะเบียนบริษัท และเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2548 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 15,191,153,000 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้น 
1,519,115,300 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลวเปนจํานวน 15,158,208,000 บาท บริษัทมีจํานวน
พนักงานรวมทั้งสิ้น 1,647 คน 
 
ปญหาและความสําคัญของปญหา 
 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภไดกําหนดใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards : TFRSs) ซึ่งไดประกาศใหมีผล
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บังคับใชสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมนี้ได
อางอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRSs) จึงทํา
ใหบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน และ
เพื่อใหงบการเงินสําหรับป 2553 และป 2554 สามารถเปรียบเทียบกันได บริษัทจึงเลือกวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง
สําหรับป 2553 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ทําใหบริษัทตอง
เปลี่ยนแปลงวิธีการรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานและบันทึกหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งตองวัดมูลคา
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งจะสงผลตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยขอมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน
ของพนักงาน ที่มีตองบการเงินของบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ผูศึกษาไดคนควาเอกสารตลอดจนงานวิจัยตางๆที่
เกี่ยวของดังตอนี้ 

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลของผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งกําหนดใหกิจการตองรับรูมูลคา หนี้สิน เมื่อพนักงานไดใหบริการเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนของพนักงานที่บริษัทจะจายในอนาคต และรับรูคาใชจาย เมื่อกิจการไดรับผลประโยชน
เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการใหบริการของพนักงานเปนการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนของพนักงาน  

ผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภทดังนี้ 
1. ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน  

2. ผลประโยชนหลังออกจากงาน  

3. ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ  

4. ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง  

โดยตองมีการประมาณการคาใชจายพนักงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากขอมูลพนักงานในอดีตและ
ปจจุบัน ซึ่งจําเปนตองใชหลักทางคณิตศาสตรประกันภัยเขามาเปนเครื่องมือในการคํานวณคาใชจายดังกลาว ดังนั้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงสงผลตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัททําใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบตองบ
แสดงฐานะการเงินทําใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 

2. มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน โดยแบง
ตราสารทางการเงินเปน 4 ประเภทคือ 

1. สินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน 
2. เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด 
3. เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
4. สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย  

3. มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน เปนการ
กําหนดวิธีการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน เชน หนี้สินหรือสวนของเจาของ และการหักกลบกันของรายการ
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สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน โดยมาตรฐานการบัญชีดังกลาวกําหนดใหตองแยกรับรูและแยกจัดประเภท
รายการเปน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน และสวนของเจาของ 

4. อัตราสวนทางการเงิน เปนเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินโดยการนําตัวเลขในงบการเงินมาเทียบ
อัตราสวนเพื่อหาความสัมพันธระหวางสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายวาเหมาะสมหรือไม แบงเปน 

1. อัตราสวนที่ใชวัดสภาพคลอง (Liquidity Ratios) 
1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)   

   1.2  อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 
2. อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 

2.1 อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)  
2.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) 
2.3 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  
2.4 อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน (Return on Equity)   
2.5 กําไรสุทธิตอหุน (Earning per Share)  

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return on Asset) 
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Fixed Asset) 

4.อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratios) 
4.1 อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt/Equity Ratio)   
4.2 อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout Ratio)  
4.3 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) 

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

1. ผูศึกษาไดศึกษาแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนักงาน ที่มีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท  

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลทุติยภูมิ จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. เปรียบเทียบและสรุปความแตกตางที่มีสาระสําคัญระหวางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กับนโยบาย
การบญัชีของบริษัทป 2553 ดังนี้ 
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รายละเอียด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  นโยบายบัญชีของบริษัท ป 2553 
1.รายการ
ผลประโย
ชนระยะ
สั้น 

กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการผลประโยชนระยะสั้นเมื่อได
ใหประโยชนนั้นแกพนักงาน เชน เงินเดือน คาจาง กิจการตอง
รับรูรายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดมีการจาย
ผลประโยชนใหกับพนักงาน แตสําหรับวันลาพักผอนประจําป
ที่สามารถสะสมไปใชในปถัดไปไดนั้น กิจการตองรับรูมูลคา
วันลาสะสมที่ยกไปของงวดปจจุบันที่คาดวาพนักงานจะใช
ประโยชนนั้นในอนาคตเปนหนี้สินและคาใชจายในงวด
ปจจุบัน เนื่องจากพนักงานนั้นไดรับผลประโยชนจากการ
ใหบริการในปจจุบัน แตกลับนําผลประโยชนจากการ
ใหบริการในปจจุบันไปใชในอนาคต ดังนั้นกิจการควรรับรู
ตนทุนของผลประโยชนดังกลาวในงวดปจจุบัน เสมือนวา
พนักงานไดนําบริการที่จะตองใหในอนาคตมาใหบริการใน
ปจจุบันและนําผลประโยชนที่ไดรับในงวดปจจุบันไปใชใน
อนาคตแทน 

กิจการจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการ
จายผลประโยชนดังกลาวเชนเดียวกับ
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 ยกเวนรายการวันลาพักผอน
ประจําป หลักการบัญชีในปจจุบัน
ไมไดคํานึงถึงวาวันลาพักผอนประจําป
จะสะสมไดหรือไม ดังนั้นกิจการจะ
รับรูตนทุนของวันลาพักผอนประจําป
ในงวดที่พนักงานไดใหบริการเสร็จสิ้น 
โดยไมคํานึงวาพนักงานจะใช
ประโยชนจากการใหบริการเมื่อใด 

2.รายการ
ผลประโยช
นหลัง
ออกจาก
งาน 

กําหนดใหกิจการตองรับรูภาระหนี้สินของรายการดังกลาวที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเปนคาใชจายในงวดปจจุบันตามสัดสวน
ระยะเวลาที่พนักงานไดใหบริการ ซึ่งผลประโยชนหลังออก
จากงานแบงไดเปน 2 ประเภท คือ โครงการเงินสมทบ และ
โครงการผลประโยชน สําหรับโครงการเงินสมทบ มาตรฐาน
การบัญชีกําหนดใหกิจการตองรับรูเงินสมทบที่ตองจายเขา
กองทุนเปนหนี้สินหรือคาใชจายคางจายเมื่อจํานวนเงินสมทบ
ที่ครบกําหนดจายกอนวันสิ้นงวดสูงกวาเงินสมทบที่ไดจายไป
แลว และใหรับรูเปนสินทรัพยหรือคาใชจายจายลวงหนาเมื่อ
จํานวนเงินสมทบที่ครบกําหนดจายกอนวันสิ้นงวดต่ํากวาเงิน
สมทบที่จายไดแลว สําหรับเงินสมทบที่จายแลวใหรับรูเปน
คาใชจาย และสําหรับโครงการผลประโยชน กิจการตองใช
สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการประมาณการ
ภาระผูกพันของรายการดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
รับรูภาระผูกพันนั้นเปนคาใชจายในงวดปจจุบันตามสัดสวน
ระยะเวลาที่พนักงานไดใหบริการแกกิจการ 

กิจการจะรับรูรายการโครงการเงิน
สมทบเปนคาใชจายเมื่อครบกําหนด
จายเงินสมทบในแตละงวด แตสําหรับ
รายการโครงการผลประโยชนกิจการ
จะรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการจาย
ผลประโยชนนั้นใหกับพนักงานเมื่อ
เกษียณอายุหรือเมื่อพนักงานใชสิทธิ
ประโยชนนั้น 
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รายละเอียด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  นโยบายบัญชีของบริษัท ป 2553 
3.รายการ
ผลประโย
ชนระยะ
ยาวอื่น 

กําหนดใหกิจการตองใชสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยในการประมาณการภาระผูกพันที่ตองจายใหแก
พนักงานในอนาคต และรับรูภาระผูกพันดังกลาวเปนคาใชจาย
ในงวดปจจุบันตามสัดสวนระยะเวลาที่พนักงานไดใหบริการ
แกกิจการ 

กิจการจะรับรูรายการเปนคาใชจายเมื่อ
มีการจายผลประโยชนดังกลาวใหแก
พนักงาน 

4.รายการ
ผลประโย
ชนเมื่อ
เลิกจาง 

กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการมีนโยบายและแผนงานดังกลาวอยางชัดเจนและสามารถ
ประมาณการคาใชจายไดอยางนาเชื่อถือ โดยตองสามารถระบุ
ชวงเวลา อัตราผลประโยชน และจํานวนพนักงานในแตละ
ระดับหรือแตละหนวยงานโดยประมาณได 

กิจการจะรับรูรายการเปนคาใชจายเมื่อ
มีการจายผลประโยชนดังกลาวใหแก
พนักงาน 

 
4. สรุปผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ตอการรับรูรายการบัญชี งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
 

ผลประโยชนพนักงาน การรับรูรายการบัญชี 
งบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 
1. ผลประโยชนระยะสั้น 
1.1 คาจาง เงินเดือน ประกันสังคม สวนแบง
กําไรและโบนัส  
      คารักษาพยาบาล คาที่พัก ยานพาหนะ  
1.2 สิทธิการลาที่ยังไดคาตอบแทน       ลาพัก
รอนประจําป, ลาปวย 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

- ชนิดสะสมได เดบิต คาใชจาย 
เดบิต กําไรสะสมตนงวด 
เครดิต คาใชจายคางจาย 

คาใชจายเพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มขึ้น
และ กําไรสะสม
ตนงวดลดลง 

- ชนิดสะสมไมได - - - 

2. ผลประโยชนหลังออกจากงาน 
2.1  โครงการเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

2.2 โครงการผลประโยชนบํานาญ การประกัน
ชีวิต เงินชดเชยตามกฎหมาย 

 

เดบิต คาใชจาย 
เดบิต กําไรสะสมตนงวด 
เครดิต คาใชจายคางจาย 

คาใชจายเพิ่มขึ้น หนี้สินเพิ่มขึ้น
และกําไรสะสม
ตนงวดลดลง 

กําไรหรือขาดทุนจากสวนตาง ของประมาณ
การทางคณิตศาสตร 

ไมมีผลกระทบ ไมมีผลกระทบ ไมมีผลกระทบ 
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ผลประโยชนพนักงาน การรับรูรายการบัญชี 
งบกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 
3. ผลประโยชนระยะยาวอื่น 
ผลประโยชนอื่นที่ไมไดจายใหพนักงานภายใน 
12 เดือน 

 
 

กําไรหรือขาดทุน จากสวนตางของประมาณ
การทางคณิตศาสตร 

 
เดบิต คาใชจาย 
เดบิต กําไรสะสมตน
งวด 
เครดิต คาใชจายคางจาย 
 
ไมมีผลกระทบ 

 
คาใชจายเพิ่มขึ้น 
 
 
 
ไมมีผลกระทบ 

 
หนี้สินเพิ่มขึ้น
และไรสะสมตน
งวดลดลง 
 
ไมมีผลกระทบ 

4. ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 
คาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

คาชดเชยอื่นตามนโยบายของกิจการ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
ไมมีผลกระทบ 

 
5. สรุปผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  

              

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
                                                 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553                    หนวย : ลานบาท 

               รายการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น /
(ลดลง) 

รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ 58,439 58,439 - - 

รายไดอื่น 8,333 8,333 - - 

รวมรายได 66,772 66,772 - - 

ตนทุนขายและบริการ 51,395 51,422 27 0.05  

กําไรขั้นตน 15,377 15,350       (27) (0.18) 

คาใชจายในการขายและบริหาร 3,097 3,120 23 0.74 

กําไรจากการดําเนินงาน 12,280 12,230      (50) (0.41) 
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงิน 2,119 2,119 - - 
ภาษีเงินได 1,155 1,141 (14) (1.21) 

กําไรสุทธิ 9,006 8,970 (36) (0.40) 
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6. สรุปผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 

งบแสดงฐานะการเงิน  
                                                            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                           หนวย : ลานบาท 

รายการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น /
(ลดลง) 

รอยละ 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 11,634 11,634 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 5,894 5,894 - - 
สินคาคงเหลือ 4,462 4,462 - - 
ตราสารอนุพันธ        -       - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,725 19,725 - - 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 41,715 41,715 - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     
เงินลงทุน 50,050 50,050 - - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของ

กัน 
20,681 20,681 - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 39,876 39,876 -       - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 728 728 -       - 
ตราสารอนุพันธ 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
           รวมสินทรัพย 

- 
5 

1,127 
112,467 
154,182 

- 
144 

1,127 
112,606 
154,321 

        - 
139 

- 
139 
139 

- 
NA 

- 
0.12 
0.09 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

หนี้สินหมุนเวียน     
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  6,496 6,496 - - 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป 
1,983 1,983 - - 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 309 309 - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 897 924 27 3.04 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,685 9,712 27 0.28 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
                                                            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                           หนวย : ลานบาท 

รายการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น /
(ลดลง) 

รอยละ 

หนี้สินไมหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะยาว 10,708 10,708 - - 
หุนกู 29,444 29,444 - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 886 886 - - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - 460 460 100 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 404 404 - - 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 41,442 41,902 460 1.11 

    รวมหนี้สิน 51,127 51,614 487 0.95 
สวนของผูถือหุน     
ทุนเรือนหุนและสวนเกินทุน 46,886 46,886 - - 
กําไรสะสม     

จัดสรรแลว 
ยังไมไดจัดสรร 

รวมสวนของผูถือหุน 
      รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

8,260 
47,909 

103,055 
154,182 

8,260 
47,561 

102,707 
154,321 

- 
(348) 
(348) 
139 

- 
(0.73) 
(0.34) 
0.09 

 
7. สรุปผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน ป 2553  
 

อัตราสวนทางการเงิน กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
1. อัตราสวนที่ใชวัดสภาพคลอง    

1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 4.31 4.30 (0.01) 
1.2 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว 3.85 3.84 (0.01) 

2. อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไร    
2.1 อัตรากําไรขั้นตน 23.03% 22.99% (0.04%) 
2.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 18.39% 18.32% (0.07%) 
2.3 อัตรากําไรสุทธิ 13.49% 13.43% (0.06%) 
2.4 อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน 8.74% 8.73% (0.01%) 
2.5 กําไรสุทธิตอหุน 5.94 บาท/หุน 5.92 บาท/

หุน 
(0.02) 
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อัตราสวนทางการเงิน กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 5.84% 5.81% (0.03%) 
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 22.59% 22.50% (0.09%) 

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    
4.1 อัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.50 0.50 - 
4.2 อัตราการจายเงินปนผล 0.52 0.52 - 
4.3 ความสามารถในการจายดอกเบี้ย 5.80 5.77 (0.03) 

 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ไดวาทําใหบริษัทมี
ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 487 ลานบาท กําไรสะสมตนงวดลดลง 437 ลานบาท และมีคาใชจายสําหรับป 2553 เพิ่มขึ้น 50 ลาน
บาท เนื่องจากตองรับรูคาใชจายและหนี้สินผลประโยชนพนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนคาใชจายในงวดปจจุบัน
ตามสัดสวน      การใหบริการของพนักงาน และจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน พบวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ตออัตราสวนทางการเงิน ทั้งในกลุมของอัตราสวนที่ใชวัดสภาพคลอง อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวน
แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และอัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีมูลคาหนี้สิน สวนของผู
ถือหุน และคาใชจายกอนปรับปรุงเปนจํานวนมาก คือ 51,127 ลานบาท 103,055 ลานบาท และ 54,492 ลานบาท ตามลําดับ 
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาของผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงพบวาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงไมมีสาระสําคัญ  
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การศึกษาปญหา และการบริหารการลดตนทุนโลจิสติกส 
กรณีศึกษาบริษัท เอสซีลอร ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย 

 
กัลนิกา  อินโต1, รวินกานต  ศรีนนท2 

1 สาขาการจัดการโลจิสติกส คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส, คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

---------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
เอสซีลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจัดจําหนายโดย ดิสทริบิวช่ัน ประเทศไทย คือ ผูนําในการ

พัฒนาเลนสยุคใหม การออกแบบเลนสซึ่งเปนหนึ่งในนวัตกรรมที่ชวยใหผูสวมใส มองเห็นไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ความสบายตาสูงสุดเลนสแวนตา ผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญของกิจการรมทางโลจิสติกส ดังนั้นจึงทําการศึกษาการ
บริหาร และแนวทางในการลดตนทุนในกระบวนการของโลจิสติกส โดยพิจารณาผลกระทบตอองคกรที่ตองการแกไขอยาง
เรงดวน ที่ทําเกิดจากคาใชจายในกระบวนการ รวมถึงศึกษาและกําหนดกลยุทธในการแกไขปญหา ของการกระบวนการ
รับคําสั่งซื้อจนถึงกระบวนการนําสินคาสงถึงมือลูกคา โดยใชกลยุทธทางดาน ระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 
Coting : ABC) เพื่อเปนการพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันและการเติบโตไดอยางยั่งยืน จากการศึกษาครั้งนี้พบวา สาเหตุที่
ทําใหตนทุนทางดานโลจิสติกสสูงขึ้นมาจากความผิดพลาดในการทํางานของกระบวนการตาง ๆ ซึ่งเกิดจากระบบการ
ทํางานซ้ําซอนกันผนวกกับปริมาณที่มีเขามามาก และขาดการวางระบบสําหรับการรองรับงาน จนเปนสาเหตุของการสง
สินคาผิดพลาด ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและหาทางแกไขปญหาพบวา สามารถแกไขไดดวยการปรับปรุงระบบการทํางาน
ใหมโดยนําหลักการของ Line Balancing เขามาประยุกตใชปรับปรุงกระบวนการทําใหความผิดพลาดในการรับคําสั่งซื้อ
ลดลง 55.71% การหยิบและแพ็คผิดพลาดลดลง 55.75% และ กระบวนการสงสินคาผิดลดลง 79.80% ซึ่งสงผลฝหตนทุน
เฉลี่ยลดลง 18,611.16 บาท และยังสงผลใหสามารถสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตองมาก ซึ่งทําใหเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงการตลาดที่มากขึ้น 

 
บทนํา 

เอสซีลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจัดจําหนายโดย ดิสทริบิวช่ัน ประเทศไทย คือ ผูนําในการ
พัฒนาเลนสยุคใหม การออกแบบเลนสซึ่งเปนหนึ่งในนวัตกรรมที่ชวยใหผูสวมใส มองเห็นไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ความสบายตาสูงสุดเลนสแวนตา คือ สิ่งมหัศจรรยจากวิทยาศาสตร มันประกอบขึ้นจากวัสดุที่มีความสมบูรณแบบ ใส
กระจาง น้ําหนักเบา และมีโครงสรางที่เปนหนึ่งเดียวกัน ผสานรวมกับเทคโนโลยีที่กาวล้ํายุค และยังตองผลิตดวยความ
แมนยําสูงสุด เลนสยังจะตองสามารถปกปองรังสี UV แมวาจะไมไดยอมสีใด ๆ เพื่อไมใหเกิดอุปสรรคตอการมองเห็น 
สายตาผูสูงวัยเปนเรื่องธรรมชาติที่มาพรอมกับอายุของคนในโลกปจจุบันนี้ เลนสแวนตาที่ใหการมองเห็นอยางเปน
ธรรมชาติในแวนเพียงอันเดียว (สําหรับผูมีสายตาผูสูงวัย) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนมากกวาเลนสในการแกไขสายตา สําหรับ
การมองในระยะไกล กับใกล มันใหมองเห็นภาพตั้งแตระยะไกลชัดเจนตอเนื่องใกลเขามาจนถึงระยะใกลสุด อยางชนิดไร
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รอยตอ ดวยความสามารถในการแกไขสายตาในทุก ๆ ระยะที่ตองการจะมอง เลนสแวนตาเอสซีลอรจึงมีการเปลี่ยนแปลงคา
สายตาอยางนุมนวล ตอเนื่อง ซึ่งหมายความวาจะสามารถมองสวนบนของเลนสเพื่อมองภาพระยะไกล ๆ กลอกตาต่ําลงนิด
หนอยเพื่อจะมองดูจอคอมพิวเตอรในระยะกลาง และกมลงอานหนังสือดวยการมองผานสวนลางของเลนสพรอมกันไปใน
เลนสแวนตาคูเดียวนี้เอง 

เอสซีลอร ผูนําการพัฒนาและผลิตเลนสสายตาระดับโลก กอต้ังในป 1972 เลนสแวนตาคุณภาพสูง เปนผลผลิต
จากการวิจัยพัฒนาที่ตอเนื่องมากกวา 150 ปแลว ผูนําที่แทจริงในดานนวัตกรรม เอสซีลอรปฏิวัติวงการเลนสสายตาในป 
1959 ดวยเลนสโปรเกรสซีฟรุนแรกของโลกวารีลักซเลนส นําเสนอตอผูบริโภคและผูเช่ียวชาญ ดานสายตา ดวยเลนส
สายตาคุณภาพเยี่ยม,เครื่องมือตรวจวัดสายตาบริการ และการสนับสนุนตางๆในธุรกิจ เอสซีลอรเปดสาขาในกวา 30 
ประเทศทั่วโลก และจัดจําหนายเลนสไปแลวกวา 100 ประเทศ ทั่วทุกทวีปไมวาจะเปนยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกากลางและ
เอเซีย  

 การบริหารตนทุนที่ดีถือเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรที่มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
คูแขงขันเปนจํานวนมากอยางอุตสาหกรรมเลนสแวนตา   อีกทั้งมีผูประกอบการรายใหม ๆ พรอมจะเขามาแขงขันใน
อุตสาหกรรมตลอดเวลา  การสรางมูลคาเพิ่มจากสิ่งที่มีอยูโดยไมตองลงทุนในทรัพยากรเพิ่มเติม  ถือเปนแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น  

จากการวิเคราะหตนทุนรายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นขององคกรในการนําทฤษฎีตนทุนฐานกิจกรรมมาใช   และนํามา
ตอยอดและนําผลลัพธที่ได   มาหาแนวทางลดตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส  โดยนําวิธีการจัดกระบวนกระจายสินคา 
(Routing Dispatch) มาประยุกตใชในการหาวิธีที่จะกระจายสินคาใหลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและในตนทุนที่เหมาะสม
ที่สุด  

 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การกําหนดตนทุนโลจิสติกส มีจุดเริ่มตนจากการนําแนวคิดดานการตลาด ที่กลาววา “ความสําเร็จขององคกร
ขึ้นอยูกับการประเมินความจําเปนและความตองการของตลาดเปาหมาย  รวมทั้งสงมอบความพึงพอใจเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือคูแขง” (Lambert และ Ellram, 1998) มาใชกับหลายองคกร  จนทําใหองคกรเหลานั้น 
สามารถใหบริการลูกคาไดอยางโดดเดน   ซึ่งการตอบสนองที่เกิดขึ้นดังกลาวกอใหเกิดความหลากหลายโดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของผลิตภัณฑและการบริการสงผลใหตนทุนในการตอบสนองลูกคา (Cost to Serve) แตกตางกันไปดวย    

สวนประกอบของตนทุนโลจิสติกสสามารถแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท    
1) ตนทุนการขนสง (Transportation Cost)  ตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนสงและบริการ  ซึ่งตนทุนเหลานี้ยังผันแปร

ไปตามปริมาณการขนสง  น้ําหนัก  ระยะทาง  จุดหมายปลายทาง  รวมไปถึงวิธีการขนสงที่กอใหเกิดตนทุนที่
แตกตางกัน 

2) ตนทุนคลังสินคา (Warehousing  Costs)  ตนทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา  การถาย
โอนขอมูลในคลังสินคา  การเลือกสถานที่ต้ัง  เชน  โรงงาน  คลังสินคา  ซึ่งจะแปรผันไปตามชนิดและปริมาณ
ของสินคา 

3) ตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Carrying  Cost)  ตนทุนที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  
ซึ่งจะผันแปรไปกับปริมาณของสินคาคงคลังและทําใหเกิดตนทุนดานตาง ๆ อีก  เชน  ตนทุนเงินทุน (Capital  
Cost) และตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity  Cost) ตนทุนในการดูแลสินคา  ไดแก  คาประกันภัย  และภาษี  
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ตนทุนพื้นที่การจัดเก็บสินคา  ไดแก  ตนทุนดานสถานที่ซึ่งสัมพันธกับปริมาณของสินคา  ตนทุนความเสี่ยงใน
การจัดเก็บสินคา  ไดแก  ความลาสมัย  การลักขโมย 

4) ตนทุนการบริหาร (Administration Cost) เกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ประเภท คือ 
1. ระดับการใหบริการ (Customer Service Level) เปนเงินที่จายไปเพื่อสนับสนุนการบริการลูกคา เชน 

คาใชจายที่เกี่ยวของกับการทําใหคําสั่งซื้อสมบูรณ 
2. ตนทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศ (Order Processing and Information Costs) ไดแก ตนุทน

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการสั่งซื้อ การกระจาย การติดตอสื่อสาร และการพยากรณอุปสงค 
3. ตนทุนปริมาณ (Lot Quantity Cost) ซึ่งโดยหลักการแลวจะขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่จัดซื้อจัดหาและผลิต 

 
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข 

 การศึกษาตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสขององคกรกรณีศึกษานี้   มุงเนนไปที่การรวบรวมขอมูลที่ไดมาจัดทํา
และวิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการงานทางดานโลจิสติกสขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  เพราะตลอดระยะเวลาที่ผานมา  องคกรใชการคํานวณตนทุนในแบบดั้งเดิมเทานั้น (Traditional 
Costing) ดังนั้นเพื่อใหเห็นตนทุนที่แทจริงในสวนของกิจกรรมโลจิสติกสในองคกร กรณีศึกษาผูวิจัยจึงทําการศึกษาตนทุน
ในสวนงานที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสเทานั้นโดยไดนําเอาระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) เขามา
ประยุกตใชในการวิเคราะห   ซึ่งองคกรสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนางานให
สอดคลองกับการดําเนินการธุรกิจในโลกแหงความเร็วและการแขงขันสูงตอไป 

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงโดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหที่เรียกวา แผนผังกางปลา Cause-and Effect 
Diagrams ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภูมิกางปลาแสดงสาเหตุของปญหาและการวิเคราะหปญหา 
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การวิธีเคราะหสาเหตุของปญหาตามหลักของ Cause and Effect หรือแผนภูมิกางปลาสามารถวิเคราะหปญหาได
ดังนี้ 

1.  สาเหตุปญหาดานกําลังพล (Man)  
 พนักงานเกิดความเมื่อยลาจากการทํางาน: จากปริมาณงานที่มีมากกับจํานวนพนักงานและการทํางานที่ขาด

ระบบทําใหพนักงานตองทํางานมากขึ้น จากการทํางานในกระบวนการตาง ๆ สงผลใหเปนสาเหตุของปญหาความผิดพลาด
เกิดขึ้น และสงผลเสียตอองคกร 

2.  สาเหตุปญหาดานสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน (Environment) 
เพื่อนรวมงานในตางแผนกมีพฤติกรรมการทํางานแบบตางคนตางทํางานในสวนของตนเองที่ไดรับผิดชอบเพียง

แผนกของตนเองเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงแผนกอื่น ๆ วาจะสามารถทํางานตอไดอยางไรทําใหการทํางานเปนแบบ
ตางคนตางทําโดยไมสนใจกระบวนถัดไป โดยคํานึงและรับผิดชอบแตงานของตัวเองโดยขาดการตรวจสอบกอนสงมอบ
งานไปยังแผนกตอไป 

3. สาเหตุปญหาเรื่องเครื่องจักร –อุปกรณ (Machine) 
   3.1 วัสดุ-อุปกรณไมเอื้ออํานวยในการทํางาน 

    -  อินเตอรเน็ต 
   -  เครือขายมีปญหาบอย 
   -  การเชื่อมตอของเครือขายไมสมบูรณ 
   -  กระบวนการในการแกไขปญหาลาชา 

    3.2 คอมพิวเตอร    
    -  เครื่องคอมพิวเตอรมีสภาพเกาลาสมัยชํารุดบอยครั้ง 

 -  การแกไขปญหากรณีคอมพิวเตอรชํารุดลาชาเนื่องจากเจาหนาที่ ที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร
มีเพียง 1 คน 

  -  จํานวนเครื่องมือ – อุปกรณที่ใชการไดอยางมีประสิทธิภาพมีนอยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 
4. สาเหตุปญหาเกี่ยวกับวิธีการทํางาน (Processing)  
ในบางครั้งพนักงานของบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่ตามขั้นตอนการทํางานที่กําหนดไวเปนมาตรฐานในการทํางาน

สําหรับการปฏิบัติงานที่ตองดําเนินการ คัดแยกสินคาและตรวจสอบเพื่อสงตอไปยังรานคาโดยจะทําใหการจัดสงสินคาตาง 
ๆ แตดวยกระบวนการทํางานที่มีความยุงยากและมีรายละเอียดมากทําใหพนักงานไมปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานจนทําให
เกิดปญหา สินคาสูญหาย พลัดหลง สลับเสนทาง และความลาชาซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทฯ และความพึง
พอใจของลูกคา 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การประยุกตใชวิธีการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม 
สําหรับการวิเคราะหรายละเอียดของแตละกิจกรรมหลัก   จะมีการวิเคราะหเปนลําดับขั้นของกิจกรรม (Activity 

Hierarchy) และการวิเคราะหตัวผลักดันตนทุนกิจกรรม (Activity Drivers) ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโลจิสติกสขององคกร
กรณีศึกษา  
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 การวิเคราะหทรัพยากรและระบุทรัพยากร 
ขั้นตอนนี้  ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งตนทุนของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น    ประกอบไปดวย

ทรัพยากรตาง ๆ ที่ถูกใชไปในแตละกิจกรรม   โดยขอมูลตาง ๆ ไดมาจากฝายบัญชีและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  โดย
ผูวิจัยไดทําการแยกหมวดหมูตามการจัดสรรทรัพยากรที่ใชในกิจกรรม  โลจิสติกส  ซึ่งไดแก  ทรัพยากรบุคคล  อาคารและ
พ้ืนที่   เครื่องจักรและอุปกรณ  และวัสดุใชงานสิ้นเปลือง 

1.  ทรัพยากรบุคคล (Manpower) 
การเก็บขอมูลในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลภายในระยะเวลา 3 เดือน  โดยกําหนดให 1 เดือนมีวันทํางาน 24 

วัน และทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  ดังนั้นภายใน 1 เดือน  พนักงานมีช่ัวโมงในการทํางานทั้งสิ้น 192 ช่ัวโมง/คน  และนํา
ช่ัวโมงในการทํางานที่ใชในแตละกิจกรรมโลจิสติกสมาเปนเกณฑ  เพื่อหาสัดสวนการทํางานที่ถูกใชไปในแตละ
กิจกรรมโลจิสติกส  โดยแสดงทรัพยากรบุคคลที่ใชในกิจกรรมโลจิสติกส ในรูปที่ 2 

           

สัดสวนการทํางานดานโลจิสติกสการทํางานของแตละแผนก

แผนกขนสง 
26%

แผนกบริการลูกคา 
20%ตัวแทนขาย  

25%

แผนกคลังสินคา 
16%

แผนกวิชาการ
13%

 
 

รูปท่ี 2 แสดงสัดสวนการทํางานดานโลจิสติกสของแตละแผนก 
 

      ตนทุนทรัพยากรบุคคล การคํานวณตนทุนทรัพยากรบุคคลมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
ตนทุนตอเดือนของพนักงาน =เงินเดือนพนักงาน× a% 
หมายเหตุ  a% = สัดสวนที่พนักงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกสจากเวลาทํางานทั้งหมดตนทุน

ทรัพยากรในแตละกิจกรรมโลจิสติกสที่ได  คํานวณจากเงินเดือนพนักงานแตละคนที่มีสวนรวมในกิจกรรม  และอัตราสวน
การทํางาน   พบวาองคกรมีคาใชจายดานทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานโลจิสติกสรวมทั้งสิ้น  598,000 บาท/เดือน 

2.  อาคารและพื้นที่ (Space) 
คาใชจายดานอาคารและพื้นที่  ดานคาเชาอาคารและพื้นที่จึงเกี่ยวของกับคาไฟฟาและคาน้ํา  ซึ่งจะนํามาเปนขอมูล

ใชในการปนสวนกิจกรรมตอไป 
ตนทุนอาคารและพื้นที่ : คาไฟฟาและน้ําประปาในสวนของอาคารสํานักงาน  คาไฟตอเดือนของแตละแผนก  

คํานวณไดโดยใชจํานวนพนักงานในแผนกเปนเกณฑในการปนสวนการใชไฟฟาและน้ําประปา  
- คาน้ําที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส 2,430.46  บาท/เดือน 
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- คาไฟฟาที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส 20,945.51 บาท/เดือน โดยคาใชจายดานอาคารและพื้นที่ทางดาน
กิจกรรมโลจิสติกสรวมทั้งสิ้น  23,375.97  บาท/เดือน 

3.  อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
คาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการใชเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อปฏิบัติงานดานโลจิสติกส   โดยมีการคํานวณตนทุนที่

แตกตางจากการคํานวณตนทุนวัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลือง  ซึ่งมีคาเสื่อมราคาเขามาเกี่ยวของดวย     
ตนทุนอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน : เนื่องจากคาใชจายที่เกิดจากการใชเครื่องจักรและอุปกรณมีความ

หลากหลาย  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดแยกออกเปนประเภทตามคาใชจาย  ดังนี้ 
1) คาเสื่อมราคา  ปกติอายุการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ จะกําหนดไวที่ 5 ป  โดยบริษัท

กรณีศึกษาไดมี การคิดคาเสื่อมราคากําหนดไว  ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่   20%  , สินทรัพยอื่น ๆ  
20% วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา  ผูวิจัยไดเลือกใช “วิธีเสนตรง” (Straight Line Method) ซึ่งเปนการกําหนดอัตรา
คงที่ใชสําหรับสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสม่ําเสมอเทา ๆ กันตลอดอายุการใชงาน  โดยมีสูตรการคํานวณ  ดังนี้  

คาเสื่อมราคา  =  ราคาทุน – ราคาซาก / อายุการใชงาน 
จากการเก็บขอมูลของผูวิจัยพบวา  เครื่องจักรและอุปกรณในองคกรแหงนี้ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส  

ไดแก  เครื่องใชสํานักงานในองคกรบางรายการที่ยังตองนําคาเสื่อมราคาเขามาคํานวณ  ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรและพริ้น
เตอรของแผนกบริการลูกคาและแผนกจัดซื้อ 

2) คาบํารุงรักษา   ไดแก   เครื่องคอมพิวเตอร  พริ้นเตอร  และสแกนเนอร  ,  In-house Application 
(Software) คาใชบริการรายเดือน ไดแก คาโทรศัพทและโทรสาร  คาอินเตอรเน็ต คาโทรศัพทเคลื่อนที่ โดย
คาใชจายที่เกิดจาการใชอุปกรณทั้งหมดในการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส รวมทั้งสิ้น  133,500  บาท/เดือน  
4.   วัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลือง 

การรวบรวมขอมูลตนทุนของวัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในกิจกรรมดานโลจิสติกส  ซึ่งในบริษัทกรณีศึกษามี
ทรัพยากรที่นํามาใชในกิจกรรมโลจิสติกส ไดแก  กระดาษตอเนื่อง  และกระดาษเอกสาร ตนทุนวัสดุใชงานและวัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุใชงานและวัสดุสิ้นเปลืองภายในองคกร  ไดแก  กระดาษตอเนื่อง และกระดาษ (A4) ซึ่งการปนสวน
คาใชจายในสวนของกระดาษเอกสารตาง ๆ นี้  จะคํานวณจากการเบิกใชจริง   โดยคาใชจายที่เกิดจากการใชงานวัสดุใชงาน
และวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับปฏิบัติงานดานโลจิสติกส รวมทั้งสิ้น  15,000   บาท/เดือน 

จากการศึกษาในเรื่องตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสขององคกรกรณีศึกษา  พบวามีตนทุนจากคาใชจายในกิจกรรมโลจิ
สติกสขององคกรกรณีศึกษารวมทั้งสิ้น  769,875.97  บาท/เดือน  ซึ่งการบริการลูกคายิ่งมากทําใหอัตราตนทุนการบริการ
จัดการขึ้นตามสัดสวนของการใชบริการในแตละเดือน  จากพนักงานที่ทํางานในสวนของโลจิสติกสทั้งสิ้น 51 คน ผูวิจัยจึง
ไดเริ่มศึกษาจากการสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกถึงลักษณะการทํางานของฝายตาง ๆ ในการสัมภาษณพบวา   มีการทํางาน
ตามความชํานาญเปนสําคัญ  โดยพนักงานสงสินคาขับรถมอรเตอรไซคทั้งหมด 19 คน  ลวนแตทํางานกับบริษัทเปนระยะ
นานไมตํ่ากวา 4 ป  มีความชํานาญในเสนทางบนถนนและคุนเคยกับตําแหนงของบริษัทลูกคาเปนอยางดี   โดยเฉพาะ
หัวหนาแผนกขนสงที่ทํางานในงานจัดเสนทางมาแลวมากกวา 20 ป ทําใหแผนกขนสงไมพบวามีปญหายุงยากแตประการ
ใด ยกเวนคําสั่งซื้อดวนที่กระทบกับการจัดเสนทางในวันนั้น ๆ  จึงเปนคําตอบของพนักงานในแผนกวา  การที่คาคาใชจายที่
ผันแปรไปตามการวิ่งของรถขนสงสินคาเพื่อตอบสนองตามความตองการของลูกคา   และอัตราการใชบริการจากภายนอก
คิดเปนมูลคาเงินใกลเคียงกันทุกเดือนผันแปรตามปริมาณความตองการสินคาในเดือนนั้น ๆ การว่ิงรถเพื่อขนสงสินคามีการ
จัดเสนทางการวิ่งเปนวงกลมตามตําแหนงของบริษัทลกูคา     
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรจะมีการบันทึกการใชทรัพยากรทุกประเภทตามจริง  รวมถึงเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรม  

เพื่อนํามาใชในการคํานวณไดอยางถูกตองและแมนยํา  ทําใหสามารถนํามาวางแผนจัดการตนทุนไดอยางเหมาะสมมากขึ้น  
และควรปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

2.  รูปแบบในการหยิบแบบเปนกลุม (Batch Picking) ใหผลในความถูกตองต่ํากวารูปแบบอื่น ๆ เชน  แบบโซน 
(Zone Picking)  หรือแบบคลื่น (Wave Picking)  ดังนั้นควรมีการตรวจสอบ (Order Checking) สินคาที่จุดพักสินคากอนขึ้น
ของสง  เพื่อลดความผิดพลาดในการหยิบสินคาผิด  ซึ่งถือวาเปนความผิดพลาดมากที่สุดในการหยิบสินคา 

3.  การหยิบสินคาจากที่จัดเก็บมักขึ้นอยูกับวิธีการจัดวางสินคาบนชั้นวางตั้งแตแรกวาตองการใหมีรูปแบบการ
หยิบอยางไร  โดยในการปรับปรุงกระบวนการนั้น  เราสามารถออกแบบใหพ้ืนที่ในการหยิบเล็กลงโดยการจัดคลังสินคา
เปนสวน ๆ จะทําใหการหยิบสินคาเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

4.  องคกรควรมีการอบรมพนักงานใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส   และความสําคัญ
ของการลดตนทุน  เพื่อที่จะไดสรางใหพนักงานมีจุดมุงหมายในการทํางานทั้งระบบเหมือนกัน 
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การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธในการจัดซื้ออะไหลเคร่ืองจักร  
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี เคมีคอล จํากัด 

 
ธนพร  นนทสูตร1,  รจนาฎ  ไกรปญญาพงศ2 

1สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะบณัฑิตวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2คณะวิศวกรรมศาสตร,  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

---------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธในการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร กรณีศึกษา
บริษัท เอบีซี เคมีคอล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้ออะไหลเครื่องจักร พรอมทั้งศึกษาถึง
กลยุทธตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาในกระบวนการ และแกไขปญหาภายในองคกร จากปญหาสําคัญที่พบขอรองเรียนของ
ผูใชงานเกี่ยวกับอะไหลที่ตองการใชมีไมเพียงพอ ไมทันเวลาสาหรับการใชงาน สงผลกระทบโดยตรงใหแผนการซอมบํารุง
คลาดเคลื่อน หรือเครื่องจักรสูญเสียกําลังการผลิต ดังนั้นผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมสถิติในขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลาใน
กระบวนการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร ต้ังแตผูใชงานจนถึงผูจัดสงสินคา พบสาเหตุที่ทําใหเกิดการลาชาในกระบวนการ
สั่งซื้ออะไหลเครื่องจักรมาจากระยะเวลาการคัดเลือกผูขายเพราะไมมีการจัดเก็บประวัติการซื้อของผูขาย ขอมูลพ้ืนฐานไม
สมบูรณจากผูใชงานเกิดจากใหขอมูลพ้ืนฐานไมครบถวน และพนักงานจัดซื้อการขาดการติดตามงาน ซึ่งมีระยะเวลาใน
กระบวนการ 15-17.5 วัน จากทั้งหมด 12 ขั้นตอนตั้งแตผูใชงาน จนถึงวันที่อะไหลเครื่องจักรสงถึงการรับสินคา ดังนั้น
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาหาแนวทางการแกไขไว 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางแรกรวบรวมผูขาย (Vendor Pool) ตามกลุม
อะไหลเครื่องจักร เพื่อกําหนดลงบัญชีผูขาย แนวทางที่สองกําหนดขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในแบบฟอรมใบสอบถามราคา 
และแนวทางสุดทายตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ นําไปทดลองและปรับปรุงผล
ผลที่ไดคือ ในสาเหตุการคัดลือกผูขายเดิมใชระยะเวลา 0.5-1 วัน ลดระยะเวลาทํางานเหลือ 0.38 วัน การใหขอมูลพ้ืนฐานไม
ครบถวนของผูใชงาน 0.5-1 วัน ลดระยะเวลาเหลือ 0.46 วัน และการตั้ง KPI จากเดิม 5 วัน ลดเหลือเพียง 3 วัน ซึ่งหลังจาก
การปรับกรุงและกําหนดแนวทางในการแกไขแลว สามารถลดระยะเวลาในการปฎิบัติงานจากเดิมคือ 15-17.5 วัน เหลือ
เพียง 12.87 วัน มีความรวดเร็วขึ้น 2.13 วัน ทั้งนี้ จากการลดระยะเวลาในกระบวนการที่เร็วขึ้นนั้น ทําใหแผนกจัดซื้ออะไหล
เครื่องจักรมีรอบการสั่งซื้อสั้นลง สงผลใหตนทุนการจัดเก็บลดลงกอนการปรับปรุงจากเดิม 74,733,936 บาท สําหรับ
อะไหลเครื่องจักร ในกลุม A โดยแบงตามเกณฑปริมาณการเบิกใชตอป ลดลงเหลือ 74,672,377 บาท  

 
1.บทนํา  
 บริษัท เอบีซี เคมีคอล จํากัด เปนองคกรที่มีขนาดใหญ ดวยเงินลงทุนกวาพันลานบาทเปนผูผลิตเคมีพ้ืนฐานมากกวา 

40 ป ตลอดระยะเวลาไดดําเนินธุรกิจและพัฒนาใหมีความกาวหนามาเปนลําดับมีความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีในการผลิต
สูงสามารถขยายสายการผลิตเปนผลิตภัณฑเพิ่มจากเดิมมีเพียงแคโซดาโฟ จนสามารถคลอรีน และกรดเกลือ จนถือไดวา
เปนผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน Basic Chemicals ใหหลาย ๆ อุตสาหกรรม  
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จากสภาวะการแขงขันของโลกธุรกิจรุนแรงขึ้น ทําองคกรตองปรับตัวแมจะสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง ดวย
เทคโนโลยี เครื่องจักร หรือบุคคากรที่มีคุณภาพ ทําใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีความพึงพอใจสูงสุดสงใหได
กําไรสูงที่มากขึ้นดวย ทั้งนี้ยังตองเพิ่มศักยภาพสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการบริหารตนทุนใหตํ่า ซึ่งฝายจัดซื้อ
นั้นถูกมองวาเปนหนวยงานที่ใชเงินจึงจําเปนตองบริหารตนทุนดวย ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารตนทุน
ของบริษัท  

แผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดซื้อโดย คือ 1) เพื่อวางแผนการและดําเนินการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักตลอดจนอะไหลเครื่องจักรใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน ดวยราคาและงบประมาณที่
เหมาะสม 2) เพื่อใหเพียงพอตอการความตองการ ทันเวลาตอการใชงาน ควบคุมการเบิกจายรวมไปถึงการดูแลตรวจสอบ
การสํารองในคลังพัสดุใหมีปริมาณที่เหมาะสมดวย ซึ่งปญหาที่พบเปนขอรองเรียนของผูใชงานที่ไมมีอะไหลเครื่องจักรใช
งานตามเวลา สาเหตุจากความลาชาในกระบวนการจัดซื้อในป 2554 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) มีจํานวนใบสั่งซื้อ 3,282 ใบ มีใบสั่ง
ซื้อลาชาจํานวน 1,578 ใบ คิดเปน 48% ของใบสั่งซื้อในแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร ซึ่งสาเหตุหลักที่ลาชามาจากการ
คัดเลือกผูขายใชเวลานาน เกิดจากที่ตองการคนหาแหลงซื้อในระบบ หรือจากในอินเตอรเน็ต จํานวนใบสั่งซื้อ 441 ใบ คิด
เปน 27.95% การใหขอมูลพ้ืนฐานในการสั่งซื้อไมครบถวน (Master Data) เชนไมมีรายละเอียดสินคา ไมมีตัวอยางสินคา 
จํานวนใบสั่งซื้อ 305 ใบ คิดเปน 19.33%  พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน ไมติดตามใบเสนอราคา จํานวนใบสั่งซื้อ 167 
ใบ คิดเปน 10.58%  ซึ่งสาเหตุตาง ๆ ที่กอใหเกิดปญหากระบวนการจัดซื้อลาชานั้นจะสงผลกระทบโดยตรงใหแผนการซอม
บํารุงคลาดเคลื่อน เครื่องจักรสูญเสียกําลังการผลิต และมีคาใชจายในการเดินเครื่องจักรใหมดวย ซึ่งแผนกจัดซื้ออะไหลจึง
จําเปนตองพัฒนา และปรับปรุงการทํางานเพื่อสนับสนุนแผนการซอมบํารุง และตอบสนองความตองการของผูใชงานใหได
ทันเวลา ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงใหความสนใจทําการศึกษาของกระบวนการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร เพื่อแกไขปญหาและหา
แนวทาง รวมทั้งกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร 

 
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ  

การศึกษาครั้งนี้ไดนําแผนผังสาเหตุและผลโดยศาสตรจารยคาโอรุ  อิชิกาวามาใชในการหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้น และแผนพังพาเรโต (Pareto Diagram) นํามาใชเพื่อแสดงถึงผลการทบจากสาเหตุแสดงใหเห็นถึงปญหา ดวย
หลักการ 80-20 โดยพาเรโต นักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียน จากนั้นไดศึกษาทฤษฎีตาง ๆ เพื่อชวยในการแกไขปญหา ซึ่ง
ไดแก  

การจัดซื้อและการบริหารสินคาคงคลังนํามาชวยในใหเขาใจในระบบจัดซื้อมากขึ้น ซึ่งการจัดซื้อ เปนการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ 
ราคา ชวงเวลาแหลงขาย และการนําสง ณ สถานที่ถูกตอง (ปราณี  ตันประยูรม 25837 หนา 137) ซึ่งนอกจากการทําความ
เขาใจในการจัดซื้อแลว จะตองรูถึงกลยุทธตาง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อดวย เพื่อสรางความไดเปรียบหรือทําใหมีอํานาจในการ
ตอรองราคาเพิ่มขึ้น เชน การกระจายการจัดซื้อ การสรางแหลงซื้อเพิ่มเติม เปนตน ตองรูถึงความรับผิดชอบและวิธีการ
ปฎิบัติของแผนกจัดซื้อ ควรรูถึงรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของสินคา เพื่อใชในการตรวจสอบความตองการของ
ผูใชงานกอนสงใบสอบถามราคาใหผูขาย สวนการบริหารสินคาคงคลังนั้น จะอยูในการวางแผนการผลิต ซึ่งจะมึสวนหนึ่ง
เกี่ยวของกับสินคาคงคลัง และตนทุนสินคาคงคลังดวย การสั่งสินคาคงคลังจะตองหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) เพื่อ
หาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม สินคามีความเพียงพอกับความตองการใช และทราบถึงจุดสั่งซื้อใหม (ROP) ตลอดจนรูวาสินคา
ใหมจะไดรับเมื่อไหร (LT)  
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การจัดกลุมอะไหลเครื่องจักร โดยใช ABC Classification เปนหลักเกณฑการแบงประเภทสินคาคงคลัง ดวย
แนวคิดการบริหารสินคาคงคลังที่เหมาะสมกับกิจการที่มีสินคาคงมากชนิด ซึ่งแตละชนิดมีปริมาณการใชและตนทุนตอ
หนวยแตกตางกัน จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A กลุม B และกลุม C โดยที่จะเปนสินคาคงคลังที่มีการหมุนเวียนมาก 
ปานกลาง และนอยตามลําดับ ซึ่งไดมีงานวิจัย (จิรายุทธ  คิ้วเที่ยง, 2551) นําใชเทคนิคการวิเคราะห ABC ในการแบงกลุม
อะไหล 260 รายการของแผนกโซดา-น้ําดื่ม ไดเปนกลุม A จํานวน 44 รายการ กลุม B จํานวน 69 รายการ และกลุม C 
จํานวน 147 รายการ โดยนําเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารในอะไหลกลุม A ทั้ง 44 รายการกอน เพื่อเลือกใช
หลักทฏษฎีการพยากรณการสํารองอะไหล มาคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งซื้อแตละ
ครั้ง ผลลัพธที่ไดคือสามารถที่จะลดตนทุนการสั่งซื้ออะไหล และตนทุนในการเก็บรักษาอะไหลทําใหตนทุนรวมลดลง 

การบริหารผูสงมอบ เปนการพัฒนาจากทฤษฎีการบริหารจัดการโซอุปทาน โดยเลงเห็นถึงความสําคัญของการ
บริหารผูสงมอบที่มีตอโซอุปทาน ซึ่งผูสงมอบเปนตัวแปรหลักที่สงผลดานตนทุนและความสามารถในการตอบสนองลูกคา 
ดังนั้นจากงานวิจัยจึงทําการคัดเลือกผูขาย/ผูสงมอบ ดวยการจัดทําบัญชีรายช่ือผูสงมอบ Approve Vondor List/AVL  

การสรางความสัมพันธกับผูขาย ทําการประเมินผูขายทีสงมอบลาชา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดสง
ทันเวลามากขึ้นการที่จะทําการจัดซื้อจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น กลยุทธหนึ่งในการสรางความไดเปรียบก็
คือการสรางและการพัฒนาผูสงมอบ ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาผูสงมอบมาหลายรูปแบบ (โดย รุธีร  พนมยงค และคณะ, 
2550) ไดกลาวถึง การแบงประเภทของผูสงมอบโดยสมาคมการบริหารการจัดซื้อแหงชาต(NAPM) แบงเปน 4 ประเภท คือ 
ผูสงมอบที่ผานการคัดเลือก, ผูสงมอบในลําดับตน, ผูสงมอบที่ไดรับการยกยอง และผูสงมอบที่อยูในฐานหุนสวน  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
เบญจาภา  สุวรรณประทีป, (2548) ศึกษากลยทุธในการจัดการสินคาคงคลังใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม โดยใชนํา

เกณฑการวิเคราะห ABC Analysis มาทําการจัดกลุมสินคา และหาคาพยากรณดวยวิธีการ Moving Average นําผลที่ไดมา
คํานวณหาคา EOQ และ ROP หลังการทดลองใชในสินคากลุม A ไดถึง 10% สามารถลดตนทุนในการสั่งซื้อ และการเก็บ
สนิคาคงคลังใหบริษัทได 

ลินดา  ไชยนิรมิตกุล, (2549) ศึกษาการจัดซื้อลาชาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใชระบบ e-Procurement นํา 
Awesim 3.0 มาทําการจําลองสถานการณ สามารถลดขั้นตอนการทํางานจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน  

สุภัทรา  วัลลีพงษม (2550) ศึกษาการจัดการคลังสินคานําการจัดการดวย ABC นําทฤษฎีการพยากรณตาง ๆ และ
คํานวณหาจุดสั่งซื้อใหม เพื่อทําการกําหนดกลยุทธในการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม  

นุชจเรศ  เหมวรรณกร, (2550) ศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้ออะไหล กรณี
การจัดซื้ออะไหลลาชาไมทันตอการใชงาน นํา VMI เขามาลดขั้นตอนจัดซื้อลงจากได 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนในการคนหา/
เลือกรานคา สอบถามราคา และการเปรียบเทียบราคา และนํา e-Catalog มาใชในการจัดซื้อตามผูใชงาน ลดขั้นตอนลงจาก
เดิม 7 ขั้นตอน ลดระยะเวลาจาก 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน  

  
3.วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ในการดําเนินงานวิจัย เริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานของแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรประกอบไป

ดวย 12 ขั้นตอน มีระยะเวลาการทํางานประมาณ 15 – 17.5 วัน ดังนี้  
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ขั้นตอนการจัดซื้อ ระยะเวลา (วัน) ผูรับผิดชอบ 

1. ออกใบความตองการ  0.5 ผูใชงาน 

2. ตรวจสอบขอมูลความตองการพื้นฐาน 0.5 - 1 ฝายจัดซื้อ 

3. คัดเลือกผูขายและขอใบเสนอราคา 0.5 - 1 ฝายจัดซื้อ 

4. การรอใบเสนอราคา 5 ผูขาย 

5. รวบรวมใบเสนอราคาจัดทําใบเปรียบราคา  0.5 ฝายจัดซื้อ 

6. เลือกผูขายเพื่อจัดทําใบสรุปซื้อ  1 ผูใชงาน 

7. การอนุมัติใบสรุปซื้อ 3 ผูใชงาน 

8. ตอรองราคากับผูขายที่ถูกคัดเลือก   1 ฝายจัดซื้อ 

9. จัดทําและอนุมัติใบสั่งซื้อ 2 ฝายจัดซื้อ 

10. ยืนยันใบสั่งซื้อแจงกําหนดการสงสินคา  1 ผูขาย 

11. จัดสงสินคาตามการสงมอบ  ระยะเวลาสงสินคา ผูขาย 

12. การรับสินคา  0.5 คลังพัสดุ 

 ระยะเวลารวม  15 – 17.5 วัน  

  
 ซึ่งในแตละขั้นตอนนั้นมีสาเหตุของความลาชาโดยผูวิจัยใหความสนใจสาเหตุที่มีเปอรเซ็นตสูงสุดจํานวน 3 

อันดับแรกของสาเหตุปญหา ไดแก การคัดเลือกผูขายใชระยะเวลานาน การตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานที่มีขอมูลไมเพียง และ
พนักงานแผนกจัดซื้อขาดการติดตามงานตาง ๆ แสดงขอมูลดังนี้  

1. ขั้นตอนการคัดเลือกผูขาย แสดงความลาชากวาเวลาที่กําหนด 0.5 – 1 วัน คิดเปน 33% ของใบสอบถามราคาทั้งหมด 
2. ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลความตองการพื้นฐาน Master Data  

แสดงความลาชากวาเวลาที่กําหนด 0.5 - 1 วัน คิดเปน 22 % ของใบสอบถามราคาทั้งหมด 
3. ขั้นตอนการรอใบเสนอราคาจากผูขายแสดงความลาชากวาเวลาที่กําหนด 5 วัน คิดเปน 20% ของใบสอบถามราคา

ทั้งหมด 
 
มาศึกษาแนวทางการแกไข ไดดังนี้  
 1.  รวบรวมผูขาย (Vendor Pool) ตามกลุมอะไหลเครื่องจักร เพื่อกําหนดลงบัญชีผูขายจากจํานวนอะไหล

เครื่องจักรที่ซื้อในป 2554 ทั้งสิ้น 2,975 รายการ (จากมีจํานวนใบสั่งซื้อ 3,282 ใบ) คิดเปนมูลคารวม 78,590,313.18 บาท 
นํามาจัดกลุมตามประเภทของอะไหลเครื่องจักรได 7 กลุม มีผูขายรวม 400 ราย  
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ลําดับที่ ประเภทสินคาที่สั่งซื้อ จํานวนผูขาย (ราย) มูลคา (บาท) 

1 Tools & Equipment  192 18,780,321.99 

2 Electrical Parts 102 19,160,251.88 

3 Pump & Valve 28 16,396,435.20 

4 Mechanical Parts 21 4,514,526.86 

5 Steel Pipe & Fitting Parts 20 3,657,609.53 

6 PVC Pipe & Fitting Parts  15 14,875,500.68 

7 Other 23 1,205,667.04 

 รวม 400 78,590,313.18 

 
และผูขายที่ไดรวบรวมตามกลุมอะไหลเครื่องจักรเรียบรอยแลวนั้น มาพิจารณาตามหลักเกณฑในการประเมิน 5 ดาน

คือ ดานคุณภาพ ดานราคา ดานสงมอบ ดานการบริการ/ปฎิบัติ และดานเอกสาร แลววัดผลการประเมินตามคะแนนรวม
สูงสุด จากตัวอยางผูขายในกลุม Tools & Equipments ที่ไดทําการประเมินไปแลวนั้น ที่มีผูขาย 26 รายนั้น ไดผานการวัดผล
การประเมินสูงสุดเฉพาะ A และ B จํานวน 11 ราย นํามาจัดทําเปนบัญชีผูขาย (Approval Vendor list)  

 

ลําดับที่ ชื่อ
ผูขาย 

มูลคาการสั่งซื้อ 
 (บาท) 

ความถี่  
(ใบ/ป) 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 
 

(5) 

% รวม เกรด 

1 AAA 1,543,033.00 38 86.67 80.00 73.33 83.33 80.00 81.33 B 

2 AAB 1,495,406.00 30 86.67 80.00 86.67 73.33 100.0 82.67 B 
3 AAC 1,483,760.45 14 86.67 80.00 73.33 86.67 70.00 81.33 B 

4 AAD 1,323,529.18 483 86.67 80.00 80.00 86.67 80.00 84 B 

5 AAE 1,270,000.00 1 66.67 80.00 53.33 86.67 70.00 73.33 D 
6 ABA 880,000.00 1 73.33 60.00 66.67 96.67 80.00 81.33 B 

7 ABB 527,000.00 5 73.33 60.00 73.33 96.67 80.00 82.67 B 
8 ABC 520,706.00 28 93.33 80.00 80.00 90.00 100.0 89.33 B 

9 ABD 517,011.40 17 80.00 80.00 100.0 100.00 100.0 94.67 A 
10 ABE 473,550.00 4 80.00 100.0 93.33 86.67 80.00 86.67 B 
11 ACA 378,885.83 70 100.0 80.00 80.00 86.67 100.0 89.33 B 
12 ACB 357,600.00 6 86.67 100.0 83.33 86.67 100.0 86.67 B 
13 ACC 352,300.00 2 86.67 80.00 80.00 93.33 70.00 85.33 B 
14 ACD 340,961.10 87 66.67 80.00 100.0 90.00 80.00 85.33 B 

เกณฑการประเมิน 
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ลําดับที่ ชื่อ
ผูขาย 

มูลคาการสั่งซื้อ 
 (บาท) 

ความถี่  
(ใบ/ป) 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 
 

(5) 

% รวม เกรด 

15 ACE 282,000.00 1 86.67 80.00 93.33 93.33 80.00 89.33 B 
16 ADA 279,000.00 1 73.33 60.00 80.00 96.67 80.00 84.00 B 
17 ADB 272,694.00 10 100.0 100.0 86.67 90.00 100.0 93.33 A 
18 ADC 240,824.00 16 93.33 100.0 86.67 86.67 100.0 90.67 A 
19 ADD 223,500.00 1 86.67 80.00 86.67 93.33 90.00 89.33 B 
20 ADE 210,000.00 1 80.00 80.00 100.0 93.33 90.00 90.67 A 
21 AEA 205,333.33 8 80.00 60.00 93.33 86.67 70.00 82.67 B 
22 AEB 201,495.00 3 80.00 80.00 73.33 93.33 90.00 85.33 B 
23 AEC 198,800.00 5 86.67 60.00 80.00 93.33 80.00 85.33 B 
24 AED 179,340.00 7 86.67 100.0 80.00 93.33 100.0 90.67 A 
25 AEE 172,500.00 5 86.67 100.0 73.33 93.33 100.0 89.33 B 

26 BAA 169,758.00 4 93.33 60.00 93.33 86.67 70.00 83.33 B 

 
 2.  กําหนดขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในแบบฟอรมใบสอบถามราคา ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

ของอะไหลเครื่องจักรของกลุม Tools & Equipments ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง พบวาสิ่งที่ควรตองระบุในใบสอบถามราคา คือ  
1. ช่ือของสินคา (Equipment Name)  
2. ยี่หอหรือตราสินคา (Brand) 
3. รุนของสินคา (Model) 
4. ชนิดหรือประเภทของสินคา (Type)  
5. รหัสสินคาจากผูผลติ (Serial No. / Part No.)  
6. ขนาดของสินคา (Size)  
7. ปริมาณความตองการสินคา (Quantity) 
8. หนวยสินคา (Sale Unit) 
9. รายละเอียด หรือตัวอยางสินคา (Description / Sample)  

เกณฑการประเมิน 
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Enquiry Form 

Enquiry No.  EN.MS.061/2011 Department  STORE UNIT 

Side ID  01-MTN-WH Group Part  TOOLS & EQUIPMENTS 

Equipment Name   INVERTER IGBT WELDING MACHINE 

Brand Item 1 - “FACON”  
Item 2- “WELPRO” 

Model  MDL : MAX ARC 160IGBT 
 MDL : WEL ARC 140IGBT 

Type - 
- 

Serial No. / Part 
No. 

MINI 160 
IEWPMARC140IGBT 

Size 170 x 290 x 224 mm. 
115 x 195 x 285 mm. 

Maker OPEN 

Quantity Item : 1 = 1 
Item : 2 = 1 

Sale Unit SET 
SET 

Description / 
Sample  

   

Drawing No.  - 

User  N.Pradung  Date  22/3/2011 

 
 3.  ทําการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ จากสาเหตุที่พบวาพนักงานจัดซื้อ

ขาดการติดตามงาน ทําใหเกิดระยะเวลาในการอใบเสนอราคานั้นเกินกวา 5 วัน คิดเปน 10.58% ของใบสั่งซื้อที่ลาชา ดังนั้น 
จึงกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานจัดซื้อโดยตั้งเปาหมายการติดตามใบ
เสนอราคาไวที่ 3 วัน และมีเปอรเซ็นตประสิทธิภาพที่ 98% โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้  

 

 KPI การตอบกลับ =    X 100 

 
4. ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาที่ไดปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร ของทั้ง 3 แนวทาง คือ  
1.  รวบรวมผูขาย (Vendor Pool) ตามกลุมอะไหลเครื่องจักรเพื่อกําหนดลงบัญชีผูขาย นั้น สามารถลดระยะเวลา

ในขั้นตอนการคัดเลือกผูขายนานเกิน 1 วัน จากขอมูลในเดือนธันวาคม 2554 ไดนําจํานวนใบสอบถามราคาอะไหล
เครื่องจักร กลุม Tools & Equipments ทั้ง 7 ใบ มีรายการอะไหลทั้ง 12 รายการ ซึ่งมีเวลาเฉลี่ยอยูที่ 3 วัน เหลือเพียง 0.38 วัน 
หรือคิดเปน ประมาณ 3 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงการทํางานเทากับ 8 ช่ัวโมง)  
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2.  กําหนดขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในแบบฟอรมใบสอบถามราคา เมื่อออกแบบฟอรมใบสอบถามราคาใหม
เรียบรอยแลว การสรางใหเปนมาตรฐานใหผูใชงานทําไดนําไปสื่อสารอธิบายใหกับผูใชงานในแผนกคลังพัสดุ ทราบถึง
ขอมูลพ้ืนฐานที่ตองระบุในแบบฟอรมใบสอบถามราคาใหมกอนสงใหแผนกจัดซื้อ โดยนําใบสอบถามราคาของอะไหล
เครื่องจักร กลุม Tools & Equipments ในเดือนธันวาคมป 2554 มาเปรียบเทียบการสอบถามราคาโดยใชแบบฟอรมเดิม และ
แบบฟอรมใหม ในชวงระยะเวลาเดียวกันพบวา สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อไดจากเดิมที่มีความลาชาการรอขอมูล
ตอบกลับจากผูใชงาน ในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลความตองการพื้นฐานเกิน 0.5 – 1 วัน จากขอมูลมีทั้งสิ้น 12 รายการ 
โดยมีเวลาเฉลี่ยอยูที่ 2.75 วัน เหลือเพียง 0.46 วัน หรือคิดเปน ประมาณ 4 ช่ัวโมงการทํางาน (ช่ัวโมงการทํางานเทากับ 8 
ช่ัวโมง)  

 3.  ทําการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ 
 
 สามารถลดระยะเวลาในจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรที่ลาชาไดดังสรุปแสดงดังนี้ 

ขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลากอนการปรับปรุง ระยะเวลาหลังการปรับปรุง 
1.ออกใบความตองการ                         0.5 0.5 
2. ตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐาน                 0.5 - 1 0.46 
3. คัดเลือกผูขายและขอใบเสนอราคา    0.5 -1 0.38 
4. การรอใบเสนอราคา                          5 3 
5. รวบรวมใบเสนอราคาจัดทําใบ RFQ     0.5 0.5 
6. เลือกผูขายเพื่อจัดทําใบสรุปซื้อ            1 1 
7. การอนุมัติใบสรุปซื้อ                            3 3 
8. ตอรองราคากับผูขายที่ถูกคัดเลือก          1 1 
9. จัดทําและอนุมัติใบสั่งซื้อ                    2 2 
10. ยืนยันใบสั่งซื้อแจงกําหนดวันสง         0.5 0.5 
11. จัดสงสินคา             ตามระยะเวลาสงสินคา ตามระยะเวลาสงสินคา 
12. การรับสินคา                                 0.5 0.5 

รวมระยะเวลา   15-17.5 วัน 12.87 วัน 
 
 จากตารางดานบน แสดงการลดระยะเวลาเปรียบเทียบระหวางกอน มีระยะเวลาการทํางานทั้งกระบวนการจัดซื้อ

รวมระยะเวลา 15 – 17.5 วัน เมื่อทําการปรับปรุงตาง ๆ เชน ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลความตองการพื้นฐาน ขั้นตอนการ
คัดเลือกผูขาย และการกําหนดเปาหมายใน KPI ของพนักงานจัดซื้อในการติดตามใบเสนอราคา สามารถลดระยะเวลาการ
ทํางานลงเหลือ 12.87 วัน  

 
5. สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาของ 3 แนวทางการแกไข คือ รวบรวมผูขาย (Vendor Pool) ตามกลุมอะไหลเครื่องจักรเพื่อ
กําหนดลงบัญชีผูขาย กําหนดขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในแบบฟอรมใบสอบถามราคา และการตั้ง KPI โดยวัดผล
ประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อเพื่อแกไขสาเหตุตาง ๆ จากกระบวนการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรที่
ลาชา โดยจากสาเหตุแรกการคัดเลือกผูขายที่ตองทําการคนหาตามรายการอะไหลทุกรายการจากระบบการจัดซื้อภายใน 
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และอินเตอรเน็ตนั้น พบในขั้นตอนการคัดเลือกผูขายที่มีระยะเวลาในการทํางาน 0.5 – 1 วัน สามารถลดระยะเวลาการ
ทํางานเหลือเพียง 0.38 วัน หรือคิดเปน 3 ช่ัวโมงการทํางาน  สวนสาเหตุของใบสอบถามราคามีขอมูลไมเพียงพอตอการ
สอบถามราคากับผูขาย พบในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐาน มีระยะเวลาในการทํางาน 0.5 – 1 วัน หลังดําเนินการ
แกไขสามารถลดระยะเวลาการทํางานลงเหลือ 0.46 วัน หรือคิดเปน 4 ช่ัวโมงการทํางาน รวมทั้งการกําหนด KPI โดย
ต้ังเปาหมายในการติดตามใบเสนอราคากรณีที่พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน พบในขั้นการรอใบเสนอราคาจากผูขาย มี
ระยะเวลาการทํางาน 5 วัน กําหนดใหติดตามใบเสนอราคาใหไดภายใน 3 วัน สรุปไดวาจากระยะเวลารวมในกระบวนการ
จัดซื้อนั้นมี 15 – 17-5 วัน เมื่อกําหนดแนวทางการแกไขแลวสามารถลดระยะเวลารวมไดเหลือเพียง 12.87 วัน มีความ
รวดเร็วขึ้นถึง 2.13 วัน  

หลังจากปรับปรุงกระบวนการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรแลว จะทําใหผูใชงานไดรับประโยชนในการทํางาน โดย
สามารถใสรายละเอียดของขอมูลพ้ืนฐานในการสั่งซื้อไดถูกตอง ครบถวน ไมตองเสียเวลาหาขอมูลเพิ่มเติม และสรางความ
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเร็วกวาเวลาที่กําหนดอีกดวย อีกทั้งผูขายก็ยัง
ไดรับประโยชน คือสามารถเสนอราคาที่ถูกตองรวดเร็ว รวมไปถึงสงมอบสินคาทันเวลา สวนพนักงานแผนกจัดซื้ออะไหล
เครื่องจักรไดรับประโยชนหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถลดระยะเวลาในการทํางานตาง ๆ รวบรวบผูขาย
เปนหมวดหมู รวมไปถึงการลดตนทุนมีตนทุน และพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นจากการกําหนดเปามายใน
การทํางาน ตลอดจนสามารถตอยอดดานการทํางานใหมีความเปนนักจัดซื้อมืออาชีพ โดยกําหนดกลยุทธในกระบวนการ
จัดซื้ออะไหลเครื่องจักร เชน SRM เพื่อสามารถแกไขปญหาภายในองคกรไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ จากการลดระยะเวลาใน
กระบวนการเร็วขึ้น ถึง 2.13 วัน นั้น ทําใหแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรมีรอบการสั่งซื้อสั้นลง สงผลใหตนทุนการจัดเก็บ
ลดลงดวย 
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บทคัดยอ 

 
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบซัพพลายเชนของ บริษัท JR ผาไทย จํากัด 

เกี่ยวเนื่องมาจากปญหาของลักษณะความตองการของสินคาที่เปนสินคาตามฤดูกาลทําใหตองเก็บตุนสินคากอนชวงฤดูกาล
ในการขายเปนผลใหเกิดปญหาสินคาลนคลัง และรายไดขององคกรจะอยูในชวง 2-3 เดือน แตชวงอื่นมียอดขายต่ําจึงตอง
กําหนดกลยุทธการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม และสรางกลยุทธในการเพิ่มยอดขายในชวงนอกฤดูกาล การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ ศึกษาการวางกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
สินคาลนคลัง ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคา และศึกษาการวางกลยุทธเพื่อเพิ่มรายไดในชวงนอกฤดูกาล 

ผลของการศึกษาทําใหเกิดการวางกลยุทธในการผลิต คือ การใชทฤษฎี Purchasing Portfolio ในการปรับเปลี่ยนซัพ
พลายเออรใหเหมาะสมกับกลุมสินคาที่มีอยู ทางดานปญหาสินคาลนคลังไดใชการวางแผนผังคลังสินคารวมทั้งนําอุปกรณ
ชวยในการวางสินคามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวมทั้งเวลาในการทํางานที่ลดลง ทางดานการเพิ่มยอดขายนอก
ฤดูกาลไดหาลูกคารายใหมคือกลุมลูกคาโรงเรียนโดยใชสินคาเดิมมาปรับเปลี่ยนใหตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น 
การศึกษาในครั้งนี้นอกจากเปนการลดตนทุนแลวยังเพิ่มแนวทางในการลดตนทนุจากการสรางกลุมลูกคาใหมใหกับองคกร  
 
บทนํา 

 ในปจจุบันการแขงขันทางการคาในธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปมีความรุนแรงมาก แตยังมีชองวางทางการตลาดอยูบาง 
ในกรณีของบริษัท JR ผาไทย จํากัด ไดทําการจําหนายชุดไทยสําเร็จรูปซึ่งยังมีการแขงขันที่ไมรุนแรงและมีคูแขงอยูจํานวน
ไมมาก เนื่องจากเปนตลาดเฉพาะกลุมยังไมมีรายใหญเขามาแขงขันอยางชัดเจน ถือวาตลาดชุดไทยสําเร็จรูปเปนตลาดที่มี
การเติบโตคอนขางสูงโดยที่คนสวนมากมองขามไป 

 บริษัท JR ผาไทย จํากัด เริ่มกอต้ังเมื่อป พ.ศ.2510 โดยเริ่มแรกจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปทั่วไปรวมทั้งผาลายไทย
ตางๆ ตอมาไดมีการรณรงคการแตงชุดไทยในจังหวัดลพบุรีเมื่อป พ.ศ.2524 ชาวจังหวัดลพบุรีจึงไดมีการแตงชุดไทยเพิ่มขึ้น
ตามลําดับในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป โดยระยะแรกเปนการซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย แตหลังจากปพ.ศ.2540 ไดเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจขึ้นสินคาหลักๆที่เคยมียอดขายดีนั้นไดตกลงมาก เนื่องจากกําลังซื้อของลูกคาต่ําและคูแขงทางการคามากขึ้น 
แตยังมีสินคาชุดไทยสําเร็จรูปที่ยังมียอดขายที่สูงอยู ทางบริษัทจึงเห็นความสําคัญของโอกาสในการจําหนายสินคา โดยหัน
มาทําการผลิตดวยตัวเองเพื่อลดตนทุนและเพื่อเพิ่มยอดขายโดยปรับปรุงสินคาใหตรงตอความตองการของลูกคามาก โดย
ในแตละปปริมาณการผลิตไมสามารถตอบสนองปริมาณความตองการสินคาของลูกคาได 
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ปญหาและความสําคัญของปญหา 
        กระบวนการผลิตของธุรกิจเปนการใชแรงงานคน รวมทั้งยังไมมีการวางแผนกลยุทธในการผลิตอยางชัดเจน ทําใหการ
วางแผนการผลิตผลิตตามที่องคกรสามารถผลิตไดโดยไมไดคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ และเนื่องจากความตองการสินคาเปนชวง
ฤดูกาลจึงตองมีการผลิตสินคาลวงหนาเปนจํานวนมากทําใหเกิดปญหาสินคาลนคลัง ทําใหเกิดผลกระทบตามมาคือ การใช
เวลามากในการจัดเก็บและการเคลื่อนยายสินคา ซึ่งทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงายขึ้นจากทางเดินที่คับแคบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 
1 ที่ปริมาณการจัดเก็บสินคามีปริมาณต่ําในเดือนมีนาคม และเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงฤดูกาลในการขายสินคา  และ
นอกจากนั้น จากแผนภูมิที่ 2 แสดงใหเห็นวา ยอดขายกระจุกตัวในชวงเดือนเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธทําใหเกิด
ความเสี่ยงในการทําธุรกิจขึ้นถาเกิดผลกระทบกับยอดขายในฤดูกาลที่ใหรายไดยอดขายตอปลดลงมากกวาผลกระทบจาก
ยอดขายนอกฤดูกาล 
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แผนภูมิท่ี1 แสดงถึงชวงเวลาที่มีปญหาในการจัดเก็บสินคาเนื่องจากตองจัดเก็บสินคาลวงหนาเพื่อขายในชวงเทศกาล 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 รายไดของแตละเดือนในชวง 5 ป 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
1. การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) เปนการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดสงสินคาให

ผูรับเพื่อกิจกรรมการขาย เปาหมายหลักในการบริหาร ดําเนินธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวของกับคลังสินคาก็เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการเปนระบบใหคุมกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจาก
การ ดําเนินงานเพื่อใหตนทุนการดําเนินงานต่ําที่สุด และการใชประโยชนเต็มที่จากพื้นที่  

2. มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (Economics Value Added (EVA)) EVA ช่ือยอของ Economic Value Added เรียกเปน
ไทยวามูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร ซึ่งนักเศรษฐศาสตรนํามาตร EVA มาเปนเครื่องมือวัดผลงานนานกวา 20 ปแลว แต
อยางไรก็ตาม EVA เริ่มมีความโดงดังหลังการปฏิวัติแนวทางเศรษฐศาสตรการเงิน เมื่อประมาณ 25 ปมานี้จากการวิจัยของ
นักเศรษฐศาสตรผูมี ช่ือเสียงสองทานคือ Joel M.Stern และ Bennett Stewart III นักเศรษฐศาสตรมีแนวความคิด ในการ
สรางมูลคาเพิ่มนั้นองคกรจะตองสรางกําไรใหไดมากกวาแค การชําระตนทุนการดําเนินงานแตตองเพียงพอที่จะชําระ
ตนทุนเงินของผูถือหุน ในองคกรอีกดวย EVA คํานวณ โดยใชกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี ลบดวยตนทุนเงินทุน ที่
ใชไปเพื่อสรางกําไรนั้น ๆ 

มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี – ตนทุนเชิงทุน 
คา EVA ที่เปนบวกชี้ใหเห็นวาองคกรกําลังสรางมูลคาเพิ่ม ในขณะที่คา EVA ที่เปนลบเปรียบเสมือนสัญญาณ

เตือนภัยซึ่งองคกรควรตรวจสอบวาคา EVA ในอนาคตจะยังเปนลบหรือไม หากเปนเชนนั้นแลว หมายความวาองคกรกําลัง
ลดมูลคาของตัวเองลง หากเหตุการณเชนนี้ดําเนินการตอไป (คา EVA ติดลบมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง) ในที่สุดองคกรจะ
หมดความหมายและสาบสูญจากสังคมไปนอกจากนั้น การคํานวณ EVA ยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการใชเงินทุน
ในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและชวยใหองคกรตัดสินใจใชเงินทุนไดอยางถูกตอง ดังนั้นในแนวความคิดของ EVA จึง
เปนแนวความคิดในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร หากองคกรบริหารจัดการเงินทุนอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง
การใหผลตอบแทนตอเศรษฐกิจนอยกวาทรัพยากรที่ตนใชไป ซึ่งเปนการทําลายความมั่งคั่งของสังคมโดยรวม (สังคมใน
ภาพรวมไดรับความเสียหาย) EVA แกไขขอผิดพลาดนี้ดวยการยอมรับวา เมื่อใชเงินทุนองคกรจะตองจายตนทุนของเงินทุน
เชนเดียวกับ ที่จายตนทุนใหกับแรงงาน (ของบุคลากร เชน คนงาน ลูกจาง พนักงาน ผูบริหารเปนตน) การที่ EVA คิดตนทุน 
เงินทุนทั้งหมด ทําใหสามารถแสดงมูลคาที่องคกรไดเสริมสราง หรือลางผลาญเปนจํานวนเงินอยางชัดเจนในแตละชวง
ระยะเวลาของการรายงานผล ประกอบการ 

3. Process Flow Chart 
ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสญัลักษณ(Symbol) ที่ใชเขียนแทนขั้นตอน คําอธิบาย ขอความ หรือ

คําพูด ที่ใชในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนําเสนอขั้นตอนของงานใหเขาใจตรงกัน ระหวางผูเกี่ยวของ ดวยคําพูด 
หรือขอความทําไดยากกวา โดยสามารถแบงผังออกเปนสองประเภทคือ 

1. ผังงานระบบ (System Flowchart)  
คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยางกวาง ๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย 

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)  
คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของโปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 

ประโยชนของผังงาน 
1. ทําใหเขาใจ และแยกแยะปญหาไดงาย (Problem Define)  
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              2. แสดงลําดับการทํางาน (Step Flowing)  
              3. หาขอผิดพลาดไดงาย (Easy to Debug)  
              4. ทําความเขาใจโปรแกรมไดงาย (Easy to Read)  
              5. ไมขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language) 
 

การเขียน Flowchart เบื้องตนเราจะใชสัญลักษณดังตอไปนี้คือ 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
ลักษณะของการวิเคราะหขอมูลทั้งในรูปแบบการศึกษาปฐมภูมิ เชน ขอมูลการไหลของสินคา ปริมาณการจัดเก็บ

สินคา การจับเวลาการทํางาน ยอดขายรายเดือนในแตละป เปนตน และรูปแบบการศึกษาทุติยภูมิเปนการศึกษาขอมูลภายใน
บริษัท ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถวิเคราะหและประมวลเขาดวยกันเพื่อใหการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค โดย
แบงแนวทางผลการศึกษาประกอบดวย 3 สวน คือ การศึกษาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต การจัดการ
คลังสินคา และการเพิ่มรายไดจากชวงนอกฤดูกาลการขาย 

การศึกษาการวางกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต 

ภาพที่ 1 Portfolio purchasing model 

จุดเริ่มตน/ส้ินสุด (Terminator) 

ขอมูล นําเขา/สงออก (Input / Output) 

ประมวลผล (Process) 

ตัดสินใจ (Decision) 

ทิศทาง (Direction) 

จุดตอเชื่อม (Connector) 
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การวิเคราะหขอมูลใน ภาพที่ 1 สามารถนํามาวิเคราะหในการวางกลยุทธตอแตละกลุมสินคา ไดดังนี้ 
สินคาประเภทที่ 1 อยูในกลุม Non-critical items มีซัพพลายเออร B และ C ผลิตสินคา ในกลุมนี้ควรใชกลยุทธใน

การหาซัพพลายเออรรายใหมแบบ Multiple Sourcing โดยการหาซัพพลายเออรเขาใหมมาชวยผลิตสินคาโดยมีแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

 เปรียบเทียบอัตราสวนของปริมาณความตองการสินคาของกลุมลูกคาที่ตองการความยืดหยุนต่ําและกลุม
ลูกคาที่ตองการความยืดหยุนสูง โดยกลุมลูกคาที่ที่ตองการความยืดหยุนต่ําคือ กลุมลูกคาB2B เปนกลุมลูกคา
ที่ซื้อสงไปขายปลีก โดยกลุมนี้จะซื้อปริมาณมาก แตวาจะซื้อในชวงกอนฤดูกาลขายสินคา มีชวงเวลาการซื้อ
ที่แนนอน และกลุมลูกคาที่ตองการความยืดหยุนสูง คือ กลุม B2C คือกลุมที่สั่งซื้อสินคาเปนล็อตเล็กๆ และ
กลุมลูกคาซื้อปลีก โดยกลุมนี้จะซื้อสินคาทั้งป จากการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงอัตราสวนปริมาณความ
ตองการสินคาของกลุมลูกคาที่ตองการความยืดหยุนต่ําตอปริมาณความตองการสินคาของกลุมลูกคาที่
ตองการความยืดหยุนสูงเทากับ 85:15 

 แบงแยกการการผลิตโดยใหซัพพลายเออร C ผลิตสินคาในกลุมลูกคาที่ตองการความยืดหยุนสูง และหาซัพ
พลายเออรรายใหม เพื่อผลิตสินคาในสวนของกลุมลูกคาที่ตองการความยืดหยุนต่ํา จากการคนหาซัพพลาย
เออรรายใหม สินคาประเภทที่ 2 อยูในกลุม Strategic items มีซัพพลายเออร A และ B ผลิตสินคา จากการวาง
กลยุทธในสินคาประเภทที่ 1 พบวายังไมไดวางกลยุทธใหกับซัพพลายเออร B เนื่องจากจะโยกกําลังผลิต
สินคาประเภทที่ 1 มาผลิตสินคาประเภทที่ 2 ทั้งหมดเนื่องจากมีผลตอบแทนและกําไรสูงกวา และผลที่
ตามมาจะทําให supply risk ลดลงเนื่องจากมีกําลังผลิตที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น สินคา
ประเภทที่ 3 อยูในกลุม Strategic items มีซัพพลายเออร A และ D ผลิตสินคา สามารถวางกลยุทธโดยการเพิ่ม
ความรวมมือระหวางกันเทานั้น เนื่องจากวากําลังการผลิตเต็มที่อยูแลวและการหาซัพพลายเออรเจาอื่นมาเพิ่ม
ทําไดลําบาก 

 
การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาสินคาลนคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคา 
ผลจากการวิเคราะหพบวาควรแกปญหาในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้คือ  
 การแกไขปญหาระยะสั้น โดยใชอุปกรณในการจัดเก็บสินคา วางแผนผังที่เก็บสินคาใหม 

การเลือกหาอุปกรณในการจัดเก็บ คือ ช้ันวางสินคา จากการศึกษาชั้นวางสินคาที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับที่ตองการมีอยู
สองชนิด คือ pipe flow rack และ mini rack โดยทําการคัดเลือกช้ันวางสินคาโดยวิธี เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชั้นวาง
สินคา ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการประสิทธิภาพของชั้นวางสินคากับคุณสมบัติที่ตองการ  

 
การรับน้ําหนักตอช้ัน  การเคลื่อนยาย  ความทนทาน  ราคา(บาท)  

Pipe flow rack  500   งาย   ปานกลาง   60,000   

Mini Rack  300   คอนขางยาก  คอนขางมาก   40,000   

คุณสมบัติที่ตองการ  200  งาย  ปานกลาง  ไมเกิน 70,000  
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 หลังจากไดเลือกช้ันวางสินคาแลวไดทําการศึกษาการวางแผนผังที่เก็บสินคาช้ัน 2 ใหม ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการวางแผนผังใหม 

 
 หลังจากกําหนดการวางแผนผังที่เก็บสินคาใหมแลว ไดทําการศึกษาการจัดเรียงสินคาใหม ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการแสดงการเรียงสินคาแบบเติมเต็ม 
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จากการศึกษาการจําลองการเวลาการคนหาสินคาตอช้ิน ดังนี้ 
     ตารางที่ 2 แสดงผลรวมเวลาการคนหาสินคาตอวันแบบเติมเต็ม 

สินคา 

ยอดข
าย 

(ช้ิน/วัน) 

เวลาในการ
หยิบสินคาตอ
รอบ(วินาที) 

ปริมาณหยิบ
สินคาเฉลี่ยตอ

รอบ 
รอบในการ

หยิบสินคาเฉลี่ย 

ใช
เวลา 

(วินาที) 

1 800 330 44 18 6000 

2 300 260 25 12 3120 

3 200 280 32 6.25 1750 

4 20 60 4 5 300 

อื่นๆ 10 240 1.1 9 2182 

รวม         13352 

 
การศึกษาการวางกลยุทธเพื่อเพิ่มรายไดในชวงนอกฤดูกาล 

ผลจากการวิเคราะห จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มยอดขายในชวงเดือน มี.ค.-พ.ย. โดยการใชกลยุทธในระดับตางๆดังนี้ 
ศึกษาการใช Growth Strategy โดยการเพิ่มชองทางขายและหาตลาดใหมๆใหมากขึ้น โดยการใชขอมูลจําวนนักเรียนละ
ประชากรในแตละจังหวัดเปาหมาย จะมีชวงเวลาที่ตางกัน ในกรณีที่สําเร็จ จะชวยใหยอดขายในสวน 9เดือนที่ตํ่าสูงขึ้นได 
การหาตลาดใหมโดยการใช Ansoff Matrix ในการการอธิบาย จากรูปการดําเนินกลยุทธจะเนนไปที่ตลาดใหมแตใชสินคา
เดิม วิธีแบบ Market Development ใช Focus Strategy โดยจะเนนไปที่กลุมลูกคาชุดไทยโดยจะโฟกัสไปที่สินคาชนิดที่ 1 
สวนเปาหมายทางการตลาดคือ สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกลเคียง โดยมีแนวทางศึกษาดังนี้คือ การเลือก
กลุมเปาหมายใหมคือ กลุมลูกคาโรงเรียน โดนผลิตภัณฑจะเปนเสื้อพละและสินคาใกลเคียงเนื่องจากมีความถนัดในการ
ผลิตโดยผูผลิตสินคาประเภทที่ 1 สามารถดัดแปลงเพื่อใหเขากับความตองการของลูกคาได โดยวิธีการเลือกลูกคาจะมี
ดังนี้คือ 

1. เลือกลูกคาโรงเรียนในรัศมี 100 กิโลเมตรจากอําเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องจากระยะทางและเวลาที่ใช
ไมมากนัก 

2. โดยปริมาณนักเรียนในแตละอําเภอจะใชวิธีคิดจาก 
จําวนวนนักเรียนในอําเภอ = จํานวนนักเรียนในจังหวัด x จํานวนประชากรในอําเภอ 

                      จํานวนประชากรในจังหวัด 
โดยการกําหนดเปาหมายใชวิธีคิดแบบ Specific โดยกําหนดยอดขายอยูที่ 5% ของจํานวนนักเรียนในพื้นที่ที่

กําหนด โดยคิดรายไดเฉลี่ยตอหัวอยูที่ 90 บาทตอหัว ผลของการศึกษาไดนํามาคํานวณในรูปแบบของ EVA จะ อธิบาย
ในทางเศรษฐศาสตรไดวา ในทางเศรษฐศาสตรกิจการสามารถดําเนินงานใหมีมูลคาเพิ่มสูงกวาตนทุนของเงินทุนเทากับ 
2,255,802.7752 บาท 
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ขอจํากัดทางการศึกษา 
เวลาในการศึกษานอยเกินไป โดยในสวนของการวางกลยุทธการผลิตกลุม Non-critical item สินคาประเภทที่ 1 

อยูในขั้นตอนของการเจรจายังไมไดมีการสงมอบจริงจึงทําใหขอมูลมีจํากัด การประเมินหรือการวางกลยุทธอาจไมทําได
เต็มที่ 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ตลาดชุดไทยสําเร็จรูปยังมีโอกาสที่จะเติบโตไดอีกมากเนื่องจากธุรกิจจําหนายในทองถิ่นเปนสวนมากยังมีชองวาง

ทางตลาดอีกมากในการเขาสูตลาดใหมๆดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. ควรพัฒนาความสัมพันธซัพพลายเออรในกลุม Strategic item อยางใกลชิดรวมทั้งใชความพยายามยามในการ

พัฒนาศักยภาพรายใหมขึ้นมาเพื่อผลิตสินคาในกลุม Strategic item 
2. ควรหาที่จัดเก็บสินคาใหมในระยะยาว เนื่องจากแนวโนมธุรกิจที่เติบโตขึ้นทําใหความสามารถในการรองรับ

ของที่เกาไมเพียงพอ และการแกไขปญหาสินคาลนคลังที่ไดนําเสนอไปมีผลในระยะสั้นเทานั้น ในระยะยาวปญหาเกาก็จะ
กลับมาเหมือนเดิม 

 3. ควรหาตลาดที่มีความตองการชุดไทยใหมเนื่องจากในระยะยาว ตลาดทองถิ่นจะอิ่มตัวและการแขงขันในตลาด
ทองถิ่นจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

 4. ควรเพิ่มชองทางการขายสินคา เชน internet, facebook, งานเทศกาลตางๆในประเทศไทย, งานแสดงละคร และ
อื่นๆ 
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การศึกษาถึงปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อลดตนทุนคลงัสินคาและขนสงกรณีศึกษา ABA Co.,Ltd. 
 

วิทยา บังคมเนตร, รจนาฎ ไกรปญญาพงศ 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการโลจิสติกส คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
         รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาถึงปญหาและการกําหนดกลยุทธในการแกปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ลดตนทุนคลังสินคาและขนสงบริษัท ABA Co.,Ltd. เปนการศึกษาถึงปญหาตนทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินคาจาก
การดําเนินงานของ Outsource ซึ่งปจจุบันมีตนทุนในการดําเนินงานเทากับ 6,179,066.57 บาทตอเดือน   เปรียบเทียบกับการ
ลงทุนดําเนินการเอง เพื่อเปนการศึกษาถึงแนวทางในการหาวิธีลดตนทุนกิจกรรมภายในคลังสินคาที่แทจริงทางดานการ
ดําเนินงานภายในคลังสินคา และศึกษาถึงปญหาในเรื่องของทําเลที่ต้ังในการขยายคลังสินคาเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการใน
การลดตนทุนการขนสง ซึ่งในปจจุบันตนทุนการขนสงของบริษัทเทากับ 5,025,676 บาทตอเดือน ทั้งนี้เพื่อหาทางเลือกใน
การลดตนทุนการขนสงใหกับบริษัทและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

แนวทางการศึกษาเพื่อสรางความไดเปรียบทางดานตนทุนและการแขงขันขององคกรโดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงของ ABA Co.,Ltd และจากการศึกษาขอมูลทางดานปจจัยแวดลอมภายในและ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเพื่อใชในกําหนดแนวทางแกไขในเชิงกลยุทธ 

ผลการศึกษาพบวาปญหาตนทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินคาและตนทุนการขนสงที่สูงเกิดมาจากสาเหตุ
หลักๆคือการดําเนินงานทั้งหมดไมวาจะเปนการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินคาและการขนสงสินคาใหกับลูกคาทาง
บริษัทจะใช Outsource ในการดําเนินการทั้งหมดแนวทางแกไขปญหาคือการ 

ที่กําหนดกลยุทธโดยการลดตนทุนในการดําเนินงานกิจกรรมภายในคลังสินคาโดยการลงทุนทําเองและเพิ่ม
ชองทางที่จะใชเครื่องจักรใหเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่จะสรางกําไรสูงสุดใหกับบริษัทฯ สวนปญหาตนทุนการขนสงที่สูงนั้น
สาเหตุมาจากคลังสินคาสําหรับกระจายสินคาใหกับลูกคามีอยูแหงเดียว ทําใหมีตนทุนในการจัดสงสินคาใหกับลูกคาที่อยู
ในแตละรายสูง 

ผูวิจัยจึงกําหนดกลยุทธในการแกปญหาแนวทางการแกไขคือการวิเคราะหหาวิธีในการขยายทําเลที่ต้ังคลังสินคา
เพิ่มเพื่อลดตนทุนการขนสง โดยการคํานวณหาจุดศูนยกลางของที่ต้ังคลังสินคาที่ทําใหตนทุนการขนสงต่ําที่สุดและ
เหมาะสมกับการกระจายสินคาใหกับลูกคา และทางผูจัดทําไดวางแนวทางแผนกลยุทธระยะยาวไว คือ การขยายธุรกิจโดย
การตั้งโรงงานผลิตขวดที่ประเทศเคนยาเพื่อใชขอไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตที่ตํ่าเนื่องจากอยูใกลแหลงวัตถุดิบและ
สามารถใชกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในการที่จะเจาะตลาดในการกระจายสินคาเขาไปยังประเทศ
อเมริกาและทวีปยุโรป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและเพิ่มผลกําไรใหกับทางบริษัทฯในอนาคต 

 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 461 

บทนํา 
บริษัท ABA Co.,Ltd. ดําเนินธุรกิจเปนเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเคมีอุตสาหกรรม (โซดาแอส) นับตั้งแตป พ.ศ.

2543 โดยนําเขาจากบริษัท มากาดี้ โซดา ประเทศเคนยา ซึ่งเปนผูผลิตรายใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา  กลุมลูกคาหลัก ไดแก 
กลุมลูกคาภายในประเทศ ที่ผลิตและจัดจําหนายสินคาแกวและขวดแกว 

 
ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญขององคกร 
 การแขงขันเพื่อความอยูรอดขององคกรธุรกิจการคายุคใหมนอกจากจะเปนการแขงขันทางดานคุณภาพความ
แตกตางราคาของสินคาและการสรางความประทับใจใหกับลูกคาแลวการลดตนทุนถือไดวามีสวนสําคัญในการดารงอยูของ
กิจการธุรกิจการคาจงึจําเปนตองมีการลดตนทุนจากการดําเนินงาน 

 การบริหารจัดการคลังสินคาและขนสงจึงเปนเรื่องที่ผูบริหารจําเปนที่จะตองใหความสําคัญสาเหตุก็เนื่องมาจากการ
จัดการคลังสินคาและขนสงนั้นถือไดวาเปนตนทุนของการดําเนินงานที่มีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับสวนอื่นแลวแมปญหาเล็กๆ
ในระบบการจัดการคลังสินคาก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการลมเหลวของธุรกิจไดขอดีของการจัดการคลังสินคาและขนสง
คือชวยลดตนทุนและเพิ่มผลกําไรใหกับธุรกิจ 

 ปญหาที่เกิดขึ้นในกิจการ คือ ตนทุนในการบริหารจัดการคลังสินคาในสวนของการดําเนินงานในดานการ
ปฏิบัติงานภายในคลังสินคาและการขนสง เนื่องจากปจจุบันทางกิจการไดมีการจัดจางผูรับเหมาภายนอกเขามาดําเนินการ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆภายในคลังสินคา ไมวาจะเปนกิจกรรมการปฏิบัติงานในการตรวจรับสินคานําเขา  
การโหลดสินคาสงออกเพื่อสงออก  การบรรจุภัณฑ  การผาบรรจุภัณฑ เปนตน และในสวนของการขนสงก็จัดจางบบริษัท 
ขนสงจากภายนอกเขามาดําเนินการ ซึ่งการบริหารจัดการดังกลาวถือวาเปนตนทุนที่คอนขางสูงของกิจการ ทําใหกิจการตอง
แบกรับภาระในสวนของการดําเนินงานในการปฏิบัติงานภายในคลังสินคาและขนสง จึงทาใหการบริหารจัดการคลังสินคา
ของกิจการขาดประสิทธิภาพและกอใหเกิดความเสียหายซึ่งเปนการเพิ่มตนทุน 

ทางผูจัดทําจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะศึกษาและหาแนวทางแกไขในเรื่องของการบริหารจัดการ
คลังสินคาและขนสงเพื่อใหเกิดประโยชนตอบริษัท ABA Co.Ltd. สูงสุด 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษาวิจัยในคลังนี้ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาโดยมุงศึกษา 2 เรื่อง คือ    
1. ตนทุนคลังสินคาและกิจกรรมภายในคลังสินคา ซึ่งเริ่มศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับความหมายของคลังสินคาและ

กิจกรรมภายในคลังสินคา โดย (สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร และวันชัย รัตนวงษ, 2550) ไดใหความหมายของคลังสินคาและ
กิจกรรมภายในคลังสินคา ดังนี้      

คลังสินคา (warehouse) หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดวางแผนแลวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชสอยและการเคลื่อน ยาย
สินคาและวัตถุดิบ โดยคลังสินคาทําหนาที่ ในการเก็บสินคาระหวางกระบวนการเคลื่อนยาย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการ
กระจายสินคากิจกรรมภายในคลังสินคา         

1. การรับสินคาและการชี้บงสถานะของสินคากระบวนการรับสินคาเขาคลังซึ่งจะเกี่ยวของกับการตรวจสอบสินคา 
(ตรวจปริมาณ)         

2. การเคลื่อนยายภายในคลังสินคาการเคลื่อนยายสินคาภายในคลังรวมถึงการเคลื่อนยายทุกประเภทซึ่งตองใชอุปกรณ
ขนถายตางๆ       
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3. การจัดเก็บการจัดเก็บสินคาภายในคลังเปนเรื่องเกี่ยวการนําสินคาเขาจัดเก็บซึ่งตองไมทําใหสินคาเสื่อมสภาพหรือ
แตกหักเสียหาย        

4. การหยิบสินคา การหยิบสินคา มีหลักการ 3 ประการคือผูหยิบเดินไปยังตําแหนงของสินคาผูหยิบขับขี่ไปยังตําแหนง
ของสินคาและสินคาเคลื่อนที่มายังตําแหนงของผูหยิบ   

5. การบรรจุและหีบหอสินคาจะไดรับการบรรจุเพื่อปองกันการชํารุดระหวางการเคลื่อนยายซึ่งบรรจุภัณฑ 
6. การขนสงการขนสงที่ดีเพื่อใหลูกคาไดรับสินคาที่ถูกตองและตรงตามเวลา   
7. การช่ังตวงวัดและการตรวจนับการชั่วตวงวัดและการตรวจนับซึ่งอาจจะทําเปนการตรวจนับประจําปหรือการตรวจ

นับทุก 6 เดือน        
8. การจัดเก็บและสงถายขอมูลงานเอกสารและการเก็บบนัทึกของกิจกรรมทั้งหมดของคลังสินคา 
 จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาจากแหลงความรูหรือตําราที่หลากหลาย จึงพอใหคําจํากัดความของ

คลังสินคาและกิจกรรมภายในคลังสินคา ไดดังนี้ คลังสินคา คือ ที่จัดเก็บวัตถุดิบ,ช้ินสวนประกอบ,สินคาสําเร็จรูป เพื่อที่จะ
รอสงมอบหรือกระจายสินคา สวนตนทุนคลังสินคาที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินคา ประกอบดวยตนทุน 3 อยางดวยกัน 
คือ 1. ตนทุนในการรับ 2.ตนทุนในการจัดเก็บ 3.ตนทุนในการจัดสง ซึ่งตนทุนดังกลาวหากสามารถองคกรสามารถบริหาร
จัดการลดตนทุนลงได ก็จะทําใหเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกรนั้น 

2. การเลือกและขยายคลังสินคา ซึ่งมีจุดประสงคในการลดตนทุนการขนสงและสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดไดอยางรวดเร็วทําใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงกันใหกับองคกร ซึ่ง (ธนิตา  เจริญยิ่ง. 2551) ไดกลาวถึง
กลยุทธในการเลอืกทําเลที่ต้ัง ดังนี้กลยุทธในการเลือกทําเลที่ต้ัง       
     1. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ต้ัง  การวิเคราะหคาใชจายตํ่าที่สุดซึ่งเกณฑการพิจารณาเบื้องตนนั้นจะตอง
คํานึงถึงที่ดินการขนสงแหลงวัตถุดิบและตลาดจําหนายแรงงานโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคสิ่งแวดลอมระบบภาษี
และกฎหมาย เปนตน            

1.1 ผลผลิตจากแรงงานหรือกําลังการเพิ่มผลผลิตของแรงงาน โดยทําการเปรียบเทียบระหวางผลผลิตที่ไดกับคาจางที่
ตองเสียไปฝายบริหาร                       

1.2 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและความเสี่ยงกับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา   
1.3. ตนทุน (Costs)          
1.4. ความอยูใกลตลาด (Proximity to markets)       
1.5 ความอยูใกลผูขายปจจัยการผลิต (Proximity to supplier)     
1.6 ความอยูใกลคูแขงขัน  [Proximity to competitors (Clustering)]    
1.7 ความอยูใกลตลาด (Proximity to markets)       
1.8 ความอยูใกลผูขายปจจัยการผลิต (Proximity to supplier)     
1.9 ความอยูใกลคูแขงขัน [Proximity to competitors (Clustering)]                

 2. วิธีประเมินทางเลือกทําเลที่ต้ังสถานประกอบการ       
2.1 วิธีประเมินปจจัย (Factor-rating method) เปนวิธีแนวทางเพื่อประเมินคาการตัดสินใจของทําเลที่ต้ัง  
2.2 วิธีการวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-even analysis) การวิเคราะหขอมูลระหวางปริมาณการผลิตกับตนทุนคาใชจายที่

ตองจายไปโดยพิจารณาตนทุนคงที่ (Fixed cost) และตนทุนผันแปร (Variable cost)       
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2.3 วิธีการหาจุดศูนยกลาง (Center of gravity method) เปนเทคนิคทางคณิตศาสตรใชเพื่อหาทําเลที่ต้ังที่ดีที่สุดสําหรับ
การกระจายสินคา          

2.4 วิธีตัวแบบการขนสง (Transportation model) การหาตนทุนคาใชจายการขนสงรวมที่ตํ่าที่สุดระหวางแหลงวัตถุดิบ
ไปยังโรงงานผลิตหรือจากโรงงานผลิตไปยังตลาด 

 ในวิธีการประเมินทางเลือกในการใชเลือกทําเลที่ต้ังหรือขยายคลังสินคาทางผูศึกษาไดใช วิธีการหาจุดศูนยกลาง ( 
Center of gravity method ) เพื่อทําการเลือกทําเลที่ต้ังในการขยายคลังสินคา รวมถึงใช วิธีประเมินปจจัย ( Factor-rating 
method ) เพื่อใหผลการศึกษาออกมามีความนาเชื่อเถือและสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

ระเบียบวิธีการศกึษาและผลการศึกษา 
ระเบียบวิธีการศึกษา           
1. วิเคราะหหาสาเหตุปญหา และแนวทางแกไขปญหาในเชิงกลยุทธ    
2. วิเคราะหขอมูลตนทุนคลังสินคาของบริษัท       
3. ศึกษาตนทุนกิจกรรมการปฏิบัติงานของบริษัท โดยการใช Out Source (กอนปรับปรุง)   
4. ศึกษาถึงตนทุนกิจกรรมการปฏิบัติงานของบริษัท โดยการทําเอง    
5. ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรมการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัท ระหวางการใช Out Source กับ ทําเอง  
6. ศึกษาวิเคราะหทําเลที่ต้ังของคลังสินคา ณ ปจจุบัน และตนทุนการขนสงสินคาในการ จัดสงสินคาใหกับลูกคาของ

บริษัท (กอนการปรับปรุง)       
7. ศึกษาวิเคราะหการขยายทําเลที่ต้ังคลังสินคา และตนทุนการขนสงสินคาในการจัดสง  สินคาใหกับลูกคาของบริษัท

          
8. ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการขนสงสินคาในการจัดสงสินคาใหกับลูกคาของบริษัทระหวางตนทุนการขนสงกอนการ

ขยายคลังสินคา กับ ตนทุนการขนสงหลังการขยายคลังสินคาในการกระจายสินคา      
9. ศึกษากลยุทธในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลกําไรใหกับทางบริษัท 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล          
ขอมูลปฐมภูมิ           
1. การสัมภาษณเชิงลึก ดวยการสัมภาษณผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท ABA Co.,Ltd. เกี่ยวกับกลยุทธ เทคนิค 

วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ     
2. เขาสัมภาษณหัวหนาหัวหนาแผนกซอมบํารุงของบริษัท BBB จํากัด เกี่ยวกับ ความรูเรื่องราคารถตักรวมถึง

คุณสมบัติของรถตักแตละประเภท อะไหลที่เปลี่ยนบอย การบํารุงรักษา       
ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ชวยในการสนับสนุนการศึกษาอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งการศึกษา

ครั้งนี้ไดคนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากรายงานตางๆ ของบริษัท หนังสือ ตํารา และเว็ปไซตตาง ๆ
โดยการศึกษานี้ขอมูลสวนใหญมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลภายในบริษัท ABA Co.,Ltd  มีรายละเอียดดังนี้   

1.ยอดขายรายปยอนหลัง 5 ป         
2. คาแรงทางตรง          
3. คาใชจายในการดําเนินงาน         
4. คาขนสงสินคา 
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Make Buy

คาใชจายคงที่ ( Fixed Costs )

1 คาเชาคลงัสินคา 4,406,400.00             4,406,400.00             

2 คาน้ํา คาไฟ ในสํานักงาน 12,558.90                 12,558.90                 

3 คาโทรศัพท 14,400.00                 14,400.00                 

4 ชุดยูนิฟอรมพนักงาน 18,000.00                 -

5 เงินเดือนพนักงาน 1,718,400.00             870,000.00               

7 เครื่องจักร รถตัก 2,016,000.00             

8,185,758.90             5,303,358.90             

คาใชจายแปรผัน ( Variable costs )

1 คาใชจายในการขนสง 60,466,560.00           60,466,560.00           

2 คาชั่ง 38,274    บาท / 459,288.00               459,288.00               

3 คาน้ํา คาไฟ ในคลงัสินคา 36,671.99                 36,671.99                 

4 คาแรงงาน - 7,882,920.00             

5 คาเชื้อเพลงิ 768,000.00               -

61,730,519.99           68,845,439.99           

69,916,278.89           74,148,798.89           

รวม

รวม

ตนทุนรวม

บทสรุปและขอเสนอแนะ    
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา        
1. ปญหาตนทุนกิจกรรมการดําเนินงานภายในคลังสินคาสูง โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากการใช Outsource ในการ

ดําเนินงานทั้งหมดจึงสงผลทําใหตนทุนในการดําเนินงานของบริษัทสูง ทําใหสงผลใหกําไรตอหนวยในการจําหนายสินคา
ใหกับลูกคาลดลง โดยที่บริษัทไดทําการปรับปรุงแกไขเพื่อลดตนทุนกิจกรรมภายในคลังสินคา โดยใชทฤษฎี Make or Buy 
มาชวยในการวิเคราะหเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงานภายในคลังสินคาระหวางตนทุนการดําเนินงานใน
ปจจุบันและตนทุนการดําเนินงานจากการลงทุนทําเอง โดยเริ่มจาก การวิเคราะหปญหาตนทุนการดําเนินงานในปจจุบัน 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.1 การวิเคราะหปญหาตนทุนการดําเนินงานในคลังสินคา 

 
 เมื่อทําการวิเคราะหปญหาและไดสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดตนทุนการดําเนินงาน ทางผูวิจัย ไดทําการเก็บขอมูล

ตนทุนในปจจุบันและทําการเปรียบเทียบกับตนทุนการดําเนนิการทําเอง ซึ่งไดผลดังนี้ 
ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบตนทุนคลังสินคาระหวางทําเองกับจัดจาง ตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• เครือ่งจกัรขาดการซอมบาํรุง 

• เครือ่งจกัรมสีภาพเกา 
 

 

• ขาดแรงจงูใจ  

• ควบคุม/บงัคบับญัชายาก 

• ขาดทกัษะ 
 

• สนิคาเสยีหายเกดิจากการ  
ปฏบิตังิาน 

 

• ทุกกระบวนการทาํงานลวนมตีนทุน 

• ความเขาใจในกระบวนการทาํงาน 
 

ตนทุนการดาํเนินงานสงู 

คน เครือ่งจกัร 

สินคา กระบวนการทาํงาน 
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• มีคลังกระจายสินคาอยูที่เดียว 

• อยูหางไกลลูกคาหลายราย 

• ที่ตั้งบริษัทลูกคา  

• ยอดการสั่งซื้อของลูกคาไมเทากัน 

• เสนทางการขนสงไกล
ทําใหตนทุนสูง • ไมสามารถสงไดตามแผนการสั่งซื้อ ใน

การขนสงเที่ยวเดียว/วัน 

ต น ทุ น ก า ร

ลูกคา คลังสินคา 

คมน การสง

 การศึกษาพบวา ดานตนทุนกิจกรรมการดําเนินงานภายในคลังสินคา จากตนทุนการดําเนินงานแบบเดิมจะมี
ตนทุนเทากับ  69,916,278.89 บาท  ตอป  หลังจากมีการบริหารจัดการในการลงทุนทําเองตนทุนตอเดือนเทากับ 
74,148,798.89 บาท ทําใหสามารถประหยัดตนทุนจากการดําเนินงานได 4,232,520 บาท ตอป  

 2. ปญหาตอมาคือ ปญหาตนทุนการขนสงสูงทั้งตนทุนการขนสงสินคาใหกับลูกคาแตละรายและการขนสงสินคา
จากลาดเก็บตูคอนเทนเนอรเขาสูคลังสินคา ปญหาเกิดจากคลังสินคามีแหงเดียวแตมีลูกคาที่มีทําเลที่ต้ังโรงงานที่กระจายอยู
ในแตละแหงรวมถึงลูกคาบางรายไดยายฐานการผลิตทําใหยอดการสั่งซื้อสินคาแบงออกเปน 2 กลุมอยางชัดเจน ทางผูวิจัย
จึงไดวิเคราะหสาเหตุของปญหาและหาทางเลือกในการแกไขปญหาโดยการขยายคลังสินคาเพิ่มอีก 1 แหง โดยใชวิธีการหา
จุดศูนยกลาง ( Center of gravity method ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การวิเคราะหปญหาตนทุนคาขนสง 
 

 เมื่อทําการวิเคราะหปญหาและไดสาเหตุของปญหาที่ทําใหเกิดตนทุนการดําเนินงาน ทางผูวิจัย ไดทําการเก็บขอมูล
และใชขอมูลดังกลาวในการคํานวณหาที่ต้ังคลังสินคาแหงใหม โดยใชทฤษฏี วิธีการหาจุดศูนยกลาง ( Center of gravity 
method ) ซึ่งไดผลดังนี้ 
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ทําเลที่ อ.ปากชอง ทําเลที่ อ.หนองแค
การหาแรงงานไดงาย 0.20 70 90
การอยูใกลกับ LCD 0.10 65 80
อัตราคาจางแรงงาน 0.15 80 70
สภาพแวดลอมทางสังคม 0.15 75 80
การอยูใกลกับลูกคา 0.30 60 100
ความหลากหลายของวิธีขนสง 0.05 75 80
การบรกิารจากสาธารณูปโภค 0.05 50 90

คะแนนจาก 0 ถึง 100น้าํหนกัปจจยัการเลือกทําเลที่ตั้ง

 
 

ภาพที่ 2.2 การวิเคราะหหาจุดศูนยกลางที่ต้ังคลังสินคา ทฤษฎี Center of Gravity Method 
 
 จากการหาพิกัดที่ ต้ังคลังสินคาใหมไดขอสรุปคือ พิกัดของที่ต้ังคลังสินคาใหมอยูที่ อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งมีพิกัด ละติจูดที่ 14 องศา 13 ลิปดา 49.59 ฟลิปดา และลองติจูดที่100 องศา 42 ลิปดา 51.90 ฟลิปดา ผูวิจัย
จึงไดทําการศึกษาถึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการจัดตั้งคลังสินคาที่ อ. ปากชอง วามีปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการตั้งคลังสินคาหรือไม จึงไดทําการเลือกทําเลที่ต้ังหรือหาพื้นที่ใกลเคียงกับ อ. ปากชอง จ.นครราชสีมา ซึ่ง
ทางผูวิจัยไดเลือก อ.หนองแค จ.สระบุรี มาทําการเปรียบเทียบปจจัยสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการจัดตั้งคลังสินคาแหง
ใหม 

ตารางที่ 2.1 การใหคะแนนในการวิเคราะหปจจัยเลือกทําเลที่ต้ังระหวาง อ.ปากชอง กับ อ.หนองแค 
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การหาแรงงานไดงาย
การอยูใกลกับ LCD
อัตราคาจางแรงงาน
สภาพแวดลอมทางสังคม
การอยูใกลกับลูกคา
ความหลากหลายของวิธีขนสง
การบริการจากสาธารณูปโภค

รวม
4.50

คะแนนจาก 0 ถึง 100

68.00 87.00

ทําเลที่ อ.หนองแคทําเลท่ี อ.ปากชอง

2.50
3.75
18.00
11.25
12.00
6.50
14.00

4.00

18.00
8.00
10.50
12.00

ปจจยัการเลือกทําเลท่ีตั้ง

30.00

จาก ถึง ลูกคา ระยะทาง เวลาขนสง ยอดจัดสง ราคาขนสง รวม
อ.พระประแดง อ.บางพลี บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด 55 1 ช่ัวโมง 30 นาที 4,200  244 1,024,800  
อ.พระประแดง อ.พระประแดง บริษัท สยามกลาส จํากัด 20 30 นาที 162    142 23,004       
อ.พระประแดง อ.บางประกง บริษัท กระจกสยาม จํากัด 75 1 ช่ัวโมง 30 นาที 480    207 99,360       
อ.พระประแดง อ.หนองแค บริษัท แบรนนแท็ก อินกรีเดียน จํากัด 45 1 ช่ัวโมง 20 นาที 80      172 13,760       
อ.พระประแดง เขตสวนหลวง บริษัท ไทยโบรอน จํากัด 40 1 ช่ัวโมง 15 นาที 80      166 13,280       

5,002  1,174,204  

LCD สหไทย อ.พระประแดง คลังสินคาเกา 50 1 ช่ัวโมง 30 นาที 200    3,900   780,000     
1,954,204  

จาก ถึง ลูกคา ระยะทาง เวลาขนสง ยอดจัดสง ราคาขนสง รวม
อ.หนองแค อ.บานไผ บริษัท ขอนแกนกลาส จํากัด 365 5 ช่ัวโมง 30 นาที 1,620  490 793,800     
อ.หนองแค อ.วังนอย บริษัท โอสถสภา จํากัด 25 30 นาที 160    138 22,080       
อ.หนองแค อ.ธญับุรี บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 55 1 ช่ัวโมง 784    173 135,632     
อ.หนองแค อ.หนองแค บริษัท ไทยมาลายากลาส จํากัด 10 20 นาที 1,984  110 218,240     

4,548  1,169,752  

LCD ลาดกระบัง อ.หนองแค คลังสินคาใหม 95 2 ช่ัวโมง 30 นาที 200 7,000   1,400,000  
2,569,752  

4,523,956  

WH.2

WH.1

 โดยที่จะเนนใหความสําคัญกับคะแนนในปจจัยที่มีที่ต้ังคลังสินคาอยูใกลกับลูกคามากที่สุด เนื่องจากทางบริษัท 
ตองการที่จะลดและประหยัดตนทุนในการขนสงสินคาใหกับทางลูกคา จึงไดใหคะแนนถวงน้ําหนักคะแนนไวมากที่สุดคือ 
0.30 เมื่อทําการประเมินคะแนนเปรียบเทียบปจจัยและสภาพแวดลอมแลว จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการประเมินมาคูณกับ
คะแนนถวงน้ําหนักที่ไดกําหนดไวในแตละปจจัยการเลือกทําเลที่ต้ัง ซึ่งจะไดผลดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2  การใหคะแนนถวงน้ําหนักในการวิเคราะหปจจัยเลือกทําเลที่ต้ังระหวางอ.ปากชองกับ อ.หนองแค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่ 2.2 ผลคะแนนถวงน้ําหนักจากที่ต้ังคลังสินคาพบวา พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการตั้งคลังสินคาใหมที่ดีที่สุดคือ ที่ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี ไดคะแนนจากการถวงน้ําหนัก 87 คะแนน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดทําการศึกษากลยุทธเพื่อเปนแนวทาง
ในการลดตนทุนการขนสง โดยที่ไดคํานวณตนทุนการขนสงออกมาเปน 3 วิธีดวยกัน ซึ่งวิธีที่สามารถลดตนทุนการขนสง
ไดดีที่สุด คือวิธีที่ 2 ซึ่งปจจุบันตนทุนการขนสงทั้งในสวนของตนทุนการขนสงสินคาเขาสูคลังสินคาและตนทุนการจัดสง
สินคาใหกับลูกคา เทากับ 5,025.676 บาท ตอเดือน โดยเมื่อทําการขยายคลังสินคาและใชแนวทางการขนสงสินคาตามวิธีที่ 
2 ไดผลดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3  ตารางเปรียบเทียบตนทุนหลังทําการขยายคลังสินคา วิธีที่ 2 
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 สรุปจากแนวทางการแกไขวิธีที่ 2 สามารถลดตนทุนคาขนสงรวมเทากับ 501,720 บาทตอเดือน ทั้งปสามารถลด
ตนทุนการขนสงเทากับ 6,020,640 บาท ตอป 

ขอเสนอแนะการศึกษา          
เพื่อการเติบโตทางดานธุรกิจของบริษัท ควรมีการศึกษาในการขยายการลงทุนทําธุรกิจในการตั้งโรงงานผลิตขวดแกว 

ที่ประเทศเคนยา ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบ รวมถึงใชกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศระหวางประเทศเคนยากับ
อเมริกา และประเทศเคนยากับกลุมประเทศสมาชิกในยุโรป ซึ่งกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ทางประเทศเคนยาไดรับ
จากอเมริกากับกลุมประเทศสมาชิกในยุโรปคือ สิทธิพิเศษทางดานภาษี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 4.3.1. สิทธิพิเศษทางการคา
จากสหรัฐฯ ภายใตรัฐบัญญัติ African Growth and Opportunity Act (AGOA)      
  4.3.1. สิทธิพิเศษทางการคาจากยุโรปภายใตความตกลง Continuo ( Continuo Agreement)   

ซึ่งทั้ง 2 กรอบความรวมมืออยูภายใตกรอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (The Generalized System of Preferences: GSP) 
ซึ่งจากการศึกษากลุมสินคาประเภทแกวและเครื่องแกวจะอยูในพิกัดศุลกากรในการยกเวนภาษีนําเขา GSP โดยมีพิกัดภาษี
ลําดับที่ 70 ทําใหบริษัท สามารถใชชองทางการยกเวนภาษีการนําเขาสินคา เพื่อที่จะใชเปนชองทางในการเจาะตลาดและ
กระจายสินคาเขาไปจัดจําหนายยังประเทศอเมริกาและประเทศกลุมสมาชิกยุโรป 

เพื่อการศึกษาครั้งตอไป          
1. ควรศึกษาถึงการเขาไปลงทุนในโรงงานลูกคาเกี่ยวกับการสรางไซโลในการจัดเก็บสินคา เพื่อที่ศึกษาความเปนไปได

ในการบริหารจัดการโดยไมมีคลังกระจายสินคาและลดตนทุนการจัดจางพนักงานปฏิบัติงาน     
2. ศึกษาถึงการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบาน รวมถึงศึกษากรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจและตนทุนที่ใชในการ

ลงทุนทั้งระบบ 
 
บรรณานุกรม 
ธนิตา  เจริญยิ่ง. 2551. การศึกษาและกําหนดกลยุทธการลดตนทุนการขนสงเพื่อสราง ความไดเปรียบในการแขงขันของ

บริษัท พีเคเอส  ทรานสปอรต  จํากัด.  การศึกษาคนควาดวยตัวเอง สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จังหวัดกรุงเทพฯ.                  

สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร และวันชัย รัตนวงษ, 2550. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ กรณีศึกษา บริษัท S&A Inland 
จํากัด การศึกษาดวยตนเอง สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอการคาไทย 

 เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ . 2549 . การจัดการเชิงกลยุทธ . กรุงเทพมหานคร โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 469 

การประยุกตใชแนวคดิลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสนิคาวัตถดุิบ 

 
สันติ จีนกลาง1, วัชรวี จันทรประกายกุล2 

1บัญฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะบรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
-------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกลองดิจิตอล เนื่องจากพบปญหาการจัดสง
วัตถุดิบไมทันเวลา ทําใหสายการผลิตหยุดชะงัก ทําใหเกิดตนทุนเพิ่มขึ้น จึงหาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ วิเคราะหขั้นตอนการจัดสงวัตถุดิบเขาสายการผลิต ดวยแผนผังแสดงกระบวนการทํางานและจําแนกกิจกรรม
ออกเปน กิจกรรมกอใหเกิดคุณคา และกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา เพื่อคนหาความสูญเสียทั้ง 7 ประการที่เกิดขึ้น ดังนั้น
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อลดความสูญเปลาทั้ง  7 ประการ และทําการปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินคา
และออกแบบแผนผังคลังสินคาใหม โดยจากการศึกษาพบวา ปญหาของการจัดสงช้ินไมทันเวลาของคลังสินคาวัตถุดิบ ที่ทํา
ใหบริษัทมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นขึ้น สาเหตุของปญหามาจาก ลักษณะการวางผังคลังสินคาไมเหมาะสม ดังนั้นในการศึกษาครั้งได
นําเสนอแผนผงัของคลังสินคาขึ้นใหม และการนําเครื่องมือลีนมาใชในการแกไขปญหา ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ืนที่
เพิ่มขึ้น 233%  
 
คําสําคัญ: คลังสินคา การผลิตแบบลีน การเพิ่มคุณคา 

 
Abstract 

 
This aim of this study is to improve production efficiency in the digital camera manufacturing process. The 

current problem that the organization is facing is the delay of raw material preparation to the production line. With this 
problem, it causes the stop of production line and consequently raises the manufacturing cost up. To improve the 
production efficiency, lean techniques are selected to firstly classify value added and non-value added activities in the 
process of raw material preparation. Then, reducing all seven wastes comes along with the new layout. The researchers 
propose new warehouse layout in two types: type 1 and type 2. Type 1 is the layout with stay the same operations but 
apply lean tools such as visual control on tracking boards and distance reduction. In contrast, type 2 is the layout which 
supports just-in-time operations for the certain parts approved by the coordination with its suppliers. The results show 
that the layout type 2 provides the lowest cost and the efficiency of area use increases 233%.  
 
Keywords: Warehouse, Lean Manufacturing, Value-Added  
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บทนํา 
        ปจจุบันแนวคิดการผลิตแบบลีน เปนเสมือนอาวุธสําหรับการแขงขันที่สําคัญโดยมุงเปาหมายเพื่อการ

ปรับปรุง เชน การลดระยะเวลาการผลิต การลดตนทุน การเพิ่มความสามารถในการทํากําไร และการปรับปรุงคุณภาพ 
ดังนั้น การผลิตแบบลีน จึงมุงขจัดความสูญเปลาในทุกพื้นที่ของสายการผลิต (Waste Elimination) ซึ่งใชแนวความคิดใน
เรื่องคุณคาของงานที่กระทํา (Value Added) โดยผลที่คาดหวัง คือ การลดตนทุนใหตํ่าลง และการที่พนักงานทุกคนมีสวน
รวม(Employee Empowerment) นอกจากนี้แนวคิดการผลิตแบบลีน ยังมุงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยการ
สรางใหเกิดการไหลของงาน ตลอดทั้งกระบวนการอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานี้จะตองระบุจําแนก
ความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต ซึ่งความสูญเปลาอาจรวมถึง กิจกรรม ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ไมสรางคุณคาเพิ่ม
ใหกับลูกคา (Non-Value Added) โดยมุงเนนตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ (Customer-focused) ดวยคุณภาพ
สูงสุด ตนทุนต่ําสุด และใชเวลานอยที่สุด 

 
ปญหาและความสําคัญของปญหา    

บริษัท AAA จํากัด เปนบริษัทหนึ่งที่ใหความสําคัญกับระบบการผลิตแบบลีน ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลปญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกลองดิจิตอล ในงานการจัดสงช้ินงานเขาสูสายผลิต จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นคือ 
การจัดสงช้ินงานไมทันเวลาที่กําหนด การจัดสงช้ินงานผิดรุน และการจัดสงช้ินงานขาดหรือเกิน  ซึ่งทั้ง 3 ปญหาสงผล
กระทบตอสายการผลิตโดยตรง ทําใหเกิดตนทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาผลกระทบและตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อจัด
ระดับความสําคัญของปญหา พบวา การจัดสงช้ินงานเขาสูสายการผลิตไมทันเวลาที่กําหนด สงผลกระทบโดยตรงตอ
สายการผลิต ทําใหสายการผลิตหยุดชะงัก ไมสามารถผลิตสินคาไดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดตนทุนเพิ่มขึ้น 2,514,500 บาท 
(ขอมูลเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554) ซึ่งเปนปญหาที่ทําใหเกิดตนทุนสูงสุด จึงไดนํามาศึกษาและหาแนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้น  

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
1.ทฤษฎี Lean Manufacturing System  

LEAN คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร และมาตรการตางๆ อยางเหมาะสม ทําให
สามารถสงมอบผลิตภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสมในครั้งแรกที่ดําเนินการ โดยพยายามใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด 
(Minimum Waste) หรือมีสวนเกินที่ไมจําเปนนอยที่สุด โดยความสูญเสียดังกลาวนั้นไมไดประเมินจากผลลัพธขั้นสุดทาย 
(Final Products) เพียงอยางเดียว แตจะประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใชทรัพยากรโดยไมกอใหเกิด
มูลคาเพิ่ม (Non-value added) ในการผลิต เชน ความผิดพลาดในการอานแบบ,การขาดการสื่อสาร, การทํางานนอกเหนือ
ขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดกิจกรรมที่มีความซ้ําซอนโดยไมจําเปน,การปอนทรัพยากรเขากระบวนการผลิตชาหรือเร็ว
เกินความจําเปน, การสั่งซื้อวัสดุที่ไมไดคุณลักษณะเขามาใชงาน, การทํางานเสร็จกอนกําหนดมากเกินไปและผลิตภัณฑ
หรือบริการที่ไมตรงกับความตองการของลูกคาเปนตน  หลักการ LEAN จะเนนไปที่การจัดหาผลิตภัณฑหรือการบริการที่
ลูกคาตองการ โดยการทําความเขาใจในกระบวนการผลิต และบงช้ีความสูญเสียภายในกระบวนการเหลานั้น และกําจัด
ความสูญเสียเหลานั้นทีละขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
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หลักการทั่วไปของLEAN  
1.  คุณคา (Value) หมายถึง การกําหนดคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการจากมุมมองของลูกคาหรือผูใชบริการ เพื่อให

มั่นใจวาจะไดรับความพึงพอใจสูงสุด ทําใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุดหรือกําจัดสวนเกินที่ไมจําเปนออกไปใหมากที่สุด  
ยกตัวอยาง เชน หากลูกคาตองการซื้อปากกาสัก 1 ดาม ลูกคาตองเลือกซื้อโดยพิจารณารูปทรง สีสัน ราคา ความทนทาน 
ปจจัยตางๆ เหลานี้คือคุณคาจองปากกาที่ลูกคาตองการ หาผูผลิตรายใดสามารถตอบสนองคุณคาเหลานี้ไดมากที่สุด ลูกคาก็
จะซื้อปากกาจากผูผลิตรายนั้น 

2.  สายธารคุณคา (Value Stream) หมายถึง การวาดสายธารคุณคาของแตละผลิตภัณฑ เปนการแสดงขั้นตอนที่สําคัญๆ 
ในการดําเนินงานเพื่อสรางคุณคาตามที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงแสดงขั้นตอน
ตางๆ ที่กอใหเกิดความสูญเปลาดวยการทําความเขาใจในคุณลักษณะและคุณคาของผลิตภัณฑในมุมมองของลูกค าโดยตรง
และผูใชผลิตภัณฑใหชัดเจน  สายธารคุณคาแสดงใหเห็นถึงการไหลของวัสดุ ( Material Flow ) และการไหลของขอมูล
ขาวสาร(Information Flow) ที่ชวยใหเราเห็นภาพการไหลของคุณคา เสมือนกับมองโรงงานทั้งโรงงานหรือทั้งหวงโซคุณคา
จากความสูง 30,000 ฟุตทําใหเราสามารถบงช้ีพ้ืนที่ที่มีความสูญเปลาและเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงใหดีขึ้นได 

3. การไหล (Flow) หมายถึง การทําใหคุณคาไหลไปโดยไมติดขัด เปนการกําจัดหรือลดขั้นตอนการไหลของงานที่อาจ
กอใหเกิดการติดขัด ลดการยอนกลับของงานและการแกไขชิ้นงาน ความลาชา หรือกอใหเกิดของเสียโดยที่การลดขั้นตอน
เหลานี้ตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณคาของผลิตภัณฑ การไหลที่ดีจะชวยลดตนทุน เพิ่มคุณภาพใหดีขึ้น และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดีกวา การใหกระบวนการที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มใหสามารถดําเนินการ (Flow) ไดอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง โดยเนนที่การประสานงานตรงจุดตอ (Interfaces) ระหวางกระบวนการตางๆ  

การดึง(Pull) หมายถึงการใหลูกคาเปนผูดึงคุณคาจากผลิตภัณฑ ผูผลิตมีหนาที่สงมอบผลิตภัณฑตามความตองการของ
ลูกคา และ จะผลิตเมื่อมีการดึงงานจากลูกคา หลักการคือ “ผลิตเฉพาะสิ่งที่ลูกคาตองการ ในปริมาณที่พอดีกับความตองการ 
ในเวลาที่ลูกคาตองการเทานั้น” ซึ่งจะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไมสูญเปลา อยาผลิตอะไรที่ยัง
ไมเปนที่ตองการจนกวาจะมีความตองการจากลูกคา(Customer Pull) และเมื่อจะผลิตตองทําใหเร็วที่สุดความสมบูรณแบบ 
(Perfection) หมายถึง การมุงสูความสมบูรณแบบตลอดเวลา โดยทําการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปลาอยางตอเนื่อง มุงสู
ความสมบูรณแบบ โดยการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) เมื่อเรานําระบบการผลิตของลีนไปใช
ในโรงงาน ตัววัดสมถรรนะในการผลิตตางๆ จะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ประโยนชที่เราจะไดรับหลักๆ ไดแก เวลานํา
ลดลง 80 - 90% ผลิตภาพเพิ่มขึ้น 5 - 50% ราคาจัดซื้อลดลง 20 – 60% สินคาคงคลังลดลง เชน WIP ลดลง 30 – 90% FGI 
ลดลง 50 – 90%         

2. ทฤษฎีการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) 
คลังสินคา (Warehouse) หมายถึง พ้ืนที่ที่ไดวางแผนแลวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชสอยและการเคลื่อนยาย

สินคาและวัตถุดิบ โดยคลงัสินคาทําหนาที่ ในการเก็บสินคาระหวางกระบวนการเคลื่อนยาย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการ
กระจายสินคา ซึ่งสินคาที่เก็บในคลังสินคา (warehouse) สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยูในรูป วัตถุดิบ สวนประกอบและชิ้นสวนตางๆ  
2. สินคาสําเร็จรูปหรือสินคา จะนับรวมไปถึงงานระหวางการผลิต ตลอดจนสินคาที่ตองการทิ้งและวัสดุที่

นํามาใชใหม  
การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) เปนการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดสงสินคา

ใหผูรับเพื่อกิจกรรมการขาย เปาหมายหลักในการบริหาร ดําเนินธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวของกับคลังสินคาก็เพื่อใหเกิดการ
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ดําเนินการเปนระบบใหคุมกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา การปองกัน ลดการสูญเสียจาก
การ ดําเนินงานเพื่อใหตนทุนการดําเนินงานต่ําที่สุด และการใชประโยชนเต็มที่จากพื้นที่  

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ระเบียบวิธีการศึกษานั้นไดแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้  
1) ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินคาสวนจายวัตุดิบของกระบวนการผลิตกลองดิจิตอลภายในบริษัท 

AAA จํากัด 
2) ศึกษาขั้นตอนการทํางานการรับสินคา การจัดเก็บสินคา การจัดเตรียมช้ินงานและการสงมอบชิ้นงานเขาสู

สายการผลิตเพื่อคนหาความสูญเปลาที่เกิดขึ้น 
3) ศึกษาแนวคิดลีนเพื่อนํามาใชในการปรับปรงุและแกปญหาที่เกิดขึ้น 
4) วัดผลออกมาเปนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแยกออกมาในแตละขั้นตอน 
5) เลือกแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงโดยจะมีการประเมินผลดานประสิทธิภาพการทํางานและ

ผลกระทบที่ที่เกิดขึ้น 
 

ผลการศึกษา 
จากการวิเคราะหในแผนผังแบบเดิมพบวา แสดงในภาพที่ 1 พ้ืนที่ในการทํางานในสวนของคลังสินคาฝาย

จัดเตรียมวัตถุดิบไมเช่ือมตอกัน พ้ืนที่ในการทํากิจกรรมอยูหางกัน มีเสนทางการไหลของวัตถุดิบ 2 เสนทาง ทําใหเกิด
ระยะทางในการขนสงหรือเคลื่อนยายวัตถุดิบภายในโรงงานมาก และสงผลตอ เวลานํา (Lead time) ของกระบวนการผลิต 
ทําใหเกิดความลาชาในการจัดสงวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต สายการผลิตหยุดชะงัก รวมทั้งใชพนักงานในการ
ปฏิบัติงานมาก เกิดตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีความสูญเปลาทั้ง 7 ประการเกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางานในแผนผังแบบเดิม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลตอการจัดสงวัตถุดิบไมทันเวลา ดังนั้นจึงนําผลการ
วิเคราะหมาวางแผนเพื่อแกไขปญหาและลดความสูญเปลาทั้ง 7 ประการ ดวยการออกแบบแผนผังคลังสินคาใหม เพื่อลด
ระยะทางในการขนสงใหสั้นลง ลดเวลานําในการจัดสงช้ินงานเขาสูสายการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
คลังสินคา 

จากนั้นไดวิเคราะหการออกแบบแผนผังคลังวัตถุดิบใหมในแบบที่ 1 ขึ้น ตามแผนภาพที่ 2 เพื่อลดจํานวนสินคาคง
คลัง ลดระยะทางในการขนสงวัตถุดิบภายในโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดย จะมีลักษณะของการไหลของ
สินคาดานเดียว ลักษณะของพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาจะถูกนํามารวมกัน (กอนหนานี้มี WH01,WH02,WH03 ซึ่งที่ต้ังอยูหาง
กัน ทําใหเวลาในการทํางานมากเพราะตองเคลื่อนยายสินคามาจากหลายที่) เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการสินคา โดย
ลักษณะการจัดเก็บจะแบงตามประเภทเหมือนเดิม แตเพิ่มในสวนการลงทุน Selective rack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บสินคา โดยการทําการ FIFO จากบนลงลาง พ้ืนที่ช้ันลางของ selective Rack ใชในการจายสินคา เพ่ือทําใหเหิดความ
คลองตัวในการจัดสินคาไดอยางรวดเร็ว เพราะมีเวลาจํากัดรวมจําจะตองทําการจัดเรียงสินคาโดยนําหลัก ABC Analysis มา
ใชเพื่อนําระบบ Visual Control มาชวยในการจัดเก็บเพื่อลดขอผิดพลาดจากการทํางาน   
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ภาพที่ 1 แผนผังโรงงานและเสนทางการไหลของวัตถุดิบของสายการผลิตในสวน Packing Line 

 
ในรูปแบบการดําเนินงานนี้นําระบบมองเห็นดวยตาเปลา (Visual Control) มาใชเปนเครื่องมือในการชวยแกไข

ปญหา ในการจัดสงไมทันเวลากําหนด โดยจัดทํา Tracking Board (แผนภาพที่ 3) และมอบหมายใหพนักงาน Picking และ 
พนักงาน Supply ทําการ Update สถานะของการผลิตและสถานนะของการจัดเตรียมวัตถุดิบตลอดเวลา  ซึ่งจะเปนเครื่องมือ
ที่ใชในการสื่อสารสถานะการทํางานของ สวนงานทั้ง 3 สวนที่ทํางานเกี่ยวของกัน เพื่อประสานงานงานกันและแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว ไมสงผลกระทบตอสายการผลิต รวมทั้งหันหางานสามารถตรวจสอบ วางแผนงานในเรื่องจัดสรรปริมาณ
งานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละคน (Line Balancing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบแผนผังคลังวัตถุดิบใหม แบบที่ 1 
 
 
 

N
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ภาพที่ 3 Tracking Board  
 

ผูศึกษาไดศึกษาทางเลือกดวยการออกแบบแผนผังคลังวัตถุดิบใหมในแบบที่ 2 ขึ้นตามแผนภาพที่ 4 โดยใชหลัก
ทฤษฎีของลีนมาประยุกตใช โดยเริ่มตนดวยวิเคราะหช้ินสวนที่สามารถทําตามระบบ Just In Time ได จากนั้นออกแบบ
ระบบ Kanban Flow ขึ้นสําหรับช้ินสวนที่จะดําเนินการแบบระบบ Just In Time  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงแผนผังคลังสินคาใหม แบบที่ 2 
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ภาพที่ 5 Kanban Flow System 
 

แผนผังคลังวัตถุดิบแบบที่ 2 เปนประยุกตระบบ Just in Time เขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคา โดย
การเจรจาตอรองกับ supplier เพื่อนําระบบ just in time มาใช โดยให Supplier จัดเตรียมช้ินงานไวที่คลังสินคาของ supplier 
ทางสวนงานโลจิสติกสจะจัดรถ milk run ไปรับช้ินงานเขามาเปน WIP ทุกๆ 4 – 6 ช่ัวโมง   เมื่อช้ินงานมาถึงโรงงาน พนักง
งานคลังสินคาตรวจเช็คจํานวน และเคลื่อนยายไปสู Conveyor ประจําสายการผลิต เพื่อFIFOตามแผนการผลิต หลังจากนั้น
พนักงานPart Supply จะทําการ Kitting จัดเรียง part ขึ้นรถเข็นและจัดสงเขา Production Line ตอไป ซึ่งจะชวยลดเวลาใน
การทํางาน ลดปริมาณสินคาคงคลังและลดพื้นที่ในการจัดเก็บงานระหวางผลิต Work in Process นํา Undon มาประยุกตใช 
ในการเรียก  Part มาเติมเต็มสายการผลิต ดังในภาพที่ 6 และการไหลการทํางานแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของ Undon 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 476 

ตารางที่ 1 แผนภูมิกระบวนการไหล  (Flow Process Chart) แบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา พบวาออกแบบวางผังคลังสินคาโดยการประยุกตใชระบบทันเวลาพอดี (Just in Time) หรือแนวทาง
ที่ 2 เปนทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับแผนผังแบบเกาและแบบที่ 1 จากผลสรุปในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการดําเนินงานจากแผนผังเดิม แผนผังใหมแบบที่ 1 และแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางที่ 2 แผนผังแบบ Just in Time ใชระยะทางที่สั้นที่สุด ระยะทางตอ WIP 70 เมตร ใชเวลาในการทํางานตอ

WIP 50 นาที เปนเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งจะใหสามารถลดปญหาการจัดสงช้ินงานไมตรงเวลาได เพราะสามารถลดเวลานําการ
จัดสงช้ินงานเขาสายการผลิตได  เมื่อวิเคราะหเรื่องของประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การวางผัง
คลังสินคาแบบที่ 2 จะมีการใชแรงงานที่ลดลง จากแบบเดิมใชแรงงานตอเดือน จํานวน 30 คน เมื่อทําการปรับปรุงแลว 
สามารถชวยลดจํานวนแรงงานได 10 คน ใชแรงงานในการปฏิบัติงานเพียง 20 คนเทานั้น  

สําหรับมุมมองของการบริหารจัดการคลังสินคาตัวช้ีวัดที่สําคัญคือ การใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง
แนวทางที่ 2 สามารถลดพื้นที่ไดถึง 700 ตารางเมตร/เดือน เพราะมีการนําแนวคิดลีนเขามาใช คือ ระบบ Just in Time ซึ่ง
นํามาใชเพื่อบริหารจัดการปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสม เพื่อลดตนทุนดานการเก็บรักษาและชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตใหสูงขึ้น 

สําหรับตัวช้ีวัดที่สําคัญที่สุดขององคกร คือ ตนทุน ซึ่งจากแนวทางการออกแบบผังคลังสินคาแบบที่ 2 จะทําให
บริษัทประหยัดตนทุน จากแบบเดิม 1,404,500 บาทตอดือน ลดลงมาเหลือเพียง 978,500 บาทตอเดือน หรือสามารถลด
ตนทุนไดถึง 426,000 บาท/เดือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 33.33 ของตนทุนของผังคลังสินคาแบบเดิม ซึ่งการลดตนทุนจะชวย

รายละเอียด แบบเกา แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2

1.ระยะทาง(เมตร) 285             125                 70                 

2.เวลา (นาที) 115             85                  50                 

3.คนงาน (คน) 30               27                  20                 

4.พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 1,000           500                 300                

5.ตนทุน (บาท) 1,404,500     1,554,000         978,500          

หนวยส่ิงของ หนวย รายละเอียด (เมตร) เวลา(นาที) (คน) หมายเหตุ

พาเลต 1 1.รับสินคา 5 1

พาเลต 1 2.นําสินคามาวางบนพาเลท 1 10 2

พาเลต 1 3.ตรวจสอบสินคา 5

พาเลต 1 4.ขนยายไปพื้นท่ีคัดแยกและตรวจสอบ(ราง c 35 5 4 Handlift

รถเข็น 1 5.ตรวจสอบชิ้นงานกอนสง 5 2

รถเข็น 1 6.ขนยายไปพื้นท่ีเตรียมสง 10 5

รถเข็น 1 7.จัดเรียงชิ้นงานขึ้นรถข็นเพื่อสงสายการผลิต 4 10 4

รถเข็น 1 8.จัดสงเขาสายการผลิต 5 5 8

รถเข็น 1 9.นํารถเข็นเปลากลับมา 15 5

70 50 20

สัญญาลักษ

รวม
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สนับสนุนกลยุทธในระยะยาวขององคกร Cost Leader Ship เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงและสรางผล
กําไรในระยะยาวในอนาคตตอไป  

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากกรณีศึกษาการประยุกตใชแนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาวัตถุดิบ ผลการศึกษาพบวา สาเหตุ
ปญหาของการจัดสงช้ินไมทันเวลา เกิดจากลักษณะการวางผังคลังสินคาไมเหมาะสม ทําใหเกิดความสูญเปลาทั้ง 7 ประการ
ในกระบวนการทํางาน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยการออกแบบผังคลังสินคาใหม
เปน 2 แนวทาง ซึ่งทางเลือกที่ผูศึกษาเลือกมาใชในการแกไขปญหา คือ แนวทางที่ 2 ซึ่งเปนการออกแบบแผนผังคลัง
วัตถุดิบโดยการประยุกตแนวคิดลีนเขามาใช คือ ระบบ Just in Time ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแผนผังแบบเดิมกับแบบ Just in 
Time ไดผลดังนี้ ประสิทธิภาพดานแรงงาน เพิ่มขึ้น 50% (เทียบกับกําลังการผลิต ณ ปจจุบัน) ประสิทธิภาพในการใชพ้ืนที่ 
233 % (เทียบกับกําลังการผลิต ณ ปจจุบัน) 

อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีขอจํากัดของการศึกษาดวยขอมูลของบริษัทบางสวนเปนความลับ ไมสามารถเปดเผย
ได และยังไมมีระบบสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล 
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การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงอาหารปนโตใหลูกคาในเขตฝงธนบุรี 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสงอาหารใหปนโตใหลูกคาในเขตฝงธนบุรีเปนการศึกษา

เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลทําใหลูกคายกเลิกการสั่งสินคากับทางราน ซึ่งจากการสุมสัมภาษณคนที่เคยใชบริการอาหาร
ปนโต พบวาปจจยัหลัก คือปญหาเรื่องการจัดสงสินคาลาชา ไมตรงตอเวลา เนื่องจากการจัดเสนทางในปจจุบันที่ทางรานใช
อยูเปนการจัดเสนทางแบบ Sweep (วนตามเข็มนาฬิกา) จึงทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเสนทางการเดินรถใหมี
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาใหดีมากขึ้น โดยใชการจัดเสนทางใหมตามแนวคิด Dijkstra's algorithm  ซึ่งเปนหลักการ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่ใชในการหาระยะทางที่สั้นที่สุดที่เปนไปได นอกจากนั้นปจจุบันเนื่องจากลูกคาที่ใชบริหาร
อาหารปนโตจะเปนลูกคาที่อาศัยอยูตามบานและไมสะดวกในการเดินทางออกจากบานเพื่อซื้ออาหารรับประทานเปนหลัก 
การขยายฐานลูกคาเพื่อหาลูกคาใหมทําใหสามารถเพิ่มยอดขายไดและสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับทางรานได 
โดยทําการหากลุมลูกคาใหมโดยใช Strategy of Canvas เพื่อหากลุมลูกคาใหม ทั้งนี้วัตถุประสงคของการศึกษาหลัก 
ประกอบดวยการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกสใหดีขึ้น โดยการจัดเสนทางใหม และการกําหนดกลยุทธ
เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการดําเนินงานของทางรานและสามารถแขงขันไดในตลาดปจจุบัน  

จากการศึกษาพบวา ภายหลังจากการจัดเสนทางใหมในแตละเสนทางจะสามารถลดระยะทางได โดยเสนทางที่1 
ระยะทางใหม 48.80 กม. เทียบกับระยะทางเดิม 62.50 กม. ลดลง 21.92% เสนทางที่2 ระยะทางใหม 48.75 กม. เทียบกับ
ระยะทางเดิม 66.35 กม. ลดลง 26.53% เสนทางที่3 ระยะทางใหม 17.40 กม. เทียบกับระยะทางเดิม 21.20 กม. ลดลง 17.92% 
ภายหลังจากการปรับปรุงเสนทางยังสามารถขยายฐานตลาดในกลุมลูกคาใหมที่เปนกลุมนักเรียนที่ศึกษาในสถาบันตางๆได 
 
บทนํา 

 เนื่องจากทางรานดําเนินธุระกิจโดยเปนรานที่มีขนาดเล็กปรุงอาหารในครัวเรือนที่มีจํานวนพนักงานที่ทํางานอยูใน
ปจจุบันนี้เปนจํานวนไมมาก แตละคนมีหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกันไป และการบริหารงานจะเปนลักษณะการตัดสินใจ
ขึ้นอยูกับเจาของรานเปนหลัก   โครงสรางขององคกรไมซับซอน โดย เจาของรานมีความรักในการทําอาหาร จึงลงครัวปรุง
อาหารดวยตัวเอง และมีลูกมือที่ชวยอยูอีก 1 คน สวนดานการจัดสงสินคา จะมีผูจัดการชายที่เปนเจาของรานคอยกํากับดูแล
การจัดเสนทางการขนสงรวมทั้งแกไขปญหาเฉพาะหนางานที่เกิดขึ้น เชน รถชน รถเสีย สงอาหารไมทัน สงอาหารลาชา 
และอื่นๆ   ทางรานไดทําเมนูใหหลากหลายรูปแบบโดยจะประกอบไปดวย 3 สวน ดังตอไปนี้ 

1.2.1. อาหารกลอง  ราคาเริ่มตน อาหารกลองเพียงกลองละ 79 บาท Minimum Order : 35 กลอง (ไมรวมคา
จัดสงและตองทําการสั่งลวงหนา 2  วัน) 
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1.2.2. อาหารปนโต จัดสงขั้นต่ํา 15 วันตอ 1 เดือน เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน เริ่มตั้งแตที่ราคา 220 บาทขึ้น
ไป จัดสงฟรีในพื้นที่ใหบริการ (บริเวณฝงธนบุรีและพื้นที่ใกลเคียง) สวนที่นํามาศึกษาคนควาดวย
ตัวเองจะทําเฉพาะขอบเขตของอาหารปนโต กรณีพ้ืนที่นอกโซนบริการ จะมีการคิดคาจัดสงเพิ่มตาม
ระยะทาง  

1.2.3. อาหารสําหรับการจัดเลี้ยง บุฟเฟต คอฟฟเบรค งานปารต้ี งานเลี้ยงขนาดตางๆ จะมีราคาขายและ
ขอกําหนดที่เปนเงื่อนไขตางๆ รวมทั้งราคาไมเทากัน ซึ่งปรกติจะขึ้นกับลักษณะของงานและจํานวน
ของอาหารที่ทางเจาภาพตองการใหทางรานจัดให โดยผูที่สนใจควรติดตอมาทางรานเพื่อใหทางราน
สามารถประเมินราคาและแจงใหลูกคาไดทราบตอไป 

 
การดําเนินการของทางราน มีกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
          จุดออน 
       -   ยังไมเปนที่รูจักของกลุมลูกคา สวนใหญลูกคาที่ทางรานมีอยู ณ ปจจุบัน 

จะเปนลูกคาที่เกิดจากการบอกตอปากตอปากหรือคนพบเจอใน Website  
  -   แมครัวที่คอยปรุงอาหารมีอยูแค 1 คน หากแมครัวไมสบายหรือติดธุระ 
      เรงดวนที่ทําใหตองลาหยุดงานจะทําใหรสชาติอาหารเปลี่ยนไปและเกิด 
      ความลาชาในการจัดสงเพราะผูชวยไมคอยมีทักษะในการปรุงอาหารเทา 
      แมครัว จึงตองใชเวลาในการปรุงอาหารนานกวา 
  -   ยังไมมีการตลาดที่ดี เนื่องจากแผนกลยุทธที่ใชจะเปนการลดตนทุนและ 
      ยังไมมีแผนการตลาดที่ดีมารองรับเพื่อยอดขาย 
 
          โอกาส  -   คานิยมของผูบริโภคหันมาใหความสนใจกับอาหารที่ทานเขาไปมากขึ้น  

        โดยมักคํานึงถึงความสะอาด และคุณภาพของอาหารมากขึ้น  
   -   วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชาชน ความรีบเรง รักสะดวกสบาย ทานงาย 
         ไมตองปรุงเอง ไมยุงยาก 
 
        อุปสรรค -  ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอรายไดของประชาชน 

        ทําให กําลังซื้อเปลี่ยนแปลงงาย  
 -  สินคาทดแทนมีจํานวนมาก การสรางความแตกตางจึงมีความจําเปน  

                           -  คูแขงทางตรงและทางออมมีจํานวนมากคูแขงใหมเขาตลาดไดงาย 
              -  ความผันผวนของราคาน้ํามันมีผลกระทบตอตนทุนการขนสง  
 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 
ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา ทําใหทราบถึงปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะมีปจจัย

เกี่ยวของอยูหลายอยาง เชน จํานวนยานพาหนะที่ใชในการขนสงสินคา ขีดจํากัดดานความจุของยานพาหนะ การจํากัด
ระยะทางในแตละเสนทาง เปนตน จากการศึกษาผลงานวิจัยของอุบลรัตน เธียรธนาคม(2551) ไดใชวิธีเชิงฮิวริสติกส เปน



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 480 

เทคนิคที่ใชเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคนหาโดยใชรูปแบบที่วัดคาไดอยางงาย เพื่อแกปญหาการจัดเสนทาง ทําให
สามารถลดระยะเวลาในการขนสงได นอกจากนั้นพัฒนพงษ สุหญานาง (2552)และจตุรวิทย ศศิธรานนทพรอมคณะ(2550) 
ก็มีการนําวิธีเชิงฮิวริสติกสมาใชในงานวิจัยเพื่อจัดเสนทางการขนสงใหมีประสิทธิภาพเชนกัน ผลการศึกษาของทั้งสามคน
เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะใชในการจัดเสนทางการขนสงสินคาเพื่อลดระยะทางลงในการขนสงลง นอกจากวิธีการแบบฮิวริสติกส
แลวยังมีอีกหลายวิธีในการจัดเสนทางการเดินรถ เชน จากการศึกษาผลงานของสุธีระ ตรังคิณีนาถ (2551) ไดใชเอคแซคท
อะโพรชสรางโปรแกรมแบบงายเพื่อใชจัดเสนทางการเดินรถและสามารถลดระยะทางการขนสงลงโดยสามารถตนทุนลง 
15%ของตนทุนเดิม การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงอีกวิธีอาจนําแบบจําลองโปรแกรม Awesim มาใชเพื่อปรับลดคอขวด
จาก supplier บทบาทของแตละหนวยงานและขั้นตอนการทํางานจึงมีความสําคัญกับธุรกิจคอนขางมาก การทําความเขาใจ
ถึงกิจกรรมตางๆและปรับลดกิจกรรมที่ไมจําเปนหรือการปรับขั้นตอนการทํางานบางขั้นตอน ก็สามารถทําใหลดปญหาการ
จัดสงสินคาลาชาลงได  

จากผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเสนทาง
โดยใชอีกหนึ่งวิธี คือ Dijkstra's algorithm  ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ใชในการหาระยะทางที่สั้นที่สุดที่
เปนไปไดมาประยุกตใช และมีการขยายฐานลูกคาเพื่อเพิ่มยอดขายใหดีขึ้น จากการศึกษาพบวาสามารถลดเสนทางของการ
ขนสงได 17-21% ตามเสนทางตางๆที่ทางรานไดแบงประเภทลูกคาไว 

 
ปญหาและและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร 

ปญหาที่ทางรานพบบอยคือความลาชาในการขนสงอาหารไปถึงมือลูกคาแตละรายโดยปญหาสวนใหญเกิด จาก
หลายๆปจจัย มีทั้งควบคุมได เชน บุคลากร การจัดเสนทางการขนสง และบางปจจัยก็เปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได เชน สภาพอากาศ โดยเฉพาะชวงฤดูฝน หรือแมแตการจราจรติดขัด สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดความลาชาใน
การจัดสงขึ้น นอกจากนั้นปญหาความลาชาที่ลูกคาพบบอย อาจจะทําใหลูกคาไมพึงพอใจและยกเลิกการใชบริการได  

จากการสุมสัมภาษณ ลูกคาที่เคยรับประทานอาหารปนโตแบบจัดสงถึงสถานที่ที่ลูกคาตองการมา 25 คน เพื่อหา
สาเหตุที่นาจะทําใหลูกคายกเลิกการสั่งซื้อหรือใชบริการอาหารปนโต 

 

สาเหตุที่นาจะทําใหลูกคายกเลิกการสั่งซื้อ จํานวนคน Percentage 
Cumulative 
percentage 

1.สงสินคาไมตรงเวลา 11         44%        44% 

2.เมนูอาหาร (ไมมีโอกาสไดเลือกสิ่งที่อยากทาน) 9 36% 80% 

3.การบริการของพนักงานสงอาหาร 3 12% 92% 

4.ราคาอาหาร 2 8% 100%

 
หากสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสงสินคาไดจะสามารถลดปญหาดานการจัดสงสินคาลาชา ซึ่งจากการ

สัมภาษณพบวา ลูกคาใหความสําคัญคอนขางมากถึง 44% ในการจัดสงสินคาตรงตามเวลา  
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ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
    1.  ศึกษาถึงขั้นตอนการทํางานทั้งหมด และระบุปญหาหลักที่มีความสําคัญตองรีบทําการแกไข 
     2.  ศึกษาเสนทางในปจจุบันการเดินรถในปจจุบัน 
     3.   คนควาและวิเคราะหหาการจัดเสนทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     4.   จัดทําแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงความตองการของฐานลูกคาใหม 
     5.   กําหนดกลยุทธเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท  
     6.   กําหนดสวนประสมทางการตลาดของฐานลูกคาใหมในตลาดสถาบันกวดวิชา 

 
การวิเคราะหปญหา 

จากการวิเคราะหและหาสาเหตุของปญหาดวยการใชแผนผังกางปลา และ Pareto Chart จากปญหาดานการสง
สินคาลาชา เราสามารถวิเคราะหขอมูลสาเหตุของปญหาไดดังนี้ 

 
รายละเอียดสาเหตุของปญหา 
A.) การจากคน 

1. คนลาหยุดงานกระทันหัน 
2. การสื่อสารผิดพลาด เชน  

- การสอบถามทางกับลูกคาแลวไมเขาใจ ทําใหขับเลยตองเสียเวลาวนรถกลับมาใหม เพื่อกลับมาให
ถึงบานลูกคา 

- ไมพบบานลูกคาเพราะเขาใจเสนทางผิดโดยพนักงานขับรถกลับมาอีกทางหนึ่ง 
- เอกสารที่ Fax มาจาง ทําใหอานแผนที่ไมชัดเจน 

3. การ Load สินคาผิดเสนทางซึ่งนานๆจะพบสักครั้ง ทําใหตองเดินทางกลับมาเอาใหม หรือรับจาง
จักรยานยนตใหไปจัดสงสินตาเฉพาะครั้งที่เกิดความผิดพลาด เกิดตนทุนที่เพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน 

4. การขับรถผิดกฏจราจร ฝาสัญญาณไฟ ทําใหโดนตํารวจจับ และตองเสียคาปรับพรอมลงบันทึกซึ่งเปนอีก
สาเหตุหนึ่งของความลาชาที่เกิดขึ้น 

5. ลืมใหลูกคาเซ็น Delivery Note เพื่อรับของ จึงตองวนรถกลับมาใหมเพื่อใหลูกคาเซ็นอีกครั้ง 
 

B.) วัตถุดิบบางชนิดที่นํามาใชในการปรุงอาหาร 
 เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดที่นํามาใชในการปรุงอาหารจะเสียไดงาย เมื่อเจอสภาพอากาศรอน เชน กะทิ แกง

ตางๆที่ทําจากกะทิ จึงควรหลีเลี่ยงที่จะนํามาใชในการปรุงอาหารในชวงฤดูรอน เพราะหากลูกคาพบวาอาหารบูดเสีย 
พนักงานก็ตองอยูเคลียรปญหาใหกับลูกคาจนเสร็จ นอกจากนั้นการทําใหลูกคาไมพึงพอใจอาจทําใหลูกคาตัดสินใจยกเลิก
การสั่งซื้อสินคาครั้งตอๆไปได ดังนั้น หากพบอาหารบูดทางรานจะรีบปรุงไปใหมและจางรถจักรยานยนตรับจางไปสง ซึ่ง
ทําใหเกิดตนทุนที่เพิ่มขึ้น  

C.) กระบวนการและวิธีการ  
1. การจัดเสนทางที่ไมเหมาะสม หากทําการศึกษาและจัดเสนทางใหดีจะทําใหสามารถสงสินคาในระยะทางที่

สั้นที่สุดและลดความลาชาลงได 
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D.) อุปกรณตางๆ 
1.   รถเสีย เนื่องจากขาดการตรวจเช็ค บํารุงรักษา ทําใหอุปกรณชํารุดทรุดโทรมและมีโอกาสที่จะเสียระหวาง

เดินทางได 
2.   อุบัติเหตุจากยางรั่ว หรือแตกเนื่องจากขับรถไปเหยียบโดนตะปู ทําใหตองเปลี่ยนยางและใชเวลานานกวาจะ

สามารถขับตอไปได 
  ขาดอุปกรณทันสมัยติดตามตัว สวนใหญเมื่อใกลถึงเวลาแตยังไมมีว่ีแววของพนักงานขับรถ ลูกคาก็จะเริ่มทําการโทร

ตรวจสอบ ซึ่งหากพนักงานขับรถอยูก็ตองหาที่จอดเพื่อคุยโทรศัพทกับลูกคา 
 

แนวทางการแกปญหา 
เมื่อสามารถวิเคราะหและหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นไดแลว จึงไดนําขอมูลที่ไดการศึกษาและคนความาใชใน

การหาแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 
จากสาเหตุของปญหาการจัดสงลาชา ทางรานสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสงอาหารให

ปนโตใหลูกคาในเขตฝงธนบุรี โดยนําเสนอวิธีการปรับปรุงเสนทางการเดินรถโดยการจัดเสนทางใหมตามแนวคิด 
Dijkstra's algorithm  ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ใชในการหาระยะทางที่สั้นที่สุดที่เปนไปได เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา นอกจากนั้นการขยายฐานลูกคาเพื่อหาลูกคาใหมทําใหสามารถเพิ่มยอดขายได โดยทํา
การหากลุมลูกคาใหมโดยใช Strategy of Canvas เพื่อหากลุมลูกคาใหม ทั้งนี้วัตถุประสงคของการศึกษาหลัก คือการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกสใหดีขึ้น โดยการจัดเสนทางใหม และการกําหนดกลยุทธเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัทเพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการดําเนินงานของทางรานและสามารถแขงขันไดใน
ตลาดปจจุบัน  

 
ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา ภายหลังจากการจัดเสนทางใหมในแตละเสนทางจะสามารถลดระยะทางได โดยเสนทาง
ที่1 ระยะทางใหม 48.80 กม. เทียบกับระยะทางเดิม 62.50 กม. ลดลง 21.92% เสนทางที่2 ระยะทางใหม 48.75 กม. เทียบกับ
ระยะทางเดิม 66.35 กม. ลดลง 26.53% เสนทางที่3 ระยะทางใหม 17.40 กม. เทียบกับระยะทางเดิม 21.20 กม. ลดลง 17.92% 
ภายหลังจากการปรับปรุงเสนทางยังสามารถขยายฐานตลาดกลุมนักเรียนที่ศึกษาในสถาบัน 

หลังจากที่มีการจัดเสนทางใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลว การขยายฐานตลาดไปยังลูกคาใหมก็เปนอีกหนึ่ง
กลยุทธที่สามารถนํามาปรับใชเพื่อใหมียอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยระยะสั้นจะเริ่มตนที่สถาบันกวดวิชาที่ใกลกับเสนทางหลัก 
และในระยะยาวจะขยายไปยังสาขาตางๆของสถาบันกวดวิชาและสถาบันอื่นที่อยูไกลออกไป 

 
ขอเสนอแนะ 

 นอกเหนือจากแนวทางแกไขปญหาที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทางผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

จากขั้นตอนในการดําเนินงานพบวาเงื่อนไขที่ทางรานกําหนดใหลูกคาสั่งอาหารลวงหนา 2 วันควรมีการปรับปรุง
ใหเร็วขึ้น เพื่อลดการสูญเสียโอกาส และสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดดีขึ้น เนื่องจากในปจจุบัน กอนที่จะทํารายการให
พนักงานไปจัดซื้อสินคา ตองมีการรวบรวมเมนูและนํามาคํานวณหาปริมาณวัตถุดิบที่จะตองสั่งซื้อซึ่งใชเวลานานและตอง
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รอคอยคําสั่งซื้อซึ่งคอนขางกระชั้น และเนื่องจากจํานวนพนักงานมีจํากัด จึงตองมีการกําหนดระยะเวลาในการสั่งซื้ออาหาร
ไวใหสั่งอาหารลวงหนา 2 วันกอนวันจัดสง เพื่อรวบรวมจํานวนลูกคาทั้งหมดและสงรายการวัตถุดิบเพื่อใหพนักงานจัดซื้อ
วัตถุดิบไดในทุกเชาที่มีการปรุงอาหารและจัดสงสนิคาถึงมือลูกคาตามกําหนด 
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บทคัดยอ 

 
การขยายสาขาเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อใหบริษัทสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง

ได ซึ่งการขยายสาขานั้นบริษัทไดทําทั้งในสวนที่กรุงเทพและตางจังหวัด โดยปจจัยในการพิจารณาการเปดสาขา ไดแก 
ปริมาณประชากร รายไดโดยเฉลี่ยตอประชากร ความสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายหลักไดงาย เปนตน ซึ่งสําหรับสาขา
ที่จะเปดในตางจังหวัดนี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอคาขนสง คาการจัดเก็บสินคา ระดับการใหบริการตอลูกคา การศึกษานี้
ไดทําการศึกษาความเหมาะสมของที่ต้ังศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค ในเขตภาคตาง ๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคใต โดยใชการศึกษาทางเชิงปริมาณดวยวิธี Center of Gravity ประกอบกับการประเมินการเงินของโครงการดวย 
NPV, IRR และ Pay Back Period ของศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคตางๆ โดยการศึกษาเริ่มตนดวยการใชทฤษฎี Center of 
Gravity หาตําแหนงที่เกิดตนทุนต่ําที่สุด จากนั้นไดศึกษาความเปนไปไดของที่ต้ังในบริเวณดังกลาวจนไดสถานที่ต้ัง 2 จุด 
จากนั้นทําการศึกษาโดยวิธี Factor Rating ซึ่งพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน ประกอบดวย ปจจัยดานตนทุน ปจจัยดานโลจิสติกส 
ปจจัยดานกายภาพ และปจจัยดานสังคม และการประเมินการเงินของโครงการของแตละภูมิภาค จากการศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบ NPV, IRR และ PB ของแตละศูนยกระจายสวนภูมิภาคแลว พบวาการตั้งศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาค
ตะวันออก และภาคใต มีความเหมาะสมที่จะตั้งศูนยกระจายสินคา เนื่องจากมีคา NPV มากกวาศูนย และ IRR มีคามากกวา
ศูนยเชนกัน และเมื่อเปรียบเทียบในดานของปที่คุมทุน จะพบวาศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคใตใชระยะเวลาการคุม
ทุนเร็วกวาศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคตะวันออก คือ 3 ป และ 2 ปตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การวิเคราะหสถานที่ต้ัง, ศูนยกระจายสินคา, อาหารสด 
 

Abstract 
 
In retail business, expanding retail branch both in metropolitan or sub-urban areas is one of the key drivers to gain 

competitive advantage for the business. The factors to decide a location for new branch include number of populations, 
average income, customer penetration and etc. However, the branch expansion gives impact to transportation cost, 
carrying cost and service level to the organization. Therefore, the aim of this study is to select an appropriate location of 
distribution center in each regions of Thailand which provide optimum benefits to the organization. The methodology of 
this research includes the techniques of center of gravity, factor rating and financial methods. The first step of this study 
is to apply center of gravity theory to find the most suitable location in terms of cost in each region. Then, the possible 
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locations around that area are considered for two points. Factor rating technique is applied consequently to management 
level into 4 perspectives: cost, logistics, geographic and society. The last step is to use financial tools such as NPV, IRR 
and payback period to calculate for finding the most suitable location that provide the optimum benefits to the 
organization. The results show that the organization should open a new distribution center in South region that has only 
two years for payback period.  
 
1. บทนํา 

บริษัท ABC เปนธุรกิจคาปลีก (Retail) ดําเนินกิจการมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 ซึ่งมีบริษัทในเครือหลายบริษัท  ซึ่งราน
สาขาจะตั้งอยูภายใตหางสรรพสินคา และตั้งอยูอยางอิสระในพื้นที่ของแตละชุมชน เพื่อตอบสนองใหตรงความตองการของ
ลูกคามากที่สุด บริษัท ABC จึงไดกําหนดรูปแบบของรานคาปลีกออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก มินิซุปเปอร สะดวก สดใหม 
ใกลบาน ซุปเปอรมารเก็ตสําหรับลูกคาฉลาดชอป ซุปเปอรมารเก็ตมาตรฐานสากล จนถึง สุดยอดฟูดสโตรในเอเชีย ปจจุบัน 
บริษัท ABC ใหบริการ ผานรานสาขากวา 200 สาขา ทั่วประเทศ แบงเปนกรุงเทพฯ 96 สาขา และตางจังหวัด 117 สาขา 

บริษัท ABC เปนบริษัทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ทําการจําหนาย สินคาอุปโภคและบริโภค โดยมีสาขาที่ใหบริการ
ลูกคาทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด อีกทั้งทางบริษัทมีนโยบายมุงเนนความหลากหลายของสินคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหกับลูกคา จากการประกอบกิจการที่ผานมาทางบริษัทไดรับการยกยองในระดับนานาชาติ อาทิเชน การจัด
อันดับ "1 ใน 10 บริษัทคาปลีกดานอาหารชั้นนําระดับโลกที่นาจับตามอง" โดย สถาบัน IGD ประเทศอังกฤษ การไดรับ
คะแนนนิยมจากผูอานนิตยสาร รีดเดอรส ไดเจสท ใหเปน "Trusted Brand" ติดตอกัน 3 ปซอน (2006-2008) ซึ่งเปนสวน
สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของ Brand ของบริษัท เปนบริษัทแรกที่นํา Customer Relationship Management เขามาใช เพื่อ
วิเคราะหความตองการของลูกคาและตอบสนองไดถูกตองตามความตองการของลูกคา รวมถึงเปนบริษัทผูคาปลีกใน
ประเทศไทยรายแรกที่มีศูนยกระจายสินคา 

 
2. ปญหาและความสําคัญของปญหา    

การขยายสาขาเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อใหบริษัทสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง
ได ซึ่งการขยายสาขานั้นควรทําทั้งในสวนที่กรุงเทพและตางจังหวัด ซึ่งจะมีปจจัยในการพิจารณาเปดสาขาหลายปจจัย เชน 
ปริมาณประชากร  รายไดโดยเฉลี่ยตอประชากร ตําแหนงในการตั้งสาขาซึ่งเปนพื้นที่ที่กลุมลูกคาเปาหมายหลักสามารถ
เขาถึงไดงาย เปนตน ซึ่งสําหรับสาขาที่จะเปดในตางจังหวัดนี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอคาขนสงและระดับการใหบริการ 
(Service Level) ตอลูกคาซึ่งมีโอกาสที่จะได ระดับการใหบริการในระดับที่ไมสูง ประกอบกับตําแหนงในการตั้งสาขาโดย
สวนใหญจะอยูในพื้นที่ของหางสรรพสินคา หรือพ้ืนที่เชารวมซึ่งเปนพื้นที่ที่กลุมลูกคาเปาหมายหลักสามารถเขาถึงไดงาย 
ซึ่งทําใหการจัดสงใหสาขาจะทําใหตนทุนโลจิสติกสมีคาสูง เนื่องจากไมสามารถใชวิธีการประหยัดตอขนาด (Economy of 
Scale) ได 

สาเหตุที่ทําใหตนทุนโลจิสติกสมีคาสูงขึ้นเนื่องจากแนวโนมของธุรกิจรานคาปลีก หันมามุงเนนที่ความสะดวกในการ
เขาถึงทําใหลักษณะของธุรกิจจะมีการเพิ่มปริมาณสาขาที่มีขนาดเล็กในรูปแบบรานสะดวกใหสูงขึ้นเพื่อใหการเขาถึงลูกคา
สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากลักษณะของรานที่มีขนาดเล็กลงทําใหไมสามารถเก็บสินคาคงคลัง
ที่รานไดในปริมาณมากแตจะตองทําการรักษาระดับการใหบริการกับลูกคา (service level) ไวทําใหตองมีการเพิ่มความถี่ใน
การจัดสงใหมากขึ้น ซึ่งปนสาเหตุหลักที่ทําใหตนทุนทางดานโลจิสติกสเพิ่มสูงขึ้น ตามไปดวย ดังนั้นเพื่อใหสามารถบริหาร
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ตนทุนทางดานโลจิสติกสไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเปดชองทางใหสามารถขยายสาขาในภูมิภาคไดอยางตอเนื่อง
ทางผูศึกษาจึงทําการศึกษาหาแนวทางในการหารูปแบบ,ตําแหนงและระยะเวลาที่เหมาะสมในการตั้งศูนยกระจายสินคาใน
ภูมิภาค โดยทําการเปรียบเทียบระหวางการจัดสงสินคาตรงหนาราน เปรียบเทียบกับการใช RDC; Regional Distribution 
Center ในการรับและกระจายสินคาใหกับสาขาตางๆ ในภูมิภาค 

 
3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาคนควาปญหาและแนวทางแกไขเพื่อกําหนดกลยุทธของบริษัท ABC ไดมุงศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การ
หาทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมของศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค ดวยวิธีการ Center of Gravity, Factor Rating และการประเมิน
การเงินของโครงการดวย NPV, IRR และ Pay Back Period ของศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงกลยุทธของ
ธุรกิจคาปลีก เพื่อชวยลดตนทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการสินคาของลูกคาไดเร็วขึ้น 
ในการประเมิน ตําแนงที่ต้ังที่เหมาะสมจะทําการประมาณในลักษณะเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยมีเครื่องมือที่ใชในการ
ประมาณ คือ  

- การประเมนิเชิงคุณภาพ ใชวิธีการ Factor Rating เปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจเลือกตําแหนงที่ต้ังที่
เหมาะสมในการตั้งศูนยกระจายสินคา 

- การประเมินเชิงปริมาณ ใชวิธีการ Center of Gravity เปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจเลือกตําแหนงที่ต้ังที่
เหมาะสมในการตั้งศูนยกระจายสินคา  

บทบาทหนาที่สําคัญของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกคือการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาหรือบริการเพื่อสรางผลกําไร
ใหกับธุรกิจหนาที่ของพอคาปลีกคือการจัดซื้อสินคาจากหลากหลายแหลงที่มาเพื่อจําหนาย (Providing Assortment) การ
บริหารคลัง สินคาและการจัดเก็บสตอกสินคา (Holding Inventory) การแยกยอยสินคาที่ซื้อมาเพื่อขายปลีกใหกับลูกคาแต
ละราย (Breaking Bulk) และการใหบริการแกลูกคาตางๆ (Customer Services) เพื่อสรางความพึงพอใจและสราง
ความสัมพันธระยะยาวกับลูกคาแตละราย กลยุทธคาปลีก (Retail Strategy) อันประกอบดวย (1) ทําเลที่ต้ัง (Location) (2) 
ความหลากหลายของประเภทสินคา (Merchandise Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) สวนประสมการ
สื่อสารการตลาด (Communication Mix) (5) การออกแบบรานและการจัดวางสินคา (Store Design and Display) และ (6) 
การบริการลูกคา (Customer Services)  

ปวีณา เสนาเกา และ วันชัย รัตนวงษ (2552) การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
กระจายสินคาระหวางการขนสงผานศูนยกระจายสินคากับเอเยนต เพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีศึกษานี้ได
นําเสนอการตั้งศูนยกระจายสินคา เมื่อไดทําการศึกษาโดยการนําเทคนิคการหาระยะทางรวมกับคาขนสง (Load-distance 
Technique) มาใชในการตัดสินใจเลือกทําเลและสถานที่ต้ังศูนยกระจายสินคาและเรื่องการปรับปรุงระบบการขนสง ซึ่งจาก
การศึกษาพบวา การต้ังศูนยกระจายสินคาและการจัดการเรื่องการขนสงโดยวิธี Outsource สามารถรถตนทุนในการขนสง
ไดถึง 54,871.45 บาทตอเดือน และ 658,457.40 บาทตอป 

วรินทร วงษมณี และ วันชัย รัตนวงษ (2549) ศึกษาที่ต้ังศูนยกลางการขนสงสินคา และผูโดยสารของภูมิภาค เพื่อ
รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดจัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
และออกแบบศูนยกระจายสินคา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่สี่แยกอินโดจีนจากการวิเคราะหดวยวิธีหา
คาถวงน้ําหนักของแตละพื้นที่ จะเห็นวาพื้นที่บริเวณตําบลบึงพระมีคาน้ําหนักรวม 75.2% มากกวาบริเวณตําบลหัวรอที่มีคา
น้ําหนักรวม 67.8% โดยพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 ของทางหลวงหมายเลข 12 เปนบริเวณที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย
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กระจายสินคาของจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากมีความไดเปรียบทางปจจัยดานกายภาพถึง 38.3% ขณะที่บริเวณตําบลหัวรอมี 
29.1% และเปนพื้นที่ที่มีความสามารถในการเขาถึงไดทั้ง 3 โหมดการขนสงทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ 

พิพัฒน คมคาย และคณะ (2551) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาจํานวนศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนตที่
เหมาะสม โดยประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการแกปญหาการตัดสินใจ โดยที่ตัวแปรการตัดสินใจมี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงทั้งหมด งานวิจัยนี้พิจารณาทางเลือกที่เปนไปไดของวิธีการกระจายสินคาของบริษัทปูนซีเมนต 
ABC ออกเปน 9 รูปแบบ ซึ่งระบบการกระจายสินคาประกอบดวย โรงงานผลิต 1 แหง สงสินคาปูนซีเมนตชนิดผงผานศูนย
กระจายสินคาที่มีอยูแลว 3 แหง ใหกับลูกคา 17 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยรูปแบบทางเลือกที่ดีที่สุดจะพิจารณา
จากทางเลือกที่ใหผลลัพธของตนทุนทั้งระบบที่ตํ่าที่สุด โดยตนทุนที่พิจารณาประกอบดวยตนทุนสินคาคงคลัง ตนทุนการ
ขนสง และตนทุนการใหบริการลูกคาผลการวิจัยจากแบบจําลองจากกําหนดการเชิงเสน พบวาการมีศูนยกระจายสินคา 3 
แหงเพื่อกระจายสินคาตามเดิมสําหรับการเก็บสินคาเผื่อขาดที่ระดับ 85 % มีความเหมาะสมในเรื่องของตนทุนทั้งระบบต่ํา
ที่สุดเมื่อทําการออฟติไมเซชัน 

 
4. ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

ลักษณะของการวิเคราะหขอมูลทั้งในรูปแบบการศึกษาปฐมภูมิ เชน ปริมาณสินคาที่จัดสงใหสาขา แตละสาขา  และ
รูปแบบการศึกษาทุติยภูมิเปนการศึกษาขอมูลภายในบริษัท ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถวิเคราะหและประมวล
เขาดวยกันเพื่อใหการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค โดยแบงแนวทางผลการศึกษา ดังนี้ 
1. การวิเคราะหเพื่อหาตําแหนงที่เหมาะสมดวยวิธีการ Center of Gravity ซึ่งคํานวณจากปริมาณสินคา และที่ต้ังของสาขา 

จากตําแหนงของจุดที่เหมาะสมเพื่อต้ังศูนยกระจายสินคา โดยทําการขยายขอบเขตของพื้นที่ออกไปอีก 50-100 
กิโลเมตร จากตําแหนงที่ไดจากวิธีการคํานวณสถานที่ต้ังของ Center of Gravity จากขอบเขตขางตนผูศึกษาไดทําการ
กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องตน โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก เชน ระบบโครงขาย
ถนน และระบบโครงขายรถไฟเปนหลัก 

2. การวิเคราะหเพื่อประเมินสถานที่ต้ังของแตละจุดโดยใชวิธีประเมินดวย Factor Rating ซึ่งมีปจจัยหลักในการพิจารณา 
ดังนี้ 

a) ปจจัยดานตนทุน ซึ่งประกอบดวย 

• ตนทุนดานการขนสง 

• ตนทุนดานคลังสินคา 

b) ปจจัยดาน โลจิสติกส ซึ่งประกอบดวย 

• ระบบคมนาคมทางถนน 

• การสรางความรวมมือกับ Supplier 

c) ปจจัยดานกายภาพ ซึ่งประกอบดวย 

• ลักษณะของคลังสินคา 

• ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค 

d) ปจจัยดานสังคม ซึ่งประกอบดวย 

• ขอจํากัดทางดานกฎหมาย 
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• ขอจํากัดทางดานสิ่งแวดลอม 

• ปญหาดานอาชญกร 
 

ตารางที่ 1 แสดงการใหน้ําหนักของปจจัยตาง ๆ ในการเลือกที่ต้ังที่เหมาะสมของศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค 
 

 
3. การประเมินการตัดสินใจการลงทุนของศูนยกระจายสินคาแตละภูมิภาคซึ่งทางผูศึกษาไดทําการศึกษาถึง Free 

Cash Flow (กระแสเงินสด) รวมถึง NPV และ IRR ของการตั้งศูนยกระจายสินคาแตละภูมิภาค เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจการตั้งศูนยกระจายสินคาแตละภาค 

 
ตารางที่ 2 แสดง NPV และ IRR ของศูนยกระจายสินคาแตละภาค 
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ภาคเหนือ ตําแหนง RDC 1 คือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากได
คะแนนจาก Factor Rating มากที่สุดคือ 9.04 คะแนน และเปนตําแหนงที่มีคา NPV คือ -7,922,475 บาท คา IRR เทากับ 
3.05% และ Pay Back Period ที่ปที่ 10 สําหรับตําแหนง RDC 2 เปนตําแหนงที่ใหคา NPV เทากับ -13,160,816 บาท คา IRR 
เทากับ 1.71% และ Pay Back Period ที่ปที่ 10 

ภาคตะวันออก ตําแหนง RDC 1 คือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากได
คะแนน Factor Rating มากที่สุดคือ 8.91 คะแนน และเปนตําแหนงที่มีคา NPV คือ 222,890,558 บาท คา IRR เทากับ 
89.26% และ Pay Back Period ที่ปที่ 3 สําหรับตําแหนง RDC 2 เปนตําแหนงที่มีคา NPV เทากับ 217,220,385 บาท คา IRR 
เทากับ 93.34% และ Pay Back Period ที่ปที่ 3 

ภาคใต ตําแหนง RDC 1 คือ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากไดคะแนน 
Factor Rating มากที่สุด คือ 8.46 คะแนน และเปนตําแหนงที่มีคา NPV คือ 118,286,281 บาท คา IRR เทากับ 80.11% และ 
Pay Back Period ที่ปที่ 2 สําหรับตําแหนง RDC 2 เปนตําแหนงที่มีคา NPV เทากับ 115,812,978 บาท คา IRR เทากับ 
87.04% และ Pay Back Period ที่ปที่ 2 

จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบ NPV, IRR และ PB ของแตละศูนยกระจายสวนภูมิภาคแลว พบวาการตั้งศูนย
กระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคตะวันออก และภาคใต มีความเหมาะสมที่จะตั้งศูนยกระจายสินคา เนื่องจากมีคา NPV 
มากกวาศูนย และ IRR มีคามากกวาศูนยเชนกัน และเมื่อเปรียบเทียบในดานของปที่คุมทุน จะพบวาศูนยกระจายสินคาสวน
ภูมิภาคที่ภาคใตใชระยะเวลาการคุมทุนเร็วกวาศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคตะวันออก คือ 3 ป และ 2 ปตามลําดับ 

 
4. จากนั้นไดมีการศึกษาความเปนไปไดของรานคาที่สามารถใชประโยชนจากการใชรถขนสงเที่ยวเปลา (ขากลับ) 

พบวาจํานวนรานคาที่สามารถสงสินคาที่ศูนยกระจายสินคาแตละภูมิภาคตามตารางดานลาง 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรานคา และจํานวน Case ของแตละภูมิภาค 

 
 

• เมื่อมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค ทําใหรูปแบบการจัดการการรับสินคาสวนภูมิภาค และ
การกระจายสินคาใหสาขาเปลี่ยนไป ซึ่งเดิมผูผลิตหรือรานคาตองว่ิงตรงมาสงที่ศูนยกระจายสินคา และ
ศูนยกระจายสินคา จะดําเนินการกระจายสินคาตอใหกับสาขา เมื่อมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาแลว 
ผูผลิตหรือรานคา สามารถจัดสงสินคาไปที่ศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ใกลกับผูผลิต ซึ่งทําใหระยะ
ทางการจัดสงสินคาลดลง และศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค จะดําเนินการจัดสงสินคาไปที่ศูนย
กระจายสินคาโดยใชรถเที่ยวเปลา (ขากลับ) เพื่อกระจายสินคาใหกับสาขาอื่น ๆ ตอไป 
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ภาพที่ 1 แสดงการการจัดการการกระจายสินคาของศูนยกระจายสินคา กรณีไมมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสวน

ภูมิภาค 

 
ภาพที่ 2 แสดงการการจัดการการกระจายสินคาของศูนยกระจายสินคา กรณีมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค 

 

• ซึ่งการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค สงผลใหระยะเวลาในการจัดสงสินคาใหสาขาในภูมิภาคนั้น 
ๆ ลดลง ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินคาเพิ่มเติมจากลูกคา จากระยะเวลาการจัดสงสินคาที่ลดลง ทําให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเร็วขึ้น 

 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนเปรียบเทียบช่ัวโมงที่ใชในการจัดสงสินคากรณีไมมีศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคกับ

กรณีมีศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 491 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบ NPV, IRR และ PB ของแตละศูนยกระจายสวนภูมิภาคแลว พบวาการตั้งศูนย

กระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคตะวันออก และภาคใต มีความเปนไปได เนื่องจากมีคา NPV มากกวาศูนย และ IRR มีคา
มากกวาศูนยเชนกัน และเมื่อเปรียบเทียบในดานของปที่คุมทุน จะพบวาศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคใตใช
ระยะเวลาการคุมทุนเร็วกวาศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคที่ภาคตะวันออก คือ 3 ป และ 2 ปตามลําดับ 

ประโยชนของการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค 
1. จากการตั้งศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคขึ้น ทําใหผูผลิตหรือรานคาสามารถจัดสงสินคา ตนทุนขนสงของรานคา

ในแตละภูมิภาคมาที่ศูนยกระจายสินคาลดลง จากการใชประโยชนของการใชรถเที่ยวเปลา โดยขนสงสินคาของ
รานคาจากศูนยกระจายสินคาแตละภูมิภาคกลับมาที่ศูนยกระจายสินคา 

2. การสรางความรวมมือกับผูผลิตหรือรานคาเพิ่มขึ้น จากการใชประโยชนจากรถเที่ยวกลับ รวมถึงการชวยใหผูผลิต
หรือรานคารายยอยในภูมิภาคนั้น สามารถขายสินคาใหบริษัทตนทุนต่ําลงในดานการขนสง ซึ่งมีผลใหราคาขาย
สินคาลดลง 

3. จํานวนเวลาในการจัดสงสินคาจาก RDC ไปที่สาขาในภูมิภาคลดลง 
4. ความสามารถในการแขงขันดานราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุนการขนสงของผูผลิตหรือรานคาลดลง สงผลใหราคา

สินคาที่ขายใหกับบริษัทลดลง 
5. ความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพสินคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการสงสินคาใหสาขาลดลง ดังนั้น ลูกคา

จะไดรับสินคาที่มีความสดใหมเพิ่มขึ้น 
6. ความสามารถในการแขงขันดานการตอบสนองความตองการลูกคาเร็วขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการสินคาใหสาขา

ลดลง 
ขอเสนอแนะเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติม ในการศึกษาการศึกษาความเหมาะสมของที่ต้ังศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาค 

กรณีศึกษา บริษัท ABC 
 จากการศึกษาผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยคิดตนทุนการศึกษาจากรถขนสง 6 ลอ ซึ่งมีความสะดวกในการเขาถึงสาขา

ไมมาก ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการใชประโยชนจากรถเล็ก 4 ลอ เพื่อจัดสงสินคาใหกับสาขาใน
ดานของตนทุน และระยะเวลาในการเขาถึงสาขา 

 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสงสินคาของศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคใหกับศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคอื่น 
ๆ โดยพิจารณาถึงตนทุนทางโลจิสติกส ทั้งคลังสินคา และคากระจายสินคา 

 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสงสินคาของศูนยกระจายสินคาสวนภูมิภาคใหกับสาขาที่อยูในภูมิภาคอื่น ๆ โดย
พิจารณาถึงตนทุนทางโลจิสติกส คลังสินคา และคากระจายสินคา 

 สามารถศึกษาการเลือกทําเลที่ต้ังจากเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ เปรียบเทียบจากผลที่ไดศึกษามา 
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พิพัฒน คมคาย และคณะ. 2551. การวิเคราะหหาจานวนศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนตที่เหมาะสมจากกาหนดการเชิงเสน. 
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาป 2551 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งที่ 8. 

วรินทร วงษมณี และวันชัย รัตนวงษ. 2549. การศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ต้ัง ศูนยกระจายสินคาสี่แยกอินโดจีน. 
จังหวัดพิษณุโลก : การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งที่ 6. 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ  และแผนกลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนใหเหมาะสมกับปริมาณงาน 
กรณีศึกษา  แผนกเอกซเรย โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ 

 

อารี  ประเสริฐ1, รวินกานต  ศรีนนท2 
1บัณฑิตวิทยาลยั สาขาการจัดการโลจิสติกศ คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส, คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------------------------------ 

 

บทคัดยอ 
 

         โรงพยาบาลมีนโยบายในการยกเลิกใหบริการผูปวยประกันสังคมในป 2555  โรงพยาบาลจึงตองการลดจํานวน
พนักงานแผนกเอกซเรยลงโดยอิงจากการคํานวณ Utilization  แตเนื่องจากสูตรที่โรงพยาบาลใชคํานวณหาคา   Utilization 
ไมสอดคลองกับสภาพการทํางานที่แทจริง ทําใหการกําหนดอัตรากําลังคนที่ทํางานไมเหมาะสม ซึ่งทําใหจํานวนเจาหนาที่
ไมเพียงพอสงผลใหระยะเวลาการรอทําเอกซเรยของผูรับบริการนานขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ซึ่งสะทอนมาจากผลการสํารวจของโรงพยาบาล ผูศึกษาไดทําการหาวิธีการคํานวณหาคา Utilization ที่ถูกตองเหมาะสมกับ
การประเมินการทํางาน ซึ่งทําใหสามารถกําหนดหรือหาอัตรากําลังคนที่เพียงพอตอการใหบริการของแผนกเอกซเรยและ
วางแผนการจัดตารางการทํางานโดยคํานึงถึงปริมาณคนไขที่มากนอยในแตละชวงเวลา ตามสมมุติฐานทางเลือกที่ดีที่สุด ใน
การเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ 2 คน คือนักรังสีเทคนิคผูหญิง 1 คน และผูชวยนักรังสีอีก 1 คนทําใหเวลารอทําเอกซเรยนานนอย
ที่สุดแบบเดมิ  คือ 269.454 นาที  เหลือ 231.000 นาที  คือ ลดลง 14% ซึ่งยังผลใหผูรับบริการจะไดรับบริการที่มีเร็วขึ้นทําให
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น และไดวางแผนกลยุทธใหกับหนวยงานโดยใชกลยุทธเติบโตเพื่อใหสอดคลองกับสภาพธุรกิจ
อนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่จะทําใหไทยเปน Medical hub และจากการเปดเสรีทางการคาของ AEC ที่จะ
เกิดขึ้นในป 2558 
 

บทนํา 
 แผนกเอกซเรยของโรงพยาบาลนี้มีเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานและอุปกรณเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ 
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง สามารถตรวจหาความผิดปกติของรางกายไดอยางละเอียดครบทุกระบบ เพื่อใหผล
การตรวจวิเคราะหถูกตองแมนยํา ตรงกับความเปนจริงในตัวผูปวย และสามารถรายงานผลไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีการ
ใหบริการตรวจทางรังสีดานตางๆ ดังนี้         
 1.  การตรวจพิเศษทางรังสี  (Special x-ray) 
         2.  การตรวจดวยเครื่องอัลตราซาวด (Ultrasoud)  
 3.  การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (Computed Tomography)  

    4.  การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยแมมโมแกรม (Mammography)  
 5.  การตรวจดวยเครื่องถายภาพเอกซเรยทั่วไป (General X-RAY)  
     6.  การตรวจดวยเครื่องเอกซเรย Portable x-ray 
     7.  การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยรถ Mobile x-ray  
     8.   การตรวจดวยเครื่องเอกซเรย Fluoroscopy C-arm 
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แผนกเอกซเรยเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีเจาที่ 4 คนประกอบ ดวย นักรังสีเทคนิค 3 คน ผูชวยนักรังสี  1 คน เสมียน 
1 คน เฉลี่ยผูรับบริการ  71   procedures/day    กลุมลูกคาของแผนกเอกซเรย (มกราคม 2554-สิงหาคม 2554)  

แบงตามสัดสวน Procedure ไดดังนี้   
1) Plain Film    50% 
2) Special Procedures 21% 
3) Mobile X-Ray   29% 

แบงตามสิทธิ์ในการรับบริการไดดังนี้ 
 1) จายเงินเอง และประกันชีวิต 63% 
 2) ประกันสังคม  37%  
 
        ในป 2554 ฝายบริหารของโรงพยาบาลไดมีนโยบายในการลดจํานวนเจาหนาที่ลงแผนกละ 2-3 คน เนื่องจาก ป 

2555 โรงพยาบาลจะทําการประกาศยกเลิกการใหบริการผูปวยสิทธิ์ประกันสังคม มีการเปลี่ยนระบบการทํางานที่ทําใหเวลา
ในการทํางานลดลง และ คา Utilization ของแผนกเอกซเรยอยูในเกณฑปกติ คือ 90%-120% ทําใหแผนกเอกซเรยไม
สามารถจัดเจาหนาที่ขึ้นทํางานไดเพียงพอตอปริมาณงานในแตละวัน ทําใหเจาหนาที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น ผูรับบริการจึงรอทํา
เอกซเรยนานขึ้น และเกิดความไมพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ซึ่งมีปญหามาจาก  

 1. วิธีคิดคา Utilization ของแผนกเอกซเรยไมสอดคลองกับความเปนจริง 
 2. การจัดอัตรากําลังคน 
จากปญหาการลดลงของจํานวนเจาหนาที่แผนกเอกซเรย สงผลกระทบกับแผนกเอกซเรยดังนี้ 

           1. ดานลูกคา ความพึงพอใจของผูรับบริการลดลง  
          2.  ดานความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทํางานลดลง อาจสงผลดานความปลอดภัยตอชีวิตผูปวยได  
          3. ดานชื่อเสียงของโรงพยาบาล อาจเกิดความผิดพลาดจากการทํางานเสี่ยงตอการถูกฟองรอง และสูญเสียความ
นาเชื่อถือจากผูรับบริการ 
        4.  ดานขวัญ และกําลังใจของเจาหนาที่ เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
        5.  ดานผลกําไร สูญเสียความสามารถในการแขงขัน  

      ในที่นี้เมื่อกลาวถึง Special procedures คือ การทําเอกซเรยพิเศษที่ประกอบดวย CT scan, Ultrasound, 
Mammography และ Fluoroscopy สวน Plain Film คือ General x-ray และ Portable x-ray 

       
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษาคนควาเรื่องปญหา และแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธดานกําลังคนของแผนกเอกซเรยของโรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่ง ไดมุงศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการหาคา Utilization และการหาอัตรากําลังคนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
ซึ่งแบงการพิจารณาโดยสังเขปไดเปน 3 ขอใหญ คือ 

 1.  Productivity in Nursing คือ ผลิตภาพทางการพยาบาลProductivity  จัดเปนเกณฑช้ีวัดคุณภาพการพยาบาลดาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สําคัญตัวหนึ่งของหอผูปวย/หนวยงานในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีสวนชวยในการคิดตนทุนตอ
หนวย  และยังชวยในการจัดสรรบุคลากรทางการพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานวาเปนไปตาม  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการ
พยาบาลหรือไม (กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2545) 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 495 

       การวิเคราะหผลิตภาพทางการพยาบาล 
           Productivity  มีสูตรคํานวณ ดังนี้ 
           Productivity = จํานวนชั่วโมงที่ผูรับบริการตองการดูแล  X 100  
                                  จํานวนชั่วโมงที่พยาบาลใหการดูแลไดจริง 
 2.  การบริหารอัตรากําลังคน การบริหารอัตรากําลัง  เปนการจัดการกําหนดความตองการบุคคล สําหรับทํางานทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย (ผลงาน และเวลา) อยางมีแบบแผนเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพความสําคัญของการบริหารอัตราคน (สารา วงษเจริญ,สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข,ม.ป.ป.) 

1.  ดานประสิทธิผล 
2.  ดานคุณภาพการใหบริการ 
3.  ดานประสิทธิภาพของการใหบริการ 

     4.  ดานการพัฒนาองคกร 
การจัดอัตรากําลังที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีอัตรากําลัง ดังนี้ 

1.  จํานวนพอเหมาะ/สมดุลกับปริมาณภาระงาน  
2.  ศักยภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน  
3.  สามารถผลิตผลงาน/ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคณุภาพ  
4.  ทําใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน  
5.  ถูกตองตามระเบียบ 

คุณภาพบริการพยาบาล 
  ปริมาณ ภาระงาน+คน : ปริมาณ คุณภาพ       =        ผูใชบริการและพยาบาลพึงพอใจ 
การจัดอัตรากําลังที่มีประสิทธิภาพ            การวิเคราะหปริมาณภาระงาน (Workload Analysis/Workforce Assessment) 

การศึกษาวิเคราะหปริมาณงานในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถจัดอัตรากําลังได  
1.  เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่รับผิดชอบ  
2.  สมดุลกับปริมาณงาน (ภาระงาน)  
3.  สอดคลองกับความตองการบริการพยาบาลของผูใชบริการ  
4.  ไดผลลัพธของงาน ตรงตามความมุงหวัง/เปาหมาย 

หลักการสําคัญของการจัดอัตรากําลัง 
1.  แบบแผนการจัดอัตรากําลัง และการจัดบริการพยาบาล ไมขึ้นกับประเภท หรือ กลไกการจายเงินคา

รักษาพยาบาล 
2.  การจัดอัตรากําลังตองอยูบนพื้นฐานของการมุงผลสัมฤทธิ์ 

2.1  ประสิทธิผล สอดคลองกับพันธกิจ และผลลัพธที่องคกรมุงหวัง 
2.2  ประสิทธิภาพ และ ความคุมคา 
2.3  คุณภาพการดูแล 

3.  การประเมินผลการจัดอัตรากําลังตองประเมิน 2 ดาน 
 3.1  คุณภาพการดูแล (Quality of Care) 
 3.2  คุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of work life) 
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 3.  ภาระความรับผิดชอบงาน หมายถึง ธุระที่หนัก การงานที่หนักหรือหนาที่ที่ตองรับเอง สวนความรับผิดชอบ 
หมายถึงการยอมตามผลที่ดีหรือไมดีในกิจการที่ไดกระทําไป   (ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 459) ปริมาณภาระงาน 
(Workload) คือ ปริมาณชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดขึ้นหรือผลิต ได ซึ่งอาจจะเปนผลงานของบุคคลหรือ ขององคกร ผลผลิต 
ผลลัพธ ของหนวยงานเปนผลงาน ที่ไดมาจากการดําเนินการตามกิจกรรมหลัก/ ภารกิจหลักขององคกรนั้น ๆ การตรวจสอบ
ผลงาน ตรวจสอบวาผลลัพธมีคาเปนไปตามเปาหมายขององคกรหรือไม  หนึ่งองคกรอาจมีหลายผลิตภัณฑ/ สินคา/บริการ 
หรืออาจมีเพียงผลิตภัณฑ/ สินคา/บริการเดียว สิ่งเหลานี้ขึ้นอยูกับ ทิศทางและเปาหมายขององคกร และความตองการของ
ผูใชบริการ (Purchaser) 

การพิจารณาทบทวนผลงานการพยาบาลแตละผลงานภายในหนวยงาน 
          1.  มีกิจกรรมอะไรบาง ที่ใหบริการแกผูปวย และหรือผูใชบริการแตละราย 
          2.  มีขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้นอยางไรบาง 
          3.  ใชเวลาทั้งหมดเทาไร 
          4.  มีใคร จํานวนกี่คน ที่รวมในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น 
ขอมูลสําคัญ: ที่ตองมีในการจัดอัตรากําลังตามภาระงาน 
          1.  Average Daily Census (ADC)  จํานวนผูปวยในแตละวัน จําแนกประเภท 
          2. Nursing Care hour per Unit of Service จํานวนชั่วโมงการพยาบาล (Standard time) ที่ตองใชดูแลผูปวยแตละ

ประเภท หรือแตละหัตถการ 
          3.  Productive hour จํานวนชั่วโมงที่ไดงาน  
          4.  Distribution of workload การกระจายภาระงาน 
Nursing Activities (Uroden & Roode,1997) 
          1.  Direct care activity การพยาบาลโดยตรง: ใหการดูแลชวยเหลือ 
          2.  Indirect care activity การพยาบาลโดยออม: กิจกรรมสนับสนุน 
          3. Unit related activity กิจกรรมการดําเนินงานทั่วไป ไมไดกระทําโดยตรงตอผูปวย เชน กิจกรรมการบริหาร

การสอนงาน การฝกอบรม (On the job training) 
          4. Personal activity กิจกรรมสวนบุคคลของพยาบาล ในชวงเวลางาน เชน พักรับประทานอาหาร ฯลฯ 
          5. Documentation การบันทึกเอกสาร ทุกๆรายการที่เกี่ยวของการจัดอัตรากําลังบุคลากรทางการพยาบาลควร

ดําเนินการดังนี้ 
          1.  การคํานวณหาอัตรากําลังที่ตองการ 
          2.  การผสมผสานอัตรากําลัง( Staff mixed & Staff allocation ) 
          3.  การแบงสัดสวนอัตรากําลังในแตละเวรตามปริมาณภาระงาน 
การคํานวณหาอัตรากําลังที่ตองการ 
              = ADC X HPPD X 1.4 X 1.13(Benefit FTE) 
                    Hour of Work in 1 Worked day 
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา หาแนวทางการแกไขปญหาในเชิงกลยุทธ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลขั้นตอน การรับ

บริการ และเวลาการตรวจทางรังสี ของแผนกเอกซเรย นํามาวิเคราะหขอมูลหาคา Utilization ที่ถูกตอง เพื่อกําหนดอัตราคน
ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน   แลวใชโปรแกรมแบบจําลอง Awesim สรางแบบจําลองเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน จัดตารางการทํางานใหม และวางแผนกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับแผน
ของโรงพยาบาลป 2555  

เก็บรวบรวมขอมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกต  และขอมูลทุติยภูมิ 
(Second Data) เปนขอมูลตางๆ ที่มผูีเก็บหรือรวบรวมไวกอนแลว ผลคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการลดลง จากระยะเวลา
รอทําเอกซเรยนาน  ซึ่งสาเหตุของปญหาระยะเวลารอทําเอกซเรยนาน  คือ เจาหนาที่ไมเพียงพอ  โดยเก็บขอมูลในเดือน
สิงหาคม 2554  เพราะมีคา  Utilization  สูงเกินเกณฑที่กําหนด เพื่อหาคา  Utilization  ที่ถูกตอง จากการที่ผูรับบริการในชวง
เชามีปริมาณมากกวาชวงเวลาอื่นและจากการลาออกของเจาหนาที่ ผลการคํานวณไดคา Utilization 83% ผูวิจัยนําขอมูลมา
คํานวณคา Utilization ใหม ภายใตเงื่อนไข ของสมาคมนักรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย ซึ่งคา Utilization ของแผนก
เอกซเรยตามวิธีคิดแบบใหมมีคาสูงกวาเกณฑตลอดซึ่งหมายความวาเจาหนาทํางานหนักกวาเกณฑ เมื่อไดคา Utilization ที่
ถูกตอง จึงหาอัตราคนที่เหมาะสม กับปริมาณงาน ภายใตนโยบายของโรงพยาบาลป 2555 มีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การหาจํานวนผูปวยแตละประเภทการตรวจทางรังสี เฉลี่ยตอวัน 
          รวมผูปวยเฉลี่ย / วัน      =   57 procedures /day  
 ขั้นที่ 2 คํานวณหาจํานวนชั่วโมง การใหบริการเฉลี่ยตอราย  
          จํานวนชั่วโมงการใหบริการ    =  0.58 Hr/patient 
 ขั้นที่ 3 หาอัตรากาํลังเจาหนาที่ที่ตองการ (Utilization  FTE )   
  =จํานวนผูปวยเฉลี่ยตอวัน x  ช่ัวโมงการใหบริการเฉลี่ยตอราย x 1.4 x 1.13 

     8  (ช่ัวโมงทํางานของบุคลากร / คน) 
คือ  คาคงที่อัตรากําลังทดแทนการทํางานวันหยุดสุดสัปดาห   
1  สัปดาห  =  7  วัน  แตเจาหนาที่ทํางานสัปดาหละ  5  วัน  =  7 / 5  =  1.4 
1.13 คือ  อัตรากําลังทดแทนชั่วโมงที่ไมไดงาน 

          =  ช่ัวโมงที่ตองจางงานทั้งหมด  เพื่อทดแทนชั่วโมงที่ไมไดงาน 
                  ช่ัวโมงที่จางงานของเจาหนาที่  1  คน / ป 
           =  2080 + 264   =  1.13  FTE 
                 2080 

          ดังนั้นอัตรากําลังเจาหนาที่ที่ตองการอยูที่ประมาณ 7 คน                                               
 ขั้นที่ 4  คํานวณหาจํานวนเจาหนาที่ตอวัน ( 8 ชม. ) ในการใหบริการประมาณ 5 คนตอวัน 
 ขั้นที่ 5  หาการกระจายอัตรากําลัง ดังแสดงในตารางที่ 1 
ซึ่งในตารางนี้อัตราการกระจายกําลังตามประเภท แตละชวงเวลาเชา / บาย /ดึก หลัง ผูรับบริการลดลง 37% โดยจัด

เจาหนาที่เวรบายทํางานตอในเวรดึก 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 498 

ตารางที่  1 ตารางการจัดกําลังคนใหเหมาะสมกับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อจัดเจาหนาที่ 4 คน/วัน นํามาประเมินคา Utilization ไดเปน 103.31% ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด และผูวิจัยไดสราง

แบบจําลองการทํางาน เพื่อทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 Awesim แสดงการทํางานของแผนกเอกซเรย  

 
 จากนั้นทําการปรับปรุง ตามสมมุติฐานทางเลือกที่ดีที่สุด ในการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ 2 คน คือนักรังสีเทคนิคผูหญิง 

1 คน และผูชวยนักรังสีอีก 1 คนทําใหเวลารอทําเอกซเรยนานนอยที่สุดแบบเดิม  คือ 269.454 นาที  เหลือ 231.000 นาที  คือ 
ลดลง 14% = 8 นาที คิวยาวที่สุด 45 คิว  เหลือ 28 คิวนําอัตรากําลังคนที่ไดมาจัดตารางการทํางาน โดยคํานึงถึงปริมาณงาน
ในแตละชวงเวลาและคาใชจายนอยที่สุด คือ 492,000 บาท จากนั้นจึงกลยุทธดานกําลังคนเพื่อการเติบโตขององคกร จาก
การทองเที่ยวดานบริการสุขภาพ (Medical Tourism) ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยใชความพึงพอใจของผูปวย เปน
ตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดสําหรับการจะประสบความสําเร็จในอนาคต Boston-based Bain Consulting รายงานไววาการปรับปรุงลําดับ
ความพอใจของผูปวยเพียง 5% สามารถทํากําไรเพิ่มใหกับบริษัทไดถึง 25% ซึ่งถาจัดอัตรากําลังคนไมเพียงพอตองาน 
นอกจากสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการแลว ยังสงผลในดานของความปลอดภัยดวย 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การคิดคา Utilization ที่ถูกตองสามารถนําไปใชกําหนดอัตรากําลังคนที่เหมาะสม
กับงานได โดยเกิดคาใชจายในการดําเนินงานนอยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากการทดสอบใน Awesim ซึ่งคาดวา

ประเภท รอยละสัดสวน 
การผสม 

จํานวนเจาหนาที่ในแตละเวร รวม หยุด จํานวน
เจาหนาที่
ทั้งหมด 

เชา บาย ดึก 

Tech 
Ass.Tech 

75% 
25% 

2 
1 

1 
- 

1* 
- 

3 
1 

1 
1 

4 
2 

รวม 100% 64% 24% 12% 4 2 6 
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จะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และมีความปลอภัยในการรับบริการซึ่งเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกรโดยจะสรางผลกําไรขององคกรใหเพิ่มขึ้น และการกําหนดกลยุทธดานกําลังคนเพื่อใหเกิดการพัฒนาความพรอมของ
บุคลากร เพื่อสรางความแตกตาง และความสามารถในการแขงขัน เพื่อการเติบโตขององคกร 
 

ขอเสนอแนะ 
1. บุคลากรเปนสิ่งสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจดานการบริการ การลงทุนแขงขันดานเครื่องมือเพียงอยางเดียวไม

เพียงพอตอการเติบโตทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูง 
 2. วางกลยุทธในระยะยาว     เนื่องจากบุคลากรทางการแพทยเปนบุคลากรที่ขาดแคลน    ตองอาศัยประสบการณการ

ทํางานสูง     และเสี่ยงตอการถูกฟองรอง   การลดจํานวนพนักงานเพื่อประโยชนในระยะสั้น  จะทําใหเกิดผลกระทบใน
ระยะยาวตามมาได เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจที่อยูในชวงเติบโต จึงควรสรางกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มลูกคา
มากกวาการลดขนาดของกิจการ 

3. ผูรับบริการที่มารับบริการกับโรงพยาบาลเอกชน  มีความคาดหวังในเรื่องความรวดเร็ว ความสะดวก สบาย  
และการบริการทีดี  เรื่องของราคาจะเปนเรื่องที่ผูรับบริการใหความสําคัญนอยกวาความคาดหวังที่ผูรับบรกิารตองการไดรับ 

4. เรื่องของมารยาท  ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับ   การสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ การสรางความ
ประทับใจในการบริการ มารยาทในการสื่อสารกับผูรับบริการ โดยใหตระหนักถึงลูกคาเปนคนสําคัญอันดับแรก แผนก
เอกซเรยตองสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการมากที่สุด เพราะโรงพยาบาลเปนธุรกิจแบบบริการ 

5. ควรจัดแบบประเมินผลการทํางาน  นแตละหนอยงานเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้น      
และหาแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

6. ควรจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูรับบริการมากกวาการสอบถามทุก ๆ 4 เดือน เพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการไดรวดเร็วขึ้น  และหาแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

7. สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานใหเกิดความความกระตือรือรนในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความ
ภักดีตอองคกรใหมากขึ้น 

8. โรงพยาบาล  ควรประเมินหลังมีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพราะเปนการลงทุนที่มี
คาใชจายสูง ซึ่งหากไมไดมีการใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ จะเกิดเปนการลงทุนที่สูญเปลา แลวยังไมเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็น และศึกษาขอเสนอแนะของ

ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมตัวอยางประกอบดวยครูผูสอน 267 
คน และผูบริหารสถานศึกษา 87 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม
แบบของ ลิเคอรท (Likert) ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .99 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานและทดสอบคา Z-
test แบบเปนอิสระตอกัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows และกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอ
พฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษในภาพรวมพบวา ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) ขอเสนอแนะที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามที่มีคาความถี่สูงสุดสามลําดับแรก คือ ครู
ควรยึดมั่นในระเบียบวินัยอยางเครงครัด    ครูควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต และครูควรจัดทําผลสัมฤทธิ์
กอนและหลังเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมของครู, การปฏิบัติงานของครู, ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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Abstract 
 

The purposes of the research were to study and compare the opinions and to study the suggestions of the 
teachers and school administrators towards senior professional teachers’ behaviors. The samples consisted of 267 
teachers and 87 school administrators. The instrument was a five-point Likert rating scales questionnaire with reliability 
0.99. Data analysis was done by ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS) with basic statistics and Z-test 
(independent) at .05 level of significance. The research results have been found that (1) the overall and aspects of the 
opinions of the teachers and school administrators towards to the senior professional teacher’s behavior were at high 
level, (2) The opinion comparisons of the teachers and school  administrators towards  to  the  senior  professional  
teacher’s  behavior  were  difference  at .05  level of significance, and (3) The top three suggestions at high frequency 
were teacher should adhere to a strict discipline, teachers should adhere to the principle of sufficiency economy to life 
and teachers should always make pre-test and post-test. 

 
KEYWORDS : TEACHER  BEHAVIOR, TEACHER  PERFORMANCE, SENIOR PROFESSIONAL TEACHER 

 
1. บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคลและสังคมใหมีคุณภาพ มีความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญยิ่ง
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ ความสําคัญของการศึกษา
ดังกลาว ครูและความสามารถของครูเปนตัวแปรสําคัญที่จะนําไปสูการคาดหมายคุณภาพของผูเรียนไดโดยตรง ดังนั้นครูจึง
ตองมีการพัฒนาคุณภาพและระดับฝมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (ประวัติ  พ้ืนผาสุข, 2549: 19) การใหครูไดรับการเลื่อนวิทย
ฐานะจึงเปนกระบวนการหนึ่ง ในการปฏิรูปวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง เพราะนอกจากจะชวยสรางขวัญ กําลังใจ และ
ความภาคภูมิใจใหแกครูแลว ยังเปนการชวยสงเสริม สนับสนุนคนดี คนเกง และสรางครูใหเปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรู 
ดังผลงานวิจัยของ อัฐพล อินตะเสนา (2552: บทคัดยอ) ที่พบวา เมื่อครูเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษแลว ครูจะมีการ
พัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความสามารถของตนเองใหมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ บุญชวย  ภักดี (2552: บทคัดยอ) ที่พบวาคุณภาพการสอนของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ดาน
ความสามารถทางวิชาการ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเลื่อน
ตําแหนง จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3 ในดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความรูความสามารถ และดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจะ
ไดทราบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อีก
ทั้งเปนแนวทางในการเสนอขอตําแหนงครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครูที่ยังไมมีตําแหนงนี้ และเปนแนวทางสําหรับผู
มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของครูใหดียิ่งขึ้น 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนที่ไมมีตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  และผูบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียนที่มีครูตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ปการศึกษา 2554 จํานวน 982 คน  ซึ่งกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการเทียบตารางสําเร็จรูปของ เครซี่และ มอรแกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
จากนั้นดําเนินการสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแตละอําเภอดวยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) และสุมอยางงาย (Simple random sampling) ดวยการจับสลาก (Lottery Method) ไดกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอน 
จํานวน 267 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 354 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นกําหนดเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
ลิเคิรท (Likert) ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open-End)  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาคนควาขอมูล หลักการ แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของครู บทบาทหนาที่ครูและเกณฑการประเมินครู และสรางแบบสอบถามความคิดเห็นโดยกําหนดโครงสราง
ของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการทําวิจัย และดําเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     ดานความรูความสามารถ และดานผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ ดําเนินการโดยการขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว และดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม     โดยการนํา
แบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน และนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ความครอบคลุม และความสมบูรณของเนื้อหา จากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับ
เนื้อหา โดยขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00  

การนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) ดําเนินการโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูผูสอนและ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จํานวน 30 คน โดยจําแนกตาม
ตําแหนงในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.99 ซึ่งมีคาความ
เช่ือมั่นอยูในระดับสูง จึงไดจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย (1) สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean)  คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) (2) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกันนั้นใชคา Z-test 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 354 คน เปนครูผูสอนจํานวน 

267 คน คิดเปนรอยละ 75.40 และผูบริหารสถานศึกษามีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 24.60  
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอพฤติกรรมของครู         วิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก (  = 4.08, S.D = 0.63) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ําได
ดังนี้ พฤติกรรมดานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  คาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.25, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ 
พฤติกรรมดานผลการปฏิบัติงาน ( = 4.02, S.D. = 0.68) และพฤติกรรมดานความรูความสามารถ ( = 3.94, S.D. = 0.71) 
เปนอันดับสุดทาย  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอพฤติกรรมของ
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
พบวา ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานความรูความสามารถและดานผลการปฏิบัติงาน สวนดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีผูตอบแบบสอบถามที่เสนอขอเสนอแนะ 
จํานวน 87 คน จากกลุมตัวอยางจํานวน 354 คน โดยพบวา ดานการมีวินัยมีผูเสนอขอเสนอแนะมากที่สุด (f = 87) รองลงมา
คือ ดานการประพฤติปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดี (f = 84) ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ (f = 82) ดานการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสม (f = 80) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (f = 77) ดานผลงานทางวิชาการ (f = 75) ดานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน (f = 73) ดานการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ (f = 70) และดานการเปนผูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน (f = 69) ตามลําดับ  

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมสูงที่สุด สอดคลองกับขอบังคับของคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2550 ที่กําหนดใหครูผูสอนตองมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 5 สวน ไดแก 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
คือ ครูตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยูเสมอ 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ คือ ครูตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ คือ ครูตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาท
หนาที่โดยเสมอหนา ครูตองสงเสริม   ใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่
อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 4) จรรยาบรรณตอผู
รวมประกอบวิชาชีพ คือ   ครูควรพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมและสรางความ
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สามัคคีในหมูคณะ และ 5) จรรยาบรรณตอสังคม คือ ครูควรพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม      ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรินทร  มีพัฒน (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพ
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัย
พบวา ครูมีสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมาก และ คนึงใจ  กฤษณา (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูตามความเห็นของผูบริหารและครูอยูในระดับมากเชนกัน  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานในโรงเรียน 
มีการกําหนดตําแหนงบุคลากรในโรงเรียนออกเปนสองตําแหนง คือ ตําแหนงครูผูสอนและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งทั้งสองตําแหนงจะมีบทบาทหนาที่ภายในโรงเรียนตางกัน คือ ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 
เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุจุดมุงหมาย โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การวางแผนการจัดการองคการ การ
นําและการควบคุม (สิริภูมิ   แสงพลาย, www.kroobannok.com/7677,  15  ตุลาคม  2554)  สวนครูผูสอนมีบทบาทหนาที่หลักใน
ดานการอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ดีงามใหแกนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของ
นักเรียน  ทุกดาน (วิไล  ต้ังจิตสมคิด: 142) รวมทั้งความแตกตางของเกณฑการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูสายผูสอน
และผูบริหารสถานศกึษา ในการประเมินดานสมรรถนะประจําสายงาน ตามกําหนดของสํานักงาน  ก.ค.ศ.,(2553: 3, 9)        ที่แตกตาง
กันอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหครูผูสอนและผูบริหารมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูแตกตางกันได เนื่องจากสายงานผูสอนจะเนนการประเมินดาน  การออกแบบการเรียนรู การพัฒนา
ผูเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน  สวนสายงานผูบริหารเนนดานการวิเคราะหและสังเคราะห ดานการสื่อสารและการจูงใจ 
ดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และดานการมีวิสัยทัศน นอกจากนี้ความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอครูวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษที่มีมากกวาความคาดหวังที่ครูผูสอนมีตอครูผูสอนดวยกัน อาจเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหความคิดเห็น
ของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  มีความเห็นแตกตางกัน อยางไรก็ตามจากผลงานวิจัยของ อัฐพล อินตะเสนา (2552: 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะที่มีตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา เมื่อครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
ครูเช่ียวชาญ ทําใหครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาผูเรียน และพัฒนาวิชาชีพครูอยูในระดับมาก และยังพบวาเมื่อครูไดเลื่อน
วิทยฐานะจะมีการพัฒนาตนเองในการหาความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถของตนเองใหมากยิ่งขึ้น ดานการ
พัฒนาวิชาชีพครู การเลื่อนวิทยฐานะของครู ทําใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ และเปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับวิชาชีพอื่นๆ และยังสงผลไปยังภาพลักษณตอความนาเชื่อถือของสังคมอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาครูผูสอนจึงมี
ความเขาใจและรับรูถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูสอนที่ไดรับวิทยฐานะ    ชํานาญการพิเศษไดมากกวาผูบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  คนึงใจ  กฤษณา (2547: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยจําแนกตามสถานภาพนั้นมีความเห็นแตกตางกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผล
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ทําใหความคิดเห็นของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3 แตกตางกัน 

ผลการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของครู
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษที่เปนประโยชนตอการพัฒนาพฤติกรรมของครูดังนี้ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (1) ครูควรยึดมั่นในระเบียบวินัยและควรปฏิบัติตามระเบียบราชการอยางเครงครัด (2) ครูควรมีความ
ขยัน อดทน อุตสาหะ มุงมั่นในการทํางานและควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ตอนักเรียนและเพื่อนรวมวิชาชีพ (3) ครู
ควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีพ และควรวางแผนการใชเงิน (4) ครูควรมีความสุข พึงพอใจในวิชาชีพ และควร
รักษาชื่อเสียงของอาชีพครู (5) ครูควรจัดทําแผนการสอนใหครบ ทุกกลุมสาระวิชาและควรปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรู
ความสามารถ ดานความรูความสามารถ (1) ครูควรมีความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคลองกับกลุมสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และควรมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย  (2)  ครูควรมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและมีการพัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ
และดานผลการปฏิบัติงาน   (1) ครูควรจัดทําผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนอยางสม่ําเสมอ และควรพัฒนาผูเรียนใหมีระดับ
คะแนน O-Net ระดับดีมาก (2) ครูควรพัฒนาผลงานและเผยแพรผลงานทางวิชาการดานการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช ได
จริง และควรจัดทําผลงานดวยความรูความสามารถของตนอยางแทจริง 
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สภาพและปญหาการบริหารงานบคุลากรภายในสถานศึกษาตามความคดิเห็นของผูบรหิารและครู ใน
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี 

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF ADMINISTRATION AS THE ADMINISTRATORS AND 
TEACHERS  OPINIONS AT SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 5, LOPBURI 
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------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
   

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
จังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษาและอายุราชการ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูบริหารและ
ครูในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี ป 2554 จํานวน 341 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาซี (Z-test) คาเอฟ (F-test) และทดสอบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (scheff ’test) ผลการวิจัยพบวา
สภาพการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับ
มาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากร จําแนกตามตําแหนงโดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมไม
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามอายุราชการโดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคลากรและขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุดคือดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีดังนี้ 1) การประเมินผลงานไมเปดเผยใหผูถูกประเมินรับทราบในการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 2) การประเมินบอยเกินไปทําใหครูทําแตผลงานการประเมิน 3) การประเมินผลงานเกิด
อคติและเลือกปฏิบัติ 4)ไมมีคูมือตัวอยางการประเมิน    

 
คําสําคัญ  : สภาพ, ปญหา, การบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 
Abstract 

 
            The purposes of this research were to study and to compare the states and problems of personnel 

administration based on the school administrators opinions as classified by position, sex, educational qualification, and 
years of work at the  secondary education service area office 5, Lop Buri. The samples were drawn from 341 
administrators and teachers. The instrument used was a questionnaire with five rating scales and open-ended questions. 
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The statistics used in data analysis were basic statistics, Z-test, F-test, and pair test using the Scheffe’s test. The results 
revealed that the states of the personnel administration based on the administrators’ opinions were rated at a high level in 
overall. The comparison of the states of personnel administration showed no significantly difference. In overall and in each 
aspect, the comparison of the states of personnel administration as classified by sex was significantly different at the level 
of .05, as classified by educational qualification showed no significantly difference, and as classified by years of work 
also showed no significantly difference. The opinions regarding the problems of personnel administration and suggestions 
with the highest frequency were the evaluation of working performance including 1) the evaluation of working 

performance was kept secret, unable to inform the evaluated person to improve his/her work, 2) the frequent of evaluation 

made the teachers only focus on the work to be evaluated, 3) the evaluation was based on prejudice and bias, and  4) there 

was no sample or manual for evaluation. 
 

KEYWORDS : CURRENT STATE, PROBLEMS, ADMINISTRATION 

 
1. บทนํา 
                  การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ยอมตองพัฒนาบุคคลกอนเพราะถาบุคคลอันเปนองคประกอบ

ของสวนรวมไมไดรับการพัฒนาแลวสวนรวมจะเจริญและมั่นคงไดยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียว
คือการศึกษา การศึกษานั้นแบงเปนสองสวนคือการศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่งกับการอบรมบมนิสัยใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝ
เจริญ มีปกติ ละอายชั่วกลัวบาป สวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนทั้งสองสวน เพื่อใหบุคคลไดมีความรู
ไวใชประกอบการ และมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควรและอํานวยผลเปน
ประโยชนที่ พึงประสงค (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม วันศุกรที่ 24 มกราคม 2540 สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2551: 115)  คนเปนผูที่ใชปจจัยในการบริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุสิ่งของและ
วิธีการปฏิบัติงาน หากหนวยงาน มีการบริหารงานบุคลากรที่ดี ก็จะสามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถใหอยูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานไดนาน หนวยงานมีความเจริญกาวหนาดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา  
            ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาในปการศึกษา 2554 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จํานวน 25 โรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริหารจํานวน 56 
คน ครูผูปฏิบัติการสอนจํานวน 285 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน โดยใชขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ R.V. Krejie และ D.W. 
Morgan  

            เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหาร
บุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคดิเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 จังหวัดลพบุรี ใน 5 ดาน คือ การสรรหาบุคลากร การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การธํารงรักษา
บุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแบงเปน 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
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ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 4 ขอ โดยถามเกี่ยวกับ ตําแหนง เพศ วุฒิ
การศึกษา และอายุราชการ  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert)   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ถามถึงปญหาการบริหารงานบุคลากรทั้ง 5 ดานคือการสรรหาบุคลากร, การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน, การพัฒนาบุคลากร,การ
ธํารงรักษาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร       

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นในการหาคุณภาพของเครื่องมือขอคําปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อพิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบ สอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของ
เนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุก
ขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.6 – 1.0 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try- Out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient 
Method) ตามวิธีของครอนบาด (cronbach, 1990: 202-204) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 

            การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  

คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบทางสถิติ
ของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยใชการทดสอบ ซี (Z-test) สถิติทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 3 กลุม โดยใชการทดสอบ เอฟ (F-test : Analysis of Variance) และสถิติทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยวิธีการ
ทดสอบรายคูของเชฟเฟ (Scheffe’ s test)         

             
3. ผลการวิเคราะห  
            สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารจํานวน  56  คนสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 43 คน

คิดเปนรอยละ 76.79 รองลงมาคือเพศหญิงจํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 23.21 ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 56 คนคิดเปนรอยละ 100 ผูบริหารมีอายุราชการ 5-10 ปมากที่สุดจํานวน 26 คนคิดเปนรอยละ 46.43 รองลงมาอายุ
ราชการมากกวา 10 ปขึ้นไปจํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 32.14  นอยที่สุดคือผูบริหารที่มีอายุราชการต่ํากวา 5 ป จํานวน 12 
คนคิดเปนรอยละ 21.43 สวนกลุมตัวอยางครูผูปฏิบัติการสอนจํานวน 285 คน เพศหญิงมีมากที่สุดจํานวน 172 คนคิดเปน
รอยละ 60.36 รองลงมาครูผูปฏิบัติการสอนเพศชายจํานวน 113 คนคิดเปนรอยละ 39.64 ครูผูปฏิบัติการสอนมีวุฒิปริญญา
ตรีมากที่สุดจํานวน 201 คนคิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาครูผูปฏิบัติการสอนมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 87 คนคิดเปน
รอยละ 30.00 ครูผูปฏิบัติการสอนมีอาราชการ 5 – 10 ป มากที่สุดจํานวน 168 คนคิดเปนรอยละ 58.95 รองลงมาครูผู
ปฏิบัติการสอนมีอายุราชการต่ํากวา 5 ปจํานวน 85 คนคิดเปนรอยละ 29.82 นอยที่สุดคือครูผูปฏิบัติการสอนมีอายุราชการ
มากกวา 10 ปขึ้นไปจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 11.23 

ผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (=3.56) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด และรองลงไปตามลําดับมีดังนี้ ดานการสรรหาบุคลากร (=3.85) 
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (=3.60) และดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน (=3.58) สวนดานการ
พัฒนาบุคลากร (=3.47) และดานการธํารงรักษาบุคลากร (=3.32) อยูในระดับปานกลาง       
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ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมพบวาผูบริหารและครูในสถานศึกษามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานจําแนกตามตําแหนงพบวา
ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 จํานวน 1 ดานคือดานการสรรหา
บุคลากร สวนดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการธํารงรักษาบุคลากรและดานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ผูบริหาร และครูในสถานศึกษามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

                ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมพบวามีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวามีจํานวน  2  ดาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการสรรหาบุคลากร และดานการธํารงรักษาบุคลากร สวนดานการจัดบุคลากรเขา
ปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาบุคลากร และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

            ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามอายุราชการโดยรวมพบวามีความ
คิดเห็นไมแตกตางกันแตเมื่อพิจารณารายดานจําแนกตามอายุราชการพบวา มีจํานวน 3 ดาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแกดานการพัฒนาบุคลากร ดานการธํารงรักษาบุคลากร และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สวนดานสรรหาบุคลากร และดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

ดังนั้นเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการธํารงรักษาบุคลากร และดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
เพื่อหาความแตกตางกันโดยการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลปรากฏวาดานการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามอายุราชการเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคูพบวาอายุราชการต่ํากวา 5 ป 
(=3.52) กับอายุราชการ 5 – 10 ป (=3.44) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนความคิดเห็นผูตอบ
แบบสอบถามอายุราชการต่ํากวา 5 ป (=3.52) กับอายุราชการมากกวา 10 ปขึ้นไป (=3.48) และระหวางอายุราชการ 5 – 10 ป 
(=3.44) กับอายุราชการมากกวา 10 ปขึ้นไป (=3.48) ไมแตกตางกัน  

            ดานการธํารงรักษาบุคลากร จําแนกตามอายุราชการ เมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู พบวาอายุราชการต่ํากวา 5 ป 
(=3.33) กับอายุราชการมากกวา 10 ปขึ้นไป (=3.45) และอายุราชการ5 – 10 ป (=3.30) กับอายุราชการมากกวา 10 ปขึ้นไป 
(=3.45) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุราชการต่ํากวา  5 ป (=3.33) กับอายุราชการ 5 – 10 ป 
(=3.30 ไมแตกตางกัน)  

           ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จําแนกตามอายุราชการ เมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู พบวาอายุ
ราชการต่ํากวา 5 ป (=3.60) กับอายุราชการมากกวา 10 ปขึ้นไป (=3.52) และอายุราชการ 5 – 10 ป (=3.61) กับอายุราชการ
มากกวา 10 ปขึ้นไป (=3.52) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุราชการต่ํากวา 5 ป (=3.60) กับอายุ
ราชการ 5 – 10 ป (=3.61) ไมแตกตางกัน 

            ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรภายใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 5 จังหวัดลพบุรี พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 97 คนจากกลุมตัวอยาง 341 คนที่เสนอความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะดานปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในอันดับมากที่สุด 

  
4. สรุปผลการวิจัย 
            ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวมพบวาผูบริหารและครูในสถานศึกษามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

           ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม
โดยรวมพบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณา
รายดานจําแนกตามเพศ พบวา มีจํานวน  4  ดาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการ
สรรหาบุคลากร ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร และดานการธํารงรักษาบุคลากร สวนดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

           ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมพบวามีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี จําแนกตามอายุราชการโดยรวมพบวามีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

                ผลการศึกษาขอเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรีมีดังนี้ 1. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการใหรวดเร็วกวานี้ในการจัดสรรอัตรากําลังเนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก และ
ขนาดกลางเมื่อมีการสับเปลี่ยนโยกยายบุคลากรอัตรากําลังที่จะไดคืนมาคอนขางลาชาทําใหเปนปญหาในระบบการเรียน
การสอน 2. ผูบริหารและคณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งเปนคณะกรรมการการประเมินบุคลากรควรประเมินเชิงประจักษในการ
ทํางานมากกวาการพิจารณาในความชอบสวนบุคคล 3. ผูบริหารควรมีนโยบายฝกบุคลากรกอนเขาปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู และเขาใจในการทํางานที่บุคลากรตองรับผิดชอบ  

                             ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 1. ควรมีการศึกษาปญหาการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มีผลตอการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา และสงผล
ตอระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนระดับชาติ (O-NET) 2. ควรมีการศึกษาปญหาการประเมินผลงานของบุคลากรในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของคร ู

THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS RELATED TO INTERNAL SUPERVISION IN PRIMARY 
SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PHETCHABUN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 3 

AS  PERCEIVED BY THE TEACHERS  
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2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ      
 

 การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และศึกษาขอเสนอแนะ ตามความคิดเห็นของครู
ที่มีตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคือ ครูผูสอนจํานวน 
248 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นเทากับ .94 สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย  
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่  ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยทดสอบคาซี (Z-test) คาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิธีทดสอบรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s  method) ผลการวิจัยพบวา (1) 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียน  ตามความคิดเห็น
ของครู จําแนกตามเพศ  และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน สวนความคิดเห็น
ของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ขอเสนอแนะ มีดังนี้ คือ 
ผูบริหารควรมีความเปนผูนําทางวิชาการ ควรมอบหมายงานและแบงงานตามความสามารถและความถนัด ควรใหขวัญและ
กําลังใจเสมอภาคและเทาเทียมกนัทุกคน ควรมีการประเมินอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และควรมองโลกในแงดี  

 

คําสําคัญ  : บทบาท, ผูบริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายในโรงเรียน 
 

Abstract 
 

The purposes of the research were (1) to study the roles of school administrators related to internal 

supervision in primary school under the office of Phetchabun primary education service area 3 as perceived by the 

teachers, (2) to compare opinions of the teachers by sex, levels of education and work experiences, and (3) to study the 

suggestions and guidance to improve the roles of school administrators related to internal supervision in primary school. 

The samples were drawn from 248 teachers. The instruments was a 5-level rating scales questionnaire. The reliability was 
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0.94. The Statistics used for analyzing the data were mean, percentage, standard deviation, frequency, Z-test, One-way 

ANOVA and the Scheffe’s  method. The research results were found as follows; (1) the overall and specifically roles of 

school administrators related to the internal supervision in primary school were at high level. (2) The comparisons of the 

roles of school administrators related to the internal supervision in primary school were not difference as classified by sex 

and work experience. However, the perceptions of the teachers classified by levels of education were difference at a 0.05 

significant level. (3) The suggestions were that the school administrators should be academic leaders, should assign jobs 

according to ability and aptitude, should boost the morale equally to all people, should do work evaluation consistently 

and should be optimistic. 
 

KEYWORDS : ROLE, SCHOOL ADMINISTRATORS, INTERNAL SUPERVISION IN  PRIMARY SCHOOL 
   
1. บทนํา 

  การศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันมุงใหผูเรียน คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  และมีพัฒนาการทุกดาน  ทั้ง
ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ที่
ตองการใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา  มีคุณภาพชีวิต และมีความสุข (กรมวิชาการ, 2544: 1) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการศึกษาไววา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา ผูเรียนมี
ความสําคัญ โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ สรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรู และสังคมแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้น บุคลากรสําคัญที่จะเปนผูปฏิบัติภารกิจหลักนี้ใหบรรลุผล คือ ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียนจะตองรวมพลังของครูที่มี
ความแตกตางกันนี้ใหสามารถปฏิบัติภารกิจของตน คือ การสอนจนประสบความสําเร็จ การนิเทศ ภายในโรงเรียนโดยความ
รวมมือของครูทุกคนในโรงเรียน จึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนที่จะชวยใหประสบความสําเร็จ 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541: 2) การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษานั้น เครื่องมือที่สําคัญ

ประการหนึ่งคือ การนิเทศการศึกษา เพราะการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหแนวคิดไววา คุณภาพทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได และมีประสิทธิภาพนั้น ตอง
อาศัยกระบวนการสําคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการใดๆ ที่ทําใหครูมีความพึงพอใจ และมีกําลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ  ของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียน (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญ
ศึกษา, ม.ป.ป. :  41-44) ดวยเหตุดังกลาว การนิเทศภายในโรงเรียน จึงเปนภารกิจสําคัญอยางหนึ่งของโรงเรียนและผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองปฏิบัติ ซึ่งในปจจุบันการนิเทศภายในไดถูกละเลยไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ประชากร คือ ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  

จํานวน 104  โรงเรียน  ทั้งหมด  696  คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ครูผูสอนจํานวน 248 คน  โดยใชตารางของเครจซี่และ
มอร ทําการแบงแบบชั้นภูมิ  โดยดําเนินการสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแตละอําเภอ แลวจึงใชวิธีการสุม
อยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยการจับสลาก 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผู วิจัยไดจัดทําเปนแบบสอบถาม  จํานวน 3 ตอน 

ประกอบดวย ตอนที่  1 แบบสํารวจรายการ (Check List) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 5 ดาน  ตอนที่  3  คําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 
5 ดาน ไดแก 1. ดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน 2. ดานการจัดการบริหารงานบุคคล 3. ดานการสรางขวัญและ
กําลังใจ 4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน 5. ดานมนุษยสัมพันธ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นสรางแบบสอบถามโดยการกําหนด
ประเด็นใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อ
พิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน  และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ หรือผูที่รอบรูเฉพาะเรื่อง (Subject Matter Specialist) จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาและวัตถุประสงค ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.6 – 
1.0   

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาช  

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for windows  (Statistical Package for 
Social Science) โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ )  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบคาซี  
(Z-test) เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน โดยวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s method)และ
วิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยแยกเปนประเด็นและสรุปตามความถี่ (Frequency) 

 
3. ผลการวิเคราะห  / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เพศ  วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน  พบวากลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.10 เพศชาย คิดเปนรอยละ 33.90 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 81.10  รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 16.90 ตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
2.00  ตามลําดับ  และสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน  มากกวา 10 ป ขึ้นไป  

คิดเปนรอยละ 76.60  รองลงมาคือ  1-5 ป คิดเปนรอยละ 14.10 และ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 9.30 ตามลําดับ 
 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ครูผูตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทดานการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนและดานมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.15  รองลงมา 
คือ ดานการสรางขวัญและกําลังใจ มีคาเฉลี่ย 4.05  ดานการจัดการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย 4.04 และดานการประเมินผล
การปฏิบัติงานการสอน มีคาเฉลี่ย 4.03 ตามลําดับ   

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 5 ดาน พบวา (1) ดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเปนประเด็นพบวา บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากและมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.39  (2) ดานการจัดการบริหารงาน
บุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณาเปนประเด็นพบวา บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยู
ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติตามระเบียบ ขอปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน มีคาเฉลี่ย 4.27  (3) ดานการสรางขวัญและกําลังใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณาเปน
ประเด็นพบวา บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ แสดงความยินดีกับความสําเร็จ
ตอเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.28  (4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.03 เมื่อพิจารณาเปนประเด็นพบวา บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สงเสริม
สนับสนุนใหครูรูจักประเมินผลงานของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.17  (5) ดานมนุษยสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเปนประเด็นพบวา บทบาทที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มี
กิริยามารยาทที่ดี นานับถือและใชวาจาที่เหมาะสมกับบุคคล มีคาเฉลี่ย 4.25 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ พบวา ครูที่มีเพศ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะวา เพศชายหรือเพศหญิงเปนมนุษยมีทุกอยาง
เหมือนกัน ไมวาจะเปนสมอง รางกาย และความคิดเห็นสอดคลองกับสันต  สุขสีทอง (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ผลการวิจัย พบวา 
ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา ในภาพรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบวา  ครูที่มีวุฒิการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 โดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา 
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มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือดานการสรางขวัญและกําลังใจ และดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน สวนดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการบริหารงานบุคคล และ
ดานมนุษยสัมพันธ  ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกตางกันเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s method) ไดผล
ดังนี้ คือ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ดานการสรางขวัญและกําลังใจ โดยการ
เปรียบเทียบเปนรายคู พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน โดยการเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กับครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางาน คือ 0 – 5 ป 6 – 10 ป  และมากกวา 10  ปขึ้น
ไป  มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว อาจเปนเพราะวา การแสดงความคิดเห็นมักใชประสบการณในปจจุบันที่เปนอยู มากกวาประสบการณในอดีต 
ดังนั้น ประสบการณในการทํางาน จึงไมใชตัวแปรสําคัญในการแสดงความคิดเห็น สอดคลองกับกมลเทพ  ลําเหลือ (2552: 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทักษะการนิเทศของผูที่ทําหนาที่การนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาของแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ที่ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการนิเทศของผูนิเทศ โดยรวมไมแตกตางกัน 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 (1) ดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการ
สอน พบวา อันดับ 1 คือ ควรมีความเปนผูนําทางวิชาการและแนะนําเพิ่มพูนความรูใหแกคณะครู อันดับ  2 คือ ควรเปนที่
ปรึกษาใหแกคณะครูในการจัดการเรียนการสอน และแกปญหารวมกัน อันดับ 3 คือ ควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน (2) ดานการจัดการบริหารงานบุคคล พบวา อันดับ 1 คือ ควรมอบหมายงานและแบงงานตาม
ความสามารถและความถนัด อันดับ 2 คือ ควรมอบหมายงานอยางชัดเจน อันดับ 3 คือ ควรมีการวางแผนอัตราครูให
เพียงพอตอการสอน (3) ดานการสรางขวัญและกําลังใจ พบวา อันดับ 1 คือ ควรใหขวัญและกําลังใจเสมอภาคและเทาเทียม
กันทุกคน อันดับ 2 คือ ควรยกยอง ชมเชยเมื่อทําความดีทั้งในโรงเรียนและชุมชน  อันดับ 3 คือ ควรใหกําลังใจในการทํางาน
และเสริมแรงเปนประจํา (4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน พบวา อันดับ 1 คือ ควรมีการประเมินอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ อันดับ 2 คือ ควรประเมินผลการทํางานดวยความยุติธรรมและเปนมาตรฐานเดียวกัน  อันดับ 3 คือ ควรมีเกณฑ

การประเมินที่ชัดเจน (5) ดานมนุษยสัมพันธ พบวา อันดับ 1 คือ ควรมองโลกในแงดี เห็นอกเห็นใจและหวงใยเพื่อน

รวมงาน อันดับ 2 คือ ควรมีความเปนกันเองกับทุกคน อันดับ 3 คือ ควรมีความยิ้มแยม แจมใสกับทุกคน      
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายดาน พบวา อยูในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณารายดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติบทบาทดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนและดานมนุษย
สัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ ผลการวิจัยพบวา ครูที่
มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน  

 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

โดยภาพรวม ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 2 ดาน คือดานการสราง
ขวัญและกําลังใจ และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน 

 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดาน ผลการวิจัยพบวา ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งไดจากครูผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ดาน ดังนี้ 

  ดานการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน ขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามเสนอมากที่สุด คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความเปนผูนําทางวิชาการและแนะนําเพิ่มพูน ความรูใหแกคณะครู รองลงมา คือ ควรเปนที่
ปรึกษาใหแกคณะครูในการจัดการเรียนการสอน และแกปญหารวมกัน 

  ดานการบริหารจัดการงานบุคคล ขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามเสนอมากที่สุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรมอบหมายงานและแบงงานตามความสามารถและความถนัด รองลงมา คือ ควรมอบหมายงานอยางชัดเจน 

  ดานการสรางขวัญและกําลังใจ  ขอเสนอแนะที่ ผูตอบแบบสอบถามเสนอมากที่สุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรใหขวัญและกําลังใจเสมอภาคและเทาเทียมกันทุกคน รองลงมา คือ ควรยกยอง ชมเชยเมื่อทําความดีทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 

  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอน ขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามเสนอมากที่สุด คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รองลงมา คือ ควรประเมินผลการทํางานดวยความยุติธรรม
และเปนมาตรฐานเดียวกัน   

  ดานมนุษยสัมพันธ ขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามเสนอมากที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมอง
โลกในแงดี เห็นอกเห็นใจและหวงใยเพื่อนรวมงาน รองลงมา คือ ควรมีความเปนกันเองกับทุกคน 
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บทคัดยอ      
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา และ (3) ศึกษา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 132 คนและครูผูสอน จํานวน 317  คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.93 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาซี (Z-
test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน โดยรวมและรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (2)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษาไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ (3)  ขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก 1) 
ผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 2) สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกัน 3) บุคลากรในสถานศึกษาควรไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4) การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผน          
ที่กําหนดไว และ 5) ผูเกี่ยวของทุกฝายควรเขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  

 
คําสําคัญ  : การบริหารจัดการ, ระบบประกันคุณภาพภายใน 

 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were (1) to study the internal quality assurance system management under the office 
of Phetchabun primary education service area 3, (2) to compare opinions about the internal quality assurance system 
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management classified by operational status in school and size of school, and (3) to study suggestions of the internal 
quality assurance system management. The samples used in the research were 132 administrators and 317 teachers. The 
research instrument was a questionnaire with reliability coefficient 0.93. The statistics used in the research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Z-test, F-test and the Scheffe’s method. The research results indicated 
that (1) the internal quality assurance system management according to the opinions of school administrators and teachers 
at the overall and aspects were at high level. (2) There is no significant difference on the comparisons of opinions about 
the internal quality assurance system management classified by operational status in school and size of school. (3) The 
top five high frequency suggestions were 1) the administrators to monitor the educational quality continually, 2) the 
school should make the operation plan and the education development plan to be conformed, 3) the school personnel 
should be supported in training and in studying the educational quality development, 4) the projects’ operations or 
activities should be carried out according to the plan,  and 5) the stakeholders should participate in the specification of the 
educational standards.  

 
KEYWORDS: MANAGEMENT, INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

 
1. บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (สํานักงานคณะกรรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 1) กําหนดไววา “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่ง
ที่สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ อันนําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใน ปพ.ศ. 2552 – 2561 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 7) ไดกําหนดเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ไว 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรูของคนไทย 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  และ 3) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในหมวดที่วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ขอ 14 เกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดพัฒนาความรู
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก,  
2553: 17)    

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนอยางยิ่ง  ในการ
พัฒนาและปรับปรุงแกไข การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติตอไป 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จากสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 196 แหง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ปการศึกษา 2554 โดยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 449  คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และครูผูสอน จํานวน 317 คน โดยดําเนินการสุมกลุม
ตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแตละอําเภอ ดวยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) และการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น แบงเปน 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด  
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูล หลักการ แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยกําหนดโครงสรางของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
ในการทําวิจัย และดําเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ  ไดขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว และดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม
เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา โดยขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00   

การทดลองใช (Try out) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 จํานวน 30 คน โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient 
Method) ของครอนบาค (Cronbach) (เกียรติสุดา  ศรีสุข, 2552: 144) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 
0.93 ซึ่งมีความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง จึงจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาซี (Z-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 449 คน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน  คิดเปนรอยละ 29.40 และ
ครูผูสอน จํานวน 317  คน คิดเปนรอยละ 70.60 แบงเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจากสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 
156 คน คิดเปนรอยละ 34.74  สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 38.98  และสถานศึกษาขนาดใหญ 
จํานวน 118 คน  คิดเปนรอยละ 26.68 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยต้ังแต 4.23 – 4.03  โดยดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.23, S.D. = 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 522 

0.45) ลําดับตอมา คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.17, S.D. = 0.47) ดานการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( = 4.13, S.D. = 0.49)   ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( = 4.12, S.D. 
= 0.45)  ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (= 4.11, S.D. = 0.47) ดาน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.07, S.D. = 0.45) สวนลําดับสุดทายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
เทากันจํานวน 2 ดาน คือ ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (= 4.03, S.D. = 0.47) 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา โดยรวมพบวา  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และดาน
การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบหาความแตกตางโดยการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method) พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และระหวาง
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความคิดเห็นผูตอบ
แบบสอบถามระหวางสถานศึกษาขนาดเล็ก กับสถานศึกษาขนาดกลาง ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 97 คนไดเสนอขอเสนอแนะ โดย
เรียงลําดับตามจํานวนความถี่ของผูตอบแบบสอบถามจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มี
ผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 97 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมากที่สุด คือ บุคลากรควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีผูใหขอเสนอแนะ 
จํานวน  93 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมากที่สุด คือ ผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีผูใหขอเสนอแนะ  จํานวน  92 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมากที่สุด 
คือ ผูเกี่ยวของทุกฝายควรเขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน  89 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอ
มากที่สุด คือ สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกัน ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 85 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอ                
มากที่สุด คือ การดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  ดานการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 85 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมากที่สุด คือ 
ผูบริหารควรใหบุคลากรทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํารายงานประจําป ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 76 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมากที่สุด คือ บุคลากร
ในสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจในการประเมินคุณภาพภายใน และดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอยางตอเนื่อง มีผูใหขอเสนอแนะ จํานวน 72 คน ขอเสนอแนะที่มีผูเสนอมากที่สุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาควร
ไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
4.  บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกตาม
สถานภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  

ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย ทําใหคนพบขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กลาวคือ สถานศึกษาควรใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกๆ ฝาย เขามามีสวนรวมใน
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและชัดเจน ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกัน
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใน
สถานศึกษาใหเขารับการอบรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพความสามารถในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รวมถึงการพัฒนาความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยควรนําเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา มาใชในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการอยาง
ตอเนื่อง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเขามาดูแลชวยเหลือและกํากับติดตามสถานศึกษาในการดําเนินการบริหาร
จัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 
เอกสารอางอิง 
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ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

TEACHER’S  SELF-DEVELOPMENT NEEDS IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE 
OFFICE OF PHETCHABUN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 

 

ณัฐธิดา  ปานโยมา1  รศ.ทิพวรรณ จันทรสถิตย 2 และ ดร.แขก  มูลเดช3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

3 คณบดี  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ      
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการในการ
พัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ครู จํานวน 318 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณ
คาสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชคา F-test  

      ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 โดยรวมและรายดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ การสราง
ผลงานทางวิชาการ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และการศึกษาตอ  (2) การเปรียบเทียบระดับความ
ตองการในการพัฒนาตนเองของครู จําแนกตามอายุและประสบการณการทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  สวนจําแนกตามระดับการศึกษาครูมีความตองการไมแตกตางกัน  (3)  ขอเสนอแนะในการพัฒนาตนเอง
ของครู คือการฝกอบรมดานการเรียนการสอนและเนื้อหาที่มีคุณภาพมากที่สุด 

 

คําสําคัญ  : ความตองการ, การพัฒนาตนเอง, ครู 
 

Abstract 
 

 The objectives of  the  research  were  to study the level of  teachers’ self-development needs in primary schools 
under the Office of Phetchabun  Primary Education  Service Area Office 3, to the compare the level of self-development 
needs of teachers and to study the suggestions on self-development of teacher needs. The sample were drawn from 318 
teachers. The instrument was a rating scales questionnaire. The Statistics for analyzing the data were percent, mean, 
standard deviation, and  F-test of hypothesis.  
 The results showed that. (1)  The level of teachers’ self-development needs in primary schools under the Office of 

Phetchabun  Primary Education  Service Area Office 3  in overall  and  in 5 aspects were at high level, which were ranked 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 525 

as follows; academic works creating, training, field trip studying, seminar attending and continue studying. (2)The level 

of teacher self-development needs according to age and experience were significantly different at statistical level of .05,  
but there is no different in the levels of education. (3)The suggestions for self-development of teachers were the best 

quality of trainings on teaching, learning, and contents. 
 

KEYWORDS: NEEDS, PERSONAL DEVELOPMENT, TEACHER 

 
1. บทนํา 

 คนเปนศูนยกลางการพัฒนา  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนา
คุณภาพคนเนื่องจาก  คน เปนทั้งเปาหมายสุดทายที่รับผลประโยชนและผลกระทบ ขณะเดียวกันก็เปนผูขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล  ในทาง เดียวกันการจัด
การศึกษาจะมีคุณภาพบังเกิดผลตามแนวทางที่วางไวนั้น ตองอาศัยครูเปนกําลังสําคัญ เพราะครูเปนตัวจักรในการกํากับ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อสรางสรรคและพัฒนาคนใหมีความสอดคลองกับแนวโนมของสังคมและประเทศชาติที่
กําลังเปลี่ยนแปลง  และการดําเนินงานของโรงเรียนจะสัมฤทธิ์ผลไดดวยดี จําเปนตองมีครูที่มีความรู ความสามารถดาน
ตางๆ ชวยปฏิบัติงานในโรงเรียนใหไดผลตามเปาหมายที่วางไว 

  ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาครูที่ตอเนื่องและมีความหลากหลายดวยวิธีการตางๆ จะมีสวนสําคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน และเพิ่มศักยภาพของครู  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความตองการในการพัฒนา
ตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   ซึ่งทําใหทราบ 
ความคิดเห็นและความตองการของครูที่มีตอการพัฒนาครูของโรงเรียนประถม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   และเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาครูตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3     ป
การศึกษา 2554  จํานวน 4  อําเภอ  รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,790  คน  โดยกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชใน  การวิจัยครั้งนี้ ไดแก  

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3   ที่กําหนดขนาดขึ้นโดย
ใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน(Krejcie and Morgan, 1970 : 608-609)ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
318  คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  ตอนที่ 2  เปนขอมูล

เกี่ยวกับระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท 
(Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)  และ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะของความตองการ
ในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3 ทั้ง 5 
ดาน ไดแก ดานการศึกษาตอ ดานการฝกอบรม ดานการประชุมสัมมนา ดานการศึกษาดูงาน และดานการสรางผลงานทาง
วิชาการ โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิดและแนวคิดตางๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรประมวลเขาดวยกัน  
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ    ศึกษาและสังเคราะหในขั้นตนของความตองการในการพัฒนาตนเองของครู   เพื่อ
กําหนดตัวแปรและขอรายการ  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและสังเคราะหในขั้นตนความตองการในการพัฒนาตนเองของ
ครู    นํามาวิเคราะหขอมูลและเนื้อหา  และสังเคราะหประมวลความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหไดขอ
รายการที่เหมาะสม  โดยพิจารณา ใหครอบคลุมเนื้อหาของแตละดานใหเหมาะสมและดีที่สุด โดยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
สรางคําถามใหครอบคลุมถึงความตองการในการพัฒนาตนเอง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 
ระดับ  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อ
พิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบ สอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน  และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5  ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ
ของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา  ซึ่ง
ทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง  0.60 -1.0   

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (L S. Cronbatch) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.94 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี่ (Frequency)         คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉลี่ย (Χ )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะหระดับความตองการทั้งหมด ที่มีผล
ตอความตองการในการพัฒนาตนเองของครู โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตางรายคูโดยใช LSD 
(Fisher's Least Significant Difference) 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยู

ในชวงอายุ 41 ปขึ้นไป  จํานวน  216  คน  คิดเปนรอยละ  67.90  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน  265 คน  คิดเปนรอย
ละ 83.30   และประสบการณการทํางานอยูในชวง  21 ปขึ้นไป  จํานวน 178  คน  คิดเปนรอยละ  56.00 

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  
ในภาพรวมระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 อยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ การสรางผลงานทางวิชาการ  การ
ฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมสัมมนา  และ การศึกษาตอ 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  จําแนกตาม อายุ โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายดาน  พบวา มีจํานวน 4 ดาน  ที่มีระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของ
ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการศึกษาตอ ดานการฝกอบรม ดานการประชุมสัมมนา  และ
ดานการศึกษาดูงาน  สวนดานการสรางผลงานทางวิชาการที่ระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูไมแตกตางกัน   
เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูระหวางชวงอายุ 22-30 ป  31-35 ป และ 36-40 ป  มี
ความตองการในการพัฒนาตนเองมากกวาผูที่มีชวงอายุ 41ปขึ้นไป 
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 ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จําแนกตาม ระดับการศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาผลการ
เปรียบเทียบรายดาน  พบวา ในแตละดานมีระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูไมแตกตางกัน 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายดาน  พบวา  ระดับความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทุกดาน  เมื่อเปรียบเทียบรายคู  พบวา  ความตองการในการพัฒนา
ตนเองของครูชวงอายุประสบการณระหวาง 11-15 ป และ 16-20 ป  มีความตองการในการพัฒนาตนเองมากกวาผูที่มีชวง
อายุประสบการณระหวาง 21 ปขึ้นไป 

 ขอเสนอแนะ ครูมีความตองการดานการฝกอบรมมากที่สุด รองลงมาคือ การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 อภิปรายผล จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3   สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี้  
(1)  ระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3  โดยรวมมีระดับความตองการในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก  รวมถึงรายดานทั้ง 5 ดาน  
อยูในระดับมากทุกดาน เชนเดียวกัน   การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาครูมีจิตสํานักที่ดีตออาชีพของตน
ตองการจะพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพมากกวาการมีอาชีพเปนครูเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการทํางานของตนเอง
ใหเหมาะสม  เปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู  เมื่อมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาทําให
เกิดความชํานาญในงานที่ทํามีการพัฒนางานอยูตลอดเปนผลดีตอตนเอง ในดานการสรางผลงานทางวิชาการทําใหไดรับ
วิทยฐานะสงผลตอความกาวหนาในหนาที่ที่สูงขึ้นและยังไดคาตอบแทนเพิ่มขึ้นทําใหมีรายไดในแตละเดือนเพิ่มขึ้น  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ คนึงนิจ  สีดา       (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของครูผูสอนใน
โรงเรียนกลุมปลวกแดงพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   พบวา  ความตองการในการ
พัฒนาตนเองของครูผูสอนโดยรวมมีความตองการอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายดานปรากฏวามีความตองการใน
การพัฒนาตนเองอยูในระดับมากทุกดาน  (2)  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการในการพัฒนาตนเองของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3  เมื่อจําแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา อายุและประสบการณการทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ วิขัมภประหาร (2539 : 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความตองการในการพัฒนาตนเองของขาราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
กลุมตัวอยางคือ ขาราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการมีความตองการในการพัฒนาตนเองอยูใน
ระดับมาก และขาราชการที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความตองการในการพัฒนาตนเองแตกตางกัน    แตเมื่อ
จําแนกตามระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน   ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มี
ระดับการศึกษาที่ตางกันแตมีความตองการในการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเหมือนกัน และลักษณะของความรูที่
จําเปนในการปฏิบัติงานเหมือนกัน  ดังนั้นครูในทุกระดับการศึกษา จึงมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานตนเองใหเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เชาวฤทธิ์ ขําเหล็ง 
(2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดกรุงเทพมหานครเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
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กลุมตัวอยาง คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 345 คน ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีการพัฒนาตนเองดานความรูดานวิชาชีพและเจตคติไมแตกตางกัน    (3)  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
พบวา  ขอเสนอแนะดานการฝกอบรมมีมากที่สุด  โดยเนนการฝกอบรมดานการจัดการเรียนการสอนที่มีระยะเวลาและ
คุณภาพของเนื้อหาการอบรมขอเสนอแนะ  อันดับรองลงมา คือ ขอเสนอแนะดานการศึกษาดูงานโดยเฉพาะการศึกษาดูงาน
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งสอดคลองกับความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีที่มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนและการดํารงชีวิต และขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการสรางผลงานทางวิชาการมีการเสนอแนะนอยที่สุด ซึ่งมีความ
เทากันกับดานการประชุมสัมมนา แสดงใหเห็นวาการสรางผลงานทางวิชาการ  ซึ่งหมายรวมถึงการสรางผลงานทางวิชาการ
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  มีความสัมพันธเทากับการประชุมสัมมนา  และเมื่อพิจารณาความถี่ของแตละขอเสนอแนะมี
ความใกลเคียงกัน 

 สรุปไดวา ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก ทุกดาน จะเห็นวาผูที่มีระดับอายุและประสบการณนอยยอมมี
ความตองการในการพัฒนาตนเองสูงกวากลุมที่มีอายุและประสบการณมาก  เมื่อจําแนกตามอายุและประสบการณการ
ทํางานจึงมีความแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการพัฒนา
ตนเองของครู     ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของครูกลุมที่มีอายุและประสบการณสูง  เพื่อเปนการพัฒนาครู
ตอไป 
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พฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน 
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบรูณ 

BEHAVIOR OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND TRASACTIONAL LEADERSHIP OF PRIVATE 
SCHOOLS ADMINISTRATORS IN PHETCHABUN PROVINCE. 
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บทคัดยอ      
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ  ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ  48 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจํานวน 96 คน แบงเปน ผูรับใบอนุญาต 48 คน 
และผูอํานวยการ 48 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งนี้มี 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
แบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนโดยดัดแปลงมาจากแบบทดสอบ MLQ-6S (Multifactor Leadership 
Questionnaire) ของ Bass and Avolio 

              ผลการวิจัยพบวา  (1)  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
พฤติกรรมภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับมาก  (2) จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูรับใบอนุญาต
และผูอํานวยการพบวาระดับความคิดเห็นของผูอํานวยการและผูรับใบอนุญาตโดยรวมมีความแตกตางกัน 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study and compare the level of opinion leadership behavior change and 
exchange of private schools in Phetchabun Province. Population used in this study Director in Phetchabun Province 48 
students each, two people, including 96 who is a licensee 48 and director of the 48 subjects used in this study is a guide to 
the behavior, leadership changes and Share of Private School Administrators is adapted from the MLQ-6S (Multifactor 
Leadership Questionnaire) of Bass and Avolio. 

The results showed that (1) A private school in Phetchabun Province behavior change in leadership at a 
highlevel (2) A comparative analysis of opinion between the licensee and the director of the opinion of the director and 
the licensee. 
KEYWORDS : BEHAVIOR, LEADERSHIP, AND CHANGE, EXCHANGE 
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1. บทนํา 
  ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานภาวะผูนําเสียใหม  

จากภาวะผูนําแบบเกาที่เนนการใชคําสั่งและการกํากับควบคุม  ผูนํา     มักบริหารงานเดิมซ้ําแลวซ้ําอีก  จนกระทั่งกลายเปน
งานประจําและพยายามรักษาสภาพเดิมที่ดีอยูแลวเอาไว   เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง  โดยจะมุงเนนการใช
ทรัพยากรใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการเทานั้น  ปรับเปลี่ยนสูภาวะผูนําแบบใหม  ที่มุงเนนผูนําที่มีความรูความสามารถ  
มีมุมมองที่กวางไกล  ทันโลกทันเหตุการณ  มีความยืดหยุน  และพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  นอกจากนี้
ผูนํายังจะตองเปนผูที่ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู    อยางตอเนื่องในองคการ  เพื่อนําองคการไปสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรู  ในอนาคต สําหรับโรงเรียนเอกชนเปนองคการทางสังคมองคการหนึ่ง ที่มีภาวะหนาที่ใหบริการทางการศึกษา ซึ่ง
ควรจะตองรับผิดชอบทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการดังกลาวที่ตนจัด เพราะการศึกษาถือกันวาเปนการบริการ 
และเปนสินคาสาธารณะ  (Public Goods) ที่มีผล    ทั้งโดยตรงและโดยออมตอผูบริการและสังคมโดยรวม ดังนั้นโรงเรียน
เอกชนที่ดีควรเปนโรงเรียนที่สามารถใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพของโรงเรียนควรครอบคลุมภารกิจของ
โรงเรียนทุกดานที่สามารถทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของการศึกษานั้น ๆ กําหนดไว รวมทั้งมี
ความสอดคลองกับความตองการของสังคม พอสรุปไดวาปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานยอมขึ้นอยูกับสมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ (อมรชัย  ตันติเมธ , 2532 : 16) และภาวะผูนําที่ผูนํามี
อิทธิพลตอผูตามในการที่จะทําใหผูตามมีความเต็มใจและมีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหบรรลุผล คือ ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational Leadership) ของบาส (Bass , 
1990 : 67) ซึ่งมีแนวคิดวาผูนําจะตองเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามใหเกิดความพยายามที่เกินเปาหมาย ที่กําหนด 
ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และคุณธรรมของผูตามใหสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคการใหบรรลุผล
สําเร็จ โดยการชักชวนชี้นําใหผูรวมงานมีความยินดี เต็มใจ    ใหความรวมมือ และขณะเดียวกันก็ตองพัฒนา ยกระดับ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณธรรมของผูรวมงานใหมีวุฒิภาวะสูงขึ้น  อีกทั้งทฤษฎีภาวะผูนําของ Bass  มุงเนนใหผูบริหาร
ตระหนักถึงความจําเปนขององคการที่จะตองมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใหองคการสามารถอยูรอดในสังคมที่มีการพัฒนาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแขงขันนอกจากนี้งานวิจัยของ(กมลวรรณ ชัยวาณิชศิริ , 2536 : 23) ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ
กับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน พบวา ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และแบบเปลี่ยนสภาพ
ของ Bass  สามารถทํานายประสิทธิผลของเอกชนไดและ (อภิวรรณา   แกวเล็ก ,2542 : 54) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สักกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 พบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและ
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

  ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาการที่จะพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่สําคัญบุคคลหนึ่ง ที่จะทําใหการบริหาร
โรงเรียนประสบความสําเร็จ ผูบริหาร หรือ ผูนําสถานศึกษาถือวาเปนผูนําของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผูนําหรือผูบริหารนั้น
จะตองใชความพยายาม ความสามารถทางดานการบริหารการศึกษาและ        การบริหารดานตาง ๆ ตลอดจนใชการเปนผูนํา
เปนอยางมากในการปฏิบัติหนาที่ในการประสานงาน ประสานความคิด การสรางขวัญกําลังใจ การสรางแรงจูงใจใหกับ
ทีมงานหรือครูผูรวมงานใหมีความรวมมือรวมใจ มีความพึงพอใจและมีความรักใครสามัคคีในหมูคณะในการปฏิบัติงานทุก
อยาง เพื่อไปสูจุดหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ   จํานวน  96 คน จาก 48 

โรงเรียน ๆ ละ 2 คน แบงเปนผูรับใบอนุญาต 48 คน และผูอํานวยการโรงเรียน 48 คนของปการศึกษา 2554 
             เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  จํานวน 4 ขอตอนที่ 2  เปนคําถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชน มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) 5 ระดับ  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ    ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมลักษณะการใชภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนวิธีการสรางแบบสอบถามและการสรางเครื่องมือแบบมาตรสวนประมาณคาเพื่อใช
ในการวิจัยจากเอกสารตางๆสรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตคําถามใหครอบคลุมตามขอบเขตพฤติกรรมภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนโดยคํานึงวัตถุประสงคของการวิจัย และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปขอคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบ สอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน  และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5  ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ
ของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่ง
ทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง  0.50 -1.0   

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผูบริหารโรงเรียนที่มิ ใช
กลุมประชากรจํานวน  30  คนและวิ เคราะหหาค าความเชื่ อมั่น  (Rel iabi l i ty)  แบบสอบถามทั้ งฉบับโดย
ใช วิธีคํานวณหาค าสัมประสิทธิ์ แอลฟา  (Alpha-Coeff ice in t )  ของครอนบาค  (บุญชม  ศรีสะอาด ,  2545 :  
99)  ปรากฏวา แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
              สรุปลักษณะทั่วไปของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ตําแหนง เปนผูรับใบอนุญาตและ

ผูอํานวยการเทากับ คือ รอยละ 50 จําแนกตามอายุ รอยละ 51.10 มีอายุ 51 ปขึ้นไป รองลงมาคืออายุต้ังแต 41-50 ป จําแนก
ตามระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน รอยละ 48 ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 20 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ตํ่ากวา 11 ป ลงมา 
รอยละ 32.70 และวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

               ผลการวิเคราะหขอมูลระดับผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพและพฤติกรรมภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับมาก    

ผลการเปรียบเทียบระดับจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการ
พบวาระดับความคิดเห็นของผูอํานวยการและผูรับใบอนุญาตโดยรวมมีความแตกตางกัน 

    ขอเสนอแนะ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนควรประเมินภาวะผูนําของตนเองตามความเปนจริงอยูเสมอโดยอาจ
สังเกตจากผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาวาบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดและสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผูรวมงาน  เพื่อใชเปนขอมูลปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน ผูบริหารควร
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ตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน เพื่อนําไปสูการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ผูบริหารควรเปดใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางมีเหตุผล เนื่องจากผูรวมงาน คือ กระจกสะทอนถึงการมี
ภาวะผูนําของผูบริหารไดดีที่สุด  

 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนจังหวัดเพชรบูรณ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล  ดังนี้  (1)  จากพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบ
แลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณพบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ มีพฤติกรรม
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสูงสุดอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณมีความ
ต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้น  จากการปฏิรูปการศึกษาที่เปดโอกาสใหเอกชนจัดการศึกษามาขึ้น  ทําให
เกิดการขยายตัวแขงขันในการใหบริการในการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดการการศึกษาที่มุงเนนในเรื่องของคุณภาพทาง
การศึกษา  ซึ่งจะเห็นไดจากมีการประกันคุณภาพการศึกษา    ที่ดําเนินการโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  และรวมทั้งโรงเรียนเอกชนยังตองจัดการศึกษาแขงขันกับโรงเรียนรัฐบาลที่ไดเปรียบทั้งในดาน
งบประมาณและคุณภาพของครูผูสอน  ซึ่งในการในความเสียเปรียบดังกลาวทั้งดานงบประมาณและคุณภาพของครูผูสอน
นั้น   ผูบริหารโรงเรียนเอกชนตองใชสภาวะผูนําที่สามารถทําครูในโรงเรียนเกิดความรักและความผูกพันตอโรงเรียน  มี
ความมุงมั่นในการทํางาน  มีการทํางานรวมกันเปนทีม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ขึ้นตอโรงเรียนที่ตอบสนองตอความตองการดานคุณภาพของการศึกษาและการแขงขันที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และในขณะเดียวกันครูในโรงเรียนก็เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานถึงแมวาเงินเดือนหรือคาตอบแทนจะ
ไมเทียบเทากับครูในโรงเรียนรัฐบาล  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจึงตองมีพฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบ
แลกเปลี่ยนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ที่ไดรับการยอมรับวามีความ
สอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา วาบทบาทของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นในองคการ และผูนํากับผูตามจะผูกพันตอกันอยางมั่นคงโดยจะมุงเนนการมีสวน
รวมกันระหวางผูนําและผูตามใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองคการโดยการกระตุนใหผูตามพัฒนาจากการทํางานเพื่อ
ประโยชนสวนตน มาเปนการทํางานเพื่อผลประโยชนขององคการโดยรวม  (สุเทพ พงคศรีวัฒน 2544 : ก)  และสอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎี แลกเปลี่ยนทางสังคมโดยการเนนการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหวางผูนํากับผูตาม  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ผูนําและผูตามมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ตางพึ่งพาซึ่งกันและ
กันเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนบางอยาง ตางฝายตางอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน และตางฝายตางก็ไดผลประโยชน
ตอบแทน  ผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่สัญญาวาจะใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทนถาหากผูตามยินยอมทําตาม
ขอเสนอของผูนํา  ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะใหบางสิ่งบางอยางที่ผูตามตองการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ผูนําตองการนั้นคือ 
“ผูนําจะใหอะไรบางเพื่อที่จะไดรับอะไรบางอยางเปนการตอบแทน”   ในสภาพเชนนี้ผูนําจะมีอิทธิพลมากเพราะผูตาม
มักจะสนใจแตในสิ่งที่ผูนําตองการ (Huhnert and Lewis 1987)  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ จึงมีสภาพ
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและสภาพภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับสูง  สอดคลองกับ สุเทพ พงคศรีวัฒน(2544) ที่
กลาววาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะชวยเสริมซึ่งกันและกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  การที่
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะประสบความสําเร็จไดน้ัน  จําเปนตองอาศัยทักษะภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเปนพื้นฐานดวย  นั่น
คือหากจะเปนผูนําที่มีประสิทธิผลอยางแทจริงแลว จะตองเปนทั้งผูนําแบบแลกเปลี่ยน(Transactional Leader) และผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (Transformational Leader) ควบคูกันไปดวย ซึ่งสอดคลองกับเอนดริก (Endrick 1988)     ที่ศึกษาลักษณะ
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ภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในเมืองใหมีประสิทธิผลโดยวิจัย    เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวาผูอํานวยการ
ใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนในระยะแรกเริ่ม และตอมาใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในการดําเนินงานจนสามารถ
ปรับปรุงโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผล (2)  สภาพสภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวมอยูในระดับมากกวาสภาพสภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยน อภิปรายเปนรายองคประกอบที่อยูในระดับมาก ไดแก องคประกอบที่ 4 การมุงความสัมพันธเปนราย
คน   ตองการใหครูในโรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถ  เต็มสติปญญา และดวยความทาทายตอความสําเร็จที่เกิดขึ้น 
แตในขณะเดียวกันก็ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผลงานที่ไดปฏิบัติใหตอโรงเรียนของตน ซึ่งในเรื่องนี้สอดคลองกับ 
แบสและอะโวลิโอ (Bass & Avolio 1992) ที่ไดอธิบายไววาการมุงความสัมพันธเปนรายคน เปนพฤติกรรมของผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ ที่มุงเนนความสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศของการทํางานที่ดี ดวยการใสใจรับรูและพยายามตอบสนองตอ
ความตองการเปนรายบุคคลของผูตาม ผูนําจะแสดงบทบาทเปนครู พ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการชวยเหลือผูตาม
ใหพัฒนาระดับความตองการของตนสูระดับสูงขึ้น องคประกอบที่ 2 ความเสนหา  เปนพฤติกรรมของผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพแสดงออกดวยแบบตัวอยางบทบาทที่เขมแข็งใหผูตามมองเห็น เมื่อผูตามรับรูพฤติกรรมดังกลาวของผูนํา  ก็จะเกิดการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดขึ้น ซึ่งปกติ  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีการประพฤติปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรม และ
จริยธรรมสูงจนเกิดการยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม  ดังนั้นจึงไดรับการนับถืออยางลึกซึ้งจากผูตาม     พรอมทั้งไดรับ
ความไววางใจอยางสูงอีกดวย  ผูนําจึงสามารถจะทําหนาที่ใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผู
ตามโดยสาระแลว  องคประกอบดานความเสนหาบงบอกถึงการมีความพิเศษสามารถของบุคคลซึ่งจะสงผลใหผูอื่นเต็มใจที่
จะปฏิบัติตามวิสัยทัศนที่บุคคลนั้นกําหนดไว (3)  สภาพสภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
พิจารณาเปนรายองคประกอบอยูในระดับมากทุกองคประกอบ คือ องคประกอบที่ 5 การใหรางวัลตามสถานการณการให
รางวัลตามสถานการณ เปนการวัดระดับที่ผูนําแจงใหผูตามทราบถึงเงื่อนไขของการทํางานกับผลตอบแทนที่จะไดรับ โดย
ย้ําความคาดหวังที่ทานมีตอเขา และพฤติกรรมที่ทานแสดงการยอมรับในผลงาน องคประกอบที่ 6 การบริหารแบบวางเฉย 
(เชิงรุก-เชิงรับ) เปนการประเมินวาผูนําไดบอกเงื่อนไขของการทํางานแกผูตามหรือไม บอกมาตรฐานของงานที่พอใจ และ
การมีทัศนะหรือความเชื่อของผูนําทํานอง “ถายังไมพัง ก็ยังไมซอม” เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณตองการใหครูเขาใจถึงสภาพของผูบริหารใหทัศนะวาผูนําแบบแลกเปลี่ยน ใชการใหรางวัลเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการยินยอมปฏิบัติตาม ผูตามใหความไววางใจมีความรูสึกที่ช่ืนชม ใหความจงรักภักดี  และความเคารพนับ
ถือตอผูนํา จนสามารถสงผลใหเกิดแรงจูงใจตอผูตามโดยทําใหพวกเขาตระหนักในความสําคัญของผลงานตลอดจนโนม
นาวจิตใจของผูตามใหเปลี่ยนจากการเห็นแกผลประโยชนของตนเองมา เปนการเห็นประโยชนตอสวนรวมและหมูคณะ
แทน อีกทั้งยังกระตุนใหผูตามยกระดับของความตองการที่สูงขึ้นกวาเดิมในขณะที่การบริหารแบบวางเฉย (เชิงรุก-เชิงรับ)
เปนพฤติกรรมผูนําแบบแลกเปลี่ยน ที่ใชวิธีการทํางานแบบเดิมและปลอยใหเปนไปตามสถานภาพเดิมตราบเทาที่วิธีการ
ทํางานแบบเกายังใชไดผล  แตจะเขาไปแทรกแซงก็ตอเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นหรือทํางานไดตํ่ากวามาตรฐาน   โดยผูนําที่
จัดการแบบมีขอยกเวนเชิงรุก (Active Form) จะแสดงออกทางพฤติกรรมเขาไปกํากับตรวจสอบลูกนองอยางใกลชิดวาไดทํา
ผิดหรือฝาฝนระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดหรือไม  หากตรวจสอบพบผูนําก็จะใชมาตรการเขาแกโดยทันที  ซึ่งพฤติกรรมของ
ผูนํามักจะมีลักษณะของการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement ) แกผูตามและการใหรางวัลตามสถานการณ เปน
การวัดระดับที่ผูนําแจงใหผูตามทราบถึงเงื่อนไขของการทํางานกับผลตอบแทนที่จะไดรับ โดยย้ําความคาดหวังที่ทานมีตอ
เขา และพฤติกรรมที่ทานแสดงการยอมรับในผลงาน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ 
(2536) ซึ่งไดนําแบบสอบถามภาวะผูนําพหุปจจัย (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ไปทดลองใชกับ
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 56 คน โดยเปนผูบริหารโรงเรียนรัฐบาล 37 คน และ
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โรงเรียนมัธยม 19 คน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนมีภาวะผูนํา การใหรางวัลตาม
สถานการณ (0.70)  การบริหารแบบวางเฉย  (0.69)และการบริหารแบบปลอยตามสบาย (0.68) อยูในระดับมากตามลําดับ   

 สรุปไดวา ระดับความคิดเห็นผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการตอพฤติกรรมของผูบริหารแบบเปลี่ยนสภาพ
องคประกอบที่ 2 การดลใจ แตกตางกันสวนองคประกอบที่ 1,3 และ4 ไมแตกตางกัน และความคิดเห็นของพฤติกรรมภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนพิจารณาเปนรายองคประกอบไมแตกตางกันทั้ง 3 องคประกอบซึ่งหมายถึงผูอํานวยการมีความใกลชิด
ในเรื่องของภาวะผูนําซึ่งตองใชกับบุคลากรในสถานศึกษาและงานการจัดการศึกษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพบริบท 
สังคม เศรษฐกิจและเปาหมายของการศึกษาของชาติเรียกวาเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงจึงมีระดับความคิดเห็นมากกวาผูรับ
ใบอนุญาต 
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ความคาดหวงัของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการที่มีตอสมรรถนะ 
ของนักศึกษา สาขางานยานยนตในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ 

EXPECTATION OF INDUSTRIAL SERVICE ENTREPRENERS TOWARD STUDENTS’ COMPETANCIES IN 
AUTOMOTIVE FIELD IN VOCATIONAL INSTITUTES, PETCHABUN PROVICE 

 
ดรุณวรรณ แสนสําราญ1  รศ.ประทุม แปนสุวรรณ2   

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคาดหวังของประกอบการ ประเภท
อุตสาหกรรมบริการ ที่มีตอสมรรถนะของนักศึกษา สาขางานยานยนต และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ในดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา  ดานความรู และดานทักษะ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  ผูประกอบการหรือ ผูจัดการในสถานประกอบการ  ประเภท
ศูนยบริการ หัวหนาชาง และชางเทคนิคที่บริการซอมเครื่องยนต จํานวนสถานประกอบการ 69 แหง รวม 226 ฉบับ  ซึ่งเปน
ประเภทศูนยบริการภาคอุตสาหกรรมบริการซอมเครื่องยนตอยูในเขตจังหวัดเพชรบูรณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยครอบคลุมสมรรถนะ 3 ดาน คือ ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา  ดานความรู และดานทักษะ
ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติภาคบรรยาย  

ผลการวิจัยพบวา 
ภาพรวม ผูบริหาร หัวหนาชาง หัวหนาแผนกและชางยนตหรือชางซอมบํารุง มีความคาดหวังตอองคประกอบ

ตนแบบสมรรถนะดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา  ดานความรู และดานทักษะของนักศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X )80.3=  ทุกองคประกอบ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมาไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา 

( X )17.4= ดานทักษะ ( X )66.3=   และดานความรู ( X )58.3=  
ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา พบวา ผูบริหาร หัวหนาชาง หัวหนาแผนกและชางยนตหรือชางซอมบํารุง มีความ

คาดหวังตอองคประกอบตนแบบสมรรถนะดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนาของนักศึกษา สาขางานยานยนต จังหวัดเพชรบูรณ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X )17.4=  ทุกองคประกอบ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกในแต

ละดาน คือ ดานความรับผิดชอบ ( X )25.4=  ดานการปฏิบัติงาน ( X )18.4= และดานนักบริการ ( X )17.4=  
ดานความรู (ทฤษฏี) ที่พึงปรารถนา พบวา ผูบริหาร หัวหนาชาง หัวหนาแผนกและชางยนตหรือชางซอมบํารุง มี

ความคาดหวังตอองคประกอบตนแบบสมรรถนะดานความรู (ทฤษฏี) ที่พึงปรารถนาตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขา

งานยานยนต จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58)  ทุกองคประกอบ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย 3 อันดับแรกในแตละดาน คือ ความรูดานเบรกและชวงลาง ( X  = 3.88)  ความรูดานเครื่องยนต ( X  = 3.73)  

และดานเคาะ ปะผุ ตัวถัง ( X  = 3.66)   
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ดานทักษะที่พึงประสงค พบวา ผูบริหาร หัวหนาชาง หัวหนาแผนกและชางยนตหรือชางซอมบํารุง มีความ
คาดหวังตอองคประกอบตนแบบสมรรถนะดานทักษะที่พึงประสงคตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขางานยานยนต 

จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.64)  ทุกองคประกอบ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 

อันดับแรก คือ ความรูดานเบรกและชวงลาง( X  = 3.89)  ความรูดานเครื่องยนต ( X  = 3.76)  และดานเคาะ ปะผุ ตัวถัง 

( X  = 3.71)   
 

คําสําคัญ  : ความคาดหวัง, ผูประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการ, สมรรถนะ,  
 

Abstract 
 

This researching is the survey and it’s pointing to study in expectation of industrial service entreprenrs toward 
students’ competancies  in automotive fiele in vocational institutes,petchabun provice.  for knowledge, skill and desirable 
habit nature. 

The group of example is consist of the employers, the Manager of the workplaces , service centers, the head 
of workers and technicians. Technicians. There are 69 workplaces and included 226 editions that have been service 
centers to fit the engines in Phetchabun area. 

About the equipments to use for research were the questionnaires would be 3 scales that skill, and the 
desirable of habit nature, knowledge and would be 5 scales estimations by data analysis with descriptive statistics. 

The result of study shown that , the Administrator , the Head of Mechanic and the Engineman have the 
expectation to consist of desirable and capability all of knowledge and skill of students. The best level is average of 3.80 
every factor, from maximum to minimum, desirable of habit nature for average 4.17, skill for 3.66 and knowledge for 
3.58. 

About desirable of habit nature shown that the Administrator, the head of Automotive Department or 
Engineman would be efficiency expectation for desirable of habit nature of Phetchabun Automotive Students. All of the 
average is 4.17 of every factor, by from maximum to minimum for 3 levels. The first is responsible is average 4.25.  The 
second is operation is 4.18 and the third is service man = 4.17. 

About the desirable knowledge (theory) shown that , the Administrator, the Head of Automotive Department 
or the Engineman would be efficiency expectation for desirable of habit nature of  Phetchabun Automotive Students. All 
of the the average is 3.58 every factor, by maximum to minimum, and 3 levels, At the first is break and wheel housing, 
average is 3.88, the motor is 3.73 and body repairing is 3.66 

About skill desirable shown that The Administrator, the head of Automotive and Auto or the Engineman 
would have the Efficiency of Expectation and skill desirable to the operation of Phetchabun Automotive Students. The 
most of average is 3.64 every factor and from maximum to minimum. The first of level is break and wheel housing is 
3.89, motor knowledge is 3.76  and body repairing is 3.71. 
KEYWORDS : EXPECTATION, INDUSTRIAL SERVICE ENTREPRENERS, COMPETANCIES 
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1. บทนํา 
 ปจจุบันการพัฒนาคนใหตรงตามสมรรถนะวิชาชีพถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้

เนื่องจากคนเปนผูที่มีความสําคัญในการประกอบธุรกิจและเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารธุรกิจ 
ประเทศไทยใหความสําคัญตอการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ซึ่งเห็นไดจากการอาชีวศึกษาไดจัดกระบวนการจัด

การศึกษาเพื่อเขาสูชีวิตการทํางานหรือประกอบอาชีพเปนการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองตามความตองการและความคาดหวังของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมตลอดจนความกาวหนา ทั้งทางดานเทคโนโลยี ดังนั้นจึงพบวาผูที่สําเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาจึงเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ  

อาชีวศึกษา เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนเกิดทักษะ มีฝมือที่จะประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต ตลอดจน
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น  เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดในสถานประกอบการและเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการนั้นๆ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรเปนสวน
หนึ่งในการสํารวจถึงความคาดหวังของผูประกอบการตอสมรรถนะวิชาชีพของผูเรียนในสถานศึกษา 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการที่มีตอ
สมรรถนะของนักศึกษา สาขางานยานยนต  และขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อนําผลวิจัยไปใชในการวางแผนพัฒนาการเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษา สาขางานยานยนต
กอนที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงนั้น การเรียนการสอนจะตอง
เพิ่มสมรรถนะที่ตรงตามความคาดหวังของผูประกอบการและสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของ
ตลาดแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณดวย 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

                1) ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการสาขางานยานยนตที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการประเภท

อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ในป 2555  จํานวนทั้งสิ้นรวม 545 คน ซึ่ง
สามารถจําแนกตามตําแหนงงานไดแกผูบริหาร จํานวน 85 คน หัวหนาชางหรือหัวหนาแผนกงานยานยนต จํานวน 138 
คน และชางยนต หรือชางซอมบํารุง จํานวน 322 คน  

                2) กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการสาขางานยานยนตที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจดทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ในป 2555  โดยใชเกณฑการ
กําหนดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie and Morgan (1970 :608-609) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) จําแนกตามตําแหนงงาน จํานวนทั้งสิ้น 226 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 69 คน หัวหนาชางหรือ
หัวหนาแผนกงานยานยนต จํานวน 69 คน และชางยนตหรือชางซอมบํารุง จํานวน 88 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือที่ใชในการศึกษาความคาดหวัง
ของผูประกอบการตอสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา สาขางานยานยนต ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณใน
ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคาดหวังของผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาชางหรือหัวหนาแผนก และชาง
ยนตหรือชางซอมบํารุง จากสถานประกอบการ 69 แหง จํานวนชุดแบบสอบถาม 226 ชุด แบงเปน 2 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) มุงสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย ช่ือสถานประกอบการ ที่ต้ัง ตําแหนง วุฒิการศึกษาและ ประสบการณ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ มุงสอบถามความ 
คาดหวังที่มีตอพฤตินิสัยที่พึงประสงค ความรู (ทฤษฏี) และทักษะ (การปฏิบัติงาน) ตามความคาดหวังของผูตอบ

แบบสอบถามที่มีตอนักศึกษาสาขางานยานยนต  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ     

               1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของผูประกอบการตอ
สมรรถนะ นักศึกษา สาขางานยานยนต และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาคอุตสาหกรรมบริการในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

               2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขอที่ 1 มาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามความคาดหวังของ
ผูประกอบการตอสมรรถนะ นักศึกษา สาขางานยานยนต และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาคอุตสาหกรรมบริการ
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 

               3. สรางแบบสอบถามความคาดหวังของผูประกอบการตอสมรรถนะ นักศึกษา สาขางานยานยนต และ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาคอุตสาหกรรมบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ  

               4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามและนํามาปรับปรุงแกไข 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง พบวาผูประกอบการสาขางานยานยนต จังหวัดเพชรบูรณ ที่

ดําเนินกิจการในภาคอุตสาหกรรมบริการโดยสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และการดําเนินกิจการ
ดานบํารุงรักษาเครื่องยนต ซอมเครื่องยนต ดวยความชํานาญในงานที่ไดกระทํา ซึ่งความชํานาญในงานดังกลาวจะเกิดจาก
การมีประสบการณในการทํางานที่มีมากกวา 10 ป ขึ้นไป 

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัย  3 ขอ มีดังนี้ 
1. ความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีตอสมรรถนะของนักศึกษา สาขางานยาน

ยนต ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวม มีความคาดหวังในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมี
ความคาดหวังระดับมากทุกดาน  

2.  การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีตอสมรรถนะของ
นักศึกษา สาขางานยานยนต ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามประสบการณในการทํางานที่ตางกัน มี
ความคาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายคาความแตกตางกันเปนรายคูดังตอไปนี้ 

2.1  ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา องคประกอบความขยันอดทน ความคาดหวังของ ผูประกอบการ 
ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีประสบการณชวงเวลา ตํ่ากวา 5 ปและมากกวา 10 ป มีความคาดหวังแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ไมแตกตางกัน 

2.2  ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา องคประกอบความรับผิดชอบ   ความคาดหวังของ ผูประกอบการ 
ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีประสบการณชวงเวลา ตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 5 – 10 ปและมากกวา 10 ป มีความคาดหวัง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ไมแตกตางกัน 
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2.3  ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา องคประกอบการเปนนักบริการ   ความคาดหวังของ ผูประกอบการ 
ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีประสบการณชวงเวลา ตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 5 – 10 ปและมากกวา 10 ป มีความคาดหวัง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ไมแตกตางกัน 

2.4  ดานความรู องคประกอบความรู เกี่ยวกับงานเรื่องงานเบรกครัช ชวงลาง   ความคาดหวังของ 
ผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ที่มีประสบการณชวงเวลา ตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 5 – 10 ปและมากกวา 10 ป มี
ความคาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ไมแตกตางกัน 

2.5  ดานความรู  องคประกอบความรู เกี่ยวกับงานงานเรื่องงานเคาะ  ปะ  ผุ    ความคาดหวังของ
ผูประกอบการ ที่มีประสบการณในการทํางานชวงเวลา ตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 5 – 10 ป และมากกวา 10 ปมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ไมแตกตางกัน 

2.6  ดานความรู องคประกอบความรูเกี่ยวกับเครื่องยนต   ความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภท
อุตสาหกรรมบริการ ที่มีประสบการณชวงเวลา ตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 5 – 10 ปและมากกวา 10 ป มีความคาดหวังแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ไมแตกตางกัน 

3.  ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ของผูประกอบการ ประเภท
อุตสาหกรรมบริการ  จังหวัดเพชรบูรณ สรุปไดดังนี้  

3.1  ดานพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา   ผูประกอบการ  ประเภทอุตสาหกรรมบริการเสนอแนวทางให
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ เพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมการเรียนการสอนในแตละ
ดาน ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติงาน และดานนักบริการ  

3.2  ดานความรู ผูประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการเสนอแนวทางใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดเพชรบูรณ เพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมการเรียนการสอนในแตละดาน ดังนี้ ความรูดานเบรกและ
ชวงลาง ความรูดานเครื่องยนต และดานเคาะ ปะผุ ตัวถัง 

3.3  ดานทักษะ ประเภทอุตสาหกรรมบริการ เสนอแนวทางใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ  
เพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมการเรียนการสอนในแตละดาน ดังนี้ ทักษะดานเบรกและชวงลาง ทักษะ
ดานเครื่องยนต และทักษะดานเคาะ ปะผุ ตัวถัง 
 
อภิปรายผล   

จากการศึกษาครั้งนี้พบวาสมรรถนะตามความคาดหวังของผูประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมบริการที่มีตอ
สมรรถนะของนักศึกษา สาขางานยานยนต ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความ
คาดหวังในทุกขอ อยูระดับมาก เมื่อทําการพิจารณาเปนรายขอจะพบวา ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมบริการมีความ
คาดหวังใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ มุงพัฒนาและผลิตกําลัง แรงงานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานพฤติ
นิสัย ทักษะหรือแมกระทั่งความรูในเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับงานตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมนั้นมีความคาดหวังวาเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรแลวนักศึกษาจะตองมีพฤตินิสัยที่ดีเกี่ยวกับการรับผิดชอบตอ
หนาที่ เปนคนซื่อสัตยไมหยิบฉวยสิ่งของของคนอื่น รูหนาที่ ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความคิด
สรางสรรค ซึงจากผลการวิจัยดังกลาวไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มังกร   หริรักษ ( 2550 ) ที่ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมตามความตองการของสถานประกอบการ 
ผลการวิจัยดังกลาว พบวา สถานประกอบการทั้ง 3 ขนาดมีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 5 ดานตรงกัน คือ 1) 
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ความรับผิดชอบ 2) ความมีวินัยในตนเอง 3) ความผูกพัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ และขอที่ 5 คือ ความรูและทักษะวิชาชีพ 
อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของคณะกรรมการดําเนินการวิจัยสถาบันการอาชีวภาคตะวันออก 2 ( 2548 ) ซึ่งไดทําการวิจัย
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาความตองการกําลังคนของสถานประกอบการในเขตชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัย
ดังกลาวพบวา สถานประพกอบการมีความตองการคุณลักษณะของผูจบหลักสูตร ซึ่งเนนเรื่องดานคนดีโดยมีคาเฉลี่ย 4.49 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และคุณลักษณะดานคนเกงมีคาเฉลี่ยที่ 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ในคุณลักษณะดานคนดี 
พบวา ความตองการและคาดหวังในระดับมากที่สุด คือ ไมทุจริตตอหนาที่เพื่อผลประโยชนแกตนเองและผูอื่น ที่คาเฉลี่ย 
4.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.38 รองลงมาคือการรักษาเวลาและการใหความสําคัญของเวลาในการปฏิบัติงาน ในดานคนเกง
คือ การที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ ในดานการจัดการเรียนการสอนจะพบวา ผลการวิจัยดังกลาวนั้น
สถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาครูใหมีความรูและมีทักษะที่ดี มีความสามารถในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษาไดดีตาม
ไปดวย 

 กลาวโดยสรุป พบวาสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ไมวาจะเปนในเรื่อง
เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทั้งนี้เพราะปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานยานยนตมาก เหตุนี้จึงเปนผลให
สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการ จึงมีความตองการ ชางที่มีความรูและชํานาญงานสายอาชีพ ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่สถานศึกษาตองเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อทําการฝกฝนงานใหทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ  
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บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการเรียนการสอน 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3 
THE  ROLE OF ADMINISTRATOR IN PROMOTION LOCAL WISDOM FOR  

LEARNING - TEACHING MANAGEMENT IN ADMINISTRATOR AND TEACHER OPINIONS  
UNDER PHETCHABUN PRIMARY  EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 
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บทคัดยอ      

 

 ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารและครู จํานวน  320  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  มีคาความเชื่อมั่น 0.97  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา  (1)   บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต  3  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมากไดแก  ดานการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูโรงเรียนมาก
ที่สุด  รองลงมา  คือ  ดานการนํานักเรียนออกไปสูแหลงภูมิปญญาทองถิ่น  และดานการบริหารจัดการของโรงเรียน 
ตามลําดับ   (2)   การวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอนตามความคิดเห็นระหวางผูบริหารและครู โดยรวมและรายดาน  พบวา  ไมแตกตางกัน   

 
คําสําคัญ  : บทบาทผูบริหาร, การสงเสริม, ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 
Abstract 

 

 The aim of this research  were to study and  to compare the roles of  administrators in the application of the local 
wisdom to the instructional  management  of  Phetchabun  Primary  Education  Service   Area   Office   3. The samples 
used in this study were 320 principals and teachers and the instrument to collect data was  the  rating  scale questionnaire, 
with the reliability of  0.97. Data was analyzed using mean, standard deviation and t-test. 
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 The results showed that (1)the roles of administrators in application of the local wisdom in instructional 

management  in the opinions of school principals and teachers of Phetchabun Primary Education Service Area Office 3, 
considering  in  the overall were at high level as well as in each aspect were also at high level,  ranking from bringing the 

local wisdom into the school,  the introduction of students to the local wisdom  resources  and  the school management, 

respectively. (2)There is no significant in comparative analysis of the roles of administrators in application of the local 

wisdom  in the opinions of  school  principals and teachers at Phetchabun  Primary  Education  Service Area Office 3, 
both in overall and in each aspect. 

 

KEYWORDS: ADMINISTRATOR, PROMOTION, LOCAL  WISDOM 

 
1. บทนํา 
  ในระบบการศึกษามีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทและหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัดอื่นๆ  เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเปนตัวกลางที่จะ
เช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดในระดับชาติ  ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถิ่น  เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่นและ
คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติจึงมีความจําเปนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะตองมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นใหมากที่สุด 

ดังนั้น  ผูวิจัยเห็นวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตองมีการบริหารจัดการที่ดี  ดวย
เหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต  3   ซึ่ง
ทําใหทราบวา  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  มีบทบาทในการสงเสริม
การใชภูมิปญญาทองถิ่น  และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก  ผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต  3  ป

การศึกษา  2554  รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,000  คน  แบงเปนผูบริหาร  210  คน  ครู  1,790  คน  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้  ไดมาจากผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3   ปการศึกษา  
2554  โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางการสุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน(Krejcie and Morgan, 1970:608-
609) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  320  คน แบงเปนผูบริหาร จํานวน 30  คน และครูผูสอน จํานวน  290 คน โดยดําเนินการสุม
ตัวอยางแบบแบงช้ัน  (Stratified Random  Sampling)    

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามแบงเปน 2  ตอน  คือ ตอนที่ 1  
เปนขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  ตอนที่ 2  เปนขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3  ใน 3  ดานคือ  ดานการบริหารจัดการโรงเรียน  ดานการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูโรงเรียน  
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และดานการนํานักเรียนออกไปสูแหลงภูมิปญญาทองถิ่น มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ    ศึกษาและสังเคราะหในขั้นตนของบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น  เพื่อกําหนดตัวแปรและขอรายการ นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและสังเคราะห นํามาวิเคราะหขอมูลเนื้อหา  
และสังเคราะหประมวลความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหไดขอรายการที่เหมาะสมโดยพิจารณา ให
ครอบคลุมเนื้อหาของแตละดานใหเหมาะสมและดีที่สุด โดยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางคําถามใหครอบคลุมถึงบทบาท
ผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อ
พิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  ผูวิจัยไดนําแบบ สอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน  และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5  ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ
ของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่ง
ทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง  0.60 -1.0   

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3  ที่ไมใชกลุมตัวอยางมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ( Cronbatch) ไดคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ 0.97  วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  โดยทดสอบความแตกตาง คาอํานาจ
จําแนก  (t-test) 

   
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 320  คน เปน

ผูบริหาร 30  คิดเปนรอยละ 9.38  เปนครู 290 คน  คิดเปนรอยละ 90.62 
 ผลการวิเคราะหขอมูล บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3   โดยภาพรวม
อยูในระดับมากทุกดาน  โดยความคิดเห็นรายดานคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูโรงเรียน  
รองลงมาคือ  ดานการนํานักเรียนออกไปสูแหลงภูมิปญญาทองถิ่น  และคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ   

ดานการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและครูตอบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3   เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมและรายดานทั้ง  3  ดาน ไมแตกตางกัน 

  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและครูตอบทบาทในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นของ
ผูบริหาร  ดานการบริหารจัดการโรงเรียน  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายขอ  พบวา  ไมแตกตางกัน 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 544 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและครูตอบทบาทในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นของ
ผูบริหาร  ดานการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูโรงเรียน  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม  พบวา  ไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  พบวา  ขอที่ 13  โรงเรียนสามารถนําวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย  และ
ขอที่ 14  การจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นในโอกาสสําคัญตางๆ  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.05  สวนขออื่นๆ อีก 12  ขอ  ไมแตกตางกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและครูตอบทบาทในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นของ
ผูบริหาร  การนํานักเรียนออกไปสูแหลงภูมิปญญาทองถิ่น  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายขอ  พบวา  ไมแตกตางกัน  

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3  สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี้  (1)  ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอบทบาทของผูบริหาร
ในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  คาเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง  3  ดาน  อยูในระดับมากทุกดาน 
(2)  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ตามความคิดเห็นระหวางผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต  3   ใน
ภาพรวมและรายดานจําแนกตามตําแหนงไมแตกตางกัน  ซึ่งผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สรุปไดวา  บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก 
ทุกดาน จะเห็นวาผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  มีการสงเสริมการ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานของผูดแูลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจงัหวัดปทุมธานี  

SATISFACTION WITH THE PERFORMANCE OF CHILD DEVELOPMENT CENTER  
UNDER THE GOVERNMENT OF PATHUMTHANI PROVINCE 

 

สถาพร ทองนอย1  รศ.ประทุม แปนสุวรรณ2  และ ดร.นพวรรณ เชาวดํารงสกุล2  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 

 ผลการวิจัยพบวา  (1) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X =3.72, S.D.=.52) (2)  การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี  ทั้ง 10 ดาน จําแนกตามเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีไมแตกตางกัน จําแนกตามตําแหนง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน จําแนกตามระดับ
การศึกษา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract 
  

 The results showed that (1) Level of satisfaction with the care of Child Development Center under the 
government the Pathumthani province  were at a high level. The mean value ( X = 3.72, SD = .52)  (2). To compare 
satisfaction with the performance of Child Development Center under the government the Pathumthani province of  the 
10. Differ by sex of satisfaction in the performance of Child Development Center under the jurisdiction of local 
governments in different locations. By the administrator is satisfied with the performance of Child Development Center 
affiliated organizations in different locations. By different levels of satisfaction with the performance of Child 
Development Center affiliated organizations in different locations. Classification of work experience and satisfaction 
with the care of Child Development Center affiliated organizations in different locations. 

 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 546 

1. บทนํา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหดําเนินไปไดมีสวนชวยสนับสนุน

การพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดานของประเทศ (สํานักพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 2, 2554 :  1) ซึ่งที่ผานมาการจัดการศึกษาของรัฐมาจากสวนกลาง ทําใหขาดความ
หลากหลายและความเปนองครวมของความรูบทบาทและความสําคัญลง กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงไมสอดคลองกับวิถี
ชีวิตและความตองการของชุมชนและผลสืบเนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่
เกี่ยวพันกันได ผูคนในสังคมเริ่มตระหนักและมีความเห็นรวมกันวา ปญหาทั้งหมดมีผลมาจากการศึกษาที่ผิดพลาด 
กอใหเกิดกระแสการคืนการศึกษาไปสูชุมชนเพื่อใหชุมชนเขามามีบทบาทในการบริหารและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
วิถีชีวิต ในขณะเดียวกันเปนการตอบสนองความตองการของสังคมทองถิ่นมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2546,  :  23) ดังนั้นจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของไทยมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ดวยผลของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีสาระบัญญัติรองรับเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูทองถิ่นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม ความ
ตองการของทองถิ่นและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้
ตามกฎกระทรวงทั้งมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการวางหลักเกณฑเพื่อ
ประเมินความพรอมและสนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองและนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดปทุมธานี  รวมทั้งสิ้น 97 แหง จํานวน  397  คน 
 กลุมตัวอยาง สุมจากประชากร กําหนดวิธีการสุมแบบ แบงช้ันภูมิ (stratified random sampling) โดยกําหนดตาม

ตําแหนงของผูดูแลเด็ก และตามสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครซี่และ  
มอแกน ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 175 คน  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ  ตําแหนงของผูดูแล

เด็ก ระดับการศึกษา  ประสบการณการปฏิบัติงาน   
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี   
    ตอนที่  3  แบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อแสดงความคิดเห็นอื่น  ๆ  เกี่ยวกับปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานและขอเสนอแนะการแกไขใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

ปทุมธานีในครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม   (n=175) 
ในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก X  S.D. ความพึงพอใจ อันดับ 

1. ดานความมั่นคงปลอดภัย 3.85 .55 มาก 2 
2. ดานโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 3.77 .64 มาก 5 
3. ดานสถานที่ทํางานและดําเนินงาน 3.92 .58 มาก 1 
4. ดานคาจางหรือผลตอบแทน 3.39 .98 มาก 10 
5. ดานลักษณะงานที่ทํา 3.67 .56 มาก 8 
6. ดานการบังคับบัญชาหรือการนิเทศงาน 3.73 .69 มาก 6 
7. ดานลักษณะทางสังคม 3.84 .64 มาก 3 
8. ดานการติดตอสื่อสาร 3.70 .76 มาก 7 
9. ดานสภาพการทํางาน 3.77 .68 มาก 4 
10. ดานประโยชนเกื้อกูล 3.60 .79 มาก 9 

รวม 3.72 .52 มาก  
 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีจําแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ชาย หญิง t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานความมั่นคงปลอดภัย 3.93 .57 3.82 .54 1.164 .560 

2. ดานโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 3.98 .063 3.70 .63 2.559 .860 
3. ดานสถานที่ทํางานและดําเนินงาน 4.00 .65 3.89 .55 1.132 .582 
4. ดานคาจางหรือผลตอบแทน 3.70 .85 3.28 1.00 2.507 .194 
5. ดานลักษณะงานที่ทํา 3.85 .54 3.61 .55 2.515 .769 
6. ดานการบังคับบัญชาหรือการนิเทศงาน 3.87 .67 3.68 .69 1.585 .882 
7. ดานลักษณะทางสังคม 3.94 .76 3.81 .59 1.187 .090 
8. ดานการติดตอสื่อสาร 3.75 .83 3.68 .73 .496 .098 
9. ดานสภาพการทํางาน 3.93 .73 3.71 .66 1.826 .496 
10. ดานประโยชนเกื้อกูล 3.72 .69 3.56 .82 1.135 .374 
รวม 3.87 .54 3.67 .54 2.147 .358 
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ตารางที่ 3 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
สรุปผล 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
1. พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีระดับมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

2. พนักงานที่มีตําแหนงการดูแลแตกตางกันมีระดับมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน 

3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน 

4. พนักงานที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน 

 
 จากวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็ก โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติพล  เดื่อไพร  (2546 : 11) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนมาก
มีความพึงพอใจ ดานสถานที่ทํางานและดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 รองลงมาคือ ดานความมั่นคงปลอดภัย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 และดานลักษณะทางสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 

 
4. บทสรุป 
 จากการแจกแจงแบบสอบถาม จํานวน 175 ตัวอยาง พบวา ประชากรสวนใหญ เพศ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ตําแหนงผูดูแล สวนใหญเปนลูกจางโครงการ มีระดับการศึกษาปริญญา มีประสบการณทํางาน 1-2 ป ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี พบวา  เพศตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีไมแตกตางกัน ตําแหนงดูแล มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน  ระดับการศึกษา ตางกันมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี
แตกตางกัน ประสบการณในการทํางานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน การวิจัยครั้งนี้ไดปะโยชนคือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมี
ความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น  
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณและเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอ
บึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .91   คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชคา F-test  

 ผลการวิจัยพบวา  (1) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (2) เปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  จําแนกตามอายุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ อาชีพ  รายได   

และระดับการศึกษา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจ, ผูปกครอง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract 
 

The purposes the research were (1) to study the satisfaction of parents on enrolling their children to the 
child development center of local government bungsamphan district phetchabun province, and (2) to the comparative of 
the satisfaction of parents on enrolling their children to the child development center of local government bungsamphan 
district phetchabun province  for the study group of  254 students using a questionnaire with a confidence equal to 0.91 
percent, mean and standard deviation. Test the hypothesis using the f-test.  
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  The results showed that. (1) satisfaction of parents on enrolling their children to the child development 
center of local government bungsamphan district phetchabun province and in the hold 6 topics where the high level. (2) 
the satisfaction of parents on enrolling their children to the child development center of local government bungsamphan 
district phetchabun province by age differences are statistically significant at the .05 level of occupation, income and 
education differences were not statistically significant at .05   

 
KEYWORDS:  SATISFACTION, PARENTS, CHILD DEVELOPMENT CENTER 

 
1. บทนํา 
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาของโลก  สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  การพัฒนา

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนานั้นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองพัฒนาคือ  ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือการให
การศึกษา  การศึกษาเปนเครื่องมือหรือกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู  ความคิด  ความสามารถ  รวมทั้งเจตคติ  
คานิยม  และคุณธรรมของบุคคล  ต้ังแตกาวแรกของชีวิตไปทุกชวงของอายุที่ตอเนื่องกันตลอดชีวิต  คุณสมบัติของบุคคลที่
ถูกหลอหลอมโดยกระบวนการดังกลาวจะเปนปจจัยและพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาสังคม  ให
บรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวจึงจําเปนตองพัฒนาการศึกษาใหมีมาตรฐานดานคุณภาพพอที่จะพัฒนาคนในประเทศ
ใหกาวหนา  เพราะคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศเปนสิ่งที่จะชี้นําการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต  
และในยุคที่ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน  ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาการศึกษาใหทันและสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ  การศึกษาจึงเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเจริญกาวหนาในสวนของตนเองและ
ประเทศชาติ  และการที่ผูปกครองตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนนั้นยอมอยากใหบุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด  
แตเนื่องจากพื้นฐานของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนนั้นมีความตองการที่แตกตางกัน  ผูปกครองบางกลุมอยากให
จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพรอม  ในขณะที่บางกลุมอยากใหเด็กสามารถอานออก  เขียนได  เพื่อใหเด็กไดไป
สอบแขงขันเขาเรียนในโรงเรียนที่มีช่ือเสียงตอไป 

 ผูวิจัยในฐานะที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  เพื่อใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสอดคลองกับความพึงพอใจของผูปกครอง  รวมทั้ง
เปนขอมูลใหแกสถาบันอื่นๆ ที่จัดการศึกษาปฐมวัยและสงผลโดยตรงตอคณุภาพการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร  ไดแก  ผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  

จังหวัดเพชรบูรณ  มี  22  ศูนย  จํานวน  770  คน  ในปการศึกษา  2554  โดยกลุมตัวอยาง  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  
ผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  โดย
กําหนดกลุมตัวอยางซึ่งใชตารางสําเร็จรูปของแครซี่และมอรแกน (Krejcie  and  Morgan)  (อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน, 
2543 : 303 ) ไดกลุมขนาดตัวอยาง  254  คน   

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัย  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน  คือ  ตอนที่ 1  
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง
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ในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัด
เพชรบูรณ  โดยมีรูปแบบการตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert)  
(อางถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)  

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ศึกษาและสังเคราะหขางตนเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครอง  เพื่อกําหนดตัว
แปรและขอรายการ นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและสังเคราะหในขั้นตนนํามาวิเคราะหขอมูลและเนื้อหา  และสังเคราะห
ประมวลความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหไดขอรายการที่เหมาะสมโดยพิจารณา ใหครอบคลุมเนื้อหา
ของแตละดานใหเหมาะสมและดีที่สุด โดยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางคําถามใหครอบคลุม  แบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อ
พิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบ สอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน  และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของ
เนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุก
ขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง   0.6 – 1.0 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูปกครองนักเรียน  จํานวน  30 คน  เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น  
(Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  (พวงรัตน  
ทวีรัตน, 2543 : 126) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 

  วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครอง  โดยใชสถิติ  F – test  และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s  test)   

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได  พบวากลุมตัวอยางผูที่ตอบ
แบบสอบถาม  สวนใหญมีอายุ  30—39 ป  จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 33.5  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  
154  คน คิดเปนรอยละ  60.0  มีอาชีพอื่นๆ จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 48.4 มีรายได  10,0001-20,000 บาท  จํานวน 122  
คน คิดเปนรอยละ 48.0   

 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ย  ดังนี้  งานวิชาการ  งานบุคลากร   งานธุรการ การเงินและพัสดุ  งานกิจการนักเรียน  งานความสัมพันธชุมชนและ
การประชาสัมพันธ  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา   ชวงอายุของผูปกครองมีผลตอระดับความ
พึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายดาน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  เมื่อจําแนกตามสถานภาพดานอายุเปนรายคู พบวา กลุมอายุตางๆ ที่มีความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน
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เขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 คู ไดแก กลุมอายุ 20-29 ป, 
30-39 ป, 40-49 ป และมีความพึงพอใจมากกวากลุมอายุ  นอยกวา 20 ป, 50-59 ป และ60 ปขึ้นไป 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีระดับความพึง
พอใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายดาน  มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกันมีระดับความพึง
พอใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายดาน  มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมและรายดาน  มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได
ดังตอไปนี้  (1)  ระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  (2)  ผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  เมื่อจําแนกตาม  อายุ อาชีพ  รายได และระดับการศึกษา พบวาดานอายุ  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  และเมื่อจําแนกดานอาชีพ  
รายได     และระดับการศึกษา    มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สรุปไดวา  ความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน   จะเห็นวา  
ดานอายุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ดานอาชีพ  รายได  และระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 

TEACHERS’S NEED TOWARD LEARNING ENVIRONMENT MANAGEMENT FOR STUDENTS IN 
PRIVATE SCHOOLS UNDER PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 2 
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บทคัดยอ 

 

 ผลการวิจัยพบวา  (1) ระดับความตองการของครูผูสอนที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของนักเรียน
โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X =3.92, S.D.=.63) 
(2) การเปรียบเทียบระดับระดับความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม การเรียนรูในโรงเรียนเอกชน ทั้ง 3 ดาน จําแนก
ตามระดับช้ันที่สอนตางกัน จะมีความตองการใน การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ความตองการ, การจัดการสภาพแวดลอม, ครูโรงเรียนเอกชน 

 

Abstract 
  
 The results showed that (1) The needs of teachers towards the learning environment of students in private schools. 

Metropolitan areas of the two locations were at a high level. The mean value ( X = 3.92, SD = .63). (2) To compare the 
level of demand on the environment. Learning in schools by the third grade. Classes are taught by the same will be 
required in the learning environment is different. Statistically significant at the 0.05 level. 

 

KEYWORDS:  TEACHERS NEED,  LEARNING  ENVIRONMENT  MANAGEMENT 
 

1. บทนํา 
 สิ่งแวดลอมมีบทบาทและความสําคัญตอชีวิตมนุษยทั้งทางตรงและทางออม เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนแหลงกําเนิด

แหงปจจัยสี่ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย อันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและที่อยูอาศัย แตที่
ผานมาปรากฏวามนุษยไดกระทําตอสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อสนองความตองการของตนเอง ทั้งดวยความรูเทาไมถึงการณและ
ดวยความตั้งใจ โดยไมนึกถึงวาองคประกอบทุกชนิดของธรรมชาติที่เปนสิ่งแวดลอมของมนุษยนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวโยง
กันอยางผสมผสานดวยระบบตอระบบ ประกอบกับมนุษยมิไดตระหนักวาสิ่งแวดลอมไมวาจะอยูสวนใดของโลก ตาง
สงผลกระทบกันอยางตอเนื่อง การกระทําดังกลาวนั้นเทากับวามนุษยไดสรางเงื่อนไขในการทําลายตนเอง ดวยผลแหงการ
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เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมดังจะเห็นไดวาในชวงระยะเวลาที่ผานมามนุษยประสบปญหาและไดรับอันตรายจากผลกระทบ
จากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เชน ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาอุทกภัย ปญหาความแหงแลงที่เปน
ผลมาจากการตัดไมทําลายปา จากสภาพปญหาครูในโรงเรียน ผูวิจัยจึงตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของความ
ตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน เนื่องจากครูเปนตัวแปรสําคัญในการจัดการ
สภาพแวดลอมภายในหองเรียนของตน เมื่อเด็กไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี จะสงผลใหเด็กมีความพรอมในการเรียนรูอยาง
เต็มที่  นอกจากนี้ยังสามารถนําผลการวิจัยมาใชหาขอคนพบวาความตองการที่แทจริงของครูวามีความตองการอยางไรบาง
กับการจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 1,501 คน  
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปการศึกษา 2553 

จํานวน 306 คน โดยแบงตามอําเภอของโรงเรียน ขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของเครซี่ และมอรแกน (krejcie and 
Morgan)  เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางตามตารางสัดสวนแลว  ในสวนของครูใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Proportionate 
Stratified sampling)  

 เครื่องมือที่ใชการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการที่มีตอการจัด
สภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มี 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 สภาพของครู ซึ่งเปนขอมูลสวนตัวไดแก ระดับช้ันที่สอน ประสบการณสอน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  
 ตอนที่ 2 เปนการสอบถามเกี่ยวกับความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดปทุมธานี 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานวิชาการ และดาน การบริหารจัดการ ลักษณะของแบบสอบถามตอนนี้ เปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการที่มีตอการ
จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

 

3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวม 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูใน

โรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวม  (n=306) 
ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู

ของครูในโรงเรียนเอกชน 
X  S.D. ระดับ 

ความตองการ 
อันดับ 

1. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 3.77 .54 มาก 3 
2. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานวิชาการ 4.03 .51 มาก 2 
3. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ 4.04 .57 มาก 1 

รวม 3.92 .63 มาก - 
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 การวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชนจําแนก

ตามระดับช้ันที่สอน 
ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน 

เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศกึษา F Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 3.78 .452 3.87 .572 3.67 .490 4.32 0.14 

2. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 4.05 .478 4.11 .567 3.96 .496 2.46 0.08 
3. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการบริหาร
จัดการ 

4.07 .496 4.15 .610 3.91 .589 5.05 0.07 

รวม 3.96 .475 4.04 .583 3.84 .525 4.02 0.19 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูในโรงเรียนเอกชนที่

ประสบการณสอนตางกันจะมีความตองการในการจัดสภาพแวดลอมที่ตางกัน 
ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชน 

ตํ่ากวา 5 ป 5-10 ป  11 ปขึ้นไป F Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 3.77 .562 3.73 .517 3.80 .502 .491 .61 

2. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 3.96 .526 4.06 .571 4.05 .463 .941 .39 
3. ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการบริหาร
จัดการ 

4.01 .561 4.03 .691 4.06 .474 .111 .88 

รวม 3.91 .549 3.94 .593 3.97 .479 .205 .62 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบวา ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของครูในโรงเรียน
เอกชน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.77 ดานการจัดสภาพแวดลอมทางดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และดานการจัดสภาพแวดลอมทางการบริหาร
จัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

 
4. บทสรุป 
 จากการแจกแจงแบบสอบถาม จํานวน 306 ตัวอยาง พบวา ประชากรสวนใหญมีระดับช้ันระถมศึกษา คิดเปนรอยละ 

38.6 มีประสบการณสอน 11 ปขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐาน ความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของ
ครู ในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 และความตองการที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
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การเรียนรู  ของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ที่ปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 
2553 ผลการวิจัยที่เปนขอมูลใหทราบถึงแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 และจะเปนแนวทางสําหรับนักเรียนที่จะสรางความตะหนัก และใหความสําคัญของ
การพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู อันจะสงผลให นักเรียนมกีารพัฒนาในดานการศึกษาอยางมีสวนรวม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย 
THE  DESIRABLE  CHARACTERISTICS  OF  NON-FORMAL  AND  INFORMAL  EDUCATION  

ADMINISTRATORS  IN  BURIRAM  PROVINCE 
 

คมศักดิ์  ชมภูวงษ1   ดร. สาธิต  ผลเจริญ2  และ ผศ.ดร.ปยาภรณ  ศิริภานุมาศ 3 

1 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
2 อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ 
3 อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 

--------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีความมุงหมาย  1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความคิดเห็นของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดบุรีรัมย  และ  2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความคิดเห็นของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดบุรีรัมย  โดยจําแนกตามตําแหนง  เพศ  และประสบการณในการทํางาน  
กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน  ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน  260  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.98  สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (Independent  
Samples  t-test )   
ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดบุรีรัมย   มีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยรวมอยูในระดับมาก  และรายดาน  5  ดาน  คือ  ดานบุคลิกภาพ  ดาน
คุณธรรมจริยธรรม   ดานความรูความสามารถ  ดานมนุษยสัมพันธ  และดานความเปนผูนํา  อยูในระดับมากเชนกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ใน  5  ดาน  ตามความคิดเห็นของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลจังหวัดบุรีรัมย   พบวา 

2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็น
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดบุรีรัมย  
จําแนกตามตําแหนงโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็น
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดบุรีรัมย  
จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็น
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค,  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,  ผูบริหาร 
 

ABSTRACT 
 

The purposes  of  this  research  were  1) to  study  the  desirable  characteristics  of non-formal  and  informal  
education  administrators  as  perceived  by  non-formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-formal  
education  teachers  in  Buriram  province   2) to  compare  the  desirable  characteristics  of  non-formal  education  and  
informal education   administrators  as  perceived  by  non-formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-
formal  education  teachers  in  Buriram  province,  classified  by  positions,  gender  and  working  experiences.  The  
samples  were  260  teachers,  selected  through  the  Table  of  Krejcie  and  Morgan. The research  instrument  used  for  
collecting  the  data  was  a  questionnaire  with  its  reliability  at  0.98.  The  statistics  used  to  analyze  the  collected  
data   were  percentage,  mean  and  standard  deviation.  The  hypotheses  were  tested  by  independent  samples    t-test.  
The  results  of  this  research  were  as  follows: 

1. The  desirable  characteristics  of  non-formal  and  informal  education administrators  as  perceived  by  non-
formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-formal  education  teachers  as  a  whole  were  at  a  high  
level.  Also,  when  considering  each  aspect,  namely  personality,  morality,  capability,  human  relation,  and  
leadership,  it  was  found  that  they  were  at  a  high  level. 

2. The  comparison  of  the  desirable  characteristics  of  non-formal  and  informal  education  administrators  
as  perceived  by  non-formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-formal  education  teachers  in  
Buriram  province  were : 

2.1 The  desirable  characteristics  of  non-formal  and  informal  education    administrators  as  perceived  by  
non-formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-formal  education  teachers  in  Buriram  province,  
classified  by  positions  both  as  a  whole  and  each  aspect  were  not  different. 

2.2 The  desirable  characteristics  of  non-formal  and  informal  education  administrators  as  perceived  by  
non-formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-formal  education  teachers  in  Buriram  province,  
classified  by  gender  both  as  a  whole  and  each  aspect  were  not  different. 

2.3 The  desirable  characteristics  of  non-formal  and  informal  education    administrators  as  perceived  by  
non-formal  education  volunteer  teachers  and  sub-district  non-formal  education  teachers  in  Buriram  province,  
classified  by  working  experiences  both  as  a  whole  and  each  aspect  were  not  different. 
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1. บทนํา 

ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  มีทั้งหมด  23  คน  มีบทบาทหนาที่ใน
การกํากับ  ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย  โดยมีรูปแบบการจัด
การศึกษา  ไดแก  การศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับบุคคลทั่วไป  ตามนโยบายของ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย. 2553) แตคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  จะเปนเชนไร  ก็มีปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาหลาย
ประการ  เชน  ระบบบริหารจัดการ  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  แตที่สําคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  สังคมไดฝากความหวังไวกับผูบริหารมาก  เพราะ
ผูบริหารจะเปนผูนํา  ซึ่งงานวิจัยทั้งหลายไดช้ีชัดวา  ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละแหงกวารอยละ  50  
เปนผลเนื่องมาจากผูบริหาร  แปลวาผูบริหารเปนผูนําที่ดี  สถานศึกษาก็พัฒนาไปไดดี  แตถาผูบริหารไมเอาไหนชักนํา
สถานศึกษาไปในทางไมดีก็ไมไดรับการพัฒนา  ครู  10  คน  20  คน  ชวยดึงไดประมาณรอยละ  50  แตผูบริหารดึงได
ประมาณรอยละ  50 (พนม  พงษไพบูลย.2544 : 10) จึงจําเปนที่ผูบริหารตองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  5  ดาน ไดแก  ดาน
บุคลิกภาพดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรูความสามารถ  ดานมนุษยสัมพันธ  และดานความเปนผูนํา  ซึ่งลักษณะของ
ผูนําดังกลาว  ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตองใชในการบริหารงาน  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอ
ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการบริหาร  เพราะความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเปนความรูสึกที่ดีตอการทํางาน  เกิดความตั้งใจในการทํางาน  เต็มใจอุทิศเวลา  แรงกาย  ความคิด  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของหนวยงาน  โดยที่ความพึงพอใจนั้นเปนความรูสึกมีตอการปฏิบัติงานในทางบวก  ทําใหเกิด
ความสุขในการปฏิบัติงาน  ทําใหเกิดผลเปนที่พึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  มีความมุงมั่นที่จะทํางาน  มี
ขวัญและกําลังใจ  สิ่งเหลานี้สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  รวมทั้ง  สงผลตอความสําเร็จและเปน
เปาหมายของศูนยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  ดังนั้น  ผูวิจัยในฐานะครูศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อนําผลที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร และใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของผูบริหารซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการ
บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็นของครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดบุรีรัมย   
 
2. วิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  58 คน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จํานวน  435  กลุมตัวอยาง  ไดแก  1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศึกษาประชากร
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ทั้งหมด  จํานวน  58  คน  2. ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  
โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน  โดยวิธีการสุมแบบงาย (ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ. 2542 : 148-149) ไดขนาด
ของกลุมตัวอยาง  จํานวน  202  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  260  คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนคําถามแบบสํารวจรายการ (Check 
List) ที่เกี่ยวกับตําแหนง  เพศ  และประสบการณในการทํางาน  และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็นของครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดบุรีรัมย  ใน  5  ดาน  ไดแก  ดาน
บุคลิกภาพ  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรูความสามารถ  ดานมนุษยสัมพันธ  และดานความเปนผูนํา  ลักษณะคําถาม
เปนแบบมาตรสวนประมาณคาแบงเปน  5  ระดับ  โดยเรียงจากนอยที่สุด  นอย  ปานกลาง  มาก  และมากที่สุด 

วิธีการสรางเครื่องมือ   ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัย  ที่เกี่ยวของแนวคิด  ทฤษฎี  การบริหารและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูบริหารจากเอกสารและตําราตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ  นําขอมูลจากการศึกษาคนความาสราง
แบบสอบถาม  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษารวม  ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา  
โครงสรางและภาษา  เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุม  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม  ตามคําแนะนําของที่อาจารยปรึกษาหลัก
และที่ปรึกษารวม  แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในแตละดานและความตรงเชิงโครงสราง  การใช
ภาษาและอื่นๆ  จํานวน  3  ทาน  นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษารวม  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขเปนลําดับสุดทาย  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข
แลวนี้  ไปทดลองใชกับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
ในจังหวัดสุรินทร (ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง) ประกอบดวยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  5  คน  และครูศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จํานวน  25  รวม  30  คน  เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนราย
ขอ  โดยใช  t-test  และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficent) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.98  และสราง
เครื่องมือฉบับสมบูรณ  เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับโดยตรวจสอบความสมบูรณของแตละขอ  กําหนด
ตัวเลขแทนคาขอมูลในแบบสอบถามแตละขอ  นําแบบสอบถามมาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ  ศึกษาสถานภาพของกลุมตัวอยาง  วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่และคารอยละ  เสนอขอมูลเปน
ตารางประกอบความเรียง  ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ตามความคิดเห็นของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล  ดวยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  
จําแนกตามตําแหนง  เพศ  และประสบการณในการทํางาน  โดยวิเคราะหดวย  Independent  Samples t-test  โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญที่  .05 
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  ตําแหนง  เพศ  ประสบการณในการทํางาน  พบวากลุมตัวอยางของผูตอบ

แบบสอบถาม  สวนใหญเปนครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จํานวน  202  คน  คิดเปนรอยละ  
77.70  เปนเพศหญิง  จํานวน  141  คน  คิดเปนรอยละ  54.20  และมีประสบการณในการทํางานประสบการณในการทํางาน  
1-8  ป  จํานวน  199  คน  คิดเปนรอยละ  76.50  

1. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็น
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาดานความเปนผูนําอยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  ดานความรู
ความสามารถ  ดานบุคลิกภาพ  และดานคุณธรรมจริยธรรม  ตามลําดับ  สวนดานที่นอยที่สุดคือ  ดานมนุษยสัมพันธ 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตามความคิดเห็นของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล  จําแนกตามตําแหนง  เพศ  แ ละประสบการณในการทํางานไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล   
1. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  

โดยรวมอยูในระดับมาก  และรายดานทั้ง  5  ดาน  อยูในระดับมากเชนกัน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  ดานความเปน
ผูนํา  รองลงมา  คือ  ดานความรูความสามารถ  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานบุคลิกภาพ  และดานมนุษยสัมพันธ  ตามลําดับ 

1.1 ดานบุคลิกภาพ  ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย  โดยรวมและรายขอ  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคคลทุกคนยอมมีพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ตอสิ่งเราแตกตางกันไป  แบบแผนพฤติกรรมเปนสิ่งนําไปสูบุคลิกภาพ  แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลที่คนโดยทั่วไปรับรู
แลวเรียกวา “บุคลิกภาพ” บุคลิกภาพเปนเหมือนผลที่เกิดจากการรับรูที่บุคคลอื่นรับรูแลวมีปฏิกิริยาตอบสนอง  ทําให
เจาของบุคลิกภาพ  ไดตระหนักในบุคลิกภาพของตนเอง  อีกทั้งผูบริหารเปนผูที่ตองฝกฝนตนเองอยูอยางสม่ําเสมอ  
บุคลิกภาพจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนใหความใสใจและมีการพัฒนาโดยการฝกอบรมอยางตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเพิ่มศักดิ์  เพิ่มประยูร (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก 

1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ทั้งนี้  เนื่องจาก  คุณธรรมจริยธรรม  คือ  การที่
ผูบริหารเปนผูมีความอดทน  อดกลั้นและอดออม  มีความเพียรมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี  มีความ
เอื้อเฟอ  เสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  ดํารงชีพอยางเรียบงาย  เปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูใตบังคับบัญชา  มีคุณธรรมสูง  มีเมตตากรุณา  เอื้ออาทรตอความเดือดรอนของผูอื่น  สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มี
ความยุติธรรม  สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ  ดํารงวัฒนกุล (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก   

1.3 ดานความรูความสามารถ  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เนื่องจากผูที่จะเขามาเปนผูบริหารไดนั้น  
จะตองผานการคัดเลือกคุณสมบัติตางๆ  ทําใหผูบริหารมีศักยภาพและความสามารถเต็มเปยม  มีความพรอมในการบริหาร
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ไดอยางดี  สอดคลองกับธวัชชัย  กลิ่นดี (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวาดานความรูความสามารถในการบริหารอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ  อภิวัฒน  
ภูไชยแสง  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  พบวาครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค  
ดานความรูความสามรถอยูในระดับมาก  

1.4 ดานมนุษยสัมพันธ  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เนื่องจากผูบริหารเปนคนที่ตองมีการปะทะสังสรรค
ทางสังคมตลอดเวลา  ผูบริหารจึงจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชา  
มีมนุษยสัมพันธที่ด ี เปนที่เช่ือถือของทุกคน  แกไขปญหาของผูอื่นได  มีความซื่อสัตย  รูปญหาของผูอื่น  สนใจในกิจกรรม
ของสังคม  มีความอดทน  เปนผูนําแบบประชาธิปไตย  มีน้ําใจในการบริการแกสังคม  มีความจริงใจเขาใจความสามารถ
และความฉลาดของบุคคลอื่น  และอุทิศตนเพื่องานของสังคม  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สมศักดิ์  หงสสาคร (2537 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนาหมวดวิชา  และครูผูสอน
ในโรงเรียน  รวมพัฒนาการใชหลักสูตรมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  7  พบวาคุณลักษณะที่เปนจริงและ
คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนาหมวดวิชา  และครูผูสอนในโรงเรียน  ประกอบดวยคุณลักษณะ  4  
ดาน  คือ  ดานความเปนผูนํา  ดานวิชาการ  ดานมนุษยสัมพันธ  และดานความสามารถในการบริหารงาน  ซึ่งคุณลักษณะที่
เปนจริงของผูบริหาร  4  ดาน  ตามทัศนะของหัวหนาหมวดวิชา  อยูในระดับปานกลาง   

1.5 ดานความเปนผูนํา  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  เนื่องจากผูบริหารมีความสามารถในการพูด  ความ
รอบรู  ความสามารถในการวินิจฉัย  ความสามารถทางสติปญญา  ความสามารถในการทํางาน  ความสําเร็จและความ
รับผิดชอบ  สอดคลองกับงานวิจัยของมงคล  จันทนะ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับวิชัย  ศรีเสนห (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะ
ผูนําของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  พบวาพฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามตําแหนง  เพศ  และประสบการณในการทํางาน 

2.1 ครูที่มีตําแหนงตางกัน  มีความคิดเห็นตอระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร  โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน   ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบล  คิดวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น  มี
ความจําเปนและสําคัญในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยตองใหความสําคัญตอการ
สงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูบริหารตองรูจัก
วางแผน  กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร  เพื่อปฏิรูปการเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  จึงสงผลใหครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบลมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม
แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ  บรรณ  โศภิษฐ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยกลุมภาคใต  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากรม
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อาชีวศึกษา  พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา  ที่มีตําแหนงทางราชการที่ตางกัน  มีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

2.2 ครูเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นตอระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  อาจเนื่องมาจากประสบการณและการอยูรวมกันในการปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันนั้น  เปาหมายและ
จุดประสงคทางดานพัฒนาการศึกษา  ทุกคนมีเปาหมายอันเดียวกันจึงทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ
ประสงค ปาสิงห (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง  พบวาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตาม
ทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน   

2.3 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นตอระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  อาจเนื่องมาจากการพัฒนาการบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูง  ผูบริหารทุกคนจึงบริหารงาน  โดยยึดกฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน  เพื่อใหงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ  สัมพันธกับงานวิจัยของกัลยานี  ปานงาน (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูบริหารตามทรรศนะของครู  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัด
สระแกว  พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารตามทรรศนะของครู  ที่มีประสบการณในการ
ทํางานตางกัน  พบวาไมแตกตางกันสอดคลองกับวราภรณ  ดํารงวัฒนกุล (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  พบวาคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครู  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ดานบุคลิกภาพ  ผูบริหารตองมีความกระตือรือรนในการทํางาน  แตงกายดูดีนาเชื่อถือ  และมีความกลาหาญ
ในการตัดสินใจในปญหาที่ยุงยาก 

 1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรม  ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบ  เปนที่รักใครของเพื่อนรวมงาน  ปฏิบัติโดย
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากอนเสมอและมีระเบียบวินัยในตนเอง  และเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 1.3 ดานความรูความสามารถ  ผูบริหารตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแผนงาน  โครงการ  มีความรอบ
รูในบทบาทหนาที่  และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาดานงานวิชาการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 1.4 ดานมนุษยสัมพันธ  ผูบริหารควรมีการจูงใจผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ  ใสใจในเรื่องหนาที่
การทํางานของเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  และยิ้มแยมแจมใส 

 1.5 ดานความเปนผูนํา  ผูบริหารตองมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ  มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  สรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ  มีการ
บริหารงานโดยใชศาสตรและศิลปไดเหมาะสม  และมอบหมายงานที่สําคัญใหผูมีความสามารถรับผิดชอบ 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตามความคิดเห็นของบุคลากรอื่นๆ  เชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน  นักศึกษา  ผูนํา
ชุมชน 
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 2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบตัวแปรอื่นๆ  เชน  อายุ  วุฒิการศึกษา 
 2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ในสภาพที่เปนจริงและคาดหวัง 
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บทบาทของครูและผูปกครองในการสะทอนความคดิแบบผสมผสานเพื่อเสริมสรางวินัย 
ดานความรับผิดชอบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ROLES OF TEACHERS AND PARENTS IN INTEGRATED REFLECTIVE METHODS TO ENHANCE 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ SELF-DISCIPLINE ACTIVITIES IN RESPONSIBILITY 

 

ประภาพรรณ อ่ิมกะดี 1 และ ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ 2 

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต 

------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของครูและผูปกครอง  ในการเสริมสรางวินัยดานความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา  โดยมีจุดประสงคในการหาวิธีแกปญหาการขาดความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีตอตนเองและตอสวนรวม  
ในชวงที่นักเรียนยังอายุนอยและมีโอกาสที่จะปรับตัว เรียนรูหนาที่และตระหนักบทบาทของตน  โดยเริ่มตนจากสังคม
หนวยเล็ก ๆ  คือ  บานและโรงเรียน  เพื่อเปนการปลูกฝงระเบียบวินัยใหเยาวชนไดเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต 

 ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  และประยุกตทฤษฎีการวิจัยในชั้นเรียน (action  research) ของ Kemmis & McTaggart 
(1982) มาทําการประชากรในการวิจัยมี 3 กลุมคือ ครู ผูปกครอง และนักเรียน ขอมูลการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของครูและ
ผูปกครอง ไดแก ขอมูลจากครู คือ 1) บันทึกของครู 2) แบบประเมิน 3) แบบสังเกต และ 4) แบบสัมภาษณ สวนขอมูลจาก
ผูปกครอง ประกอบดวย 1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ 2) แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดนี้มา
ประสานกัน (triangulate) เพื่อวิเคราะหบทบาทของครูและผูปกครอง ในการดูแลใหการศึกษาและแกปญหาแกนักเรียนกลุม
นี้ โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหขอมูลของ Strauss and Corbin (1998)  งานวิจัยนี้ยืนยันวา ครูและผูปกครอง นอกจากจะตองทํา
หนาที่หลักของตนเองแลว  ยังมีบทบาทที่สําคัญ คือ 1) เปนผูใหการสนับสนุน 2) เปนที่ปรึกษา 3) เปนผูดูแล  และ 4) เปนผู
ควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย      ครูและผูปกครองตองรวมมือกันอยางแข็งขัน  เอาใจใสและติดตามสังเกต
พฤติกรรมของเด็กอยางสม่ําเสมอ ตองมีเวลาที่จะพบปะพูดคุยกัน  มีจิตวิทยาและใหโอกาสเด็ก  เพื่อแกปญหาของเด็กตั้งแต
ตน ซึ่งจะแกไขไดงายและความปรารถนาดีของทั้งสองฝาย ยังมีผลใหผูปกครองและครูไดเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความเขาใจ
เด็ก และนโยบายของโรงเรียนทําใหเกิดความใกลชิด  ความไววางใจ รวมทั้งการประสานงานที่ไดผลดี งานวิจัยน้ีสะทอน
ใหเห็นวา ผูปกครองและครูตางตองการสรางสิ่งดี ๆ ใหกับเด็ก การพยายามแกปญหาใหเขา โดยสะทอนความคิดแบบ
ผสมผสาน จึงเปนบทบาทสําคัญที่ครูและผูปกครองตองไมละเลย 

  

คําสําคัญ  : บทบาทของครู, บทบาทผูปกครอง, การสะทอนความคิดแบบผสมผสาน, วินัยดานความรับผิดชอบ,   
   นักเรียนประถมศึกษา 
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Abstract 
 

The case of grade 6 primary students’ undesirable behaviors in terms of responsibilities toward themselves and 
their society took place at a school where the researcher works for. It is, thus, crucial for the researcher to find ways to 
solve these problems. Based on the mentioned happening, the researcher conducts research focusing on parents’ and 
teachers’ integrated reflective methods in solving the students’ discipline problems. At this conference, the researcher 
wants to discusses roles of parents and teachers in enhancing these students’ responsibilities with the belief that it is 
crucial to boost students’ disciplines while they are young and dependent so that they would realize their roles and be 
able to put things right and that they would grow up to be refined family members and citizens. 

 The research approach employed in this study is a qualitative method where ‘action research’ is applied in the 
process. Four data from teachers include: 1) teachers’ notes on students’ behaviors, 2) teachers’ evaluations on students’ 
behaviors development, 3) teachers’ observations on students’ participations with designed activities, and 4) interviews 
with students are collected. On the part of parents, two data: 1) parents’ notes on students’ behaviors and 2) evaluations 
on students’ behaviors development are garnered. Then these data are triangulated using Strauss and Corbin’s (1998) 
grounded theory to get parents’ and teachers’ role in this research project, which reveals the integrated reflective methods 
between parents and teachers make these two parties take four more roles  seriously: 1) supporters, 2) counselors, 3) 
mentors, and 4) controllers. Likewise, it is obvious that parents and teachers’ understanding, kindness, and care not only 
assist students to get through their behavioral problems but also make them realize how important disciplines are to make 
a person. In addition, integrated reflective methods encourage understanding and mutual relationship between parents and 
teachers as well. 
 

KEYWORDS : TEACHERS’ ROLES, PARENTS’ ROLES, INTEGRATED REFLECTIVE METHODS,  
               STUDENTS’ RESPONSIBILITY, PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

1. บทนํา 
โรงเรียนรังสิตอนุสรณ เปนหนวยงานซึ่งผูวิจัยทํางานอยู ไดดําเนินนโยบายการเสริมสรางวินัยในตนเองให

นักเรียนมาตั้งแตเริ่มกอต้ัง เพราะตองการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณภาพและเติบโตเปนบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญ
ของชาติ  นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนใหโรงเรียนสรางคนดี  คนเกง  เห็นคุณคาของ
ตนเอง และมีวินัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 46) อยางไรก็ดี โรงเรียนรังสิตอนุสรณก็เหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไป ที่มี
ขอจํากัดและไมสามารถคัดสรรเด็กที่มีคุณภาพสูง หรือมีความพรอมทั้งวุฒิภาวะและครอบครัวมาเรียนไดทั้งหมด จึงยังคงมี
ปญหาหลายดาน เชน การขาดบุคลากรและปญหาวินัยของนักเรียน ผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียน ตระหนักในเรื่องนี้ 
ประกอบกับเหตุผลที่วา ต้ังแตกอต้ังโรงเรียนมา ยังไมเคยมีการวิจัยเรื่องวินัยของนักเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนา
พฤติกรรมของเขา   เมื่อไดมาเรียนระดับปริญญาเอก จึงสนใจทําวิจัยเรื่องดังกลาว โดยเนนประเด็นความรับผิดชอบเปน
หลัก 
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 วินัยเปนวัฒนธรรมของสังคม  ซึ่งเด็กควรไดเรียนรูพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เพื่อเด็กจะไดพัฒนาตนเองไปเปน
ผูใหญที่สามารถควบคุมตนเองได  มีคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรมและมีความมั่นคงทางอารมณ (Ausubel, 1968 : 59-60)   
ดวยเหตุนี้   การปลูกฝงวินัย   ควรเริ่มตนที่เด็ก   วินัยที่ดีตองมีลักษณะที่เกิดจากแรงผลักดันภายในตัวเองมากกวา
แรงผลักดันภายนอก  และไมมีความขัดแยงในตัวเอง จุดมุงหมายในการที่จะอบรมเด็กใหมีวินัย ตองช้ีใหเด็กเห็นวา ตน
สามารถควบคุมตนเองใหทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (ศิริรัตน เหลาวัฒนพงศ, 2545 : 177-179) 
ความสําคัญของวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน  จะสงผลตอทั้งโรงเรียนและสังคมสวนรวมในอนาคต (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์, 2551 : 93) ประเด็นดังกลาวนี้ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ คนควาวิจัยเพื่อหาคําตอบในการแกปญหา และสงเสริม
การสรางวินัยตอตนเองดานความรับผิดชอบแกนักเรียน   ในโรงเรียน โดยรวบรวมความคิดแบบผสมผสานระหวาง ครูและ
ผูปกครอง แลวนําผลการวิจัยมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในโรงเรียนตอไป 

โรงเรียนรังสิตอนุสรณ มีนโยบายสงเสริมนักเรียนใหมีวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เห็น
ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ โดยมีครูประจําช้ันและครูประจําวิชาเปนผูดูแล เชนการอบรมในชั้นเรียน การ
สอดแทรกเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษาและการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนโดยมีการปฐมนิเทศนักเรียน การจัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและโครงการอบรมผูนํานักเรียน เปนอาทิ  โดยคาดหวังวาโครงการตาง ๆ เหลานี้จะปลูกฝงระเบียบวินัย
ใหนักเรียน อยางไรก็ดี จากรายงานประจําปของโรงเรียนในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2551 - 2553) ผูบริหาร ครูและ
ผูปกครอง ตางเห็นพองกันวาปญหาที่เดนชัดคือนักเรียนจํานวนมาก (ประมาณรอยละ 10) ยังขาดวินัยดานความรับผิดชอบ
ทั้งตอตนเองและสวนรวม ปญหาดานรับผิดชอบตอตนเองไดแก  แตงกายผิดระเบียบ ไมทําการบาน หรือทํารายงานไมทัน
ตามกําหนด ไมสนใจเรียน ไมเตรียมบทเรียนลวงหนา สวนปญหาดานความรับผิดชอบตอสวนรวม ไดแก ไมดูแลรักษา
ความสะอาดในโรงเรียน ไมรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน ไมเขารวมกิจกรรม ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
เปนตน ลักษณะของพฤติกรรมดังกลาว เปนปญหาปจจุบันของนักเรียน และจะเปนปญหาสังคมในอนาคต (รายงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนรังสิตอนุสรณ, 2553 : 6) หากไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง  ยอมสงผลกระทบตอคุณภาพของ
ประชากรไทยอยางแนนอน (ประพิมพร สันวงศ, 2551 : 2) 

 ในสวนของครู การสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากครูและโรงเรียนไดเนน
ใหครูทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้  เนื่องจากครูเปนผูใกลชิดและมีหนาที่หลักในการอบรมสั่งสอนทั้งวิชาการ
และจริยธรรม ดังที่ นฤมล  เนียมหอม (2549) ไดกลาวสนับสนุนแนวคิดนี้วา “การเสริมสรางวินัยในตนเองใหแกนักเรียน 
จะมีประสิทธภิาพหรือไม ขึ้นอยูกับศักยภาพในการดูแลของครูเปนสําคัญ” (หนา 3)   

 ในประเทศที่พัฒนาแลว  เชน สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดมาตรฐานของครูประจําการ  ไววา ครูจะตองเปนผูที่มี
ความสามารถในการคิดเพื่อการเรียนรู ดังนั้น ทักษะอยางหนึ่งที่ครูควรพัฒนาคือ การสะทอนความคิดหรือ Reflective 
Thinking (Rodger, 2000: 246)   ซึ่งหมายความวา ครูควรมีโอกาสประชุมเพื่อรวมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การสรางวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบไดอยางเปนระบบ และเรียนรูจากประสบการณของตน การสะทอนความคิด
เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหครูเขาใจนักเรียนและสามารถดูแลนักเรียนไดทั้งดานความประพฤติและวิชาการ (Henniger, 2004 : 
366)  

 การสะทอนความคิดมีความเกี่ยวของกับการสืบสอบ (Inquiry) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
(Peters, 1991 : 89-90)  และงานวิจัยของ นฤมล  เนียมหอม (2549 : 137) พบวา  การเปดโอกาสใหครูไดรวมกันถกปญหา 
รวมแสดงความคิดเกี่ยวกับความมีวินัยของนักเรียน ไมวาจะโดยผานการสนทนา การเลาเรื่อง หรือเขียนบันทึก จะทําใหครู 
เพื่อนรวมงานและผูปกครองเขาใจเด็ก เห็นการพัฒนาของเด็ก ๆ และพรอมที่จะใหความรวมมือในการพัฒนาเขาใหเปนคน
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ดีและมีคุณภาพ เปนวิธีการหนึ่งที่ผูบริหารควรสนใจและใหความสําคัญเพราะจะชวยใหครูไดพัฒนาโรงเรียนไดถูกทางและ
ประสบความสําเร็จในการแกปญหาดานวินัยของนักเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา การผสมผสานความคิดเห็นจาก
บุคคลหลายฝาย เพื่อแกปญหาการสรางวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบของนักเรียนเปนแนวทางการแกปญหาที่นาจะ
ประสบผลสําเร็จ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาดานวินัย ใหสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได  

 ในสวนของผูปกครองซึ่งใกลชิดนักเรียนมากที่สุด  การใหความรวมมือในการดูแลนักเรียนรวมกับโรงเรียน จะชวย
ใหการแกปญหาตรงจุดและรวดเร็วขึ้น เพราะผูปกครองในสังคมไทย  เชน พอแม ปูยาตายาย  ยอมรักลูกหลานและหวังดี 
อยากใหเขาเปนคนดีและเกง (ว.วชิรเมธี, 2553 : 169)   และ Hedge (2000) ไดกลาววา ผูปกครองเปน Stakeholder หรือเปนผู
มีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลนักเรียน จึงควรมีบทบาทในการสะทอนความคิดเห็น รับผิดชอบการเรียนและการใชชีวิต
ในวัยเยาวของเด็ก  

 จากความสําคัญของประเด็นดังกลาว และการจัดประสบการณการเรียนรูของโรงเรียนรังสิตอนุสรณ ที่เนนสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและความมีวินัยของนักเรียน ผูวิจัยมีความเห็นวาควรมีการรวมมือกัน โดยนํา
วิธีการสะทอนความคิดระหวาง นักเรียน ผูปกครอง และครู มาผสมผสาน เพื่อชวยกันประคับประคอง แกปญหา และ
กําหนดแนวทางสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในตนเองไดอยางเหมาะสม และยังเปนแนวทางตอบสนองในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ที่เนนใหนักเรียนสนใจหนาที่ของตนเอง ต้ังใจเรียนและฝกฝนตนเองใหอยูใน
ระเบียบวินัย รูจักแยกผิดชอบชั่วดี มีจิตใจงดงาม ซึ่งจะสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนไดอีกโสดหนึ่งดวย (ว.วชิรเมธี, 2553 : 
169-170) 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research method) โดยผูวิจัยปรับการวิจัยในชั้นเรียน(action 
research) มาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยในตนเอง ที่ผูวิจัยใชในการ
วิจัย ไดแก แนวคิดบุตรธิดา คือกระจกเงาของพอแม ของ ว.วชิรเมธี (2553 : 169-170) ที่กลาวถึง การมีจิตใจที่งดงาม การ
เปนคนดี การเปนคนมีจิตสํานึกสาธารณะ การเปนคนอารมณดี การเปนคนรักความสงบ การเปนปญญาชน การเปนคนไม
ยึดติดกับวัตถุนิยม การไมเปนคนมักงาย การไมเปนอันธพาล และการมีจิตใจโอบออมอารี ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
สะทอนความคิด ไดแก แนวคิด 7 มหัศจรรยแหงชีวิต และ 7 หลักคิดของ ว.วชิรเมธี (2553 : 180) ที่กลาวถึง ความคิดดีเปน
ที่มาแหงความสุข ปญญาดียอมมีความสุข เปนคนดีก็มีความสุข ปฏิสัมพันธดีก็มีความสุข ทํางานดีก็มีความสุข มองโลกใน
แงดีก็มีความสุข ครอบครัวดีทวีความสุข 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  1) ครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 หองเรียน รวม 3 คน     2) 
ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หองเรียนละ 5 คน รวมจํานวนผูปกครองนักเรียน 15 คน  3) นักเรียนของโรงเรียน
รังสิตอนุสรณหองเรียนละ 5 คน รวมจํานวนนักเรียน 15 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเลือกมาจากนักเรียนที่มีปญหาดานวินัยในตนเอง จากการเก็บขอมูลของครูประจําช้ัน และรายงาน
ประจําปของโรงเรียน  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 สวนไดแก ครู ผูปกครอง และนักเรียน ขอมูลการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทของครู และผูปกครองไดแก ขอมูลจากครูคือ 1) บันทึกของครู        2) แบบประเมิน 3) แบบสังเกต และ 4) 
แบบสัมภาษณ สวนขอมูลจากผูปกครองประกอบดวย 1) แบบบันทึกพฤติกรรม และ 2) แบบประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน 
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 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดติดตอขอความรวมมือจากครูประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนและ
ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดําเนินการจัดการสนทนากลุมเพื่อสรางความเขาใจและความชัดเจนของประเด็น
ปญหากับกลุม จากนั้นรวมกันกําหนดแผนการเสริมสรางวินัยในตนเองของนักเรียนดานความรับผิดชอบ แลวดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการเสริมสรางวินัยในตนเองของนักเรียนดานความรับผิดชอบ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต 
สัมภาษณ และบันทึก  
 การวิเคราะหขอมูลใชแนวทางของ Strauss and Corbin (1998 : 266) ซึ่งเปนรูปแบบที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายใน
การวิจัยทางการศึกษา  ผูวิจัยเนนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลใน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การรวบรวมขอมูล เปนการนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงตาง ๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนากลุม มารวบรวมขอมูลใหเปนกลุมที่มี
ความหมาย 2) การจัดกระทําขอมูล เปนการนําขอมูลมากระทํา/ปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลหรือ
แผนภาพของทฤษฏี 3) การเลือกนําเสนอขอมูล และ 4) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลหรือแผนภาพเชิงทฤษฏี
ใหมีความชัดเจน นําไปสูขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามในการวิจัย  
 

3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบของนักเรียน 
     1.1  ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปในทาง 
ที่ดี ในดานการตรงตอเวลาเกี่ยวกับการมาเขาแถวเคารพธงชาติ การเขาเรียน การแตงกายถูกตองตามระเบียบของ

โรงเรียน การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ 
    1.2  ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 

เรื่องการมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ โดยมีพัฒนาการที่เปนไปตามธรรมชาติและจิตสํานึกที่ถูกซึมซับไดจาด
หลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และแงคิดของผูวิจัย และครูประจําช้ันกระตุนเพิ่มเติม  ทําใหนักเรียนกลุมเปาหมายมีการ
แตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนมากขึ้น ตรงตอเวลา  รูจักกาลเทศะ ตลอดจนรวมกันดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณที่รับผิดชอบรวมกัน  

    1.3 ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมพี่ตนแบบ  เปนการเสริมแรงทางบวกและเสริมแรงทางลบ เกิดการเรียนรู 
สงผลใหนักเรียนหันมาประพฤติปฏิบัติตน ใหมีวินัยดานความรับผิดชอบ เปนผลดีทั้งตอตนเอง ช้ันเรียนและสังคมตอไป 

    1.4 ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมรักษสะอาด  นักเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม และเรียนรูที่จะดูแล
รักษา หรืออนุรักษไวไดอยางดี 

2. ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนดานความรับผิดชอบ 
    2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนดานความรับผิดชอบ     โดยครูประจําช้ัน

ประเมินนักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการมีวินัยดานความรับผิดชอบตอตนเอง อยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรม
การมีวินัยดานความรับผิดชอบตอสวนรวม อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน  โดยพฤติกรรมการมีวินัยดานความ
รับผิดชอบตอตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การตรงตอเวลาเชน เมื่อถึงช่ัวโมงเรียน เขาเรียนตามเวลา รองลงมาคือ ขอบคุณ
เมื่อผูอื่นชวยเหลือหรือใหของ และพฤติกรรมการมีวินัยดานความรับผิดชอบตอสวนรวม มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ทิ้งขยะใน
ที่ที่จัดเตรียมไว รองลงมาคือ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน ที่เห็นไดชัดคือการเดินแถวเมื่อไปยังสถานที่
ตาง ๆ นักเรียนเดินเปนระเบียบไมแตกแถวเหมือนที่ผาน ๆ มา  
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    2.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนดานความรับผิดชอบ โดยผูปกครองเปนผู
ประเมินนักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการมีวินัยดานความรับผิดชอบตอตนเอง อยูในระดับสูง และพฤติกรรมการมี
วินัยดานความรับผิดชอบตอสวนรวม อยูในระดับสูง เชนเดียวกัน  โดยพฤติกรรมการมีวินัยดานความรับผิดชอบตอตนเอง  
มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง   แตงกายสะอาดถูกตองตามระเบียบวินัยของโรงเรียน รองลงมาคือ มาโรงเรียนทันเวลา มีคาเฉลี่ย
เทากับการกลาวขอบคุณเมื่อผูอื่นชวยเหลือหรือใหของ สําหรับพฤติกรรมการมีวินัยดานความรับผิดชอบตอสวนรวม มี
คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ปฏิบัติตามขอตกลง กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน ในเรื่องของการเดินแถวเมื่อไปยังสถานที่ตาง ๆ 
รองลงมาคือ มีมารยาทในการเขาประชุม   

 3. บทบาทของผูปกครองและครูในการสรางวินัยในตนเองใหแกนักเรียน 
      ผูปกครองและครูตางมีบทบาทที่สําคัญตอการสรางวินัยในตนเองของเด็กกลุมนี้เปนอยางยิ่ง กลาวคือ ผูปกครอง

ซึ่งใกลชิดนักเรียนมากที่สุด มีบทบาทที่ตองดูแลเอาใจใสติดตามสังเกตพฤติกรรมของเด็กอยางสม่ําเสมอ และมีเวลาที่จะ
พบปะพูดคุยกับครูประจําช้ันของเด็ก เพื่อรวมกันแกปญหาและใหกําลังใจแกเด็ก ในสวนของครู ครูมีบทบาทในการ
สงเสริมนักเรียนใหมีวินัย เนื่องจากครูเปนผูใกลชิดและมีหนาที่หลักในการอบรมสั่งสอน ทั้งวิชาการและจริยธรรม ครูตอง
ดูแลใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ มีจิตวิทยาในการแกปญหา ใหโอกาสเด็ก และเมื่อเกิดปญหา ครูก็ปรึกษากับผูปกครอง
ทันที หรือติดตอใหผูปกครองทราบและนัดหมายใหเวลาผูปกครองมาปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาของเด็กรวมกัน ครูใช
เหตุผลในการใหคําปรึกษาหรือตักเตือนเด็ก ในการที่ครูและผูปกครองทํางานรวมมือกัน จะทําใหรูปญหาของเด็กตั้งแตตน 
ซึ่งจะแกไขไดงาย และจะทําใหผูปกครองเขาใจเด็ก ครู และนโยบายของโรงเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดความใกลชิดและความ
ไววางใจระหวางทั้งสองฝาย  

 ดังนั้นบทบาทของครูและผูปกครองในการใชวิธีสะทอนความคิดแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสรางวินัยดานความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาไดพัฒนาเด็กใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงคได ซึ่งครูตองมี
ความอดทนและดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เชนเดียวกับบทบาทของผูปกครอง พอแมที่แนะนําลูกดวยความรักและใสใจยอม
มีความเขาใจเขา เด็ก ๆ ก็จะเติบโตอยางมีคุณภาพ การสะทอนความคิดเห็นแบบผสมผสานระหวางครูและผูปกครองเพื่อ
เสริมสรางวินัยดานความรับผิดชอบของนักเรียน จึงตองอาศัยความรวมมือกันที่จะเสริมสรางใหเปนไปตามที่คาดหวัง และ
สงผล       ใหนักเรียนมีพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบดีขึ้น  เปนผูมีวินัยในการศึกษาเลาเรียนสงผลใหมี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ผูปกครองนักเรียนมีความเชื่อถือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งสรางความศรัทธาใหกับ
โรงเรียนอีกทางหนึ่งและครู ผูปกครองนักเรียน ไดรวมมือกันแสดงบทบาทของตนเองที่มีสวนชวยแกปญหาการขาดวินัยใน
ตนเองดานความรับผิดชอบของนักเรียนและชวยใหนักเรียนเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ  

จากงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรนําผลการวิจัยไปประยุกตใชจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเองดาน
ความรับผิดชอบของนักเรียน  โดยสอดแทรกอยูในทุกกิจกรรมของโรงเรียน และในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน
ทุกวัน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการรวมมือกันระหวางบานกับโรงเรียน  โดยเฉพาะผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
ตองเขาใจสภาพการมีวินัยในตนเองของบุตรหลาน และยินดีใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ในการรวมกันแกไขปญหา
พฤติกรรมนักเรียนดานความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ควรนําผลการวิจัยไปศึกษาวิจัยในโรงเรียนที่มีบริบทแตกตางกัน โดย
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนหรือนําไปศึกษาตอถึงประโยชนของงานวิจัยในประเด็น
ความเปนไปไดในการรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน ที่จะพัฒนาพฤติกรรมการของนักเรียนในดานอื่น ๆ เชน ดานการคิด
วิเคราะห การเรียนแบบรวมมือ และการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน 
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บทคัดยอ 
 

ผลการวิจัยพบวา 
 (1) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูในโรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก 
 (2) การเปรียบเทียบทรรศนะครูและของผูบริหารในการพัฒนาครูในโรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต  40  โดยตามสถานภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียน พบวาสถานภาพดานตําแหนง มีทรรศนะเรื่องการศึกษา
ตอมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  และพบวาสถานภาพดานเพศ สถานภาพดานอายุ สถานภาพดาน
ระดับการศึกษา และสถานภาพดานประสบการณ ไมมีความแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : บทบาท, การพัฒนา 

 
Abstract  

 
  The finding of this research was that (1) have a role of school administrations on teacher development in 
school under the office of school district 40 in the 5 hold were the high level (2) the comparative of opinion of teachers 
and administrations on the role of school administrations on teacher development in school under the office of school 
district 40 with the different were the Position and permission to leave study, and the significant else states were accept 
.05, and finding of sex, age, level of educations, and experience were non-different. 
 
KEYWORDS: ROLE, DEVELOPMENT 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 574 

1. บทนํา 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย จึงตองดําเนินการใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สิปปนนท   เกตุทัต .  2542: 5) ซึ่ง
รากฐานสําคัญของการพัฒนา คือ การเสริมสรางขีดความสามารถ ศักยภาพและความเขมแข็งในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนเปนพื้นฐานสังคมไทยในอนาคต  พึงเปนสังคมที่ประกอบดวยชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่ประชาชนมี
ความสามารถในการไตรตรองแกปญหา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนการรูเทาทันในความสัมพันธ กับสังคม
ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติผูบริหารในฐานะที่เปนผูนําจะตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาครูในดานตางๆ 
เพื่อใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนสามารถถายทอดความรูและประสบการณแกผูเรียนใหผูเรียนสามารถใชชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุขสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาครูโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในลักษณะเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในทรรศนะของครูผูสอน
และผูบริหารสถานศึกษา โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีของโรเบิรต วี เครจซี่ และ เอียรไรล ดับบลิว มอร
แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 : 608-609) สุมตัวอยางได ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน  300 คน  
ไดแกผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  39  คนครูผูสอน  จํานวน  261  คน  

ดวยการใชเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ 3 ตอน  ทําการหาคาความ
เที่ยงตรงผานผูเช่ียวชาญ และคาความเชื่อมั่นดวยการ try out จํานวน 30 ฉบับ พบวามีคาความเชื่อมั่นในระดับที่รับได คือ 
0.84 และไดดําเนินการเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหคาทางสถิติดวยรอยละ คาเฉลี่ยมัชฌิมคณิต คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา Z-test และคา F-test  
1. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาพบวา    มีผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  300  คน   เปน
ผูบริหารจํานวน  39  คน  (รอยละ 13)  เปนครูจํานวน  261  คน  (รอยละ 87)  สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน  153 คนคิดเปน
รอยละ 51 เพศชายจํานวน 147 คนคิดเปนรอยละ 49 อายุตํ่ากวา 31 ปจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 23.7  อายุ 31 – 40 ป 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.7   อายุ 41 – 50 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 27.3 สําหรับอายุ 51 ปขึ้นไปมีมากที่สุด 
จํานวน85คน คิดเปนรอยละ 28.3 

 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาโท 151 คน คิดเปนรอย
ละ 50.3  รองลงมาปริญญาตรี 128 คน คิดเปนรอยละ 42.7  มีอื่น ๆ เพียง21  คน คิดเปนรอยละ 21.0 และไมมีวุฒิตํ่ากวา
ปริญญาตรี  

 นอกจากนี้ ดานประสบการณ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ11 ปขึ้นไป จํานวน 127 คน 
คิดเปนรอยละ 42.3  รองลงมามีประสบการณ 7 - 10 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และมีประสบการณ 4 – 6 ป  
จํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ  20.7 สวนที่เหลือมีประสบการณไมเกิน 3 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ 
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ตารางวิเคราะหสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาพรวมและรายดาน 
  

บทบาทผูบริหาร 
n = 300  

อันดับ 
 

ระดับ  SD 
1 ดานการอบรม 3.81 0.51 4 มาก 
2 ดานการศึกษาดูงาน 4.02 0.60 1 มาก 

3  ดานการลาศึกษาตอ 3.54 0.71 5 มาก 

4 ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน 3.95 0.71 3 มาก 

5 ดานการนิเทศภายใน 3.98 0.59 2 มาก 
 รวม 3.81 0.51 - มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ตามทรรศนะของครูและผูบริหารสถานศึกษา ดานการอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก 

(=3.81, S.D=0.51)   เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับมากเชนเดียวกัน  คาเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีการดําเนินการ

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (=4.10, S.D=0.58)  รองลงมา  คือ  

จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุกการอบรมอยางเพียงพอ (=3.98, S.D=0.12)   และสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูที่ไดจาก

การอบรมมายายผลเพื่อพัฒนางาน(=3.98, S.D=0.59)   และกําหนดปฏิทินแผนการอบรมประจําปของบุคลากรใน

โรงเรียน (=3.93, S.D=0.71)สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคที่จะใหบุคลากรเขารับการอบรมชัดเจน 

(=3.43, S.D=0.49)   และมีการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามลักษณะงานที่บุคลากรปฏิบัติ(=3.43, S.D=0.49)    
 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตางบทบาทของ ผูบริหารในการ
พัฒนา ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในทรรศนะของ ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตําแหนง 

บทบาท ผูบริหาร ครู Z p 
 SD  SD 

การฝกอบรม 3.79 .19 3.81 .18 -.74 .475 
การศึกษาดูงาน 3.95 .25 4.03 .26 -1.84 .066 
การลาศึกษาตอ 3.63 .21 3.52 .18 3.01 .003* 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 3.95 .22 3.96 .21 -.14 .876 
การนิเทศภายใน 3.99 .25 3.98 .24 .08 .930 
รวมเฉลี่ย 3.86 .22 3.86 .21 .07 .581 

 

จากตาราง พบวา สถานภาพตําแหนงตางกัน  มีทรรศนะตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูใน

โรงเรียน ดานลาศึกษาตอแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน  
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ตาราง แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตางบทบาทของผูบริหารในการ

พัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในทรรศนะของครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกเพศ 

บทบาท ชาย หญิง Z p 
 SD  SD 

การฝกอบรม 3.82 .18 3.80 .18 1.14 .262 
การศึกษาดูงาน 4.04 .25 4.00 .26 1.77 .074 
การลาศึกษาตอ 3.54 .19 3.54 .19 -.15 .882 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 3.96 .20 3.99 .25 .23 .824 
การนิเทศภายใน 3.99 .25 3.99 .23 -.08 .936 
รวมเฉลี่ย 3.87 .21 3.86 .22 .58 .594 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

         จากตาราง พบวาสถานภาพเพศตางกัน  มีทรรศนะตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 

 
ตาราง แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตาง  บทบาทของผูบริหารใน

การพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในทรรศนะของครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกอายุ 

บทบาท < 31ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป F P 
 SD  SD  SD  SD 

การฝกอบรม 3.82 .18 3.83 .17 3.80 .20 3.79 .18 .809 .492 

การศึกษาดูงาน 4.06 .20 3.99 .36 4.00 .25 4.03 .21 1.06 .374 

การลาศึกษาตอ 3.52 .16 3.53 .19 3.54 .22 3.56 .18 .67 .586 

การทําวิจัยในชั้นเรียน 3.93 .29 3.96 .16 3.95 .17 3.98 .19 .82 .483 

การนิเทศภายใน 3.99 .27 3.94 .29 4.00 .23 4.00 .19 .95 .424 

รวมเฉลี่ย 3.86 .22 3.85 .23 3.86 .21 3.87 .19 .86 .467 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
         จากตาราง พบวา สถานภาพอายุตางกัน  มีทรรศนะตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
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ตาราง แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตาง บทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 ในทรรศนะของครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา  จําแนกระดับการศึกษา 

บทบาท 
ตํ่ากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

สูงกวา
ปริญญาโท F p 

 SD  SD  SD  SD 
การฝกอบรม - - 3.80 .21 3.81 .17 3.84 .15 .400 .665 

การศึกษาดูงาน - - 4.03 .24 4.03 .28 3.98 .20 .320 .731 

การลาศึกษาตอ - - 3.52 .20 3.56 .18 3.60 .22 2.364 .102 

การทําวิจัยในชั้นเรียน - - 3.94 .23 3.97 .19 3.91 .24 1.133 .324 

การนิเทศภายใน - - 3.99 .24 3.99 .25 4.00 .21 .034 .973 

รวมเฉลี่ย   3.86 .22 3.87 .21 3.87 .20 3.86 .221 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

         จากตาราง พบวาสถานภาพระดับการศึกษาตางกัน  มีทรรศนะตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูใน

โรงเรียน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
 
ตาราง แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตาง บทบาทของผูบริหารในการ

พัฒนา   ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 40  ในทรรศนะของครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกประสบการณ 

บทบาท ≤ 3 ป 4-6 ป 7-10 ป 11 ปขึ้นไป F P 
 SD  SD  SD  SD 

การฝกอบรม 3.80 .23 3.83 .15 3.82 .18 3.80 .19 .493 .694 

การศึกษาดูงาน 4.07 .26 4.00 .29 4.06 .24 3.99 .24 2.000 .113 

การลาศึกษาตอ 3.50 .22 3.54 .17 3.53 .18 3.56 .20 1.171 .322 

การทําวิจัยในชั้นเรียน 3.93 .18 3.98 .17 3.94 .25 3.96 .22 .778 .514 

การนิเทศภายใน 3.99 .25 3.98 .24 3.96 .26 4.00 .23 .668 .572 

รวมเฉลี่ย 3.86 .23 3.87 .20 3.86 .22 3.86 .22 3.86 .231 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
         จากตาราง  พบวา สถานภาพประสบการณตางกัน  มีทรรศนะตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูใน

โรงเรียน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
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4. บทสรุป / ผลการสรุปการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40 จํานวนทั้งสิ้น 300 คน 
ตอนที่ 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดานการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปนรายขอพบวา    

      1.1 ทรรศนะของครูและผูบริหารดานการฝกอบรมที่มากที่สุด คือ มีการดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองลงมา  คือ  จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการอบรมอยาง
เพียงพอ และสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูที่ไดจากการอบรมมาขยายผลเพื่อพัฒนางานและกําหนดปฏิทินแผนการอบรม
ประจําปของบุคลากรในโรงเรียน  

    1.2     ดานการศึกษาดูงานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามทรรศนะของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวา  อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือใหบุคคลสรุปและประเมินผลการศึกษาดูงาน รองลงมา  คือ  สงเสริมใหบุคลากร
ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีผลงานดีเดน โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนนํารอง โรงเรียนแกนนํา 

 1.3  ดานการลาศึกษาตอ พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 40 ตามทรรศนะของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ 

 1.4  ดานการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 40 ตามทรรศนะของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  

1.5  ดานการนิเทศภายใน พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตามทรรศนะของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  พบวา 

การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางตามจําแนกสถานภาพตามตําแหนง  พบวา สถานภาพตําแหนงตางกัน  มี

ทัศนะตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน ดานลาศึกษาตอ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05   สําหรับดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกสถานภาพตามเพศ  พบวา ไมมีความแตกตางกันทุกดาน โดยพบวา

เพศชายมีทัศนะตอบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูในโรงเรียนสูงกวาทัศนะของเพศหญิงเล็กนอย 
แสดงใหเห็นวาสถานภาพตําแหนงและเพศ ไมมีผลตอทัศนะในบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู

ในโรงเรียน หรือมีผลนอยมาก ซึ่งอาจเปนความจริงในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่ตองไดรับการพัฒนาทกุคน และตลอดชีวิต  
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การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกสถานภาพตามอายุ พบวา ไมมีความแตกตางกันทุกดาน โดยชวง
อายุนอยกวา 51 ปขึ้นไป มีทัศนะตอบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูในโรงเรียนสูงที่สุด   

การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกสถานภาพตามระดับการศึกษา พบวาไมมีความแตกตางกัน  โดย
ผูบริหารและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโทมีทัศนะตอบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูใน
โรงเรียนมากที่สุด ซึ่งนาจะเปนขอเท็จจริงที่กลาวไดวาผูรับการศึกษาสูงยอมมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาอยางมาก 

การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกสถานภาพตามประสบการณ พบวาไมมีความแตกตางกันทุกดาน 
โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณ 4- 6 ป มีทัศนะตอบทบาทของผูบริหารในการพฒันาครูในโรงเรียนมากที่สุด 

สรุปไดวา  สถานภาพทั้ง 5 ไดแก ตําแหนง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ มีผลตอบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนนอยมาก ซึ่งบทบาทสําคัญหลักของผูบริหารในเรื่องของงานบริหารบุคคล
ตามกฎกระทรวงวาดวย การบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ไดกําหนดใหเปนภารกิจและหนาที่สําคัญหนึ่ง ที่
ตองสงเสริมใหการสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาของตน  และการพัฒนาบุคลากร เปนความจําเปน
ที่ตองมีการพัฒนาใหทันยุคทันสมัยอยางสม่ําเสมอ 

ตอนที่ 4   ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียน  ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40     พบวา 

ปญหาในดานการฝกอบรมนั้น ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาในสวนที่บุคลากรผูที่เขารับการอบรมไมไดนําความรู
ที่ไดรับจากอบรมมาใชประโยชนไดเต็มที่ โรงเรียนขาดการดําเนินการฝกอบรมใหบุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่เขา
รับการฝกอบรม ไมมีการรายงานผลการฝกอบรมทุกครั้งตอหัวหนาหนวยงานที่สังกัด และโรงเรียนไมมีการจัดสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมตามลักษณะงานที่บุคลากรปฏิบัติ หรือตามความรูความสามารถ ปญหาในดานการสงบุคลากรไปศึกษา 
ฝกอบรมหรือดูงาน พบวา บุคลากรที่ไดรับการไปศึกษา หรือดูงานขาดการสรุปและประเมินผลการศึกษา ฝกกอบรม หรือดู
งาน โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานใหบุคลากรไดรับทราบ และไมมี
งบประมาณเพียงพอ ในการสงบุคลากรของโรงเรียนเขารับการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ปญหาในดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน พบวา ครูเสียเวลากับเอกสารมากเกินไป และโรงเรียนไมมีการประชุมช้ีแจงใหขอมูลขาวสาร และใหความรู
ความเขาใจในนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน สวนปญหาดานการพัฒนาตนเอง พบวา บุคลากรขาดการวางแผนในการ
ทํางาน และขาดการทําวิจัยในชั้นเรียน สวนปญหาในดานกระบวนการบริหาร พบวา บุคลากรในโรงเรียนขาดการมีสวน
รวมในการวางแผนการทํางาน และโรงเรียนไมมีการแบงงานกันอยางชัดเจน 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนา พบวา ในดานการฝกอบรม ผูตอบแบบสอบถามตองการให
โรงเรียนควรใหบุคลากรที่เขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับจากอบรมมาขยายผล เพื่อพัฒนางานของตนเองโรงเรียนควร
จัดการดําเนินการฝกอบรมใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ควรมีการรายงานผลการฝกอบรมตอ
หัวหนาหนวยงานที่สังกัดทุกครั้งและโรงเรียนควรมีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามลักษณะงาน หรือตามความรู
ความสามารถที่บุคลากรปฏิบัติในดานการสงบุคลากรไปศึกษา ฝกอบรมหรือดูงาน พบวา โรงเรียนควรใหบุคลากรมีการ
สรุปและประเมินผลการศึกษาฝกอบรมหรือดูงานทุกครั้งมีการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดู
งานใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึงและควรแสวงหาทุนจากหนวยงานอื่น เพื่อสงบุคลากรของโรงเรียนเขารับการศึกษา 
ฝกอบรม หรือการศึกษาดูงาน ในดานกระบวนการปฏิบัติงาน พบวา โรงเรียนควรสงเสริมจัดแบงหนาที่ตามความเหมาะสม 
ลดการทํางานที่ซ้ําซอนใหแกบุคลากร และมีการประชุมช้ีแจงใหขอมูลขาวสาร และใหความรูความเขาใจในนโยบายการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาตนเอง พบวา โรงเรียนควรมีการกําหนดหรือมอบหมายงานให
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บุคลากร ไดมีการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคที่วางไว  และควรมีการสงเสริมใหบุคลากร นําผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ และในดานกระบวนการบริหาร พบวา โรงเรียนควรมีการสงเสริมให
บุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน และควรมีการแบงงาน อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
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ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชวีศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 

THE   FACTORS  MOTIVATED TO STUDENT’S  DECISION MAKING FOR STUDYING  AT  THAIBENJA 
BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE CHONBURI 

 
ณิชากร  บํารุงนอก 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 

 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกในการเลือกศึกษาตอ

ระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ  ชลบุรี  และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจใน
การเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ  ชลบุรี จําแนกตามสถานภาพ
ของนักศึกษา กลุมตัวอยางคือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ  ชลบุรี ทั้งระดับ ปวช. และ
ปวส. ในปการศึกษา 2554 จํานวน  240  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจ
บริหารธุรกิจชลบุรี รวม 7  ดาน มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไดคา IOC อยูระหวาง 0.5-1.00 และไดคาความเชื่อมั่นอยู 0.967 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี จําแนกตามปจจัยดาน ตาง ๆ จํานวน 7 ดาน พบวาในภาพรวมอยู
ในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานความตั้งใจสวนตัวเปนปจจัยจูงใจระดับปานกลาง และผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจ
บริหารธุรกิจชลบุรี ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : วิทยาลัยเอกชน, ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this study were to find the factors motivated to student’s decision making for studying    at 
Thaibenja Business  Administration Technological  College Chonburi and to compare  these factors when the samples  
different in status, 240 students in  2011 academic year   served as the samples. The questionnaire used in this study were 
7 aspects  which had IOC between 0.5-1.00 and the α- coefficient for reliability was 0.967.   



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 582 

The results found that most aspects were highly effected to student’s decision making for studying in this 
institution, except the personal intention was moderate level and there was no significantly different when compared the 
student’s decision making for the one differed in status. 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนานั้น มีปจจัยสําคัญหลายประการ ที่ทําให
การพัฒนาประเทศประสบผลสําเร็จ แตปจจัยสําคัญที่สุดก็คือ “ประชากรที่มีคุณภาพ”  ทั้งนี้เพราะประชากรเปนปจจัยใน
การพัฒนาโดยตรง และเปนทั้งผูประสานปจจัยอื่นๆ เขาดวยกัน ประชากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตองอาศัย 
“การศึกษา”  และการที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองไดนั้นจะตองมีการพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่นๆ การ
พัฒนาการดานการศึกษานั้นนับเปนสิ่งทีสําคัญ สถาบันการศึกษาทุกระดับยอมมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาทั้งสิ้น 
(ภาวิช ทองโรจน,2552,หนา 6) การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการศึกษา 
(Improve Education)ในสาขาตางๆ จึงเปนองคประกอบที่ขาดไมไดในการวางแผนเศรษฐกิจในประเทศที่กําลังพัฒนา 
เพราะเมื่อประชากรมีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นยอมกอใหเกิดความรู ความสามารถ ประชากรมีคุณภาพเปนการใชทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการศึกษาอยางมากเชนกัน ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31  
ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับมาตรฐานการศึกษา จึงเห็นไดวาภารกิจของ
การศึกษา จึงเห็นไดวาภารกิจของการจัดการศึกษา และผูจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคนใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข
นั่นเอง ประเทศไทยจึงจําเปนจะตองพัฒนาบุคคลในชาติใหมีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นในทุกระดับ ในสภาพปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาการและเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญและเปน
หนาที่หลักของระบบการศึกษาเพราะการศึกษาทําหนาที่ชวยเรงรัดสงเสริม พัฒนา เสริมสรางใหคนมีคุณภาพ (พจน สะ
เพียรชัย,2528,หนา 11)ตลอดจนพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรทางปญญาที่มีคาของสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.(2550-2554) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกคนใหไดรับการพัฒนาใหมีพรอมทั้ง
ดานรางกายสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา ทักษะในการประกอบอาชีพ มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางมีความสุขโดยมียุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญอยางยิ่งที่สามารถจะทําการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง และวัฒนธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการถายทอด
วัฒนธรรมและเปนการสรางภูมิปญญาใหกับสังคม การศึกษาจึงเปนรากฐานและเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศ ดังนั้นผลผลิตของการศึกษาในอนาคตจึงตองเปนพลเมืองของประเทศที่
สามารถปรับตัวและแกไขปญหาที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ในสภาพที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และสามารถริเริ่มการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติใหพัฒนาและกาวหนาไปไดอยางมีหลักการบนพื้นฐานของความเขาใจใน
เหตุและผลความถูกตอง ความดีงามและความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซึ่งจุดมุงหมายของการศึกษาก็เปนที่ทราบกันวา 
เพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศในดานคุณสมบัติของความเปนมนุษยที่มีปญญา มีคุณธรรม มีความสามารถ มีศักยภาพที่จะ
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พัฒนาตนเองและสังคม และในดานความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือเปนกําลังแรงงานสําหรับพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต 

 การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เปนการดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแบง
การศึกษาระดับนี้ออกเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี โดยมีหลัก
การศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานวิชาชีพ ในสาขาตางๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ไมวาจะเปนสาขาพณิชยการที่มุงเนน
ผูเรียนเกี่ยวกับงานสํานักงาน งานดานการใหพัฒนาธุรกิจ และงานสาขาชางตาง ๆ ที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีวิชาชีพ 
ทางดานสาขาชางแตละแขนงเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม หรือในพื้นที่ของตนเอง หรือไดพัฒนา
กิจกรรมของตนเอง โดยปจจุบันการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษานี้ ไดรับการพัฒนาและกระตุนใหนักเรียนที่จะจบใน
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความสนใจเขาศึกษาตอและจะเปนการชวยเสริมสรางรายไดจากการมีงานทําภายหลังจบ
การศึกษามากขึ้น ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพและระบบเศรษฐกิจไดดีอีกทางหนึ่งอันเกิดจากกลไก
ทางดานงานวิชาชีพดวย 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่จูงใจกับความตองการที่จะเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา
ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี โดยผลการวิจัยครั้งนี้ ไดทราบถึงปจจัยจูงใจในการ
เลือกเขาศึกษาตอของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานการจัด
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และความตองการของผูเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตอไป   

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจ
บริหารธุรกิจชลบุรี  

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
เบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ที่มีสถานภาพแตกตางกัน 

 
3.ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยไดทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใชกับการ

กําหนดกรอบแนวคิด และการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  โดยไดแบงเปนทฤษฎหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ ซึ่งประกอบดวย  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  ทฤษฎีการ
จูงใจ ERG ของ  Alderferทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด(McClelland) และ ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 

 นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและภานอกประเทศซึ่ง  ศิริวรรณ สุวินทร (2548 
บทคัดยอ ) ไดศึกษา”องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี”  อารมณ เพชรชื่น (2547) ไดศึกษา “ปจจัยที่สัมพันธ
กับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน”  กัญกมล เถื่อนเหมือน (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา ”ปจจัยจูง
ใจในการเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาในมหาลัยศรีปทุม”   Eaddy (อางถึงในจิราลักษณ  ฤทธิเดชโยธิน. 2545, หนา 47) ได
ศึกษา”องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของนักเรียนเกษตรกรรมของในรัฐหลุยเซียนา”  ชวอรทซเบอรก และ
บอลลิงเจอร (Schwartzberg & Bollinge, 2001, abstract) ได ”วิเคราะหภาวะที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังทางการศึกษาตอ
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ระดับอุดมศึกษา”  Dennard (อางถึงใน ชูเกียรติ ผุดพรมราช. 2550, หนา 89) ไดศึกษาเรื่อง”อิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกวิทยาลัย ที่สัมพันธกันกับความพึงพอใจของนักศึกษาในวิทยาลัย” วินเซนท (Vincent,2000, abstract) ไดศึกษาเรื่อง”
ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับอาจารยในเกณฑมาตรฐานสําหรับจําแนกองคประกอบที่สําคัญเชิงการสอนของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเมน” Johnston (อางถึงใน ฐิติพร ลินิฐฎา. 2547, หนา 108-109) ไดวิเคราะห”องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความ
คาดหวังทางการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของประชากร 2 กลุมคือ นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและชาว
เวอรมองต ที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป” 

 
4.ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ปการศึกษา 2554 

ทุกระดับช้ันใน 5 สาขาวิชา จํานวน 1,100 คน (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบรุี, 2554,หนา 2)       
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ปการศึกษา 

2554 ทุกระดับช้ันและ 5 สาขาวิชา โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผูวิจัยใชสูตรตารางเครซี่และมอรแกน (Robert V. 
Krejcie and Earyle W. Morgan    อางใน มารยาท โยทองยศ, 2553,หนา 4) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้  

1. จัดเตรียมเครื่องมือใหครบตามจํานวนของกลุมตัวอยางในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ
ชลบุรี พรอมทํารหัสในแบบสอบถามใหตรงกับกลุมตัวอยางที่สุมไวแลว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  

2. ผูวิจัยทําบันทึกเสนอตอวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ  เพื่อขอเอกสารขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ตอผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  

การวิเคราะหขอมูล    
ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือมาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ลง

รหัส และศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้  
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) และแสดง

จํานวนรอยละ (percentage)  
2.วิเคราะหปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจ

บริหารธุรกิจชลบุรี คือ คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แบงเปนรายดาน แปลความหมาย
ของคาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑดังนี้  

คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 – 5.00 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับมากที่สุด  
คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 – 4.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 – 3.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 – 2.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับนอย 
คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 – 1.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับนอยที่สุด  
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 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน ตามสถานภาพทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยการทดสอบคาที (t - test)  

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป ตามปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษา
ตอใน 7 ดาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (f-test) เมื่อมี
นยัสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชสูตรการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test)  

 
5. ผลการศึกษา 

1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 170 คน มีระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.01 ขึ้นไปจํานวน 212 คน อาชีพของบิดามารดาสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง/
ลูกจางภาคเอกชน จํานวน 195 คน และภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาสวนใหญอยูในภาคตะวันออก จํานวน  198 คน 

1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
จูงใจในแตละดานอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวนดานความตั้งใจสวนตัวมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

1.3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
เบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง และภูมิลําเนาเดิมพบวา คา t ไมมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวาความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามเพศชาย เพศหญิง ในภาพรวมไม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวาทุกดานนิสิตเพศชาย และเพศหญิงก็มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางกัน
เชนเดียวกัน 

 
6. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของ นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ซึ่งผูศึกษาพบประเด็นสําคัญในดานตางๆ ที่เห็นวาควรนํามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 

 1.   ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาที่ เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
เบญจบริหารธุรกิจชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง สอดคลองกับผลการศึกษาของอารมณ  เพรชช่ืน (2547) ศึกษาปจจัยจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
เชนเดียวกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนเกรดเฉลี่ยกอนเขาศึกษาอยูในระดับดี วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจ
บริหารธุรกิจชลบุรี ไดมีการสอบทดสอบนักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาตอในสายวิชาชีพผลการเรียนของนักศึกษาจึงอยูใน
ระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ ภัทรา นิคมานนท(2538, หนา 281) ไดใหทรรศนะวา เกรดเฉลี่ยกอนเขาเรียนเปนพื้นฐานทาง
การศึกษาเดิมของนักศึกษา ซึ่งมีผลในการใชศึกษาตอ อาชีพของบิดามารดา สวนใหญประกอบอาชีพ รับจาง สวนภูมิลําเนา
เดิมของนักศึกษาสวนใหญอยูในภาคตะวันออก นักศึกษามีความคิดเห็นปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับ
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อาชีวศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี อยูในระดับมากทุกปจจัย ยกเวนปจจัยดานความตั้งใจ
สวนตัวซึ่งนักศึกษามีคาความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ผูวิจัยพบขอสังเกตวา นักศึกษาสวนใหญมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองนอยในการเลือกเรียนสาขาที่ตนเองถนัด สวนใหญแลวจะตามเพื่อนกอน และสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา
นักศึกษามีความคิดเห็นปจจัยดานความตั้งใจสวนตัว มีผลตอการเลือกเขาศึกษาอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับปจจัยดานอื่น 

2.   เมื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของ วิทยาลัย เทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ
ชลบุรีปการศึกษา 2554 ในแตละดานพบวา ปจจัยดานเพศ อาชีพของบิดามารดา และภูมลําเนาของนักศึกษา พบวามีคาเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลงานวิจัยในครั้งนี้ยังตรงกับผลงานวิจัยของ ภัทรา 
นิคมานนท(2538, หนา 281)  ที่เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอเนื่องจากขาราชการสาย ข และสาย ค.วาไมแตกตางกัน 

3.   หากพิจารณารายละเอียดในแตละดาน   จะพบวานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในแตละดานอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวนดานความตั้งใจสวนตัวมีความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง 

พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี ดานเจตคติตอวิชาชีพ อยูในระดับมากคือ สาขาที่เลือกเรียนเปน
สาขาที่ทันสมัย สาขาที่เลือกเรียนเปนสาขาที่เหมาะตอการนําไปศึกษาตอ สาขาที่เลือกเรียนเปนสาขาที่สามารถไปประกอบ
อาชีพได สาขาที่เลือกเรียนเปนวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับในวงการศึกษา  และ สาขาที่เลือกเรียนเปนวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับใน
วงการศึกษา 
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การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการของ 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   

THE USE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM TO INCREASE ACADEMIC         
              MANAGEMENT EFFICIENCY OF EXTENDED OPPORTUNITY SCHOOL 

                    
กัตติกา ศรีมหาวโร1 และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ2 

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
2 อาจารยที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

---------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

         การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาใชกรอบแนวคิดเชิงระบบ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อใชระบบการจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (2) เพื่อศึกษาผลการใชระบบ
การจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชระบบการจัดการความรู กลุมผูใหขอมูลในการวิจัย 
ประกอบดวย ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว จํานวน 12 คน กําหนดกลุม
ตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 5 ชุด ไดแก 1) แบบสอบถามความตองการ
การใชระบบการจัดการความรูของครู 2) แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูของครู 3) 
แบบสอบถามความความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรู 4) แบบสังเกตแบบมีสวนรวม และ 
5) แบบบันทึกรายงานการประชุม  

 ผูวิจัยดําเนินการสรางระบบการจัดการความรูโดยใชกรอบแนวคิด IPO คือปจจัยนําเขา กระบวนการ และ ผลผลิต 
และการประเมินผล   ความรูที่ใชในการวิเคราะห  สังเคราะห  คือ แนวคิด  ทฤษฎีหลักการการจัดการความรู การบริหาร
แบบมีสวนรวม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําป  
บริบทของโรงเรียน  กระบวนการใชระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นประกอบดวย 7 ขั้นตอน ซึ่งเรียกวาระบบ 7Ts ไดแก 
1) T(TEAM ) หมายถึงการสรางทีมงาน การเตรียมบุคลากร 2) T(TOPIC) หมายถึง การระบุความรูของงานวิชาการที่
เกี่ยวของกับ 8 กลุมสาระและระบุชนิดของความรูที่องคกรตองการ 3) T(TOOL) หมายถึง การสรางขุมความรู แสวงหา/
จัดหาความรู  ประมวล   กลั่นกรอง   รวบรวมความรูมาจัดเก็บใหเปนระบบ  ใน  8 กลุมสาระการเรียนรู 4) 
T(TECHNOLOGY) หมายถึง การจัดหาและใชเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณที่จะใช 5) T(TEACHING) 
หมายถึง การใชความรู โดยการใหนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดการความรูของครู 6) T(TRACKING) หมายถึงการ
ประเมินผลการใชขุมความรูที่สรางขึ้นใน  8 กลุมสาระที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู และ7) T (TRUTH) หมายถึง การสรุปผล
การพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครูในภาพรวมขององคกร หลังจากการใชระบบการจัดการความรู และนําระบบไปใช
ในชวงเดือนตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 

 ผลการวิจัย พบวา ผลการใชระบบ ในสวนของผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการใชระบบการจัดการความรู
ของครู พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และ มัธยมศึกษาปที่ 3  ป
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การศึกษา 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้น 3.63 และ 2.55 ตามลําดับ และในสวนของ ผลที่
เกิดขึ้นกับครู พบวา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบกอนและหลังการใชระบบ
การจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังพบวา ผลที่เกิดขึ้นกับครูจากการใชระบบ
การจัดการความรูทําใหครูสรางสารสนเทศ/เอกสารความรู บทเรียน นวัตกรรม เพิ่มมากขึ้นและหลากหลายเมื่อเทียบกับการ
ปฏิบัติงานในปกอน ๆ  

 ในดานความพึงพอใจของครู พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการความรูโดยรวมอยูระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลผลิตและ
ผลลัพธของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ( = 4.46, S.D. = 0.78) และดาน
บทบาทหนาที่ของสมาชิกมี่คาเฉลี่ยนอยที่สุด ( = 4.40, S.D. = 0.72 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระบบการจัดการ
ความรูทําใหเกิดการประสานงานระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียนมากที่สุด มีการสงเสริมการแกปญหานักเรียน
โดยผานกระบวนการใชระบบการจัดการความรูมากที่สุด ศึกษาคนควาขอมูลผานระบบการใชการจัดการความรูมากที่สุด 
และกระตุนใหครูใชวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการใชระบบการจัดการความรู 

 
คําสําคัญ : การจัดการความรู, โรงเรียนขยายโอกาส, ประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการ  

 
Abstract 

 
 This study aimed (1) to create knowledge management system to improve academic management efficiency of the 

extended opportunity school: a case study of Bansrabua School, and (2) to study the result of the use of knowledge 
management system to improve academic management efficiency of the extended opportunity school: a case study of 
Bansrabua School regarding teachers’ satisfaction in the use of knowledge management system and academic achievement 
of students. Samples were 12 teachers of Bansrabua School. The sampling method was purposive selection of Grade 6 and 
Grade 9 teachers. The 5 research instruments used in conducting the data were 1)  the questionnaire about the teachers’ 
need for knowledge management system, 2) the test about the teachers’ knowledge and understanding of knowledge 
management system, 3) the questionnaire about satisfaction of  teachers on knowledge management system, 4) the 
participant observation form, 5) the minutes of meetings. 

      The researcher first constructed the knowledge management system by using system model together with 
theoretical knowledge of principles of knowledge management, participative management, change management, school-
based management, Concept and Theory, Development plan ,Annual Action Plan ,School context as frame of reference. 
The developed knowledge management system comprised 7 steps called 7Ts  that are 1) T(TEAM ) means team building 
and preparation of personnel, 2) T(TOPIC) means identifying of academic affairs’s knowledge related to the 8 groups 
learning and determine the type of knowledge that organizations need, 3) T(TOOL) means building of the accumulation 
of knowledge, acquiring/providind, codifying, screening, and compiling and keeping the knowledge systematically in the 
8 groups learning, 4) T(TECHNOLOGY) means determining of format, providing of technologies, techniques, 
procedures, and materials, 5) T(TEACHING) means using of knowledge that students can learn from teachers’ 
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knowledge management, 6) T(TRACKING) means evaluation of the accumulation of knowledge created in the 8 groups 
learning with students and teachers, and 7) T (TRUTH) means a summary of the development of the students and 
teachers in an overview of the organization after  the implementation of knowledge management. The 7Ts was 
implemented in the school during October 2011 – March 2012. 

        The results of study found that the result of system building in the part of the development result of the student 
from the implementation of the teacher's knowledge management system found that the overall achievement   (O-NET) of 
P.6 and M.3 students in academic year 2011 compare with 2010 increased by 3.63 and 2.55 respectively. In the part of the 
development result of the teachers found that the knowledge and understanding were increased, and the result of test before 
and after using of knowledge management system were significant different at level .01. Besides, the study found that the 
knowledge management system urged the teachers create information, documents, lessons, and innovations more and 
various when compared with the previous years. 

 For the teachers’ satisfaction, the study found that the teachers’ satisfaction towards knowledge management 
system in overall was at high level. When considering in each side, found that the role of the Director of Education side has 
the highest average, followed by the output and the results of using of knowledge management systems to improve the 
efficiency of academic administration side ( = 4.46, S.D. = 0.78), and the role of members has the least average ( = 4.40, 
S.D. = 0.72 ). When considering in each item, found that the knowledge management systems resulted in the coordination 
between members within and outside the school mostly, support in solving of the students’ problems mostly, study and 
search for the information via the knowledge management system mostly, and encourage the teachers to solve problems 
and develop students through the use of knowledge management systems.   . 

 
KEYWORDS: KNOWLEDGE MANAGEMENT, EXTENDED SCHOOL, ACADEMIC MANAGEMENT EFFICIENCY 
 

1.บทนํา  
           งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา ไมวาจะเปนสถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ

สถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานวิชาการ โดยเฉพาะเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) การพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสภาพ
ความเปนจริง พบวายังประสบปญหาอยูมาก และผลการสอบ ONET ซึ่งเปนผลสอบระดับชาติของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในชวง 3 ปที่ผานมารวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยูระดับต่ํา 
(จรัญ แสงบุญ, 2552, หวน พินธุพันธ, 2549) ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่โดยตรงที่จะตองแสวงหาแนวทางในการแกไข
ปญหาการจัดการศึกษา กรณีของโรงเรียนบานสระบัว ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ก็เชนเดียวกัน  เปดขยายระดับมัธยมศึกษาตอนตน มาตั้งแตปการศึกษา 2542 
ดวยเหตุผล  เปนโรงเรียนอยูในชนบทตําบล ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน มีอาชีพประมง  รับจางทํากรงนก นักเรียน
นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 95   ปจจุบันพบวาแมวาไดมีความพยายามใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ทุกโครงการและ
ทุกกิจกรรมใชกระบวนการ บริหารคุณภาพ (PDCA ) เนนคุณภาพแบบองครวม  ก็ประสบผลสําเร็จเฉพาะดานการ
บริหารงานทั่วไป  คือปการศึกษา 2552 ไดรับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ  แตการดําเนินงาน
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วิชาการในสถานศึกษาพบวายังประสบปญหาอยูมาก  โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยรวมอยูในระดับต่ํา จาก
สถิติผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2551, 2552, 2553 ปรากฎผลทดสอบเฉลี่ยแปดกลุมสาระของชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 อยูที่ 42.48, 32.89, 33.75 ตามลําดับ และของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูที่ 30.46, 32.41, 25.52 ตามลําดับ ( 
งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว.พศ.2553) 

 การเปลี่ยนแปลงองคการใหมีประสิทธิภาพและอยูรอดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคการ โดยอาศัยการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สําคัญ และปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหองคกรสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้นคือ การจัดการความรู เปน
เครื่องมือใหบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการ คือ 1) บรรลุเปาหมายของงาน 2) บรรลุเปาหมายของการพัฒนา 3) บรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 4) บรรลุความเปนชุมชน การเปนหมูคณะ (วิจารณ พานิช, 
2548)   

 Leitch and Rosen (2001) และ Collison and Parcell (2004) ไดศึกษาถึงผลความสําเร็จของการจัดการความรู พบวา 
ตองมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานการทํางานระหวางของคน (People) กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดยองคประกอบทั้งสามจะมีสวนของความสําเร็จรวมกันอยางไมสามารถแยกจาก
กันได คือ 1) ดานคน (People) การจัดการความรูจะไมสามารถประสบความสําเร็จไดหากขาดคน 2) ดานกระบวนการ 
(Business Process) ประกอบดวยแนวทางและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู โดยตองระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการ
โดยจะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคการวา ตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร มี 3 ขั้นตอน คือ(1) การจัดหาความรูจาก
แหลงความรูตาง ๆ (Knowledge Acquisition) (2) การแบงปนหรือการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)(3) การใช
หรือเผยแพรความรู (Knowledge Utilization)แล 3)ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคการใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลในเวลาและ
รูปแบบที่เหมาะสมที่บุคคลนั้นตองการ    การจัดการความรูจะประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยทั้งคนและ
เทคโนโลยี ผูวิจัยจึงสนใจการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

 
2.ขั้นตอนศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย  
 สถานที่ทําการวิจัยคือโรงเรียนขยายโอกาสไดแก โรงเรียนบานสระบัว สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  กลุมเปาหมาย  ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนบานสระบัวชั้นประถมศึกษาปที่  
6 และมัธยมศึกษาปที่ 3   และตัวแปรที่ศึกษา ไดแก องคประกอบระบบการจัดการความรู 

   ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบการจัดการความรูกับนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป.6 และ ม.3 
   ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบการจัดการความรูกับครูผูสอนดานความรูความเขาใจการใชระบบการจัดการ

ความรู นวัตกรรม และความพึงพอใจ  เนื้อหา 8 กลุมสาระ ไดแก 1.) กลุมสาระภาษาไทย 2.) กลุมสาระคณิตศาสตร               
3.) กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   4.) กลุมสาระ วิทยาศาสตร 5.) กลุมสาระภาษาอังกฤษ 6.) กลุมสาระ
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 7.) กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ 8.) กลุมสาระสุขศึกษา พลศึกษา  

    เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย คือคูมือการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการที่สรางขึ้น และเครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  ประกอบดวย 1)  แบบสอบถาม
เรื่องการศึกษาความตองการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนบาน
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สระบัว 2) แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูของครูกอนและหลังดําเนินการ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนบานสระบัว 4) แบบสังเกตแบบมีสวนรวมการดําเนินงานของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 5) แบบรายงานการประชุมการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการ   

 สถิติในการวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบารคและดัชนีความเที่ยงใช IOC 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพใชสถิติเชิงพรรณนา และ t-test  

 
3. ผลการวิเคราะห /  ผลการวิจัยและการอภิปราย  

 สรุปลักษณะทั่วไปของครูที่ตองการใชระบบการจัดการความรูสวนใหญเปนเพศหญิง คิด เปนรอยละ 77.78 มีอายุ 
51-60 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.56 มีอายุราชการ 20-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.56 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 94.44 ระดับช้ันที่สอน ชวงช้ันที่ 3 (ม. 1 - ม.3) สูงสุด คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ 
ชวงช้ันที่ 2 (ป. 4 – ป.6) คิดเปน รอยละ 27.78 ประสบการณการใชระบบการจัดการความรู เคยใชระบบการจัดการความรู
มาแลว 1 กลุมสาระสูงสุด คิดเปนรอยละ 94.44 และความรวมมือในการใชระบบการจัดการความรูใชระบบการจัดการ
ความรูเปนคณะ สูงสุด คิดเปนรอยละ72.22 

  ระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการประกอบดวย 1) TEAM 2) 
TOPIC 3) TOOL 4) TECHNOLOGY 5) TEACHING 6) TRACKING 7) TRUTH  เรียกวา 7 T ไดนําไปใชในสภาพจริง
และมีการประเมินผลการใชระบบการจัดการความรูของครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ และนําขอมูลที่รวบรวมไดมาพิจารณา 
วิเคราะห ปรับปรุงพัฒนาการใชระบบใหดีขึ้น เพื่อใหครูสามารถแกไขปญหาและพัฒนานักเรียนตามที่วางแผนไว โดย
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันนิเทศติดตาม ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมที่บุคลากร
ทุกคนตองการการยอมรับ และมีเปาหมายรวมกันจะทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้น จึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการความรูเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทและจํานวนบุคลากรที่ขาดแคลนเพื่อนําไปแกปญหาการขาดความรูเฉพาะ
ในโรงเรียนและการขาดแคลนความรูที่อยูในเอกสารเพื่อชวยเปนสื่อในการเรียนรูของนักเรียนตอไป 

 ผลการบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
ของนักเรียน  คือผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา ปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2553 และ 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม ช้ันประถมศึกษา ปที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 3.63 และเมื่อเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย  3  อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.69  อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีผลการเรียน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.88  และอันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.41  ในสวนผลของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.55  และเมื่อเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่
เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.21 อันดับ
ที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.24 และอันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 8.77  ซึ่งเปนการ  ดําเนินการที่มีขั้นตอนที่ ชัดเจน  ใหครูไดรับความรูและใชความสามารถของตนผาน
กระบวนการพัฒนา การจัดการความรูแบบ 7Ts หากครูหรือคณะครูเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน 
ดวยการวิจัยและพัฒนา หากครูมีความเขมแข็ง มีความเปนผูนําทางวิชาการ มีความใฝรูและรักที่จะเรียนรูและพัฒนางาน 
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ตองการใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด มีความรักในวิชาชีพครูและเห็นคุณคาของวิชาชีพครู ครูเหลานั้นนับเปนทรัพยากร
ที่มีคุณคา ควรไดรับการสนับสนุนใหรวมพลังผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยตนเอง เพราะจะเปนฐานที่มั่นคงให
โรงเรียนมีการพฒันาอยางยั่งยืน 

 ผลการพัฒนาทักษะของครู โดยการทดสอบวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูกอนและหลัง
การดําเนินงานบริหารระบบการจัดการความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ขอเขียนของวิจารณ พานิช (2547) ที่วาการจัดการความรู เนนการพัฒนาคนผานการทํางาน คือ พัฒนาคน–พัฒนางาน ไป
พรอม ๆ กัน คนที่เกิดการพัฒนาจะเปน “บุคคลเรียนรู คนที่มีทักษะสรางความรูจากการทํางาน มีทักษะในการเรียนรูรวมกัน 
ผานการปฏิบัติงาน”    

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ ความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานผลผลิต

และผลลัพธของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ( x = 4.46, S.D. =0.78) 

และดานบทบาทหนาที่ของสมาชิกมี่คาเฉลี่ยนอยที่สุด ( x = 4.40,S.D. =0.72 )  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วิโรจน สารรัตนะ (2542: 189-195) ที่กลาววากลุมครูเปน “ผูเรียนรูที่เปนผูใหญ” จึงตองศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการเรียนรู
เชน ผูใหญตองการโอกาสในการกําหนดแผนงานและรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง สิ่งที่พัฒนาควรสอดคลองกับ
ประสบการณการเรียนรู ควรเนนปญหาเปนศูนยกลางมากกวาเนื้อหา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดใหครูเปนผูกําหนดปญหาที่
สอดคลองกับสภาพการณของแตละกลุมสาขาวิชา 

 การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาในบริบทของโรงเรียนบานสระบัว หากผูบริหารหรือผูสนใจจะนําระบบการจัดการ
ความรูโดยเฉพาะกระบวนการ 7Ts ไปใชควรปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 

 คูมือการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการเปนสิ่งจําเปน เปนเครื่องมือสื่อสาร
ใหสมาชิกในกลุมมีความเขาใจตรงกัน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการทํางานเพื่อใหรูเปาหมายที่ชัดเจน วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน ที่สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน คูมือก็
ตองมีการปรับไปตามวงจรของการพัฒนา       

 ภาวะผูนําของผูบริหาร  เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จการนํากลยุทธ ไปใชเพราะตองมีความเขาใจ ความศรัทธา 
ความมุงมั่นในการใชระบบการจัดการจัดการความรู เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย และใน
ที่สุดเปนการพัฒนาองคกรโดยรวม  

 ขั้นตอนการสรางนวัตกรรม (TOOL) เปนขั้นตอนที่ใชเวลาในการพัฒนาและบางครั้งตองเชิญผูรูในเรื่องที่เปน
ความรูใหม เชน บทเรียน E-Learning มาใหความรูแกครู นอกจากแนะนํากันเองระหวางครูดวยกัน 

 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไปน้ัน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษาของการใชระบบการจัดการ
ความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางทุกกลุมสาระ
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้น ในการวิจัยในอนาคตอาจทดลองกับโรงเรียน ประเภทอื่น ขนาด
อื่นๆ เพื่อเปาหมายที่แตกตางออกไป นอกจากนี้ ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย มีมากกวา 13,000 แหง และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนเครือขายที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
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รูปแบบการพฒันาภาวะผูนาํเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

A CREATIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL FOR THE SCHOOL DIRECTORS  
OF SURAT THANI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 
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------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ      
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และ 2) ประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคฯ กลุม
ตัวอยางในงานวิจัย คือผูบริหารสถานศึกษา 36 คน ครูผูสอน 248 คน และนักเรียน 230 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แบบสนทนากลุม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ  คูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ผูวิจัยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคา t  การหาคา IOC และการหาคาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
E1/E2 ในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 1 ) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1.1) การวิเคราะหสังเคราะห
คุณลักษณะภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่ผูบริหารสถานศึกษาตองการพัฒนา  1.2) การสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยการสรางคูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  1.3 ) การทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบ และการฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตน  1.4)  การพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยการประเมินคุณภาพของคูมือและหนวยการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค โดยผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการพัฒนาและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรคใหมีความสมบูรณ  และ 1.5)  การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยประเมินจากการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานจริง ผลจากการใช 
และความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตอการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  2) การประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิง
สรางสรรค  ปรากฏผลดังนี้  2.1) ผูบริหารสถานศึกษาไดนําภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไปใชในการปฏิบัติงานจริงใน 4 กลุม
งาน ซึ่งประกอบดวย กลุมบริหารท่ัวไป กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ และกลุมบริหารงานบุคคล อยูใน
ระดับ มาก( x = 3.55) 2.2) ผลที่เกิดจากการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา หลังการ
พัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และผลจากการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคทําใหงานและ
โครงการตาง ๆ  ประสบผลสําเร็จ เชน โครงการหองเรียนสวยโรงเรียนงาม โครงการพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ 
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โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางคุมคา โครงการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ
สอน เปนตน และ 2.3) ความพึงพอใจของครูผูสอนและนักเรียนที่มีตอการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาที่ผานการพัฒนาอยูในระดับมาก  ( x = 4.33) 

 
คําสําคัญ :  ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค, รูปแบบการพัฒนา, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     

 
Abstract 

 
 This study aimed to 1) develop a creative leadership development model for the school directors of Surathani 

Primary Education Service Area Office 3 and 2) evaluate the creative leadership development model. The subjects 
consisted of 36 school directors, 248 teachers and 230 students. The research instruments were a questionnaire, focus 
group discussions, an interview form, tests, a creative leadership development manual and training units.  Frequency, 
percentage, means, standard deviation, t-test, IOC, and E1/E2 were used for data analysis. 

 The important findings of this study revealed that 1) the creative leadership development model for the school 
directors of Surat Thani Primary Education Service Area Office 3 consisted of 5 stages: 1.1) Analysis and Synthesis of 
Creative Leadership: The creative leadership characteristics needed by the school directors were examined;  1.2) Creating 
Creative Leadership Model:  Manual and training units for creating creative leadership were constructed and evaluated 
for effectiveness, 1.3) Implementing the Model: A workshop, school visits, and on the job training were organized based 
on the manual and training units; 1.4) Developing the Model: The manual and training units were evaluated by the trained 
school directors, and their suggestions were used to make the model complete; and 1.5) Evaluating the Model:  The 
model was evaluated in terms of its implementation, results and the satisfaction of teachers and students towards the 
school directors’ use of their creative leadership. 2) The evaluation of the creative leadership development model 
revealed that 2.1) the trained school directors used their creative leadership when performing the four task groups, 
consisting of general administration, academic affair administration, budgeting administration, and personnel 
administration,  at a high level. ( x = 3.55) 2.2) The average scores showing the results of the tasks performed by the 
school directors after training were significantly different from those before training at the level of .01. The examples of 
successfully completed tasks and projects included “Hong Rean Suay Rohng Rean Ngaam” Project, Academic 
Excellence Project, Efficient Use of Natural Resources Project, and Use of ICT for Instruction and Administration 
Project. 2.3) Satisfaction of the participating teachers and students towards the school directors’ use of their creative 
leadership for their task performing was at a high level.( x =4.33) 
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1. บทนํา 
 ผูนําเปนบุคคลสําคัญที่สามารถสรางพลังขับเคลื่อนองคกรและสังคมสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สังคมโลกยุค

ใหมมีลักษณะเปนพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครอง เทคโนโลยี และสภาพแวดลอม  กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนสิ่งที่ทุกองคกรตองเผชิญ  จึง

จําเปนตองมีผูนําที่มีศักยภาพสูง  มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความคิดสรางสรรค เพื่อนําพาองคกรสูความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 2) ปจจัยแหงความสําเร็จประการหนึ่งของภาวะผูนํา คือ มีความ
ริเริ่มสรางสรรคและกลาที่จะเผชิญกับความทาทาย และมีความสามารถในการนําผูอื่นดวยวิธีการใหม ๆ เพื่อใหเกิดสิ่งใหม
อยางสรางสรรคเพราะการนําอยางสรางสรรคสามารถเปลี่ยนแปลงองคกรสูอนาคตได (Kotter,1979 : 19) ดังนั้นการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
รุนแรงในสังคมโลกยุคใหม 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่ผานมา พบวา มีการการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําไวหลายรูปแบบ แตยังไมมีรูปแบบใดที่ชัดเจนอันจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนผูนําสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติ 
นอกจากนั้นสถานศึกษาในปจจุบันยังประสบปญหาทั้งดานการบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารบุคคลและคุณภาพการศึกษา  ดังที่จะเห็นไดจากผลการประเมินมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาทั่วประเทศของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผูนําอยูในระดับตองปรับปรุง คือ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ50 และการประเมินผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2553 : 88) ยังพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 3 มีภาวะผูนําอยูในเกณฑปานกลาง คือ รอยละ 54.43 ซึ่งผลการประเมินภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษา
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงประเด็นปญหาที่สําคัญของการบริหารการศึกษาที่ตองนํามาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 

 ผูวิจัยในฐานะผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและดูแลสงเสริมการ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดตางๆ ทางภาคใตรวมทั้งสุราษฎรธานี เขต 3  
เห็นความจําเปนที่จะตองศึกษาประเด็นปญหาภาวะผูนําดังกลาว  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เพื่อ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคใหแกผูบริหารสถานศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 

 
2. วิธีการวิจัย/ขั้นตอนการศึกษา  
 วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และ 2) ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ฯ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนแบบผสมระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย  
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ประชากร :  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 162 
คน ครูผูสอนในสถานศึกษา 36 แหง รวม 656 คน และนักเรียนซึ่งเปนกรรมการสภานักเรียนใน 36 โรงเรียน รวม 504 คน 

 กลุมตัวอยาง : ผูวิจัยใชตาราง Yamane คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษาและใชวิธีการสุม
แบบเจาะจง จํานวน 36 คน ครูผูสอนใชวิธีการสุมแบบงาย จํานวน 248 คน และ นักเรียนซึ่งเปนกรรมการสภานักเรียนใช
วิธีการสุมแบบงาย จํานวน 248 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย :  ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสนทนา
กลุม คูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ  สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคา t  การหาคา IOC และการหาคาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
E1/E2  

          ขั้นตอนการศึกษา 
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การวิเคราะหสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่ผูบริหารสถานศึกษาตองการพัฒนา โดยใช

แบบสอบถามและแบบสนทนากลุม  
2) การสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยสรางคูมือและหนวยการ

พัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 หนวย แลวนําไปหาคาความสอดคลอง IOC และประสิทธิภาพของเครื่องมือ E1/E2  
  3)  การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบ และการฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตน  ตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
คูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

  4)  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยนําขอมูลยอนกลับและ
ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาไปปรับปรุงคูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
เพื่อใหรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีความสมบูรณ 

   5) การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ ประเมิน 3 ดาน คือ การใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในการปฏิบัติงานทั้ง 4 กลุมงานในสถานศึกษาผลที่
เกิดขึ้นจากการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจของครู ผูสอนและ
นักเรียนที่มีตอการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา  

1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1) การวิเคราะหสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคที่ผูบริหารสถานศึกษาตองการพัฒนา พบวา มี 5  คุณลักษณะ คือ การเปนผูนําการเรียนรูแบบทีม ผูนําของผูนํา 
ผูนําที่สรางความคิดสรางสรรค ผูนําการบริหารความเสี่ยง และผูนําที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 1.2) การสรางรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยการจัดทําคูมือและหนวยการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
แลวนํามาประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 81.67/80.97 สูงกวาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80   1.3) การ
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ทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาโดยการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
ดูงานสถานศึกษาตนแบบ และการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดระบุไวในคูมือและหนวยการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรค 1.4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค โดยการประเมินคูมือและหนวยการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค พบวา คุณภาพของคูมือและหนวยการพัฒนา ฯ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และ 1.5) 
การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค โดยประเมินจากการนํารูปแบบไปใชจริง ผลที่เกิดขึ้นจากการใช
รูปแบบ และความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 
ดังมีผลการประเมินแสดงไว ในขอ 2) และ 3) 

2) การประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  ปรากฏผลดังนี้  2.1) ผูบริหารสถานศึกษาใชภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคในการปฏิบัติงานทั้ง 4 กลุมงานซึ่งประกอบดวย กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ 
และกลุมบริหารงานบุคคล  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.55)  2.2) ผลที่เกิดจากการใชรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรค ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา   หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01    และผลจากการใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคทําใหงาน  กิจกรรม  และโครงการตางๆ  
ประสบผลสําเร็จ เชน โครงการหองเรียนสวยโรงเรียนงาม โครงการพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ โครงการสงเสริมการใช
พลังงานอยางคุมคา โครงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการสอน เปนตน  และ 2.3) ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนและนักเรียนตอการใชภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา หลังจากผูบริหารสถานศึกษาผานการ
พัฒนาและปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก ( x =4.33)  

 
4. อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหสังเคราะหภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ผูวิจัยพบวา มี 5 คุณลักษณะที่ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตองการพัฒนา คือ การเปนผูนําการเรียนรูแบบทีม ผูนําของ
ผูนํา ผูนําที่สรางความคิดสรางสรรค  ผูนําการบริหารความเสี่ยง และผูนําที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลงานวิจัยนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของ Ash และ Parsell (1999 : 19) ที่กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนพฤติกรรมผูนําที่ควรพัฒนาอยาง
กวางขวางเพราะเปนการปรับกระบวนทัศนใหมของการเปนผูนําเชิงคุณภาพ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Mungkasem 
(2001 : 45) ที่พบวา การทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถสรางสรรคผลงานรวมกับผูอื่น  เปนคุณลักษณะที่
สําคัญประการหนึ่งของผูนําเชิงสรางสรรค และสุเทพ พงศศรีวัฒน (2549 : 3) ไดใหแนวคิดวา ผูบริหารสถานศึกษาตอง
สามารถแกปญหาอยางสรางสรรคทั้งในสถานการณปกติและในสถานการณที่เสี่ยงและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัด
การศึกษา ทิพาวดี  เมฆสวรรค (2543 : 144) กลาววาปจจัยสําคัญที่ทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จคือความรับผิดชอบและ
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 จากการคนพบรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวานาจะเปนรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบท สอดคลองกับภารกิจสภาพปญหา และ
ตอบสนองความตองการของผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากผูวิจัยไดจัดทําคูมือและหนวยการพัฒนาโดยผานกระบวนการ
สํารวจปญหา ความตองการพัฒนา และผานการวิเคราะหสังเคราะหที่มีประสิทธิภาพและนําไปพัฒนาตามกระบวนการที่
กําหนด มีการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาและมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง  วิธีการสรางรูปแบบการพัฒนานี้
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  รัตติกรณ  จงวิศาล (2543 : 101-106)  ชัญญา อภิปาลกุล และคณะ (2545 : 15) สมศรี  ดุสิต 
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(2551 : 9)  และวินัย  ดอนโคตรจันทร (2542 : 13 )  ที่คนพบวา    การพัฒนาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลนั้น ไดจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่มีการฝกอบรมอยางเขม มีหลักสูตร และคูมือที่มีเนื้อหา กระบวนการจัดกิจกรรมและการวัดผลที่ตรงตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร มีการศึกษาดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติงานจริง ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม มีการศึกษาดู
งานสถานศึกษาตนแบบและการสัมมนาหลังการอบรม ซึ่งจะทําใหสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเองให
ปฏิบัติงานจนบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจ และกอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพตอไป 

 
5.  ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ในดานการเปนผูนํา
การเรียนรูแบบทีม   ผูนําของผูนํา  ผูนําที่สรางความคิดสรางสรรคผูนําการบริหารความเสี่ยง  และผูนําที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ใหลึกซึ้งในแตละองคประกอบ เพื่อสงเสริมและสรางภาวะผูนําแกผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 

2) ควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแกผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
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ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชวีศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 

THE FACTORS MOTIVATED TO STUDENT’S DECISION  MAKING FOR STUDYING   
AT  THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE  

 

ดาวัลย  แดงวิสุทธ์ิ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

-------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 

  การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับอาชีวศึกษาของนักศกึษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจที่มีสถานภาพแตกตางกัน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 จํานวน 310  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ รวม 7 ดาน มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาIOC อยูระหวาง 0.6 – 1.00 และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาไดความ
เช่ือมั่นอยูที่ 0.978 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจจําแนกตามปจจัยดานตาง ๆ จํานวน 7 ดาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานและผลการวิเคราะหการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : วิทยาลัยเอกชน, ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to find the factors motivated to student’s decision making for studying at 
Thaksina Business Technological College and to compare these factors when the samples different in status, 310 students 
in  2011 academic year   served as the samples. The questionnaire used in this study were 7 aspects which had IOC 
between 0.6-1.00 and the α- coefficient for reliability was 0.978.   

The results found that most aspects were highly effected to student’s decision making for studying in this 
institution, and there was no significantly different when compared the student’s decision making for the one differed in 
status. 
KEYWORDS: PRIVATE COLLEGES, THE FACTORS MOTIVATED TO STUDENT’S DECISION MAKING FOR 

STUDYING 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระแสโลกาภิวัตนที่มีการเจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลาย ๆ ดาน ปจจุบันสภาพของสังคม

และเศรษฐกิจไดเติบโตและพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว คุณภาพของคนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของชาติ การศึกษา
นับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวย
ใหคนไดพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะดํารงตนและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง และเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดใหหลักการไววา เพื่อ
เปนการศึกษาตลอดชีวิตทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
อยางตอเนื่อง ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา กําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูจึงตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา กระบวนการดังกลาวผูสอน  และผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนรูและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 26)   

             การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เปนการดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได
แบงการศึกษาระดับนี้ออกเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี โดยมีหลัก
การศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานวิชาชีพ ในสาขาตางๆ ที่กําหนดในหลักสูตร  

             วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ (Thaksina Business Technological College)  เปนหนึ่งวิทยาลัยใน
กลุมโรงเรียนในเครือไทย-เทค ต้ังอยูเลขที่ 850  ถนนรามอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
เดิมเปนโรงเรียนชางอุตสาหกรรมไทยสุริยะ ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2510 โดย ดร.สุข  พุคยาชางภรณ  

 ปจจุบันวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรที่เปด
สอนมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม  สาขาวิชาพณิชยกรรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่จูงใจในการเลือกเขาศึกษาของตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจโดยผลการวิจัยครั้งนี้ จะชวยใหวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และความตองการของผูเรียน 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจ  

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจ ที่มีสถานภาพแตกตางกัน 
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3.ทบทวนวรรณกรรม 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยไดทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใชกับการกําหนด

กรอบแนวคิด และการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  โดยไดแบงเปนทฤษฎหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัการจูงใจ ซึ่งประกอบดวย  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  

นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งประกอบดวย   ชูเกียรติ ผุด
พรหมราช (2550,บทคัดยอ)  ไดศึกษา “สถิติวิเคราะหการตัดสินใจเรียนตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา ในเขตกรุงเทพมหานคร” อารมณ เพชรช่ืน (2547) ไดศึกษา “ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน” Eaddy (อางถึงในจิราลักษณ  ฤทธิเดชโยธิน. 2545, หนา 47) ไดศึกษา”องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกอาชีพของนักเรียนเกษตรกรรมของในรัฐหลุยเซียนา”    

 
4.ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก  นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 ทุก

ระดับช้ันใน 4 สาขาวิชา จํานวน 1,596 คน (วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ, 2554,หนา 1)       
       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก  นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 ทุก

ระดับช้ันและ 4 สาขาวิชา โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผูวิจัยใชสูตรตารางเครซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and 
Earyle W. Morgan    อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543,หนา 4) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได
กลุมตัวอยางจํานวน 310 คน  

       วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1.จัดเตรียมเครื่องมือใหครบตามจํานวนของกลุมตัวอยางในวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ พรอมทํา

รหัสในแบบสอบถามใหตรงกับกลุมตัวอยางที่สุมไวแลว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  
2. ผูวิจัยทําบันทึกเสนอตอวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการมหาวิทยาลัศรีปทุม เพื่อขอเอกสารขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลตอผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  
การวิเคราะหขอมูล    

    ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือมาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ลงรหัส 
และศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้  

 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) และแสดง
จํานวนรอยละ (percentage)  

 2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจ  คือ คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แบงเปนรายดาน แปลความหมายของ
คาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542, หนา 108)  

 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน ตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบคาที (t - test)  
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 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป ตามปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ใน 7 ดาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (f-test) เมื่อมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชสูตรการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test)  

 
5. ผลการศึกษา 

1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวาจากกลุมตัวอยางจํานวน 310 คน สวนใหญเปนเพศชาย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.01-3.00 

จํานวน 167 คน รอยละ 53.9 รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บิดามารดาของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีอาชีพอื่น ๆ คือ 
รับจางคาขาย และธุรกิจสวนตัว  ภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาอยูกรุงเทพ ฯ   

1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

1.2.1  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96)ปจจัย
จูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกดาน  

1.2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ  ดานชื่อเสียงของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01)   

1.2.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ ดานสถานที่ต้ัง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.99  

1.2.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักิณาบริหารธุรกิจ ดานความคาดหวังของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98)  

1.2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00)  

1.2.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ  ดานความตั้งใจสวนตัว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) 

1.2.7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.93)  เ  

1.2.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.80)   

1.3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจ  จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง และภูมิลําเนาเดิม 

1.3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามเพศ  พบวา คา t ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปน       รายดานพบวา 
พบวานักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงก็มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางเชนเดียวกัน 
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  1.3.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ   ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาพบวา คา t ไมมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จําแนกตามภูมิลําเนาเดิม ของนักศึกษาทั้งกรุงเทพ ฯและตางจังหวัดใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พบวาภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาทั้งกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัดก็
มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางเชนเดียวกัน 

  1.3.3  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ   ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา คา F ไมมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมและรายดาน ไมมีความ
แตกตางกัน 

1.3.4  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษา ตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ   ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอาชีพของบิดามารดาพบวา คา F ไม
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จําแนกตามอาชีพบิดามารดาในภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตาง
กัน 

6. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของ นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ    ซึ่งผูศึกษาพบประเด็นสําคัญในดานตางๆ ที่เห็นวาควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ

เปนเพศชาย สอดคลองกับพรทิพย พรสุริยา  (2554)  ไดศึกษาตัวช้ีวัดที่มีผลตอการเลือก เขาศึกษาตอในคณะเกษตรศาสตร
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอก ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาทุกช้ันปของ
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 273 คน ซึ่งไดรับการสุมแบบบังเอิญ ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปน
นักศึกษาเพศชาย   

2. ผลการศึกษาผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครสอดคลองกับพรทิพย พรสุริยา (2554) ไดศึกษาตัวช้ีวัดที่มีผลตอการเลือก เขาศึกษาตอ
ในคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษา
ทุกช้ันปของเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 273 คน ซึ่งไดรับการสุมแบบบังเอิญ ผลการวิจัย พบวา สวน
ใหญเปนนักศึกษาเพศชาย โดยมีภูมิสําเนาอยูเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

3.ระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเปนเพราะ วิทยาลัยมุงมั่นที่จะพัฒนาและสราง
คนใหมีคุณภาพจัดการศึกษา โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา เลือกเรียนไดตามเวลา ตามความถนัด ตามความสามารถ และตาม
สภาวะเศรษฐกิจนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตองเปนคนดี เปนคนเกงและมีความสุขและประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ   
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4. ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจ นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พบวา
นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงก็มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางเชนเดียวกัน สอดคลองกับหลักทฤษฎีการเสริมแรง 
(Reinforcement Theory)ของ สกินเนอร (1938) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  
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ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิท่ีเก่ียวของกับการเปนพนักงานดาวเดนท่ีมีพฤตกิรรมการบริการที่เปนเลิศ  
บริษัท โรงพยาบาลบํารงุราษฎร จํากัด (มหาชน) 

SAMMADITTHI-PACCAYA RELATED TO BEING THE STAR EMPLOYEES WITH SERVICE 
EXCELLENCE BEHAVIOR IN BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO., LTD. 

 
นวชมล สังขแกว1  รศ. มุกดา ศรียงค2  และ ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล3  

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2 อาจารยประจําหลักสูตร วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาควิชา จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3 อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบการมีปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ (การมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ

มีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร) ระหวางพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศกับพนักงานทั่วไป 2) ศึกษา
อิทธิพลของการมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีตอการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ 3) ศึกษา
อิทธิพลของการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตรที่มีตอการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ  4) 
ศึกษาผลปฏิสัมพันธระหวางการมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร ที่มีตอการเปน
พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ และ 5) ศึกษาอํานาจในการทํานายการเปนพนักงานดาวเดนที่มี
พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ ประชากร (population) ในการวิจัย คือพนักงานประจําชาวไทย ระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานอยูในบริษัท โรงพยาบาล บํารุงราษฏร จํากัด (มหาชน) จํานวน 3,284 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554) 
สําหรับกลุมตัวอยาง (samples) มีจํานวน 360 คน โดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันหรือตามลําดับช้ัน (stratified 
random sampling) แบงออก เปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมพนักงานดาวเดน ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 180 คน และ 2) กลุม
พนักงานทั่วไป จํานวน 180 คน (เนื่องจากเปนการศึกษาแบบเปรียบเทียบจากพนักงานดาวเดนที่มีจํานวน 180 คน จึงใช
จํานวนพนักงานทั่วไปในจํานวนที่เทากันคือ 180 คน) โดยใชปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ที่มีความใกลเคียงกับพนักงานดาวเดนมากที่สุด มีหนาที่และ
ปฏิบัติงานอยูในแผนกเดียวกันกับพนักงานดาวเดน แตไมเคยไดรับรางวัลเข็มดาวเดนหรือบัตรคําชมใด ๆ จากลูกคาภายใน
หรือลูกคาภายนอก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร และการวิเคราะหความถดถอย 
โลจิสติค ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ มีปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ (การมีวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร) สูงกวาพนักงานทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ มีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสูงกวาพนักงานทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ มีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตรสูงกวาพนักงาน
ทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ไมพบผลปฏิสัมพันธรวมกันระหวางการมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ
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มีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตรที่มีตอการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ และ 5) การมีวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร สามารถ 

ทํานายการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศของพนักงานได โดยวิธีคิดแบบสามัญลักษณและวิธี
คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม และคุณลักษณะอดทนตอถอยคํา และคุณลักษณะไมชักนําในอฐาน สามารถทํานายการเปน
พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศได ทั้งกับพนักงานดาวเดนและพนักงานทั่วไป โดยมีอํานาจในการ
ทํานายที่เทากันคือ รอยละ 97.2  

 
คําสําคัญ : ปจจยัแหงสัมมาทิฏฐิ, โยนิโสมนสิการ, กัลยาณมิตร, พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ  

 
Abstract 

 
The purpose of this research is 1) Contract an essential element of the Sammahditthi-paccaya (right views, 

mode of thinking by ingenious consideration) or Pali language is Yonisomanasikara and (had a bosom friend companion) 
Pali language is Kalyanamittata among the star employees with service excellence behavior, and the general employees. 
2) Study an effect to the mode of thinking by Yonisomanasikara over on the star employees with service excellence 
behavior 3) study an effect by Kalyanamittata which they are bosom friends to the star employees with service excellence 
behavior. 4) Study the result about on unconnection between Yonisomanasikara and Kalyanamittata to the star employees 
with service excellence behavior. 5) Study a forecasting is able to the star employees with service excellence behavior by 
used variables of Yonisomanasikara and Kalyanamittata. The populations of this research are Thai employee’s operation 
levels that work in Bumrungrad International 3,284 persons. (Data on 1 October, 2011) For sampling size 360 persons by 
stratified random sampling. Divide to 2 groups such as 1) 2009’ year star employee 180 persons and 2) General 
employees 180 persons (due to comparative study so used same amount of sampling each group equal 180 persons) Used 
personal factors such as gender, age, education levels, marriage status and task experience be similar to star employees 
and have job description be similar and work in same place to star employees but never receive any star pin or praise card 
from internal or external customer. The statistics being used analyze included frequency, percentage; mean, standard 
division, correlation coefficient. Hypotheses test by multivariate analysis of variance (MANOVA) and logistic regression. 
The result of studies can show that: 1) The star employees with service excellence behavior had Sammaditthi-paccaya 
(Yonisomanasikara and Kalyanamittata) were higher than general employees of the statistic at the .05 level. 2) The star 
employees with service excellence behavior had Yonisomanasikara higher than the general employees of the statistic at 
the .05 level. 3) The star employees with service excellence behavior had Kalyanamittata higher than the general 
employees of the statistic at .05 levels. 4) Not find out the result of unconnection between Yonisomanasikara and 
Kalyanamittata to be the star employees with service excellence behavior. and 5) The Sammaditthi-paccaya 
(Yonisomanasikara and Kalyanamittata) can forecast to the star employees with service excellence behavior for the 
general employees that is the thinking by knowing the common characteristics and the reflecting on the true and false 
value, and that is being patient listener and not leading or spurring on to a useless end can forecast to be the star 
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employees with service excellence behavior with the star employees and the general employees, can be able to forecast 
equalize at 97.2 percent. 

 
KEYWORDS: SAMMADITTHI-PACCAYA, YONISOMANASIKARA, KALYANAMITTA, SERVICE 

EXCELLENCE BEHAVIOR 
 
1 บทนํา 
  ในปจจุบันทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนจะตองกาวไปสูความเปนสากล (internationalization)  

เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว การไดพบไดเห็นหรือ
ไดรับการบริการในประเทศตาง ๆ ทําใหเกิดการประเมินเชิงเปรียบเทียบ (benchmarking) การแขงขันกันในการใหบริการจึง
เปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และจากนี้ตอไป การใหบริการของหนวยงานตาง ๆ จะตองสามารถแขงขันไดในระดับ
โลก (world class competitiveness) มิฉะนั้นก็จะถูกจัดอยูในระดับบริการที่ดอยคุณภาพ ดังนั้นธุรกิจในการใหบริการ
ประเภทตาง ๆ ในประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได (สมิต 
สัชฌุกร, 2550ก, หนา 11) จากการศึกษาของ วนิดา แพรภาษา (2551, หนา 3) เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลพบวา มูลคาธุรกิจทางดานโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีแนวโนมที่จะมีอัตราสูงขึ้น
เรื่อย ๆ เนื่องจากชาวตางชาตินิยมเลือกใชบริการการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ดวยปจจัยเกื้อหนุนดานราคาคา 
บริการที่ตํ่ากวาประเทศอื่น ๆ เมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ หากมองธุรกิจในเชิงพุทธ การรวมมือจะมาแทนที่การแขงขัน 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในเรื่องของการสงเสริมและสรางความรวมมืออันดี
ระหวางกัน (สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, 2553, หนา 1) นํามาซึ่งการรวมกันศึกษาคุณลักษณะที่โดดเดนของตนแบบการ
บริการที่เปนเลิศและนําคุณลักษณะของตนแบบ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมองคการหรือความโดดเดนในดานอื่น ๆ ของแต
ละโรงพยาบาลจนสามารถกําหนดเปนรูปแบบการให บริการที่เปนเลิศอยาง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูมารับบริการทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ และยังมีความ สอดคลองกับนโยบายการเปนศูนยกลางดานสุขภาพ (medical hub) ของรัฐบาลไทย
ที่ผลักดันใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมดานสุขภาพ โดยใหชาวตางชาติเดินทางเขามารับบริการดานสุขภาพในประเทศไทย
ใหมากขึ้น ถือเปนการเพิ่มชองทางของรายไดเขาที่สูประเทศอีกหนึ่งชองทาง รวมถึงธุรกิจดานสุขภาพ ยังสามารถชวย
ขับเคลื่อนธุรกิจดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดเปนอยางดีอีกดวย (วนิดา แพรภาษา, 2551, หนา 16)  

  การเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพของพนักงานจึงเปนที่มาของโครงการดาวเดน 
(Star of bumrungrad) ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการแรงงานสัมพันธ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินการโครงการมาตั้งแต พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจและเชิดชู
เกียรติพนักงานในการบริการที่เปนเลิศจนไดรับการชื่นชมจากลูกคาภายในหรือลูกคาภายนอก โดยผานการพิจารณาของ
คณะ กรรมการดาวเดนตามหลักเกณฑวิถีแหงบํารุงราษฎร รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานคนอื่น ๆ ใน
โรงพยาบาลตอไป  

การที่พนักงานจะสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศไดนั้นจะตองประกอบไปดวย วิธีการคิด
ของตัวพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนของคนรอบขาง สอดคลองกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมโดย พระเทพเวที  (ประยุทธ 
ปยุตฺ-โต) (2537, หนา 15-18) ซึ่งสรุปวา ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ เปนแกน เปนตนทาง และเปนตัวยืนของกระบวนการแหง
การศึกษาและเขาใจในสิ่งตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย 1) ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากที่อื่นหรือการกระตุนชักจูงจากภายนอก 
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ไดแก คําสั่งสอน แนะนํา การถายทอด เปนตน แหลงสําคัญของการเรียนรูประเภทนี้ เชน พอแม ครู อาจารย เพื่อน คน
แวดลอมใกลชิด ผูรวมงาน หรืออาจเรียกวา ปจจัยทางสังคม บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหนาที่เปนปรโตโฆ
สะที่ดีมีคุณภาพ มีคําเรียกเฉพาะวา กัลยาณมิตร และ 2) โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคายหรือคิดถูกวิธี 
หรือ ความรูจักคิด หรือคิดเปน หมายถึง การคิดอยางมีระเบียบหรือคิดตามแนวของปญญา โดยสัมมาทิฏฐินี้ ถือเปนแกนนํา
ของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด และการพัฒนาสัมมาทิฏฐิคือ สาระสําคัญของการพัฒนาปญญา ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาและ
การศึกษาอยางยั่งยืนโดยยึดเรื่องของระบบความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมเปนหลัก พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) (2545, หนา 29) โดยระบบแกน กลางที่สําคัญคือ ระบบการพัฒนาคน ซึ่งเปนการพัฒนาระบบการดําเนินชีวิตทั้งสาม
ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา สวนในแงของการทํางานนั้น พระพุทธศาสนาถือเปนการทําเพื่อสนองความตองการ
คุณภาพชีวิต จะทําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา และทําใหคนทํางานดวยความสุข พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2539, หนา 195-196)  

   ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ (การมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวมงาน
ที่เปนกัลยาณมิตร) ที่เกี่ยวของกับการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศของบริษัท โรงพยาบาลบํารุง-
ราษฎร จํากัด (มหาชน) เพื่อผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมและพัฒนาวิธีคิดของพนักงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนใหเพื่อนรวมงานมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน เพื่อใหองคการเต็มไปดวย
พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และหลักการปฏิบัติขององคการ สงผล
ตอการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากการรวมมือของพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด เพื่อใหองคการมีความ
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืนสืบไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณ และ วิธีการวิจัย 

  ประชากร ในการวิจัย คือพนักงานประจําชาวไทย ระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติ งานอยูในบริษัท โรงพยาบาล 
บํารุงราษฏร จํากัด (มหาชน) จํานวน 3,284 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554) สําหรับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 360 คน โดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันหรือตามลําดับช้ัน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1)  กลุมพนักงานดาวเดน ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 180 คน และ 2) กลุมพนักงานทั่วไป จํานวน 180 คน โดยใชปจจัย
สวนบุคคล (ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ที่มีความใกลเคียงกับ
พนักงานดาว-เดนมากที่สุด มีหนาที่และปฏิบัติงานอยูในแผนกเดียวกันกับพนักงานดาวเดน แตไมเคยไดรับรางวัลเข็มดาว
เดนหรือบัตร   คําชมใด ๆ จากลูกคาภายในหรือลูกคาภายนอก  

เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ ถูกสรางและพัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) 
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เปนผูไดรับรางวัลรางวัลเข็มดาวเดนประจําป 2552 เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ การสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ขอ 2) แบบสอบถามการมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
จํานวน 50 ขอ แบงเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 40 ขอ และคําถามเชิงลบจํานวน 10 ขอ และ 3) แบบสอบถามการมีเพื่อน
รวมงานที่เปนกัลยาณมิตร จํานวน 35 ขอ แบงเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 28 ขอ และคําถามเชิงลบ จํานวน 7 ขอ  

 สถิติที่ใชในการวิจัย (1) สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การหาความถี่ การหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และ 2) สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย สถิติวิเคราะหความ
แปรปรวนหลายตัวแปร MANOVA) และสถิติวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (logistic regression) 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัย และการอภิปราย  
 1. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา  
  1.1 กลุมพนักงานดาวเดน จํานวน 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.8 อายุ 25-35 ป รอยละ 59.4 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 67.2 สถานภาพสมรส รอยละ 49.4 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7 ป
ขึ้นไป รอยละ 48.3 

       1.2 กลุมพนักงานทั่วไป จํานวน 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.3 อายุ 25-35 ป รอยละ 60.6 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 72.8 สถานภาพโสด รอยละ 63.9 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-7 ป รอยละ 
33.0  

 2. การมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตรมีความสัมพันธกันในระดับคอนขาง
สูง (.72) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนความสัมพันธทางบวกคือ มีทิศทางไปทางเดียวกัน 

  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ขอ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1 
 

พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ  มีปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ (การมีวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวม งานที่เปนกัลยาณามิตร) สูงกวาพนักงานทั่วไป 

สนับสนุน
สมมติฐาน 

2 
 

พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ มีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสูงกวา
พนักงานทั่วไป  

สนับสนุน
สมมติฐาน 

3 พนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ มีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตรสูงกวา
พนักงานทั่วไป  

สนับสนุน
สมมติฐาน 

4 
 

การมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร มีผลปฏิสัมพันธ
รวมกันตอการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศ 

ไมสนับสนุน
สมมติฐาน 

5 
 

การมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร สามารถทํานาย
การเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศของพนักงานได 

สนับสนุน
สมมติฐาน 

 
ตัวแปรรายดานของการมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่มีอํานาจในการทํานายการเปนพนักงานดาวเดนที่มี

พฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศสูงสุดคือ วิธีคิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม (คาอัตราสวน odd = 588.69) รองลงมาคือ วิธีคิด
แบบสามัญลักษณ (คาอัตราสวน odd = 41.68) และตัวแปรรายดานของการมีเพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร ที่มีอํานาจใน
การทํานายการเปนพนักงาน   ดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศสูงสุดคือ คุณลักษณะอดทนตอถอยคํา  (คา
อัตราสวน odd = 17.61) รองลงมาคือ คุณลักษณะไมชักนําในอฐาน (คาอัตราสวน odd = 5.18) โดยตัวแปรรายดานทั้งหมด 
สามารถทํานายการเปนพนักงานดาวเดนที่มีพฤติกรรมการบริการที่เปนเลิศได ทั้งกับพนักงานดาวเดนและพนักงานทั่วไป 
โดยมีอํานาจในการทํานายที่เทากันคือ รอยละ 97.2  

 จากผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเห็นถึงความสัมพันธของตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการบริการที่เปน
เลิศได คือ วิธีคิดแบบคุณคาแท/คุณคาเทียม มีความ สัมพันธกับคุณลักษณะไมชักนําในอฐาน กลาวคือ เมื่อพนักงานเปนผูที่
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ใชปญญาในการดํารงชีวิต ก็จะสามารถแยกแยะไดระหวางคุณคาที่ดีงามและคุณคาที่สนองตัณหา และจะประพฤติปฏิบัติตัว
ในทางที่ดีงาม และเมื่อตองใหคําแนะนํากับพนักงานคนอื่น ก็จะใหคําแนะนําแตในทางที่เปนประโยชน เปนสิ่งดีงามเสมอ 
สวนวิธีคิดแบบสามัญลักษณ มีความสัมพันธกับคุณลักษณะอดทนตอถอยคํา กลาวคือ เมื่อพนักงานใชปญญาในการแก 
ปญหา อีกทั้งยังตองมีสภาวะจิตที่รูเทาทันของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวาไมมีสิ่งใดยั่งยืน เมื่อคิดไดเชนนี้แลว ไมวาจะตองอยูใน
สถานการณใด พนักงานก็จะสามารถใชปญญาแกปญหาและใชปญญาในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได
เปนอยางดี ทําใหมีคุณ ลักษณะของการอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกไมพึงพอใจได ดวยปญญาที่เขาใจถึงความ
ไมยั่งยืนของสิ่งตาง ๆ ที่มีเกิด ก็ยอมมีดับ เปนไปตามธรรมชาติ ดวยจิตที่เปนอิสระตอพันธนาการจากการปรุงแตงทั้งปวง  
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--------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเอกชน 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย   ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 28 
โรงเรียน ไดแก ผูจัดการหรือผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 28 คน ครูผูสอน 
จํานวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  แบบสอบถาม และ  แบบสัมภาษณ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ไดแก คาเฉลี่ย  และการวิเคราะหขอมูลแบบบรรยายจากแบบ
สัมภาษณ   

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการปฏิบัติงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใน 6  หลัก ในภาพรวมอยูในระดับมาก  หลักที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักความ
โปรงใส และหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูที่ระดับเห็นดวยมากที่สุด รองลงมาคือระดับเห็นดวยมาก ไดแก หลักความ
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.06  หลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย 3.88 หลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 3.86 และ หลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ย 
3.56 และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก หลักที่มี
ความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษามากที่สุดและเปนสิ่งที่ดีกับสถานศึกษา คือ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา 
ในสวนของหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวมและหลักความรับผิดชอบจะมีความสําคัญรองลงมา             
โดยภาพรวมของขอมูลที่เปนการสํารวจ และการสัมภาษณผูบริหาร แสดงใหเห็นวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก    
ธรรมาภิบาลมีความสําคัญกับสถานศึกษาระดับมาก และหลักที่มีความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาเอกชน
ระดับมากที่สุด คือ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา  

 
คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล, โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 

                  
Abstract 

 
The study aimed at investigating the use of good governance principles to support the development of 

management model in private primary school. The purposive sampling method was used in selecting samples which 
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included administrators and teachers from 28 private primary schools under Pathumthani Local Educational Service Area 
1. The total samples were 80, i.e. 28 school managers or directors, head masters, assistant head masters, and 52 teachers. 
The instruments used in collecting data were questionnaire and interview questions. Average mean was used in analyzing 
data from the questionnaire and descriptive analysis was used to analyze information from the interview. 

The results of data analysis regarding the use of good governance in management of private primary schools on 
the 6 principles revealed that the overall opinion of respondents was at high level. The highest level of opinions was on 
transparency and efficiency principles with an average mean of 4.54, followed by principles of responsibility (4.06), 
participation (3.88) , integrity (3.86), and rule of law (3.56). And the data obtained from interviewing school 
administrators on the use of 6 good governance principles showed that transparency and efficacy principles were the most 
important factors in managing the private primary school.  

 
KEYWORDS: Good Governance principles, private primary school. 

 
1.บทนํา 
 
 การบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีการใชหลักการบริหารหลายรูปแบบ ต้ังแตการใช หลักการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน (School-Base-Management: SBM) ไดแก 1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 2) หลักการมีสวนรวม 
(Participation ) 3) หลักการคืนอํานาจการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) 4) หลักการบริหารตนเอง (Self-
managing) และ 5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) ซึ่งผลที่เกิดขึ้น คือ เกิดการกระจายอํานาจภายใน
โรงเรียน ตัวแทนของผูมีผลประโยชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานขอมูล มีการจัดโครงสรางองคกรใหเปน ระบบครบวงจรมีเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจน มีความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร   มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ดุลลาภ ตาเละ, 2555) ใน
การบริหารสถานศึกษาที่วาดวยหลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยการบริหารองคกรเพื่อความอยูรอดและความ
เจริญกาวหนาในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและรุนแรงในดานการแขงขัน (ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 
2555) หลักการบริหารองคกรอีกประการ คือ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประกอบดวย 6 หลัก ไดแก (1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุมคา โดย
หลักการธรรมาภิบาลจะมีองคประกอบที่เหมาะสมกับการบริหารองคกรที่เปนสถานศึกษาเอกชน  

 การปฏิรูปการศึกษาเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสูสิ่งที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ผูบริหารโรงเรียนจึง
จําเปนตองจัดระบบการบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารจึงมีบทบาทอยางมากในการบริหารโรงเรียน เปนศูนยรวมพลังรวมของบุคลากรในองคกร  ผูบริหารจะตองมีการ
วางแผนการจัดองคกร การสื่อสาร และการควบคุม ตลอดจนการใชทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสําเร็จตามความมุงหมายของ
องคกรที ่กําหนดไว  จุดเริ่มตนในการพัฒนาการศึกษาจึงขึ้นอยูที่ผูบริหารเพราะผูบริหารเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  
ผูบริหารจึงตองเปนนักวางแผนที่ดี กําหนดนโยบายที่ชัดเจน กําหนดขั้นตอนการทํางาน รวมมือประสานกันทุกฝาย การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้นมีการมองในหลายๆ ดานไมวาดานความมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม ภาวะผูนํา ที่
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ตองมีในตัวผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยรวมถึงการเผยแพรผลงานที่
สถานศึกษาพัฒนาขึ้นสูสังคมใหทราบถึงความกาวหนา และยังเปนการบริหารงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อมุงสูมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเมื่อทําการศึกษางานวิจัยพบวา การสรางองคกรแหงการเรียนรูสนับสนุนการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ปาริชาติ คุณปลื้ม, 2548; นิกร นวโชติรส, 2550; K.C. Roy and C.A. Tisdell;1998) การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้นมีขั้นตอนที่ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการบริหารจัดการ และปจจัยนําออกหรือ
ผลลัพธ โดยมีกระบวนการดําเนินการอยางชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (อภิญญา แกวช่ืน, 2550; 
Grewlich, K. W. 1999) คุณธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนและเปนแรงผลักดันใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานและทุมเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงานใหโรงเรียน การมีคุณธรรมของ
ผูบริหารยังเปนแบบอยางที่ดีใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนแบบอยางในการทํางาน (สุชาติ  น้ําประสานไทย, 
2542) 

ผูวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปน
โรงเรียนขนาดกลาง มาเปนเวลา 7 ป มีภารกิจสําคัญ คือ  สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวยการบริหารงานวิชาการ  บริหารงาน
บุคคล  บริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป  กระบวนการบริหารจัดการ ถาผูบริหารสถานศึกษานําหลักธรรมาภิบาลมา
ดําเนินการบริหารงานอยางจริงจัง ความสําเร็จของงานก็จะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดตามวัตถุประสงค  เปาหมาย
ที่ต้ังไว  และสามารถแขงขันกับสถานศึกษาของรัฐและนานาประเทศได ทั้งนี้ในการบริหารงานของโรงเรียนครูและเจาหนาที่
จะไมทราบขอมูลในการดําเนินการในแตละดาน รวมถึงนโยบายของสถานศึกษาทําใหการบริหารงานเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและความคุมคาเปนไปไดยาก เพราะผูบริหารจะไมไดรับความไววางใจจากครูและเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ผูวิจัย
จึงสนใจเปนพิเศษในเรื่องการที่จะศึกษาวาผูบริหารและครูผูสอนแตละโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตปทุมธานี มีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม และหลักธรรมาภิบาลในหลักใดที่มีความสาํคัญกับการบริหารสถานศึกษา  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
  2.1 จุดประสงค  

  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน  

 2.2 กรอบแนวคิด 
 ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอางอิง

กับกรอบแนวคิดความตอเนื่องงานวิจัยของ (บรรจง เจริญสุข, 2552) สรุปไดวาในการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน โดยในแต
ละดานมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร เชน ดานวิชาการ มีการกําหนดหลักเกณฑและการประเมินผลงานทาง
วิชาการของครูอยางชัดเจน การบริหารงบประมาณ มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตและยึด
ประโยชนสวนรวม การบริหารบุคคล เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารบุคคลและมีการเปดเผยประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน และการบริหารทั่วไป เปดเผยขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการรับนักเรียนทุกขั้นตอน
อยางตรงไปตรงมา  โดยจากการที่ไดกรอบแนวคิดดังกลาวมาทําการสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาเอกชน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ในการบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 4  
ดาน และมีการบริหารงานที่ตองการใหครูและเจาหนาที่มีสวนรวมในการบริหารงานในทุกดาน  มีการบริหารงานอยาง
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เปดเผยโดยการนําหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักการมี
สวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุมคา มาใชในการบริหารงานในโรงเรียน  จากกรอบแนวคิดขางตน
ทําใหผูวิจัยไดทําการสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเอกชน โดยมีขั้นตอน
ดวยกัน 3ขั้นตอน ที่ประกอบดวย ตัวปอนเขา (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลลัพธ (Output) ดังแผนภูมิที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
 

  2.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 28 คน หัวหนาฝาย และครู จํานวน 52 คนรวมทั้งสิ้น            

จํานวน 80 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 โดยคัดเลือกจากโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จํานวน 28 โรงเรียน  

 กลุมตัวอยางของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา คือ ผูจัดการ ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 28 คนหัวหนาฝาย ครูผูสอนที่ถูกเลือกจํานวน 52 คนรวมทั้งสิ้น 80 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง ( Purposive selection)    

         2.4 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย   
  1) แบบสอบถาม     
  2) แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสํารวจสภาพปจจุบันและปญหา แบบตรวจรายการ (Check List) แบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบสอบถาม ตอนที่ 2 
สํารวจความคิดเห็นดานสภาพปจจุบันและปญหาของการดําเนินงานในการใชหลักธรรมา   ภิบาลในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน และหัวหนาฝาย ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ โดยเกณฑของการแปลความหมายของคะแนน วัดระดับความคิดเห็นของ
ครู ใชชวงคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเปนตัวช้ีวัด ดังนี้ 

  4.51-5.00 แปลความหมายวา  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  
  3.51-4.50 แปลความหมายวา  มีความคิดเห็นในระดับมาก 

ผลลัพธ 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
- สภาพการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน  
 

     กระบวนการ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
- แบบสํารวจความคิด
เห็นของครู 
- แบบสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ปจจัยนําเขา  
 

เครื่องมือในการเก็บขอมูลการ
บริหารสถานศึกษา  
ทฤษฎีการบริหาร  
หลักธรรมาภิบาล  
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
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  2.51-3.50 แปลความหมายวา  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 แปลความหมายวา  มีความคิดเห็นในระดับนอย 
  1.00-1.50 แปลความหมายวา  มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 
  แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ใชสํารวจสภาพปจจุบันและปญหา เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured interview) โดยแบงการสัมภาษณเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูรับการสัมภาษณ   ตอนที่ 2 รายการ
สัมภาษณ ใชกับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 28 โรงเรียน การวิเคราะหเนื้อหาดวยการบรรยายสรุป  

 การตรวจสอบเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1) เครื่องมือที่สรางขึ้นผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญในดานการศึกษาเอกชน  ของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 3 คน 
 2) ปรับแกไขเครื่องมือตามคําเสนอแนะของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 คน 
 3) นําเครื่องมือที่แกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง เพื่อหาขอบกพรองและทําการปรับปรุง  
 4) นําเครื่องมือที่แกไขเรียบรอยแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  ผลการการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม

ของหัวหนาฝาย และครู และ 2) การวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพที่ไดจากแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
ดังตอไปนี้  

  1) ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน พบวา ระดับความคิดเห็นของครูและหัวหนาฝายในภาพรวมอยูระดับมาก หลักที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักความ
โปรงใส และหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูที่ระดับ เห็นดวยมากที่สุด ระดับความคิดเห็นมากไดแก หลักความ
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.06 หลักความมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย 3.88 หลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 3.86 และ หลักนิติธรรม มีคาเฉลี่ย 
3.56 โดยหลักที่มีความสําคัญกับการบริหารมากที่สุด คือ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา  

  2) ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิ
บาลทั้ง 6 หลัก พบวา หลักที่มีความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษามากที่สุดและเปนสิ่งที่ดีกับสถานศึกษา คือหลักความ
โปรงใส และหลักความคุมคา   การใชหลักความโปรงใส คือ การบริหารสถานศึกษาปจจุบันยุคโลกาภิวัตน การดําเนินงาน
ขั้นตอนตาง ๆตองมีการประชาสัมพันธใหครู ผูปกครองทราบ และมีสวนรวมในการบริหาร รวมถึงการรับรูขอมูลขาวสาร  
ความกาวหนาของสถานศึกษา และในสวนของหลักความคุมคาในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนนั้น มี
ความสําคัญมากที่สุดอีกหลักหนึ่ง โดยยึดหลักความคุมคาของ 4 M คือ ความคุมคาดานการใชคน (Man) ความคุมคาในดาน
การใชเงิน (Money) ความคุมคาในการใชเครื่องจักร (Materials) และความคุมคาในการบริหารจัดการ (Management) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสํารวจการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

เอกชน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
               การใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน จากแบบสอบถามหัวหนาฝาย ครู มีความคิดเห็นโดยรวมอยูระดับ

มาก การปฏิบัติงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทําใหคุณภาพของการปฏิบัติงานมีระบบและชัดเจน และมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยหลักความโปรงใส และหลักความคุมคามีระดับความคิดเห็นดวยมากทีสุด และการสํารวจ
สภาพปจจุบันและปญหาในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา โดยแบบสัมภาษณตาม ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา ผลปรากฏวาหลักที่มีความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษามากที่สุด และเปนสิ่งที่สําคัญกับการ
บริหารสถานศึกษา คือ หลักความโปรงใส และหลักความคุมคา  
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ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชวีศึกษาของนกัศึกษา 
โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ 

THE FACTORS MOTIVATED  TO  STUDENT’S DECISION MAKING FOR STUDYING   
AT  PATTANAWIT BUSINESS ADMINISTRATION SCHOOL 

 
 ประสพ  สิทธิเลิศ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
----------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
      การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา
ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา
ของนักศึกษา จําแนกตามเพศของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของบิดามารดา และภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษา 
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับ ปวช.  3 ช้ันป ในปการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 169 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ รวม 7 ดาน มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไดแก IOC อยูระหวาง 0.6 – 1.00 และ ไดคาความ
เช่ือมั่นอยู 0.933  
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา ของนักศึกษา
โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานตาง ๆ จํานวน 7 ดาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน ดาน
ช่ือเสียงของโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับปานกลาง และผลการ
วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิ
ทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามเพศ อาชีพของบิดามารดา และภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาพบวามีระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาในการเลือกศึกษาตอในภาพรวมไมแตกตางกัน แตนักศึกษาหญิง  เห็นวา ดานสถานที่ต้ังของโรงเรียนก็เปนปจจัยที่
สงผลมากกวาชาย 
 
คําสําคัญ  ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of the study were to find the factors motivated to student’s decision making for studying at 
Pattanawit Business Administration School and to compare these factors when the samples different in status , 169 
students in 2011 academic year   served as the samples. The   questionnaire used in this study were 7 aspects which had 
IOC between 0.6-1.00 and the α- coefficient for reliability was 0.933.   
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  The results found that most aspects were highly effected to student’s decision making for studying in this school, 
except the school’s reputation, teaching and learning management and school facilities were moderate level.  There was 
no significantly different when compare the student’s decision making for the one differed in status, except there was 
significantly different when compare the female student’s decision making to the male student’s decision making for 
studying at Pattanawit Business Administration School in the school location aspect. 
 
KEYWORDS :  THE FACTORS MOTIVATED TO STUDENT’S DECISION MAKING FOR STUDYING 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   จากการรวบรวมสถิติจํานวนผูเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัด

นนทบุรี ระหวาง 3 ปการศึกษาที่ผานมา ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้คือ 
   จากสภาพและปญหามีจํานวนนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาลดนอยลงดังที่กลาวมาแลวทําใหผูวิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการศึกษาปจจัยจูงใจในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) ปการศึกษา 2553 ในจังหวัด นนทบุรี เพื่อที่จะได
ทราบถึงผลกระทบและแรงจูงใจในแตละดาน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (โรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) 

              ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สัมพันธกับการเลือกเขาศึกษาของนักศึกษา  โดยผลการวิจัย
ครั้งนี้ จะชวยใหโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ  ไดทราบถึงปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาของนักศึกษา  ซึ่งขอมูลที่ได
จากผลการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
สิ่งแวดลอม และความตองการของผูเรียน 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

  1.เพื่อการศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาโรงเรียน  พัฒนวิทยบริหารธุรกิจ 
         2.เพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียน       พัฒนวิทยบริ

หารธุรกิจ ที่มีสถานภาพแตกตางกัน 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยไดทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใชกับการกําหนดกรอบ

แนวคิด และการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยไดแบงเปน ทฤษฏีหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่งประกอบ
ไปดวย  ทฤษฏีของการจูงใจตอพฤติกรรม ของบุคคลในแตละสถานการณ  และทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
(Maslow hierarchy of needs theory) 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษา โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2553 ทุกระดับช้ัน
ใน 2 สาขาวิชา จํานวน 300 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผูวิจัยใชสูตรตารางเครซี่และมอรแกน 
(Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan ) อางถึง จุฑามาศ ตันติรัตนโอภาส,2548,บทคัดยอ)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 169  คน  

              วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้  
      1. จัดเตรียมเครื่องมือใหครบตามจํานวนของกลุมตัวอยางใน โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ พรอมทํารหัส

ในแบบสอบถามใหตรงกับกลุมตัวอยางที่สุมไวแลว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  
      2. ผูวิจัยทําบันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ถึงผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธรุกิจ ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  
      3. การเก็บขอมูลผูวิจัยจะกระทําตามขั้นตอน กลาวคือ  
                 3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึงโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 169 คน  
                 3.2 จัดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางโดยสงดวยตนเอง จํานวนรวมทั้งสิ้น 169  ฉบับและติดตอขอรับ

แบบสอบถามคืนดวยตนเอง  
                 3.3 ตรวจสอบจํานวนของแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดรับกลับคือมาจากกลุมตัวอยาง ทําการตรวจนับ และ

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ 
               การวิเคราะหขอมูล  
         ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือมาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ลง

รหสั และศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) และแสดง

จํานวนรอยละ (percentage)  
 2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ  

คือ คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แบงเปนรายดาน แปลความหมายของคาเฉลี่ย (กัญ
กมล เถื่อนเหมือน,2550)โดยยึดเกณฑดังนี้  

 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 – 5.00 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับมากที่สุด  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 – 4.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับมาก  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 – 3.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปานกลาง  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 – 2.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับนอย  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 – 1.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับนอยที่สุด  

 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน ตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบคาที (t - test)  
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 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป ตามปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ใน 7 ดาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชสูตรการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test)  

                สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. คํานวณจํานวนของกลุมตัวอยาง โดยตารางเครซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan   

อางใน เกียรติศักดิ์ แสงจันทร,2549 )  
    2. การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาหรือลักษณะ เฉพาะกลุมพฤติกรรม โดยนํา

เครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญในเนื้อหา (5 ทาน)  แลวนําคะแนนมาแทนคาในสูตร  
                         IOC     =              Σ R 
                                                        N              
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาหรือลักษณะพฤติกรรม  
     ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเนื้อหาทั้งหมดในแตละขอคําถาม  
       N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 

3. คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)  โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อางถึง คฑายุทธิ์ มิตรสูงเนิน, 2542) 

 
5. ผลการศึกษา 
      1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
           1.1  ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ

อาชีวศึกษาทั้ง 7 ดาน ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ พบวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา 
ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทย บริหารธุรกิจ  ที่มีระดับมากไดแก ดานสถานที่ต้ัง,ความคาดหวังของนักเรียน,ความต้ังใจ
สวนตัว และ สวนที่เหลือเปนปจจัยกลุมตัวอยางเลือกศึกษาตอระดับปานกลาง 

             1.2 คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ โดยจําแนกตามปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน พบวาปจจัยจูงใจ
ในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ ดานชื่อเสียงของโรงเรียน มีอยูใน
ระดับมากไดแก เปนโรงเรียนที่มีช่ือเสียงทางดานการบริหารกิจการนักศึกษา และเปนโรงเรียนที่มีช่ือเสียงดานการไปศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนจบ สวนขออื่น ๆเปนปจจัยจูงใจระดับปานกลาง 

             1.3  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือก ศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจโดยจําแนกตามปจจัยดานสถานที่ต้ัง พบวา โดยจําแนกตามปจจัย
ดานสถานที่ต้ังของโรงเรียน ที่มีระดับมากไดแก โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะตอการเขาศึกษา, ระดับปานกลาง 

              1.4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจโดยจําแนกตามปจจัยดานความคาดหวังของนักเรียน  ในภาค
รวมอยูในระดับมาก สวนอีก 2 ดานอยูในระดับ ปานกลาง คือ นักเรียนสามารถมีสิทธิในการบริหารโรงเรียนได และใชสิทธิ์
ตางๆในโรงเรียนได 
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              1.5  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ โดยจําแนกตามปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มีอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตองมีประสิทธิภาพและ มีการพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาดานการเรียน 
สวนขออื่น ๆ เปนปจจัยจูงใจปานกลาง 

 1.6  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ โดยจําแนกตามปจจัยดานความตั้งใจสวนตัว  พบวา ที่มีระดับมาก
ไดแก 4 หัวขอ และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพสวนตัวได สวนดาน ศึกษาตามสาขาที่มีความตองการของตนเอง,
แสดงออกในดานกิจกรรมตางๆและรองขอในการพัฒนาตนเองดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

              1.7  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ โดยจําแนกตามปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ที่มีระดับ
มากไดแก โรงเรียนมีแหลงสบคนขอมูล ,ระบบสารสนเทศ, มีเอกสารตําราเรียนทุกรายวิชา, มีการเรียนรูผานระบบ
อินเตอรเน็ต, มีการบริการดานการตรวจสอบผลการเรียนมีหองสมุดที่ทันสมัยนาเขามาศึกษาและมีหองเรียนในการเรียน
เหมาะสมเพียงพอ สวน อีก 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง 

              1.8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจใน การเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ โดยจําแนกตาม ดานเจตคติตอวิชาชีพ พบวา อยูในระดับดีทั้ง 5 
หัวขอ คือ สาขาที่เลือกเรียนเปนวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ, เปนสาขาที่สามารถไปประกอบอาชีพได, สาขาที่ทันสมัย, เปนวิชา
ที่ถนัดและเขาใจไดงาย และ สาขาที่เหมาะตอการนําไปศึกษาตอ  

         2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ อาชีวศึกษาของนักศึกษา

โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามเพศ  ผลสัมฤทธทางการเรียน อาชีพของบิดามารดา และภูมิลําเนาของนักศึกษา 
ผูวิจัยไดเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในดานตางๆ เกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอของนักศึกษาพัฒนวิทยบริ
หารธุรกิจ จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธทางการเรียน ดวยสถิติ t-test สวนอาชีพของบิดามารดา และภูมิลําเนาเดิมของ
นักศึกษา ใชสถิติ One – Way – ANOVA   

              2.1  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ อาชีวศึกษา ของ
นักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ โดยภาครวมและรายดาน จําแนกตามเพศพบวา คา t มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงวา เฉพาะดานสถานที่ต้ัง โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง เห็นวาสถานที่ต้ังของโรงเรียนเปนสิ่งจูงใจใหเขาศึกษาตอ แต
ดานอื่น ๆ กลุมตัวอยางทั้งชายและหญิง เห็นวาเปนปจจัยเขาศึกษาตอไดไมตางกัน 

              2.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คา t ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ กลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ไมแตกตาง 

               2.3  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามอาชีพของบิดามารดา พบวาคา F ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ กลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพของบิดามารดา ไมแตกตาง
กัน 
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 2.4  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ จําแนกตาม   ภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาพบวา คา F ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ จําแนกตาม
ภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษา ไมแตกตางกัน  

     ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะของนักศึกษา การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
จูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ พบวา ขอเสนอแนะดานชื่อเสียง
ของโรงเรียนใหมีการติดปายโฆษณาใหใหญขึ้น 

 
 6. อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา

โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ ซึ่งผูศึกษาพบประเด็นที่สําคัญในดานตางๆ ที่เห็นวาควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  นักศึกษาที่ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ

อาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ สวนใหญเปนผูหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของพิสมัย เพียรเจริญ 
(บทคัดยอ, 2554)  

 2. เมื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ ป
การศึกษา 2554 ในแตละดาน พบวา ปจจัยดาน อาชีพของ บิดา มารดา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และภูมิลําเนาของนักศึกษา 
พบวามีระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตนักศึกษาเกี่ยวกับเพศ เห็นวา ดาน
สถานที่ต้ังเปนปจจัยในการเขาศึกษาตอ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ทั้งสอดคลองและตรงกันขามสมมติฐานของผูวิจัยที่บอกวา
ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาโรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อาชีพของผูปกครอง และภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาแตกตางกัน อีกทั้งผลการวิจัยครั้งนี้ยังตรงขามกับ
ผลงานวิจัยของปาริชาติ  ทองอยู (2542:บทคัดยอ) ที่เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอเนื่องจากขาราชการสาย ข และ
สาย ค วาไมแตกตางกัน  

3. หากพิจารณารายละเอียดในแตละดาน จะพบวาเปนประเด็จที่เปนปจจัยที่นักศึกษาใหความสนใจ มีดังนี้ 
      3.1 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  
       3.2 ปจจัยดานสถานที่ต้ัง นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
       3.3 ปจจัยดานความคาดหวังของนักศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก      
          3.4 ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
       3.5 ปจจัยดานความตั้งใจสวนตัว นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
      3.6  ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
          3.7  ปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก  
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การศึกษาปจจัยในการตดัสินใจของผูปกครองในการสงบตุรหลานเขาเรียน 
ในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1  
A STUDY OF PARENTS DECISION MAKING FACTORS FOR ENROLLING 

GHILDREN TO PRIVATE BASIC SCHOOLS  NONTHABURI AREA  1 
 

ชาญสิทธ  คําเทศ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

---------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
               การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 

เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาจําแนกตามสถานภาพ  ของผูปกครองในดาน
อายุและรายไดกลุมตัวอยางเลือกมา โดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน  เปนผูปกครองนักเรียน    ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
เอกชน จํานวน 150  คน ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามตารางของเครจซี่และมอรแกน จากโรงเรียนจํานวน 5  แหง
เครื่องมือที่ใช  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา   ของโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา มีลักษณะ
เปนมาตราวัดประมาณ  5  ระดับจํานวน 50  ขอมีคาความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาอยูระหวาง 0.64 -1.00   และมีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับอยูระหวาง   0.97  

               ผลการวิจัยพบวาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 คือคุณลักษณะของผูบริหารและครู อยูในระดับมากที่สุด
เพียงปจจัยเดียว และผูปกครองที่มีสถานภาพตางกันทั้งในดานตางๆดานมีการตัดสินใจ สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา คลายกัน 

 
ABSTRACT 

 

This  research aimed to study of parentsdecision making factors for  Enrolling   children   to  private basic 
schools  and  to compare  parents  decision Making  factors according to age ,education  and  income.  150  private  basic  
schools  Served  as  sample.  The  tool  used  in  this  research  wasa  questionnaire asking Decision making  factors  for  
enrolling to private basic schools  by using Likert Scale with 8  factors.  The content  validity  by  IOC (Index  of  
objective  congruecy)  Was  between  0.64 - 1.00.   The  reliability by  α - coeffient   was  0.97.   

The research found that the factor which was parents decisions making. For cnrolling children to private  basic 
schools was the characteristic of principals and Teachers in the highest level.  Parents with different in  age, educationai 
backgrounds and income had no different for decision making in entering stdents to private basic schools 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษา มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความ
รับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุดทุกคนมีความ  สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพใหความ สําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคมรวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร   ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมือง 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษาซึ่งจัดไมนอย กวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา แบงออกเปน 2 ชวงช้ัน ชวงช้ันที่ 1 
ระหวางประถมศึกษาปที่ 1- 6 ชวงช้ันที่ 2   ระหวางมัธยมศึกษาปที่ 1- 6   และ ระดับ  อุดมศึกษา แบง เปนสองระดับ คือ 
ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญาตรี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา แหงชาติ, 2545, หนา10-1)ตอมาในป
พ.ศ.2551 ไดมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไข   และระยะเวลาการใช
หลักสูตร  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.    เพื่อศึกษาปจจยัในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับ 
        ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1          
 2.   เพื่อเปรียบเทียบ  การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร หลาน  เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับ   

ประถมศึกษาจําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง ในดานอายุ ระดับการศึกษาและรายได 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
                  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูทําการวิจัยไดทบทวนทฤษฏี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาปรับใชกับการ

กําหนดกรอบแนวคิด และการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยไดแบงเปนทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจซึ่งประกอบ ดวยทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว เปนตน 

                   นอกจากนี้ ยังไดทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและภานอกประเทศซึ่งประกอบ  ดวย พรรณ
เพ็ญแข   อดุลยพันธ  (2545) ไดศึกษาเรื่อง    การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน เขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน   
ระดับประถมศึกษา  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พัชราภรณ    รุงวิทยา  (2541)   ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของ
ผูปกครอง   ในการสงบุตร หลาน เขาเรียน  ในโรงเรียนเอกชน  

  
4. ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน   ระดับประถมศึกษาของ 
         โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1 จํานวน 5  โรงเรียน          
   2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้โดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน(Multistage Randomn Sampling) ไดแก     
        ผูปกครองที่มีบุตรหลานอยูในโรงเรียนเอกชน   ระดับประถมศึกษา  ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 
       นนทบุรีเขต1ปการศึกษา 2554 โดยเลือกจาํนวน150 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ไดแกโรงเรียน 
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       สันติวัน, โรงเรียนการัญศึกษา,โรงเรียนธัมมสิริศึกษ ,โรงเรียนเทพประทานพร และโรงเรียนเล็กโกเมศฯ 
       ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970,pp.607- 610) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้  
1.  จัดเตรียมเครื่องมือ ใหครบตามจํานวนของกลุมตัวอยาง  ของโรงเรียนในเขตพื้นที่  การศึกษา นนทบุรี เขต 1  
     แลวทํารหัสในแบบสอบถามใหตรงกับกลุมตัวอยางที่สุมไวแลว  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  
 2.  ผูวิจัยทําบันทึกเสนอตอวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการเพื่อขอเอกสารขอความอนุเคราะห  ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอผูอํานวยการโรงเรียน  โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1  ไดแก  โรงเรียนสันติวัน,โรงเรียนการัญศึกษา,
โรงเรียนธัมมสิรศิึกษา , ประทานพร, โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ 

 
การวิเคราะหขอมูล    
 ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือมาแลวพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบ  สอบถามลง

รหัสและศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี ้                                                                                          
             วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยคํานวณหาคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
(Standard   Deviation ) โดยพิจารณาวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากผูปกครองที่ตอบแบบสอบถาม  อยูชวงใด ก็แสดงวา  
ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาอยูในระดับนั้น ผูวิจัย
ไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามเกณฑของเบสท  (Best , 1970 ,  p185 - 190  
             ทดสอบความแตกตาง คาเฉลี่ยความคิดเห็น ของกลุมตัวอยาง  2  กลุมไมเทากันตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบคาที (t - test)  
             ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  3  กลุมขึ้นไป ตามปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอใน  
7  ดาน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวน  แบบทางเดียว (one – way  ANOVA)  โดยการทดสอบคาเอฟ  (f-test)  เมื่อมี
นัยสําคัญทางสถิติ  จึงเปรียบเทียบรายคู   โดยใชสูตรการทดสอบของเชฟเฟ  
 

5. ผลการศึกษา 
            1.1  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
             ผลการศึกษาพบวาขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับกลุมตัวอยาง  คือผูปกครอง  เปนเพศชาย  จํานวน 72 คน เปนเพศหญิง  
จํานวน 78  คน มีอายุ20 - 30 ป  จํานวน 6  คนอายุ 31 - 41 ป จํานวน 64  คน อายุ  41 ปขึ้นไป จํานวน  80  คนระดับ
การศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 107 คน ปริญญาตรีจํานวน 34 คน   สูงกวาปริญญาตรี จํานวน  9  คน รายไดตอเดือน 
ตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน  37 คน  รายได 10,001 -  30,000 บาท จํานวน  90 คน  รายได มากกวา 30,000 บาท จํานวน 23 
คน จํานวนบุตรหลานในการปกครอง1 คน จํานวน 115  คน จํานวนบุตรหลานในการปกครอง 2  คน จํานวน 26  คน  
จํานวนบุตรหลานในการปกครอง 3 คน  จํานวน  9  คน   
             1.2   ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน   เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง    ในการสงนักเรียนขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  
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              1.2.1  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา โดยรวมทั้ง 8  ดาน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวาดานคุณลักษณะของผูบริหารและครูอยูใน
ระดับมากที่สุดเพียงปจจัยเดียว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97)  สวนปจจัยอื่นๆอยูในระดับมาก    
             1.2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาดานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ยเทากับ 3.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา ระดับความ
คิดเห็น  เกี่ยวกับในการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาดาน
วิชาการอยูในระดับมาก  
            1.2.3    ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา ดานอาคารสถานที่และการจัดการ สภาพแวดลอมโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยว  กับในการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียน  ใน
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาดานอาคารสถานที่และการจัดการ สภาพแวดลอมอยูในระดับมาก   
             1.2.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะของผูบริหารและครู  โดยภาพรวม อยูใน ระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.97)    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา   ดานคุณลักษณะของผูบริหารและครูอยูในระดับมากที่สุด  
           1.2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย  ในการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  
ระดับประถมศึกษา ดานคาธรรมเนียมการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาดานคาธรรมเนียม การเรียน อยูในระดับมาก   
            1.2.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย  ในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาดานดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย เทากับ  3.88) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับในการตัดสินใจ ของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชน     ระดับประถมศึกษา  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการอยูในระดับมาก  
        1.2.7   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจ ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียน  ในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา   ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียน  ใน
โรงเรียนเอกชน   ระดับประถมศึกษา   ดานความ สัมพันธ ระหวางผูปกครอง กับโรงเรียนอยูในระดับมาก   
            1.2.8  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา ดานระยะทางระหวางบานกับโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ยเทากับ3.70)เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครอง   ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา  ดานระยะทางระหวางบานกับโรงเรียนอยูในระดับมาก  
            1.2.9   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจ ของผูปกครอง ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา   ดานชื่อเสียงของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ  3.72)   เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับในการตัดสินใจของผูปกครองในการ สงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา ดานชื่อเสียงของโรงเรียนอยูในระดับมาก      
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            1.3 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจ ของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียน  ในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของผูปกครองใน ดานอายุระดับการศึกษา และรายได 
            1.3.1 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษารายดานจําแนกตามอายุ  แลวคา  F มีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกดานแสดงวาผูปกครองที่มีอายุ
ตางกัน มีการตัดสินใจที่ตางกัน 
           1.3.2   ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกตาง  รายคู   ระหวางคาเฉลี่ยปจจัย ที่ผูปกครองใชตัดสินใจ สง
นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จําแนกตามอายุไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของคาเฉลี่ย 
จําแนกตามอายุ ในปจจัยทั้ง  8   ดาน พบวา  รายคูทุกคู  ไมแตกตางกัน 
          1.3.3  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัย  ที่ผูปกครองตัดสินใจสงนักเรียนเขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตาม   ระดับการศึกษา  ปรากฏวาคา t ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แสดง
วาผูปกครองที่มี  ระดับวุฒิการศึกษาตางกัน   มีการตัดสินใจในการสงนักเรียนเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและในทุกปจจัย 
         1.3.4   ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา   จําแนกตามรายได   พบวา เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามรายได   ของผูปกครอง   แลวคา  F  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 7 ดาน 
สวนดานอาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดลอมผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีการตัดสินใจไมตางกัน 
            1.3.5  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกตางรายคู   ระหวางคาเฉลี่ยปจจัยที่ผูปกครองใชตัดสินใจ  สง
นักเรียน   เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน   ระดับประถมศึกษา   จําแนกตามรายได    ไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู
ของคาเฉลี่ย จําแนก ตามรายไดในปจจัยทั้ง 7  ดาน พบวาคาเฉลี่ยรายคูทุกคู  ไมแตกตางกัน 
 
6. อภิปรายผล 
           จากผลการศึกษา ในครั้งนี้ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน   ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน  ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  ซึ่งผูศึกษาพบประเด็นสําคัญใน
ดานตางๆ ที่เห็นวาควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
             1. ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา   ผล
การศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานคุณลักษณะ  ของผูบริหาร  และครูอยูในระดับ
มากที่สุด   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ(2545)ไดศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  เขตบางกอกนอยกรุงเทพฯ   
           1.1 ปจจัย  ดานงานวิชาการ   พบวาเปนปจจัยที่ผูปกครองตัดสินใจ เลือกสงนักเรียนเขาเรียน  ในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษาอยูในระดับมากโดยผูปกครองพิจารณาโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรม      ที่มุงสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม  และการอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และความเปนไทย มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กมีพัฒนาการใน
ทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญามีการวัดผลประเมินผลการเรียนเปนระยะดวยวิธีที่เหมาะสม   อยางเปน
ระบบและจัดกิจกรรม  ใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่นรูจักการเสียสละ  เพื่อสวนรวม    และการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น    ดังนั้นโรงเรียนควรจัดกิจกรรม ที่เนนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และการฝกปฏิบัติจริงจัดหลักสูตรและ
รายวิชาใหเหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตร  การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2544   โดยตองทําการประกันคุณภาพ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 631 

การศึกษา   ซึ่งสอดคลอง กับงานวิจัย ของยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  (2538)  ที่ไดศึกษา  เรื่องความคาดหวังของผูปกครอง ในการ
นําบุตรหลานเขาโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนเอกชน จังหวัดลพบุรี  
         1.2 ปจจัยดานอาคารสถานที่และการจัดการสภาพแวดลอม  พบวาผูปกครองสวนใหญ  เลือกโรงเรียนที่มีอาคารเรียน
เรียน มีความแข็งแรง มั่นคง สะอาด  และปลอดภัย หองเรียน  มีขนาดไดมาตรฐานมีความสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเทไดสะดวก มีระบบปองกันเพลิงไหมมีอุปกรณดับเพลิงและมีแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ    โรงเรียนมีบรรยากาศ
แหงความอบอุนปลอดภัย  จัดครู เวร รับ- สง นักเรียนเขา - ออก โรงเรียน ทําเลที่ต้ังของโรงเรียนมีสภาพ แวดลอมที่ดี  
อากาศถายเทไดสะดวก ไมมีมลพิษทางเสียง กลิ่น รบกวนโรงอาหาร มีความสะอาด  และอากาศถายเทไดดี ถูกสุขลักษณะ
หองสุขา  หองน้ํา   สะอาดถูกสุขลักษณะ  และมีจํานวนเพียงพอ มีหองประกอบพรอม  เชน หองดนตรี  หองทดลอง
วิทยาศาสตร   หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  หองนาฏศิลป  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิโรจน  มูฮําหมัด (2542) ที่ได
ศึกษา เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียน   
         1.3  ปจจัย ดานคุณลักษณะ ของผูบริหารและครู พบวาผูปกครองสวนใหญจะเลือกโรงเรียนที่มีผูบริหารมีความรู  
ความสามารถมีบุคลิก  และอัธยาศัยดี   มีวิสัยทัศนมุงมั่นตอความสําเร็จ ในการพัฒนาโรงเรียน   ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนผู
หมั่นศึกษาหาความรูในดานตางๆที่จําเปนตอการพัฒนาโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนเอกชน ควรมีบุคลิกที่ดี  มีวิสัยทัศนที่
กวางไกล  มีมนุษยสัมพันธ   และโรงเรียนควรจัดนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาครู  และบุคลากรใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
ในดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งตองเปนผูที่ออนโยน และพูดจาสุภาพ ครูควรดูแลเอาใจใสนักเรียนดีใหความ
สนใจเด็กทุกคน และมีอัธยาศัยดี   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรสิทธิ์    แกวใจ   (2542)   ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจ  ในการสงบุตรหลาน  เขาเรียน ในโรงเรียนอกชน       
         1.4 ปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน พบวาผูปกครองสวนใหญเลือกโรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมการเรียน และ
คาธรรมเนียมอื่นๆไมแพงเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น เนื่องจากผูปกครองโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา มีรายไดปาน
กลาง  จึงเลือกโรงเรียนเอกชนที่มีปจจัยตางๆ ดาน  การศึกษาของบุตรหลาน  ที่สอดคลองกับความประสงค ของผูปกครอง  
และเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของพรรณเพ็ญแข อดุลย
พันธ  (2545) ที่ไดศึกษา เรื่องการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
         1.5 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ พบวา มีสวนสัมพันธ กับการตัดสินใจ ของผูปกครอง ในการสง
นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมากและในรายขอ ผูปกครองเลือกโรงเรียนที่มีการจัดบริการอาหารกลางวัน ที่มี
คุณคาทางโภชนาการแกนักเรียนจัดให มีการประกันอุบัติเหตุแกนักเรียน และจัดระบบรักษาความปลอดภัย ดวยวิธีทําบัตร 
หรือใบรับนักเรียนจะเห็น ไดวา ผูปกครองสวนใหญ ใหความใสใจ  ดานอาหารการกิน ของบุตรหลาน  อยางมาก   
เนื่องจากนักเรียนวัยนี้ เปนวัยที่กําลังเติบโต ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมการสุขาภิบาลอาหาร  โดยการบริหารจัดการ  
ควบคุมสิ่งแวดลอม    และรวมทั้งบุคลากร ที่เกี่ยวของกับอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชราภรณ  รุงวิทยา (2541)  
ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
       1.6  ปจจัย ดานความสัมพันธ   ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  พบวามี  สวนสัมพันธกับการ ตัดสินใจของผูปกครอง 
ในการสงนักเรียนเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน  ระดับมาก  และในรายขอ ผูปกครองสวนใหญ เลือกโรงเรียนที่ เปดโอกาส
ให ผูปกครองนําเด็กมาสรางความคุนเคยกอนเขาโรงเรียน   ผูปกครองสามารถเยี่ยมบุตรหลาน    ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  พัชราภรณ   รุงวิทยา  (2541)   ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครองในการสงบุตรหลาน  เขาศึกษาในโรงเรียน
เอกชน   
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       1.7   ปจจัยดานระยะ ทางระหวาง บานกับโรงเรียน   พบวามีสวนสัมพันธกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาระดับมากและในรายขอผูปกครองสวนใหญเลือก   โรงเรียนที่ต้ังอยู
ใกลบาน  เนื่องจากการจราจรในปจจุบันติดขัดเปนอยางมากการที่ผูปกครองเลือก โรงเรียนใกลบานจะชวยประหยัด
คาใชจายและเวลาในการรับสงนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนารัฐติ ไกรกุล  (2541)   ที่ไดศึกษา  เรื่องปจจัย
ที่สงผลกระทบ   ตอความนิยมของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียนระดับประถมศึกษา  
      1.8 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนโรงเรียน  พบวามีสวนสัมพันธกับการตัดสินใจ  ของผูปกครองในการสงนักเรียนเขา
เรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา ระดับมาก   และในรายขอ    ผูปกครองสวนใหญ เลือกโรงเรียนที่เมื่อนักเรียน
จบการศึกษาแลวสามารถเขาเรียนตอในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง ซึ่งสอดคลองกับบทความ  ของพนม  พงษไพบูลย 
(2536,หนา 96)ไดกลาววาการพิจารณาวาโรงเรียนจะบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  นั้นสามารถ
ประเมินจากตัวบงช้ี ที่สําคัญ   คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ดังนั้นผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นจัดเปนผลผลิต    
 2.  การเปรียบเทียบ การตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียน   ในโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง ในดานอายุ   ระดับการศึกษา และรายได   พบวาผูปกครองที่มีความ
แตกตางกันตามสถานภาพดังกลาว  ตัดสินใจสงนักเรียนเขาเรียนดวยปจจัยทั้ง  8  ดานไมแตกตางกัน 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 

THE ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN PROMOTING STUDENT-BASED LEARNING PROVISION IN 
SCHOOLS UNDER NAKHONRACHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 7 
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บทคัดยอ      
 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตอ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7 โดยจําแนกตามสถานภาพตําแหนง วุฒิการศึกษาและประสบการณใน
การทํางาน  กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 144 คน และครูจํานวน 335 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 479 
คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมี 
3 ลักษณะคือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปด มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 2.71 ถึง 8.39 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบคาทีแบบ 
Independent Sample t-test  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวา 
1) ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 2) เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) 
เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
คําสําคัญ  : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study and compare the roles of school administrators in promoting 
student-based learning provision in schools under Nakhonrachasima Primary Educational Service Area Office 7, 
classified by positions, educational level, and working experiences. The samples were 144 school administrators, and 355 
teachers in a total of 479, selected by using the multi-stage random sampling. The instrument used in this study was a 3-
part questionnaire including check list, 5-rating scale, and open-ended form with the discrimination index between 2.71-
8.39, and reliability at 0.94. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard 
deviation. The hypotheses were tested by t-test and one-way ANOVA,  The statistically significant difference was set at 
the level of .05. The findings were as follows: 1. The opinions of the school administrators, and teachers towards the roles 
of school administrators in promoting student-based learning provision in schools under Nakhonrachasima Primary 
Educational Service Area Office 7 both as a whole and at each aspect were at “high” levels. The learning-teaching 
provision was reported as the highest mean score, follows by learning-teaching measurement and evaluation; whereas, the 
learning-teaching media was reported as the lowest mean score.   2. The comparison of the roles of school administrators 
in promoting student-based learning provision in schools under Nakhonrachasima Primary Educational Service Area 
Office 7, classified by positions both as a whole and at each aspect was statistically significant difference at .05 level.   3. 
The comparison of the roles of school administrators in promoting student-based learning provision in schools under 
Nakhonrachasima Primary Educational Service Area Office 7, classified by educational level both as a whole and at each 
aspect was statistically significant difference at .05 level. 4. The comparison of the roles of school administrators in 
promoting student-based learning provision in schools under Nakhonrachasima Primary Educational Service Area Office 
7, classified by working experiences both as a whole and at each aspect was statistically significant difference at .01 
level.      
 
KEYWORDS : COMPARE THE ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS, PROMOTING STUDENT-BASED 

LEARNING PROVISION 
 
1. บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในหมวด 
4 วาดวย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไวหรือไม ขึ้นอยูกับ
องคประกอบแตละปจจัยตางๆ หลายประการ องคประกอบที่สําคัญคือ ผูบริหารหรือผูนําหรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน
ตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญก็ตาม ยอมมีบทบาทที่เปนผลตอการสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงาน
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เปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูบริหารควรมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการเปนผูนําองคการเพราะความสําเร็จของ
องคการขึ้นอยูกับผูบริหาร การเปนผูบริหารที่ดีควรเปนผูที่กลาที่จะตัดสินใจหรือในการแกปญหาตางๆ เพื่อใหงานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารนั้นควรที่จะประกอบดวยเรื่องที่สําคัญ ไดแก คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพ คุณลักษณะดานความเปนผูนํา คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะดานความสามารถในการ
บริหารงาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 7) 

การบริหารและการจัดการเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ผูบริหารเปนตัวจักร
สําคัญที่สุดเพราะผูบริหารเปนผูกําหนดทิศทางในการทํางาน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 5) 
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เปนผูที่มีความเปนผูนําทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนรอบรู เปน
ที่พ่ึงพาทางวิชาการแกผูใตบังคับบัญชาได เชน สงเสริมใหมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความสมบูรณรอบดานทั้งดานรางกาย อารมณ 
สังคมและสติปญญา สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหาร 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียน     การสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทั้ง 5 ดาน เพื่อที่
ผูเกี่ยวของจะไดพิจารณานําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทั้ง 5 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2,794 คน แยกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 230 คน 
และครูจํานวน 2,564 คน  

2. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากร โดยใชการกําหนดกลุม
ตัวอยางจากตารางของเครจซีและมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 144 คน และครู จํานวน 335 
คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 479 คน แลวทําการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

3.  ตัวแปรตน ไดแก บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

4.  ตัวแปรตาม บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
5.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม          การ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
ใน 5 ดาน (ทิศนา  แขมมณี. 2542 : 23-25) 

 5.1  ดานการเตรียมการเรียนการสอน 
 5.2  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.3  ดานสื่อการเรียนการสอน 
 5.4  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
 5.5  ดานการนิเทศการเรียนการสอน 
6.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  ตลอดปการศึกษา 2554 
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7.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเปนแบบสอบถามที่ผูทําวิจัยพัฒนาขึ้นมา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนขอคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklists)  
 ตอนที่ 2  เปนขอคําถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และครูในการสงเสริมการจัด        การเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง  นอยและนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3  เปนขอคําถามแบบปลายเปด (Open From) เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และครูในการ
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทั้ง 5 ดาน 
เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา และครูไดแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว 

 7.  การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  7.1  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สงถึงผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามไปถึงผูบริหารสถานศึกษา 
และครู  

  7.2  ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
  7.3  ผลปรากฏวาแบบสอบถามจํานวน  479 ฉบับ เก็บรวบรวมมาไดจํานวน 479 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 สรุปผลไดดังนี้ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัด  การเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการจัดการเรียนการ
สอน รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานสื่อการเรียนการสอน  

2.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก   

3.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

4.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศกึษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปราย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่มีตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 มีประเด็นที่คนพบ ซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 

1.  ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการศึกษายุคปจจุบันที่เปนยุคของการปฏิรูปการศึกษานั้น ผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการศึกษาประสบความสําเร็จ สงผลตอ
คุณภาพของผูเรียนใหเปนคนไทยที่สมบูรณ อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ทั้งนี้การจัด    การเรียนใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกัน
และแกไขใหรูจัก คิดเปน ทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประวิทย  พูลสวัสดิ์ (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สรพงษ  จันทรพราหมณ 
(2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสงเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  การสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เชวง  เพชรภา (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก    

2.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีบทบาทหนาที่ตางกัน สงผลตอการดําเนินการตางๆ 
ยอมแตกตางกันดวย ผูบริหารซึ่งเปนบุคคลที่ตองบริหารจัดการในทุกเรื่องของกิจการในโรงเรียน เปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม มีเหตุผล มีความรูทางการศึกษา เปนผูนําทางวิชาการ มีความรู
ความสามารถทางการบริหาร มีการวางแผน กลยุทธ มีความสามารถในการระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรใหเกิด
ประโยชน สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข อีกทั้งยังตองดําเนินงานตาม
นโยบายและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย สนับสนุนแนวคิดของผูบังคับบัญชา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย  แบงทิศ 
(2545 : บทคัดยอ)    ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน ผูบริหารและครูผูสอนมีทรรศนะตอบทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
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ผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เชวง  เพชรภา (2553 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารสถานศึกษา
และครูพบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   

3.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  วุฒิการศึกษาเปนสิ่งที่แสดงถึงการมีระดับความรูสูงสุดของแตละบุคคล เปนคุณสมบัติเฉพาะของ
การทําหนาที่ในตําแหนงตางๆ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทางการบริหารเปนผูที่ไดรับการศึกษาทางดานบริหาร 
เพื่อใหเปนผูบริหารมืออาชีพ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทันกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในภาวการณเปลี่ยนแปลงที่คอนขางจะเปนไปอยางรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย แบงทิศ (2545 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีทรรศนะตอ
บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม   ธาระณะ (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 
2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางการบริหาร พบวา โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความเชื่อวาการ
กระทําหรือปฏิบัติอยางตอเนื่องทําใหเกิดความรู ความชํานาญอยางมีคุณภาพมากกวา นาจะเปนผลใหผูมีประสบการณใน
เรื่องใดๆ มากกวายอมจะเปนโอกาสและความสามารถที่ดีกวาในการปฏิบัติงาน  ยิ่งในปจจุบันนี้สังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนไป การศึกษาทําใหมีความคิดมากขึ้นในมุมของการไดสัมผัสใกลชิดในการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารกับครู 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปขึ้นไป เปนผูที่มีสมรรถนะ มีการรับรูและ
เขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี ผูบริหารจะมีการใชประสบการณผูนําในการแกปญหาโดยอาศัย
ขอมูลจากประสบการณการแกปญหาอยางเปนขั้นตอนและใชขอมูลจํานวนมากเพื่อใหไดคําตอบที่ดีที่สุดในการพัฒนา
ปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งตางจากผูบริหารที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 5 -10 ป  และต่ํากวา 5  ป ที่มีประสบการณใน
การทํางานนอยกวาและยังตองพัฒนาสมรรถนะในการบริหารงานโรงเรียนใหมากขึ้น สวนครูที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 5 -10 ป และต่ํากวา 5  ป ยังเปนชวงของการปรับตัวและการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อุไรวรรณ  ฉัตรสุภางค (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ครูที่มี
ประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ ประสิทธิผลการจัด
การศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATION ACCORDING TO THE GOOD GOVERNMENT OF  SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND CONTINUOUS EDUCATION EFFECTIVENESS OF DISTRICT NON-FORMALAND 
INFORMAL EDUCATION CENTER, PRACHUAB  KHIRI  KHAN  PROVINCE 

 
กรกฤช เทียมเทศ1   รองศาสตราจารยสุเทพ ล่ิมอรุณ2  

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ 
2อาจารยประจําภาควชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

-------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง  3)  ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  กลุมตัวอยาง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน  180  คน  โดยการสุมอยางงาย   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวน 5 ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  หลักคุณธรรมอยูในระดับสูงสุด   และหลักความคุมคาอยูในระดับต่ําสุด   2)
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  งานการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยูในระดับสูงสุด   และงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอยูในระดับต่ําสุด   3)ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง  โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ขอคนพบจากการวิจัย  คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดานหลักความคุมคาใหมากยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันตองสงเสริมงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พัฒนาทักษะชีวิต  เพื่อใหการจัดการศึกษาตอเนื่องมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study: 1) administration according to  the good government  of  school 
administrators , 2) the continuous education  effectiveness  ,  and 3) the relationship between administration according to  the 
good government  of  school administrators and the continuous education  effectiveness  of  district  non-formal and  informal  
education center,   Prachuabkhirikhan  province . The samples used in the research were 180 informants consisting of 
teachers  and  education  personnel .  The research instrument used for data collection was a 5-scale questionnaire. Data 
were analyzed through percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The research  results  were as follows :   1)The  administration  according  to  the good government  of  school 
administrators  was at a high level as a whole ; considering in each aspect: the aspect of moral was at the highest level, and 
the aspect of worthiness was at the lowest level.  2)The continuous  education  effectiveness  was  at a high level as a whole ; 
considering in each aspect: the aspect of primary educational process was at the highest level, and the aspect of life skill 
development was at the lowest level.  3)The relationship between the administration according to  the  good government  of  
school administrators and the continuous education  effectiveness  of  district  non-formal and  informal  education center, 
Prachuabkhirikhan province was highly positive level at the .01  of significance.  Based on the research results: the school 
administrators of  district  non-formal and  informal  education center, Prachuabkhirikhan province should develop the 
administration  according to  the good government on the aspect of  worthiness  as well as, promoting  the aspect of life skill 
development  for getting in highly   the continuous education  effectiveness . 

 
KEYWORDS:  ADMINISTRATION ACCORDING TO  THE GOOD GOVERNMENT   ,DISTRICT NON-FORMAL AND 

INFORMAL EDUCATION CENTER 
 
1.บทนํา 

การพัฒนาประเทศในปจจุบันทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเกินกวาจะคาดการณได
แนนอนทั้งภาคเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  สังคม  และวัฒนธรรม  ลวนสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
ทั้งมวล  ประเทศตาง ๆ พยายามที่จะปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือกลไกทางสังคมตาง ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัฒนใหนําพาสังคมไปสูความมั่นคง  ยั่งยืน  สําหรับประเทศไทย  การพัฒนาประเทศทุกขั้นตอน  ดังนั้น  
การศึกษาซึ่งเปนเครื่องมือ  และกระบวนการพัฒนาคนไดเต็มศักยภาพและมีคุณภาพเพื่อใหการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพดําเนินไปอยางมีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน  การศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่ง  การสรางสรรค  ความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ  ในสังคมได   เนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณเพียบพรอมดวยคุณธรรมและคานิยมที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
จุดหมายของหลักสูตรกําหนด  มีความสมดุลทั้งสติปญญา  รางกาย  จิตใจ  และสังคมในลักษณะใฝรูใฝเรียน  โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและขัดเกลาเชิงสังคม  โดยพัฒนาคนและสังคมที่ดีมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และการสรางสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูควบคูคุณธรรมและจริยธรรม  เตรียมความพรอมใหสอดคลองการพัฒนา
ประเทศในทุกดานและการเขาสูประชาคมอาเซียน   การศึกษานอกระบบจึงเปนการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับ
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ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่อยูนอกระบบโรงเรียนเพื่อชดเชยโอกาสสรางทางเลือกใหจัดกิจกรรมใหกับประชาชน
กลุมเปาหมายเสริมคุณภาพการศึกษาในระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสรางเครือขายแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับประชาชน เพื่อความเสมอภาคในโอกาสเขารับการศึกษาอยางมีคุณภาพ และเสริมการศึกษาตอเนื่องใน
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีประสิทธิภาพ  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551  :  1) ความนําหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายมอบหมายใหทุกสถานศึกษาใชหลักการบริหารบานเมืองและ 
สังคมที่ดีมาใชในการบริหารงานสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ ได

ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก    ธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใส  เปนธรรม  และมีระบบการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  ของหนวยงานจึงมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  (good  governance)   ที่ประกอบดวยหลัก
สําคัญ  6  ประการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุมคามาเปนแนวของผูบริหารสถานศึกษา   

สภาพปญหาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตอเนื่อง  ประกอบดวย  4  งาน  ดังนี้ การปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาตอเนื่องของหนวยงานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
คือ  1)  งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวาการใหบริการไมมีความเสมอภาคและเปนธรรมเนื่องจากขาดรูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย  ในเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนไมสามารถตอบสนองตอวิถีชีวิต  ความตองการ  และ
สภาพความเปนอยูของประชาชนกลุมเปาหมายไมสามารถบริการการศึกษานอกโรงเรียนไดอยางทั่วถึง  ตลอดจนผูเรียน
ขาดคุณธรรมจริยธรรม ไมคอยมาพบกลุมสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา  เนื่องจากครูขาดการนํานวัตกรรมมา
ใชในการจัดกระบวนการเรียนรูและขาดการสนับสนุนสื่อแบบเรียนที่เพียงพอ 2) งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
พบวา  ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหอัตราการวางงานสูงขึ้น  กลุมเปาหมายขาดความรูทักษะฝมืออาชีพที่ไมสอดคลอง
กับความตองการของตลาด เนื่องจากขาดการประสานงานวิทยากรภาคีเครือขายมามีสวนรวมในการจัดฝกอาชีพในระดับ
พ้ืนที่เครื่องมือวัสดุฝกคอนขางนอย  ไมเพียงพอกับกลุมผูเรียน  และการจัดฝกอบรมวิชาชีพเปนไปตามความตองการของ
วิทยากร  ซึ่งไมไดเปนไปตามความตองการของผูเรียน  3)  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  พบวา  ไมตอบสนอง
ผูรับบริการไดเนื่องจากมีขอจํากัดในดานหลักสูตรทักษะชีวิตยังไมหลากหลาย  และเวลาที่จัดการเรียนรูการมีสวนรวมนอย 
จึงสงผลใหผูเรียนไมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได  4)  งานการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  พบวา  ขาดการนําหลักมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนที่ยั่งยืน  ตอเนื่องตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน  โดยไมใชชุมชนเปนศูนยกลางการจัด
กิจกรรมยังขาดการไดรับการสนับสนุนจากทุนทางสังคมและอื่น ๆ  มาใชในการดําเนินงาน    จึงทําใหการเกิดชุมชนที่
เขมแข็งไดคอนขางนอย  และไมสามารถพึ่งพาตนเองไดจริง  (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ,  2548 : 
3 – 4)   

จากสภาพปญหาดังกลาว  ควรมีการเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาตอเนื่องนําไปสูการนําหลักบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  มาใชในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  ซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษา
แกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ  จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปวา  “ธรรมาภิบาล”   มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา
ในฐานะ ที่เปนนิติบุคคลในการบริหารราชการ ซึ่งประกอบดวยการบริหารงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา  ไดแกการ
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บริหารวิชาการ    การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  เพราะฉะนั้นในความเปนนิติบุคคล
ของสถานศึกษาการบริหารจัดการจะเปนไปดวยดีมีประสิทธิผล  และมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยหลักธรรมาภิบาล 

ปจจุบันสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุกอําเภอ  ประกาศเรื่อง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดพึงปฏิบัติและผูเรียน  ผูรับบริการการศึกษานอกโรงเรียน
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคเนนใหความสําคัญไปที่ใหพึงปฏิบัติ  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคานิยม
สรางสรรคภาครัฐ  ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ไดนําหลักการ
บริหารบานเมืองที่ดีมาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมายมุงเกิดผล  คือ  1)  เกิดประโยชนสุขของประชาชน  2)  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  4)  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน  5)  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  6)  ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอขาดหนาอะไร  
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2549  :  9) 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  มีสถานภาพเปนสถานศึกษา  มีหนาที่บริการและ
สรางโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนที่ดอย  ขาด  และพลาดโอกาสทาง
การศึกษาเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา   ไดเขารับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงอยางมีคุณภาพเพื่อใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต  โดยพัฒนาคนใหมีความรูควบคูคุณธรรมและจริยธรรมและทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่สุจริต  
และมีคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได  และปฏิบัติตนอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทั้ง  4  งาน  ไดแก  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
ไดตอบสนองความตองการและความสนใจของประชาชนและชุมชนผูรับบริการ  สามารถสําเร็จหลักสูตรไดอยางภาคภูมิใจ
และตนเองเปนที่ยอมรับของสังคม ดวยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสําเร็จตาม
หลักสูตรไดอยางมั่นใจ  และมีศักดิ์ศรีความเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินงานโครงการตาง ๆ  มา
ใชในการบริหารจัดการใหเกิดความรวดเร็ว  และผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี  ซื่อสัตย  สุจริต  
เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม  มีการบริหารดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายและเกิด
ประโยชนสูงสุด  งานเกิดผลสัมฤทธิ์ผลทุกประการ  สังคมเกิดการชื่นชม  และยอมรับ ที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่องานการศึกษาตอเนื่องมีการพัฒนาและ   จัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องของ    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  วาอยูในระดับใด  และความสัมพันธระหวางการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องเปนอยางไร  เพื่อจักไดนําเสนอขอมูลใหกับหนวยงานตนสังกัดไปใช
เปนแนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถนําไปใชปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพตอไป 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ 
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ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย  ซึ่งประกอบดวย  1.  ประชากรและกลุม
ตัวอยาง  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  3.  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 5.  การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  บุคลากรที่เปนขาราชการครู  บรรณารักษ   และบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถานศึกษา ประกอบดวย  ขาราชการครูจํานวน 6 คน ขาราชการพลเรือนจํานวน 5 คน  ลูกจางประจําจํานวน 14 
คน ครูอาสาสมัครฯจํานวน 18 คน  ครู  กศน. ตําบลจํานวน 83 คน   ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจํานวน 9 คน  ครูประจํา
กลุมจํานวน 91 คน และอัตราจางจํานวน 14 คน ของแตละศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  8  แหง  รวมจํานวน  240  คน   

2.  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยใชตารางสําหรับพิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางตามทรรศนะของเคร็คกีและมอรแกน  

Krejcie และ Morgan ( Krejcie and Morgan, 1970 : 607)  พบวา  ขนาดของการวิจัย  จํานวน  180  คน  ไดแก ขาราชการครู
จํานวน 3  คน บรรณารักษจํานวน 10  คน   ครูอาสาสมัครฯจํานวน 21 คน  ครู  กศน. ตําบลจํานวน 50 คน   ครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนจํานวน 10 คน  ครูประจํากลุมจํานวน 86 คน ของแตละศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ ประจวบคีรีขันธ จํานวน 8 แหง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ 

ระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลดานผลผลิตของการจัดการศึกษา
ตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจ แบงออกเปน  3   ตอน  ดังนี้  

ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ( C h e c k  L i s t )  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน  

ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  โดย 
จําแนกเปน  6  หลัก  ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความ

รับผิดชอบและหลักความคุมคา   
ตอนที่  3  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องไดแก              งานการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และงานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   

การสรางเครื่องมือดําเนินการโดย ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ และการบริหารแหลง
เรียนรู จากหนังสือ ตํารา เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ จัดทําโครงรางเครื่องมือโดย  ดร.ชลทิตย เอี่ยมสําอาง  
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน  อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยแสตมปฟอรด  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ และดร.ไพรัช   มณีโชติ  รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  1ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข
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สํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงาน รวบรวมขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพื่อ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความตรง  จากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง คือ  ขาราชการ  
บรรณารักษ  บุคลากรทางการศึกษา  ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดเพชรบุรี  ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อนําขอมูลมาหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม   

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ขอความรวมมือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ  โดยทําหนังสือนําสงไปที่ศูนย  กศน. อําเภอทุกอําเภอเพื่อขอความอนุเคราะหขาราชการครู  
บรรณารักษ  และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวย ครูอาสาสมัครฯ  ครู  กศน. ตําบล  และครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน  และครูประจํากลุมกลุมซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยครั้งนี้ตอบแบบสอบถามเพื่อแลวเสร็จใหสงกลับไปยังผูวิจัย 
เพื่อดําเนินการตอไป 

2. รับแบบสอบถามคืนจากผูตอบแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน  180   ชุด 
3. ตรวจสอบความครบถวน  สมบูรณ  ของแบบสอบถามเพื่อดําเนินการตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ตรวจนับแบบสอบถาม พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
2.   การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ กําหนดใหขาราชการครู  บรรณารักษ  และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวย    

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู  กศน.  ตําบล  ครูประจํา     ศูนยการเรียนชุมชน  และ ครูประจํากลุม  เปนหนวย
วิเคราะห (Unit of Analysis) และวิเคราะหขอมูลเพื่อคํานวณคาสถิติ  

 3.ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 

ผลการศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา   ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) แปลความหมายขอมูลตามแนวคิดของเบสทและจัดลําดับที่  ดังรายละเอียดในตารางที่  1   
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายขอมูลและลําดับที่ของการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ  โดยภาพรวม (X tot ) 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 
1.  หลักนิติธรรม (X 1 ) 4.23 0.50 มาก 3 
2.  หลักคุณธรรม (X 2 ) 4.29 0.52 มาก 1 
3.  หลักความโปรงใส (X 3 ) 4.26 0.60 มาก 2 
4.  หลักความรับผิดชอบ (X 4 ) 4.16 0.52 มาก 5 
5.  หลักความมีสวนรวม (X 5 ) 4.21 0.54 มาก 4 
6.  หลักความคุมคา (X 6 ) 4.15 0.63 มาก 6 

เฉลี่ย 4.21 0.55 มาก - 
 
จากตารางที่  1  พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู 

ในระดับมาก ( X  =   4.21   , S.D. =   0.55  ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ หลักคุณธรรม (X 2 )  ( X  = 4.29 , S.D. =   0.52 ) รองลงมาคือ หลักความโปรงใส  (X 3 ) ( X  

=  4.26  , S.D. = 0.60  )    หลักนิติธรรม (X 1 )  ( X  =  4.23 , S.D. = 0.50 ) หลักความมีสวนรวม    (X 5 ) (X  =   4.21   , S.D. =   

0.54  )  หลักความรับผิดชอบ (X 4 ) ( X  =  4.16 , S.D. = 0.52 )  และหลักความคุมคา (X 6 )   ( X  = 4.15 , S.D. = 0.55 ) 
ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหประสิทธิผลดานผลผลิตการจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายขอมูลและลําดับที่ของประสิทธิผลดานผลผลิต 
การจัดการศึกษาตอเนื่องตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  ศูนยการ 
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรขีันธ  โดยภาพรวม (Y tot ) 

ประสิทธิผลดานผลผลิตการจัดการศึกษาตอเนื่อง X  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 
1.  งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4.20 0.51 มาก 1 
2.  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  4.15 0.53 มาก 3 
3.  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4.15 0.57 มาก 4 
4.  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  4.19 0.53 มาก 2 

เฉลี่ย  4.17 0.53 มาก - 
 
จากตารางที่  2  พบวา ประสิทธิผลดานผลผลิตการจัดการศึกษาตอเนื่องกับการบริหารสถานศึกษาตาม 

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.17 , S.D. = 0.53 ) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Y 1 ) 
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( X  = 4.20 , S.D. = 0.51 ) รองลงมาคือ งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Y 4 ) ( X  = 4.19 , S.D. = 0.53 )    

งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(Y 3 ) ( X  =  4.15 , S.D. = 0.57 )  และงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

(Y 2 ) ( X  = 4.15 , S.D. = 0.53 ) ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

สถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องทุกงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสังกัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 
ตารางที่  3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องทุกงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   

การบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

งานการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 

งานการ
จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
อาชีพ 

งานการจัด
การศึกษาเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต  

งานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 

 

 
 

รวม 
 

หลักนิติธรรม   .759 .742 .667 .687 .785** 
หลักคุณธรรม   .721 .712 .570** .721 .748** 
หลักความโปรงใส   .710 .668* .600 .627 .716 
หลักการมีสวนรวม   .681 .744 .676 .702 .772 
หลักความรับผิดชอบ   .743 .743 .660 .730 .791 
หลักความคุมคา   .779 .749 .696 .698 .804 

รวม .805 .797 .709 .761 .845 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
จากตารางที่ 3 พบวา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการจัด 

การศึกษาตอเนื่อง  ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยรวมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางบวกอยูในระดับสูง   (r = .845)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ               ที่ระดับ  .01  เมื่อ
พิจารณาแตละดาน  พบวา  ดานที่มีความสัมพันธทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ไดแก  ดานงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (r = .805)  เปนอันดับแรก  รองลงมาคือ  ดานงานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ  (r = .797)  และดานงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  (r = .761)  ตามลําดับ  สําหรับดานที่มี
ความสัมพันธทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ไดแก  ดานงานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   (r = .709)  เปนอันดับสุดทาย 
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4.บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานสถานศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

สถานศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง  ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  โดยใชแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.  2542  ประกอบดวย  6  หลัก  ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  
หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคาตามแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาตอเนื่องของ
สํานักงาน  กศน.  ซึ่งประกอบดวยประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องใน  4  งาน  ไดแก  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งาน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนตามลําดับ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  กลุมขาราชการครู  บรรณารักษ  และบุคลากรทางการศึกษา   
ประกอบดวย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครู  กศน. ตําบล    ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  และครูประจํา

กลุม  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเคร็คกีและมอรแกน  (Krejcie and Morgan, 1970 : 607)  
รวมกลุมตัวอยาง  จํานวน  180  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  

( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยระดับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาศูนย 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธไดดังนี้ 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้งหลัก  6  หลัก  โดยภาพรวมมีการบริหารทุกหลักอยูในระดับ 
มาก  เมื่อวิเคราะหพิจารณาเปนรายหลักพบวา  หลักคุณธรรมมีการบริหารอยูในระดับสูงสุด  รองลงมาคือหลักความ

โปรงใส  หลักนิติธรรม  หลักการมีสวนรวม   หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  ตามลําดับ  โดยหลักความคุมคา  
มีการบริหารอยูในระดับต่ําสุด 

2. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องทั้ง  4  งาน  ไดแก  งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานการ 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

และชุมชน  โดยภาพรวมทุกงานมีการบริหารระดับประสิทธิผลทุกงานอยูในระดับมาก  เมื่อวิเคราะหพิจารณาแยกเปนราย
ดาน  พบวา  งานการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานมีการบริหารประสิทธิผลอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ  งานจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  และงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามลําดับ  
และมีการบริหารประสิทธิผลดานงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีการบริหารที่เกิดประสิทธิผลอยูในระดับต่ําสุด 

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาทั้งดานหลัก  6   
หลัก  กับประสิทธิผล  การจัดการศึกษาตอเนื่อง  ทั้ง  4  งาน  พบวา    มีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยูในระดับสูง  มี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  0.845  และ  มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  0.01 
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การอภิปรายผล 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  มีประเด็นตามวัตถุประสงคการวิจัยที่นํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาศูนยการศึกษา นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมพบวา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง  6  หลัก  

ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรยศ  เอี่ยมกลม  (2549 : 58)  ไดศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  พบวา  ในภาพรวมใชหลักการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก
ทุกหลักของ  6  หลัก  เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542  
และเมื่อพิจารณาเปนรายหลักพบวา  หลักคุณธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาหลักความโปรงใส  หลักนิติธรรม  หลักความ
รับผิดชอบ  หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคาตามลําดับ  และหลักความคุมคาที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด  สําหรับหลักคุณธรรม
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญของการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  ควบคูกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยนําเปาหมายของหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษาศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และไดใหความสําคัญในการนําการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีในการบริหารมาโดยตลอด สงผลใหงานประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของทางราชการ  สอดคลองกับ
สถาบันพระปกเกลา (2551 : 32 – 33)  เรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์คือ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน งานมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุมคาและงานเกิดผลสัมฤทธิ์ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหบริการและมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมายของการบริหารราชการในทุก ๆ ดาน  อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่อง
สิรินธร  (2551 : 67)  เอกสารประกอบการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียน เรื่อง
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจึงไดนําเรื่องดังกลาวไปใชในการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน       
เกินความจําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็วอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ   เพื่อใหการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.1  หลักคุณธรรม  พบวา  โดยรวมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
และอยูในระดับสูงสุด  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํามีสมรรถนะในการบริหาร มีคุณธรรมและ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมาใชปฏิบัติงาน การนําหลัก      ธรรมาภิบาลและคานิยม
สรางสรรคภาครัฐ  มีจิตสาธารณะและมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถเปนแบบอยางใหแกผูรวมงานได ตลอดจนยึดมั่นในความ
ถูกตอง ความดีงาม และใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานคุณธรรม
ของสํานักงาน  กศน. กําหนด  (สํานักบริหารงานการศึกษา   นอกโรงเรียน, 2549 :  ค) ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรในสังกัดไดถือปฏิบัติการสรางขาราชการใสสะอาดโดยใหถือปฏิบัติหนาที่ยึดมั่นในหลักวิชา จรรยา
วิชาชีพและคุณธรรมตามตําแหนงหนาที่ และยึดหลักเกณฑ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และคานิยม
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สรางสรรคของเจาหนาที่ภาครัฐ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการพัฒนาตนเองทํางานดวยความขยัน  
อดทน  มีความซื่อสัตย  และประกอบอาชีพที่สุจริต และมีวิจัยในตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน  กศน.  (2551 : 6 – 7)  
เรื่องแนวทางการประเมินตามกรอบคุณธรรมของผูเรียนของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  พุทธศักราช 2544  ได
กําหนดไวชัดเจนในการพัฒนาตนเองดวย  คุณธรรม  ความสะอาด  ความสุภาพ  ความกตัญูกตเวที  ของผูเรียนดาน
คุณธรรม พัฒนาการทํางานดวยความขยัน  ประหยัด  อดทน  ซื่อสัตยและประหยัด  ในการประกอบอาชีพ             ที่สุจริต 
และมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม คือ การมีความสามัคคี มีน้ําใจ และการมีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบตอ
ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  โดยสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีและใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร ตลอดจนสถานศึกษาสงเสริมนักศึกษามีการนําคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ  นายวัชรินทร  จําป  (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องยุทธศาสตร
การสรางราชการใสสะอาด  :  การศึกษากรณีการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน  
กศน. (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน)  พบวา  ดานบุคลากรไดรับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูและมีการนํา
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต   ธรรมาภิบาลและคานิยมสรางสรรค ตลอดจนนําคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 1.2  หลักความคุมคา  พบวา  โดยรวมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
สถานศึกษาใหความสําคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางประหยัดและคุมคาโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประกอบกับสถานศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงาน       มีการกําหนด
นโยบายแผนงานโครงการ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงคของการทํางานที่ชัดเจน  สงผลตอการพัฒนาคุณภาพงาน
และใหบริการและมีการประเมินผลผูรับบริการมีความพึงพอใจและมีการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมและ
โครงการของแตละแผนงาน มีการใชงบประมาณอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนผลมาจากการจัดสรร
งบประมาณที่มุงเนนผลงานของแตละโครงการ โดยใชหลัก     ธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ  นิรันดร   เมืองพระ  
(2545 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการจัดงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาลมุงเนนผลสัมฤทธิ์มีเปาหมายที่จะทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรของชาติมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชน  มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทํา
งบประมาณที่โปรงใส  ตรวจสอบได  โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการจัดทํางบประมาณที่ดีและประหยัดเนื่องจาก
ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุมคากับการบรรลุเปาหมายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่องที่สํานักงาน  กศน. กําหนด ตลอดจนเปนไปตามความตองการของประชาชนมี
ระบบการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีระบบรายงานที่โปรงใส  ตรวจสอบได โดยนําหลักการของ ธรรมาภิบาลมา
ใชในการจัดทํางบประมาณที่ดี  เมื่อพิจารณารายหลักพบวา  หลักความคุมคามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  เพราะวาผูบริหารสถานศึกษา
ขาดการสงเสริมระบบการนิเทศติดตามผลการรายงานผลและการประเมินผลกิจกรรมโครงการและผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิผลเกี่ยวกับระบบของงานคอนขางนอยและขาดการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผนและกําหนดมาตรฐานกลยุทธ
ตัวช้ีวัดและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน  ความพึงพอใจของผูรับบริการและความมีประสิทธิภาพรวมไปถึงประสิทธิผลที่
ชัดเจน ควรใหความสําคัญสงเสริม ตระหนักถึง   ความคุมคาใหมากขึ้นสอดคลองกับการวิจัยของ  กัญช   อินทนู   (2550 : 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล  กรณีศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยพบวา  องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ      ทุงสง  
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จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก และควรปรับปรุงในดานหลักความคุมคา
ใหมากยิ่งขึ้น 

2.  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องมีงาน  4  งาน  ไดแก งานการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และงานการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  พบวา  โดยภาพรวมประสิทธิผลการจัดการศึกษาตอเนื่องทั้ง  4  งาน  อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายดานพบวา งานการจัดการศึกษาพื้นฐานมีการบริหารเกิดประสิทธิผลอยูในระดับสูงสุด  รองลงมางานจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  และงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
มกีารบริหารประสิทธิผลอยูในระดับต่ําสุด 

 2.1  งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา  โดยรวมการบริหารดานประสิทธิผลของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใน
ระดับมากและมีการบริหารประสิทธิผลอยูในระดับสูงสุด  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพคนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด มีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพคนใหมีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ความเจริญกาวหนาในยุค โลกาภิวัตน  จึงจําเปนตองสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเทา
เทียมกันในดานการศึกษาอยางแทจริง  เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  จึงไดจัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน
กลุมเปาหมายวัยแรงงานที่อยูนอกระบบโรงเรียนที่ดอย  ขาด  และพลาดโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสรับการศึกษา  12  
ป  อยางทั่วถึง  มีคุณภาพในระดับการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด  ดังนั้น  ผูเรียนที่เขาเรียนตามหลักสูตรเมื่อสําเร็จหลักสูตรจะเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรระดับประถมศึกษาจะทําใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดและในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เกิดผลสัมฤทธิ์สําเร็จตามหลักสูตรสามารถยกระดับการศึกษาของตนเองที่สูงขึ้น  สามารถนําความรูไปใชใน
การแสวงหาความรูในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สอดคลองกับการวิจัยของ  
วิเชียร  โยมา  (2551 :  125)  ไดศึกษาการประเมินผลโครงการดานความรูและประสบการณจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผลผลิต  พบวา  ประชาชนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจประโยชนการนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เปนการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ สอดคลองกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําเร็จหลักสูตรในแตละระดับ  
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบเงื่อนไข  หลักเกณฑ  และวิธีการตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ตลอดจนผูเรียนจะ
ไดรับการสงเสริมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่ดีงามอยางสรางสรรคที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง  การทํางาน  และ
การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  และสงเสริมใหผูเรียนมีการนําคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรกําหนดและสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินผลคุณธรรมของผูเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่
สํานักงาน  กศน.  กําหนด  ประกอบกับผูเรียนที่ไดรับการศึกษาในหลักสูตรเกิดดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมจากการพบ
กลุม  โดยใชชุมชนเปนฐานมีการบูรณาการเนื้อหาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง
ระหวางภาคและปลายภาคเรียนเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามโครงสรางของหลักสูตรและเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ  ขณะเดียวกันผูเรียนไดรับการสนับสนุนสื่อแบบเรียนตามความเหมาะสมและเพียงพอเปนผลใหการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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 2.2  งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พบวา  โดยรวมการบริหารประสิทธิผลงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีการ
บริหารประสิทธิผลอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ เห็นความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อใหมีการดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขโดยนําทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับชุมชนและบุคคลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับการพัฒนาทักษะชีวิตใหกับบุคคลและชุมชนไดมีการนําความรูและทักษะชีวิต ที่จําเปนไปใชในการพัฒนาและ
การแกปญหาในระดับพื้นที่ในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยมีเครือขายเขามาในทุกภาค
สวนมีสวนรวมจัดกิจกรรมและโครงการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรมแบบฝกอบรมแบบมีสวน
รวมและการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพอยางหลากหลาย  โดยจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมี         สวน
รวมแบบบูรณาการองคความรูและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน มุงหมายในการเสริมสรางความสามารถ
ใหกับบุคคลเพื่อใหมีการนําทักษะชีวิตในการแกปญหาเฉพาะดานที่เหมาะสมในแตละพื้นที่และสถานการณ  ซึ่งสอดคลอง
กับการวิจัยของ  เกสรา   สุรพันธพิชิต  (2554 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูบูรณาการในระยะที่  1 – 4  แบบมีสวนรวมเกิดผลผลิตเพื่อการนําทักษะชีวิตไปใช  ดังนั้น  ผูรับบริการและชุมชน
ไดมีการประเมินผลประสิทธิภาพซึ่งเกิดประโยชนครอบคลุมมีความพึงพอใจไดรับความรูตรงตามมาตรฐานการจัดทักษะ
ชีวิตของสถานศึกษาที่กําหนด  ผูรับบริการและชุมชนเกิดความสัมฤทธิ์ผลความรูวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิตที่
จําเปนสามารถนําไปใชในการพัฒนาและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันได การจัดกิจกรรมทักษะชีวิตมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลากหลายโดยจัดกิจกรรมที่มีสวนรวมและเปนผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน กศน. (2553 : 57)  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับการจัดการเรียนของสํานักงาน  กศน. ผูรับบริการและชุมชนไดรับการ
สนับสนุนในความรวมมือจากภาคีเครือขายในระดับพื้นมีสวนรวมในการเปนเจาภาพ หุนสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามโปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียน ตามความตองการและความสนใจของผูรับบริการเพื่อจักไดนําทักษะชีวิตที่จําเปนไป
ใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันเมื่อสําเร็จหลักสูตรจะไดรับพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย เกี่ยวกับทักษะชีวิตใน
ดานความคิดสรางสรรค  ความคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  ดานจิตพิสัย  มีความตระหนักรูในตนเอง  ความเห็นใจผูอื่น  
ความภาคภูมิใจในตนเอง  ความรับผิดชอบตอสังคม  ดานทักษะพิสัย     มีการสรางสัมพันธภาพการสื่อสาร  การตัดสินใจ  
การแกปญหา  การจัดการกับอารมณ  การจัดการกับความเครียด 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
1. ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับหลักความคุมคาที่เปนจุดดอยของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ 

บาลที่เปนผลจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรสงเสริมระบบการนิเทศติดตามการรายงานผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการทุกครั้งเมื่อดําเนินงานสิ้นสุด เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริหารของสถานศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 2.  ควรสงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมและวิธีการ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะชีวิต เพื่อการ
นําไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข และจัดหลักสูตรรองรับที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการและความ
สนใจของผูเรียนและผูรับบริการ เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  สามารถนําผลการวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการจัด
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การศึกษาตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการวิจัยนําไปใชเปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด 

3.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
3.1  ควรจัดใหมีการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับสถานศึกษาในระดับสถาบันภาคเพื่อศึกษาปจจัยและ 

องคประกอบของการดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่องที่สงผลประสบความสําเร็จและใหมีการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.2  ควรจัดทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึก 
และอุดมการณตามหลักธรรมาภิบาลใหกับกลุมครูและบุคลากรทาง การศึกษาของจังหวัดในระดับสถาบันภาค เพื่อให

มีผลตอการนําไปใชสูการปฏิบัติไดจริง 
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ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชวีศึกษาของนกัศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 

THE FACTORS MOTIVATED TO STUDENT’S DECISION MAKING FOR STUDYING  AT  THAI  BUSINESS 
ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE 

 
จิตินันท    อิสโม 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ

อาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยบริหารธุรกิจ  จําแนกตามเพศของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
อาชีพของบิดามารดา และภูมิลําเนาเดิมของนักเรียน กลุมตัวอยางคือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  
ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ในปการศึกษา 2554 จํานวน  335  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจ รวม 7  ดาน มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   ไดคา IOC อยูระหวาง 0.5 – 1.00   ไดคาความเชื่อมั่นอยู  0.896   

       ผลการศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจ ตามปจจัยดาน ตางๆ รวม 7 ดาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และ ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษา
ตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : วิทยาลัยเอกชน, ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this study were to find the factors motivated to students’ decision making for studying at Thai 

Business Administration Technological College Bangkok and to compare  these   factors when the samples  different in 
status, 335 students in  2011 academic year   served as the samples. The questionnaire used in this study were 7 aspects 
which had IOC between 0.5-1.00 and the α- coefficient for reliability was O.890   

The results found that most aspects were highly effected to student’s decision making for studying in this 
institution, and there was no significantly different when compared the student’s decision making for the one differed in 
status. 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรืองและมีความมั่นคงนั้นคุณภาพของคนในประเทศมีผลตอความสําเร็จ

อยางสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะคุณภาพของเด็กซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆในโลก  กลาวคือ  การพัฒนาเด็ก
ควรไดรับการพัฒนารอบดานทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญา  ไดรับการตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน
ทางรางกายอยางพอเพียง มีความปลอดภัย  มีความรักความผูกพัน  ความเอื้ออาทร  ความอบอุน  มีการอบรมบมนิสัยใหเปน
คนดี มีความรับผิดชอบ มีความมานะบากบั่น ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติยามวิกฤติทางเศรษฐกิจและสงัคมไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ  นั่นคือการเปนคนดี มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่แข็งแรงมั่นคง (กระทรวงสาธารณสุข, 2552, หนา 6)    

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  มาตราที่ 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรู  คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และในมาตราที่  28  ไดกลาวถึงหลักสูตรการศึกษา ตองมีลักษณะที่
หลากหลาย  มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลใหเหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ  และมุงพัฒนาคน ใหมีความสมดุลทั้ง
ดานความรู  ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ที่เปนผลผลิตทางการศึกษา  โดยมุงเนนที่จะพัฒนาให
ผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 28)   

 การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เปนการดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแบง
การศึกษาระดับนี้ออกเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี โดยมีหลัก
การศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานวิชาชีพ ในสาขาตางๆ ที่กําหนดในหลักสูตรซึ่งวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เปนกลุม
สถาบันทางการศึกษาซึ่งมีวิทยาลัยในเครือรวม 12 วิทยาลัย ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตางจังหวัด เปดสอน
ต้ังแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีวิสัยทัศนเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนา
มาตราฐานวิชาชีพและความเปนมนุษยที่สมบูรณของผูเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคมได  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเปนวิทยาลัยหนึ่งของกลุมวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของสังคมโดยรวมผูบริหารและบุคลากรทุกคนไดรวมมือพัฒนาวิทยาลัยในทุก ๆ ดานจนทําใหบังเกิดผลเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนในดานคุณภาพของผูเรียน คุณภาพของการใหบริการที่จัดใหแกผูเรียน และคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งนับวาเปนผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ ซึ่งจากการบริหารงานวิทยาลัยที่ผานมาพบวามีผูสมัครเขารับการศึกษาเปน
จํานวนมากขึ้นจากสถิติการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 5 ปยอนหลัง พบวามีเปอรเซ็นตการเขารับสมัครมากขึ้นรอยละ 90 ตอป  

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่จูงใจกับความตองการที่จะเลือกเขาศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษาของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ ไดทราบถึงปจจัยจูงใจในการ
เลือกเขาศึกษาตอของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานการจัด
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และความตองการของผูเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตอไป   

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจที่มีสถานภาพแตกตางกันในดานเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพของบิดามารดาและภูมิลําเนาเดิม
ของนักศึกษา 

 
3.ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยไดทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับใชกับการ

กําหนดกรอบแนวคิด และการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  โดยไดแบงเปนทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ ซึ่งประกอบดวย  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  ทฤษฎีการ
จูงใจ ERG ของ  Alderfer ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด(McClelland) และ ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซ
เบอรก 

   
4.ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 ทุก
ระดับช้ันใน 4 สาขาวิชา จํานวน 2,450 คน (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ, 2554, หนา 2)       

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2554 ทุก
ระดับช้ันและ 4 สาขาวิชา โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผูวิจัยใชสูตรตารางเครซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and 
Earyle W. Morgan   อางใน มารยาท โยทองยศ, 2553, หนา 4) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 335 คน 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ตอไปนี้  

1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ 
อาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 

2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไทยบริหารธุรกิจ โดยใชปจจัยที่สงผลตอการเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาที่แตกตางกันที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น จํานวน 7 

ดาน คือ 1.ดานชื่อเสียงของวิทยาลัย 2.ดานสถานที่ต้ัง 3.ดานความคาดหวังของนักศึกษา  4.ดานการจัดการเรียนการสอน 5.
ดานความตั้งใจสวนตัว 6.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 7.ดานเจตคติตอวิชาชีพ 

3. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขอเสนอแนะเพิ่มเติมปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กําหนดใหครอบคลุมปจจัย จํานวน 7 ดาน 

 การวิเคราะหขอมูล   
      ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือมาพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ลง

รหัส และศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) และแสดง

จํานวนรอยละ (percentage)  
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 2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจคือ คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แบงเปนรายดาน แปลความหมายของ
คาเฉลี่ย โดยยึดเกณฑดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542, หนา 108) ดังนี้  

 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 – 5.00 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับมากที่สุด  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 – 4.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับมาก  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 – 3.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับปานกลาง  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 – 2.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับนอย  
 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 – 1.49 หมายความวา มีปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอในระดับนอยที่สุด  

 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน ตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบคาที (t - test)  

 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป ตามปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอ
ใน 7 ดาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (f-test) เมื่อมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชสูตรการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test)  

 
5. ผลการศึกษา 

1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวาจากผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 335 คน สวน

ใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.18 กําลังศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 36.70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.01-3.00 รอย
ละ 74.90 อาชีพบิดามารดาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 70.44  และมีภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาในเขตกรุงเทพ ฯ 
รอยละ 95.50 

1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษา  ตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 

1.2.1 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมและรายดานพบวาความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจใน
การเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในภาพรวมอยูในระดับ มาก 
(คาเฉลี่ยมีคา 3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานดานความคาดหวังของนักศึกษา  
รอยละ 4.08 ดานการจัดการเรียนการสอน รอยละ 4.06  ดานชื่อเสียงของวิทยาลัย รอยละ 3.97 ดานสถานที่ต้ัง รอยละ 3.94  
ดานความตั้งใจสวนตัว รอยละ 3.83 ดานเจตคติตอวิชาชีพ รอยละ 3.78 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 3.67 

1.2.2 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานชื่อเสียงของวิทยาลัย พบวา ความ
คิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตาม
ปจจัยดานชื่อเสียงของวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.97)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ปจจัยจูงใจ
ในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่
มากที่สุดคือ เปนวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงดานการไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบการศึกษา รอยละ 4.32  เปนวิทยาลัยที่มี
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ช่ือเสียงดานศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 4.22 และวิทยาลัยเปนที่รูจัก มีการประชาสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่อง รอยละ 
4.21 

1.2.3 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานสถานที่ต้ัง พบวา ความคิดเห็นตอปจจัย
จูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานสถาน
ที่ต้ัง โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.94)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มากที่สุดคือ วิทยาลัยมีอาคาร
เรียน สถานที่ที่พรอมและทันสมัย รอยละ 4.21 วิทยาลัยมีโรงอาหารที่สะอาด มีบรรยากาศที่ดี รอยละ 4.11 และวิทยาลัยมี
สถานที่พักผอนที่เหมาะสมและเพียงพอ รอยละ 4.02 

1.2.4 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานความคาดหวัง พบวา ความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดาน
ความคาดหวังของ  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 4.08)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยจูงใจในการเลือก
ศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มากที่สุดคือ  
มีอาจารยที่ปรึกษาที่คอยเอาใจใส ดูแล รอยละ 4.32 สามารถใชอาคาร สถานที่เพื่อการเรียนรูได รอยละ 4.21  สามารถ
รองเรียนและใชสิทธิ์ตาง ๆ ใน วิทยาลัยได รอยละ 4.19    

1.2.5 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน 6  พบวา 
ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนก
ตามปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 4.06)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกขอ 
และขอที่มากที่สุดคือ มีแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหองเรียน รอยละ 4.21 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเวลา
เรียน รอยละ 4.16  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรอยละ 4.12   

1.2.6 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานความตั้งใจสวนตัวพบวาความคิดเห็น
ตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัย
ดานความตั้งใจสวนตัว โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.83)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยจูงใจในการ
เลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มากที่สุด
คือ  ตองการเพิ่มพูนความรูดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติม รอยละ  4.02   ตองการเพิ่มพูนความรูดานภาษาเพิ่มเติม รอยละ 4.01  
สามารถแสดงออกในดานกิจกรรมตาง ๆ ภายใน รอยละ4.01   

1.2.7 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวา ความ
คิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตาม
ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.67)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยจูง
ใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากและขอที่มาก
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ที่สุดคือ วิทยาลัยมีแหลงสืบขนขอมูล และระบบสารสนเทศ รอยละ  4.01 วิทยาลัยมีเอกสารตําราเรียนทุกรายวิชา รอยละ 
3.94  และวิทยาลัยมีการแจกอุปกรณการเรียนการสอน   รอยละ 3.88 

1.2.8 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับ
อาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดานเจตคติตอวิชาชีพพบวา ความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามปจจัยดาน
เจตคติตอวิชาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยมีคา 3.78)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยจูงใจในการเลือก
ศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจอยูในระดับมากและขอที่มากที่สุดคือ สาขาที่
เลือกเรียนเปนสาขาที่เหมาะตอการนําไปศึกษาตอ รอยละ 4.02 สาขาที่เลือกเรียนเปนสาขาที่ทันสมัย รอยละ 3.98 และสาขา
ที่เลือกเรียนเปนวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับในวงการศึกษา รอยละ 3.81 

1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามเพศ ภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษา ดวยสถิติ t-test  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อาชีพบิดามารดา ใชสถิติ One-Way ANOVA 

1.3.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามเพศ พบวา คา t ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจ นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พบวา
นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงก็มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางเชนเดียวกัน 

1.3.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษา พบวา คา t ไมมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จําแนกตามภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษา ทั้งกรุงเทพ ฯและตางจังหวัดใน
ภาพรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พบวาภูมิลําเนาเดิมของนักศึกษาทั้งกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัดก็
มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางเชนเดียวกัน 

1.3.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามสาขาวิชาพบวา คา F ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามสาขาวิชาในภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกัน 

1.3.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา คา F ไมมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกัน 

1.3.5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในภาพรวมและรายดานจําแนกตามอาชีพบิดามารดาพบวา คา F ไมมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา  ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จําแนกตามอาชีพบิดามารดาในภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกัน 
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6. อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา

วิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจ ซึ่งผูศึกษาพบประเด็นที่สําคัญในดานตาง ๆ ที่เห็นวาควรนําไปอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ

เปนเพศหญิง สอดคลองสิรินิตย ถิรมงคล (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเรียนวิชาเอก  คหกรรม
ศาสตรของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาสาขาวิชาเอกคหกรรม
ศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงตั้งแตปการศึกษา2553-2554 จํานวน 315 คน ในปจจัยดานตางๆ
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 25 ป และสวนใหญอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความสนใจในกิจกรรมทางคหกรรมศาสตรและนักศึกษาจํานวนมากครึ่งมีเจตคติตอวิชาคหกร
รมศาสตรในเชิงบวกสําหรับคานิยมในการทํางานของนักศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญมีลักษณะเดนชัดหรือให
ความสําคัญกับคานิยมในดานการจัดการและความมีอิสระในการทํางานในระดับมากถึงที่สุด ปจจัยดานครอบครัว พบวา
บิดามาดาของนักศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายไดเฉลี่ยของคอรอบครัวตํ่ากวา20,000 บาทตอเดือน 
ปจจัยดานสังคม พบวานักศึกษาจํานวนมากกวาครึ่งเห็น 

2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเปนเพราะ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจ เปนสถานศึกษาแหงหนึ่งของกลุมวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ซึ่งมีวิทยาลัยในเครือทั้งหมดรวม 10 วิทยาลัย 
ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตางจังหวัด เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ปจจุบันวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจและพณิชยกรรม มีนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.และปวส. จํานวนมากกวา 4,500 คน 
เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญพิเศษที่มีวิสัยทัศนคือ “เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนามาตาฐานวิชาชีพและ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณของผูเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคมโดยรวม” ผูบริหารและบุคลากรทุกคน
ไดรวมมือพัฒนาวิทยาลัยในทุก ๆ ดานจนทําใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในดานคุณภาพของผูเรียน คุณภาพของการ
ใหบริการที่จัดใหแกผูเรียน และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับวาเปนผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ และสอดคลอง
กับกมลจันทร สุวรรณราช (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
การศึกษา 2549 รวม 255 คน พบวา ปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัย    ราชภัฏ
จันทรเกษม มีความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 7 ดานอยูในระดับมาก ตามลําดับคือ ความตั้งใจสวนตัว  ความคาดหวังดานอาชีพ   
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยสถานที่ต้ัง ความคาดหวังของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก  

3.  ความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอระดับอาชีวศึกษา ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พบวา
นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงก็มีความคิดเห็นตอปจจัยไมแตกตางเชนเดียวกัน สอดคลองกับหลักทฤษฎีการจูงใจของ 
ERG  ของ Alderfer ซึ่งเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย   
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การศึกษาปจจัยในการตดัสินใจของผูปกครองในการสงบตุรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน   
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือไทย – เทค 

A STUDY OF PARENTS DECISION MAKING FACTORS FOR ENROLLING 
GHILDREN TO PRIVATE BASIC SCHOOLS  THAI - TECH  GROUP 

 
อมรพรรณ   จันทรเพ็ง 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
-------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

                   การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาการศึกษา  ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน ในเครือไทย - เทค    เพื่อเปรียบเทียบ  การตัดสินใจของ
ผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง   ใน
ดานอายุ   และรายได   กลุมตัวอยางเลือกมา โดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เปน  ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา  ของโรงเรียนในเครือไทย - เทค    จํานวน  100   คน   ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตาราง   ของเครจ
ซี่ และมอรแกน จาก โรงเรียน 3  แหง  เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครอง เกี่ยวกับปจจัย
ในการตัดสินใจ  ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือ
ไทย-เทค มีลักษณะเปนมาตราวัดประมาณ 5  ระดับจํานวน 50 ขอ  มีคาความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาอยูระหวาง 0.61-1.00   
และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยูระหวาง  0.95  

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย ในการตัดสินใจ ของผูปกครอง ในการสงบุตรหลาน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือไทย - เทค   คือคุณลักษณะของผูบริหาร และครู อยูในระดับมากที่สุดเพียงปจจัยเดียว 
และผูปกครองที่มีสถานภาพตางกันทั้งในดานตางๆ ไดมีการตัดสินใจสงบุตรหลาน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาคลายกัน 

 
ABSTRACT 

 
This   research  aimed  to  study   of  parentsdecision  making   factors   for   Enrolling  children to  private basic 

schools and  to compare parents  decision Making  factors according   to  age , education  and  income.150 private basic 
schools Served as sample.   The tool used in this research was a questionnaire asking Decision making  factors for 
enrolling to private basic   schools  by  using   Likert   Scale  with  8  factors.  The  content  validity   by   IOC  (Index  of  
objective  congruecy) Was   between  0.61 - 1.00.  The  reliability by  α - coeffient  was  0.95.   

The research found that the factor which was parents decisions making.  For cnrolling children to private basic 
schools was the characteristic of principals and Teachers in the highest leve.   Parents with   different in age, educationai 
backgrounds and inconme had no different for decision making in entering stdents to private basic schools 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      การจัดการศึกษา มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ ความ
รับผิดชอบตอสังคม   เพื่อพัฒนา ใหมีความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรียน สําคัญที่สุด   ทุกคนมีความ  สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพใหความ สําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคมรวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร   ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมือง 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข การศึกษาในระบบมีสองระดับคือการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษาซึ่งจัดไมนอย กวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา แบงออกเปน 2 ชวงช้ัน ชวงช้ันที่ 1
ระหวางประถมศึกษาปที่ 1- 6 ชวงช้ันที่ 2   ระหวางมัธยมศึกษาปที่ 1- 6   และ ระดับ  อุดมศึกษา แบง เปนสองระดับ คือ 
ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญาตรี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2545,หนา10-1)ตอมาในปพ.ศ. 
2551 ไดมีการ   ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีเงื่อนไข และระยะเวลาการใชหลักสูตร  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อ ศึกษาปจจัย ในการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงบุตรหลาน เขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน  ระดับ 
     ประถมศึกษา ของโรงเรียนในเครือ ไทย - เทค                                                                                                
 2. เพื่อ เปรียบเทียบ  การตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงบุตร หลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับ  
     ประถมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง ในดานอายุ ระดับการศึกษาและรายได 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูทําการวิจัยไดทบทวนทฤษฏี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาปรับใช กับการกําหนด

กรอบแนวคิด และการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  โดยไดแบงเปนทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย   ซึ่ง
ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ  ซึ่งประกอบดวยทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว เปนตน 

     นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของ ทั้งภายใน และภานอกประเทศ  ซึ่งประกอบ  ดวย พรรณเพ็ญแข 
อดุลยพันธ (2545)ไดศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน เขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พัชราภรณ    รุงวิทยา  (2541)   ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครอง
ในการสงบุตร หลาน เขาเรียน  ในโรงเรียนเอกชน  

         
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน ระดับ ประถมศึกษาของโรงเรียนใน
เครือไทย-เทค  จํานวน 3 โรงเรียน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้โดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage  Random Sampling) ไดแก
ผูปกครอง ที่มีบุตรหลาน อยูในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  ของโรงเรียน  ในเครือไทย - เทค  ปการศึกษา  2554  
โดยเลือก  จํานวน  100  คน  จากโรงเรียนทั้งหมด   3  โรงเรียนไดแก  โรงเรียนพัฒนวิทย  โรงเรียนสุขฤทัย   และโรงเรียน
สิริวัฒนา   ตามตาราง กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  ของเครจซี่   และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970, pp.607-610 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                                                               
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้  
               1. จัดเตรียมเครื่องมือ ใหครบตามจํานวนของกลุมตัวอยาง ของโรงเรียนในเครือไทย - เทคแลวทํา  รหัสใน

แบบสอบถามใหตรงกับกลุมตัวอยางที่สุมไวแลว  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ  
               2.   ผูวิจัยทําบันทึกเสนอตอวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาานการจัดการ  เพ่ือขอเอกสารขอความอนุเคราะห ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลตอผูอํานวยการโรงเรียนของในเครือไทย - เทค ไดแกโรงเรียนพัฒนวิทย ,โรงเรียน สุขฤทัยและโรงเรียน
สิริวัฒนา  ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  

 
การวิเคราะหขอมูล    
             ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคือมาแลวพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบ  สอบถามลง

รหัสและศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้                                                                                           
             วิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐาน  โดยคํานวณหาคารอยละ  (Percentage)   คาเฉลี่ย  ( Mean)   และ  คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)โดยพิจารณาวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากผูปกครองที่ตอบแบบ สอบถาม อยูชวงใดก็
แสดงวา  ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง ในการสงนักเรียน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษาอยูใน
ระดับนั้น  ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะห ตามเกณฑของเบสท  (Best , 1970 ,  p185 – 190) 
             ทดสอบความแตกตาง คาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากันตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบคาที (t - test)  
             ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  3  กลุมขึ้นไป   ตามปจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาตอใน  
7  ดาน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวน  แบบทางเดียว (one – way  ANOVA)  โดยการทดสอบคาเอฟ  (F-test)  เมื่อมี
นัยสําคัญทางสถิติ  จึงเปรียบเทียบรายคู   โดยใชสูตรการทดสอบของเชฟเฟ  

 
5. ผลการศึกษา 

             1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
             ผลการศึกษาพบวาขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับกลุมตัวอยาง  คือผูปกครอง  เปนเพศชาย  จํานวน 50 คน เปนเพศหญิง  
จํานวน 50  คนมีอายุ20-30 ป  จํานวน 4 คน อายุ  31 - 41 ป จํานวน  42  คน อายุ  41  ปขึ้นไป  จํานวน  54   คน  ระดับ
การศึกษา  ตํ่ากวาปริญญาตรี   จํานวน  71  คน  ปริญญาตรี  จํานวน 23  คน   สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน รายไดตอ
เดือน ตํ่ากวา10,000 บาท จํานวน 26 คน  รายได   10,001 -  30,000  บาท   จํานวน  57  คน   รายได มากกวา  30,000  บาท   
จํานวน  17    คน จํานวนบุตรหลานในการปกครอง  1 คน  จํานวน  76  คน จํานวนบุตรหลานในการปกครอง 2 คน  จํานวน  
17 คน  จํานวนบุตรหลานในการปกครอง 3 คน  จํานวน  7 คน   
             1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง ในการสงนักเรียนเขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือไทย-เทค 
             1.2.1   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง   ในการสงนักเรียน  เขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  โดยรวมทั้ง 8  ดาน  เมื่อพิจารณา เปนรายดาน   พบวาดานคุณลักษณะของผูบริหาร
และครูอยูในระดับมากที่สุดเพียงปจจัยเดียว(คาเฉลี่ยเทากับ 3.97)  สวนปจจัยอื่นๆอยูในระดับมาก    
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             1.2.2  ความคิดเห็น  เกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจ ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา  ดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
ดานวิชาการ อยูในระดับมาก   
            1.2.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปจจัยใน การตัดสินใจ  ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา ดานอาคารสถานที่และการจัดการ  สภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยว  กับในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาดานอาคารสถานที่  และการจัดการ สภาพแวดลอมอยูในระดับมาก 
             1.2.4   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจ  ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน เขาเรียน  ในโรงเรียน 
เอกชน   ระดับประถมศึกษา  ดานคุณลักษณะของผูบริหารและครู     โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด  (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.97)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ    พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การตัดสินใจ ของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียน 
ในโรงเรียนเอกชน   ระดบัประถม ศึกษาดานคุณลักษณะของผูบริหารและครู อยูใน   ระดับมากที่สุด   
             1.2.5  ความคิดเห็น เกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจ  ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  
ระดับประถมศึกษา   ดานคาธรรมเนียมการเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก   (คาเฉลี่ยเทากับ 3.90) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวา  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษาดานคาธรรมเนียม การเรียน อยูในระดับมาก 
             1.2.6  ความคิดเห็น  เกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาดานดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็น  เกี่ยวกับในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการอยูในระดับมาก                 
 1.2.7    ความคิดเห็น เกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจ ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน เขาเรียน ในโรงเรียน
เอกชน   ระดับประถมศึกษา    ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ โรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียน
เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ โรงเรียนอยูในระดับมาก  
            1.2.8   ความคิดเห็น เกี่ยวกับ  ปจจัยในการตัดสินใจ  ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียน  ในโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา  ดานระยะทางระหวางบานกับโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวาระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครอง   ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชน   ระดับประถมศึกษา    ดานระยะทางระหวางบาน กับโรงเรียนอยูในระดับมาก   
            1.2.9  ความคิดเห็น  เกี่ยวกับ  ปจจัย  ในการตัดสินใจ  ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน  เขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา  ดานชื่อเสียงของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  ระดับความคิดเห็น  เกี่ยวกับในการตัดสินใจ  ของผูปกครอง  ในการสงนักเรียน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชน   
ระดับประถมศึกษา    ดานชื่อเสียง ของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
            1.3 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจ ของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียน  ในโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา  จําแนกตามสถานภาพของผูปกครองใน ดานอายุระดับการศึกษา และรายได 
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            1.3.1 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียน   ในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษารายดานจําแนกตามอายุ  แลวคา  F มีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกดานแสดงวาผูปกครองที่มีอายุ
ตางกัน มีการตัดสินใจที่ตางกัน 
           1.3.2  ผลการเปรียบเทียบ  การทดสอบความแตกตาง   รายคู   ระหวางคาเฉลี่ย  ปจจัยที่ผูปกครองใชตัดสินใจสง
นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามอายุ ไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของ
คาเฉลี่ย จําแนกตามอายุ ในปจจัยทั้ง 8  ดานพบวา รายคูทุกคู  ไมแตกตางกัน 
             1.3.3    ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ระดับปจจัย  ที่ผูปกครองตัดสินใจสงนักเรียนเขา
เรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  จําแนกตาม   ระดับการศึกษา  ปรากฏวาคา t ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 แสดงวาผูปกครองที่มี  ระดับวุฒิการศึกษา  ตางกัน  มีการตัดสินใจในการสงนักเรียนเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้ง  ในภาพรวม  และในทุกปจจัย 
            1.3.4   ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครอง  ในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา   จําแนกตามรายได  พบวา เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษาจําแนกตามรายไดของผูปกครอง  แลวคา F มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 7  ดาน สวน
ดานอาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดลอมผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีการตัดสินใจไมตางกัน 
            1.3.5  ผลการเปรียบเทียบ  การทดสอบ  ความแตกตาง  รายคู  ระหวางคาเฉลี่ย  ปจจัยที่ผูปกครองใชตัดสินใจสง
นักเรียน เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จําแนกตามรายไดไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของ
คาเฉลี่ย จําแนก ตามรายไดในปจจัยทั้ง 7 ดาน พบวาคาเฉลี่ยรายคูทุกคู ไมแตกตางกัน 
          
6. อภิปรายผล 
               จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง ในการ  สงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน ในเครือไทย- เทค  ซึ่งผูศึกษาพบประเด็นสําคัญในดานตางๆ ที่เห็นวา
ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
              1.  ปจจัย  ในการตัดสินใจ ของผูปกครอง ในการสงนักเรียน  เขาเรียน  ในโรงเรียน  เอกชน  ระดับ  ประถมศึกษา
ผลการศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมาก     เมื่อพิจารณาเปนรายดาน    พบวา ดานคุณลักษณะ   ของผูบริหารและครูอยูใน
ระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของพรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ(2545)ไดศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน   เอกชน  ระดับประถมศึกษา  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 
 1.1 ปจจัยดานงานวิชาการพบวาเปนปจจัยที่ผูปกครองตัดสินใจเลือกสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน  เอกชน ระดับ
ประถมศึกษาอยูในระดับมาก  โดยผูปกครองพิจารณาโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม  
มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กมีพัฒนาการในทุกดาน  ทั้งดานรางกาย อารมณสังคมและสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของยืนยง จิรัฏฐิติกาล (2538)    ที่ไดศึกษา  เรื่องความคาดหวังของผูปกครอง ในการนําบุตรหลานเขาโรงเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนเอกชน จังหวัดลพบุรี  
         1.2 ปจจัยดานอาคารสถานที่และการจัดการสภาพแวดลอม  พบวาผูปกครองสวนใหญ  เลือกโรงเรียนที่มีอาคารเรียน
เรียน มีความแข็งแรงมั่นคง สะอาด และปลอดภัย หองเรียน มีขนาดไดมาตรฐาน มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทได
สะดวก มีระบบปองกันเพลิงไหมมีอุปกรณดับเพลิงและมีแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ    โรงเรียนมีบรรยากาศแหงความอบอุน
ปลอดภัย  จัดครู เวร รับ- สง  นักเรียนเขา - ออก โรงเรียน ทําเลที่ต้ังของโรงเรียนมีสภาพ แวดลอมที่ดี  อากาศถายเทได
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สะดวก ไมมีมลพิษทางเสียง กลิ่น รบกวนโรงอาหารมีความสะอาด  และอากาศถายเทไดดีถูกสุขลักษณะหองสุขา  หองน้ํา   
สะอาดถูกสุขลักษณะ  และมีจํานวนเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน มูฮําหมัด (2542) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบตุรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียน   
         1.3 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารและครูพบวาผูปกครองสวนใหญจะเลือกโรงเรียนที่มีผูบริหาร มีความรู   
ความสามารถ  มีบุคลิกและอัธยาศัยดี   มีวิสัยทัศน มุงมั่น ตอความสําเร็จ   ในการพัฒนาโรงเรียน   ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
ควรมีบุคลิกที่ดี  มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีมนุษยสัมพันธ และโรงเรียนควรจัดนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาครู  และบุคลากรให
เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรสิทธิ์    แกวใจ  
(2542)   ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ  ในการสงบุตรหลาน  เขาเรียน ในโรงเรียนอกชน       
         1.4 ปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน พบวาผูปกครองสวนใหญเลือกโรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมการเรียน  และ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ไมแพงเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น   เนื่องจากผูปกครองโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา มีรายไดปาน
กลาง  จึงเลือกโรงเรียนเอกชนที่มีปจจัยตางๆ ดาน  การศึกษาของบุตรหลาน  ที่สอดคลอง  กับความประสงคของผูปกครอง  
และเก็บคาธรรมเนียมการเรียน  และคาธรรมเนียมอื่นๆ  อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของพรรณเพ็ญแข อดุลย
พันธ (2545) ที่ไดศึกษา เรื่องการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
         1.5   ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และการบริการ     พบวา มีสวนสัมพันธ กับการตัดสินใจของผูปกครองในการ
สงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมากและในรายขอ ผูปกครองเลือกโรงเรียนที่ 
มีการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการแกนักเรียนจัดให มีการประกันอุบัติเหตุแกนักเรียน และจัดระบบ
รักษาความปลอดภัย   ดวยวิธีการทําบัตรรับนักเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราภรณ  รุงวิทยา (2541) ไดศึกษาเรื่อง
ความคาดหวังของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
       1.6  ปจจัย ดานความสัมพันธ   ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  พบวามี  สวนสัมพันธกับการ ตัดสินใจของผูปกครอง 
ในการสงนักเรียนเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน    ระดับมาก  และในรายขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชราภรณ   รุง
วิทยา  (2541)   ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครองในการสงบุตรหลาน  เขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน   
       1.7   ปจจัยดานระยะทางระหวาง บานกับโรงเรียนพบวามีสวนสัมพันธกับการตัดสินใจของผูปกครองใน   การสง
นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาระดับมากและในรายขอผูปกครองสวนใหญ   เลือก   โรงเรียนที่ต้ัง
อยูใกลบาน  เนื่องจากการจราจรในปจจุบันติดขัดเปนอยางมากการที่ผูปกครองเลือก โรงเรียนใกลบานจะชวยประหยัด
คาใชจายและเวลาในการรับสงนักเรียน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนารัฐติ ไกรกุล  (2541)   ที่ไดศึกษา  เรื่องปจจัย
ที่สงผลกระทบ ตอความนิยมของผูปกครอง ในการสงนักเรียน  เขาเรียนระดับประถมศึกษา  
      1.8 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนโรงเรียน พบวามีสวนสัมพันธกับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขา
เรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ระดับมาก  และในรายขอ    ผูปกครองสวนใหญ เลือกโรงเรียนที่เมื่อนักเรียน
จบการศึกษาแลวสามารถเขาเรียนตอในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงซึ่งสอดคลองกับบทควา  ของพนม  พงษไพบูลย (2536,หนา 
96)  ไดกลาววาการพิจารณาวาโรงเรียนจะบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  นั้นสามารถประเมินจากตัว
บงช้ี ที่สําคัญ   คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียน   ดังนั้นผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นจัดเปนผลผลิต    
 2.  การเปรียบเทียบ การตัดสินใจของผูปกครองในการสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับ   ประถมศึกษา 
จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง ในดานอายุ ระดับการศึกษาและรายได พบวาผูปกครองที่มีความแตกตางกันตาม
สถานภาพดังกลาว  ตัดสินใจสงนักเรียนเขาเรียนดวยปจจัยทั้ง  8  ดานไมแตกตางกัน 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เร่ือง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส   
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี  5 

 THE  DEVELOPMENT  OF  LEARNING  ACTIVITY  PACKAGES  BY  USING  PROBLEM – BASED  
LEARNING  IN  UNIT   SOLID  LIQUID  GAS  TO  PROMOTE  PROBLEM  SOLVING  ABILITY  FOR  HIGH  

SCHOOL  STUDENTS  GRADE  11 
 

ปราณีต  เชื้อทอง1 ดร.จตุรงค  สุภาพพรอม 2 และ  ผศ.ดร.สิรินภา  กิจเก้ือกูล3  

1นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารยประจําภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส   
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  และเพื่อเปรียบเทียบผลการใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูระหวางกอนและหลังการใชที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  กลุมตัวอยาง  คือ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  อําเภอหนองไผ  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน  30  คน  เครื่องมือ
ในการวิจัย  ไดแก  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหา   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  3  ชุด  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา   
แบบบันทึกภาคสนาม  และแบบประเมินพฤติกรรมในการแกปญหาของนักเรียน  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิง
พรรณนา  การหาคาเฉลี่ยรอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  t-test  Dependent 

 ผลการวิจัยพบวา   ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพความเหมาะสมในระดับ
เหมาะสมมาก  และสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดกิจกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูเพิ่มขึ้น  นักเรียนมีความสามัคคี
ในการทํางานกลุม  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาตามสถานการณปญหาที่ไดพบ 

 
คําสําคัญ :  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ความสามารถในการแกปญหา 

 

Abstract 
 

The  purposes  of  this  research  were  to  develop  the  Learning  Activity  Package  by  using  the  problem - 
based  in  unit  Solid  Liquid  Gas  to  promote  the  problem  solving  ability  for  high  school, grade  11.  To  compare  
the  results  before  and  after  that  affect  the  problem  solving  ability  of  students. 
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The  sample  group  was  30  students,  grade  11  of  Nachaliangpittayakom  school  Nongphai  district  Phetchabun  
province.  The  instrument  used  in  the  study  was  set  of  Learning  Activity  Package  by  using  the  problem  - based  
in  unit  Solid  Liquid  Gas  to  promote  the  problem  solving  ability  for  high  school, grade  11.  Three  series- test  
measures  the  ability  to  solve  problems,  the  field  note  and  behavior  assessment  of  students  in  problem  solving.  
Analyze  data  using  analysis  relate  to  average  percent  standard  deviation, and  statistical  significance  t-test  
dependent. 

The  results  showed  that  developed  Learning  Activity  Package  of  teaching  quality.  Problem  solving  ability  
and  promote  the  integration  of  students  with  scores  is  higher  than  before  the  Learning  Activity  Package  with  
statistical  significant  of  .01  level.  The  students  have  knowledge  of  understanding  about  process  of  solving  in  
problem  situation  met.  

     
KEYWORDS : THE  LEARNING  ACTIVITY  PACKAGE  BY  USING  THE  PROBLEM – BASED,  PROBLEM  

SOLVING  ABILITY   
1. บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 1)  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู  (knowledge – based  society)  ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร    
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติมครั้งที่  2  พ.ศ.  2545  ( สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 7)  ในหมวด  4  มาตรา  23(2)  ระบุวาการจัดการศึกษาเนนความสําคัญทั้งความรู  
คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู  โดยเฉพาะความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และไดกําหนดใน
หลักสูตรวากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ  มีทักษะ
สําคัญคนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลาย   วิชาเคมี
เปนสาขาวิชาหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตรที่สําคัญมากในการพัฒนาประเทศและไดจัดไวในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  อยางไรก็ตามพบวาการจัดการศึกษาวิชาเคมีในระยะเวลาที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรโดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  และจากขอมูลการประเมินผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่  6  พบวา  วิชาเคมีมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวารอยละ  50  และมีแนวโนมลดลงอีก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 163)  
นอกจากนี้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรนานาชาติตามโครงการ  TIMSS – 2007  พบวานักเรียนไทย
มีคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติในทุกรายวิชาโดยเฉพาะวิชาเคมี  พบวานักเรียนไทยมีความรูคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
หัวขอการจําแนกประเภทของการเปลี่ยนรูปทางเคมีที่คุนเคยในการคายหรือดูดความรอน  (ปรีชาญ  เดชศรี  และปริชาติ  
เบ็ญจวรรณ, 2552 : 21-22)  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส ที่เปนความรูพ้ืนฐาน
ที่สําคัญในการศึกษาเคมีในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งเนื้อหาสวนใหญยังเปนนามธรรมและยากตอการทําความเขาใจอีกทั้งยังตอง
อาศัยทักษะการคํานวณเพื่ออธิบายเกี่ยวกับทฤษฏีความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จึงทําใหนักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันได  จากปญหาดังกลาวครูจึงมีบทบาทสําคัญมากตอการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนใหสูงขึ้น  โดยตองมีการปรับการจัดการเรียน      การสอนที่เนนใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูสูชีวิตประจําวัน
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ได  เปนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนนําความรูทางวิทยาศาสตรมาคิดแกปญหาที่พบในชีวิตจริง  ตองเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดคิดแกปญหาดวยตนเอง    อยางอิสระ  โดยใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมและมีการรวมกันคิดแกปญหา  เพื่อแสดง
ความคิดเห็นดวยเหตุผลซึ่งกันและกันจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู  ทักษะกระบวนการคิด  และทําใหนักเรียนมี
ประสบการณมากขึ้นในการนําความรูที่ไดเรียนมาใชแกปญหาที่พบ  ซึ่งแนวการเรียนการสอนดังกลาวนี้มีความสอดคลอง
กับแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จากปญหาและเหตุผลที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี  
เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  
ของแข็ง  ของเหลว  แกส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการแกปญหา   มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40   ที่เรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม  เคมี  ว 30223  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2555  โดยกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  5/1  ที่กําลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม  เคมี  ว30223  ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2555  โรงเรียน
นาเฉลียงพิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  40 อําเภอหนองไผ  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน  30  
คน  ไดจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชเนื้อหาเรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  ในวิชาเคมีเพิ่มเติม  รหัสวิชา  ว30223 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร  
และสาระที่  8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ตัวแปรอิสระ  ไดแก การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช       ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  
ของเหลว  แกส  ในการทดลองครั้งนี้ใชเวลาทั้งหมด  4  สัปดาห  จัดการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  กับ
นักเรียนสัปดาหละ 3  ช่ัวโมง  รวม  12  ช่ัวโมง  ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2555  ต้ังแต
เดือน  พฤษภาคม  2555  ถึง  มิถุนายน  2555  ดําเนินแผนการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุมเดียววัดกอน  – 
หลังการทดลอง  One Group Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987: 113  อางถึงใน นัจญมีย สะอะ, 2551 : 74)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  3  ชุด      2.  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหา  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  เปนแบบเขียนตอบ  
จํานวน  15 ขอ  และมีเกณฑการใหคะแนน (Scoring  Rubric)  3.  แบบประเมินพฤติกรรมในการแกปญหาของนักเรียนราย
กลุม  ใชรวมกับแบบบันทึกภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษา  เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  และวิเคราะหผล
สรุปผล  และอภิปรายผลในเวลา  10  สัปดาห  โดยประมาณ  ดังนี้ 

 1.  กอนเริ่มกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง ของเหลว  
แกส   ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยครอบคลุมความเปนมาความหมาย 
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ลักษณะที่สําคัญ ขั้นตอนในการเรียนรู และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชเวลา  1  ช่ัวโมง ใน
สัปดาหที่  1 

2. ทดสอบความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมดวยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแกปญหา  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  กอนเรียน  จํานวน  15  ขอ  ใชเวลา  1  ช่ัวโมง    ในสัปดาหที่  1 

3.  ดําเนินการทดลองจัดการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  
ในชวงสัปดาหที่  2 – 5  จนครบทั้ง  3  ชุด  ใชเวลา  12  ช่ัวโมง  ระหวางการจัด การเรียนรูผูวิจัยไดประเมินพฤติกรรม
ความสามารถในการแกปญหารายกลุม  พรอมทําบันทึกภาคสนามเพื่อบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

4.  ประเมินความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยาง  ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานครบทั้ง  3  ชุดในสัปดาหที่  6  
จํานวน  15  ขอ  ใชเวลา  1  ช่ัวโมง   การทดลองนี้ใชเวลาในการสอนรวมทั้งหมด  15  ช่ัวโมง 

5.  นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากเครื่องมือทั้ง  3  ชนิด  มาตรวจสอบและสรุปผลการวิจัยในชวงสัปดาหที่  4 – 
7  ทําการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัยในชวงสัปดาหที่  8 – 10   

  
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ทําการวิเคราะห  ดังนี้  1.  วิเคราะหจากแบบประเมินพฤติกรรมในการแกปญหาของ
นักเรียนรายกลุม  ใชรวมกับแบบบันทึกภาคสนาม (Field  notes)  ผูวิจัยทําการจดบันทึกครอบคลุมหัวขอตอไปนี้  คือสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  ปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมระหวาง        การเรียนการสอนเกี่ยวกับตัวนักเรียน  ตัวครู  
และอุปกรณตาง ๆ  และการสรุปขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ  2.  วิเคราะหจากผลงานของ
นักเรียน    ไดแก  ใบงานประจําหนวยการเรียนรู แบบบันทึกวิธีการแกปญหารายกลุม  ซึ่งเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  การปฏิบัติตามขั้นตอนการแกปญหาในชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ครูสรางขึ้น   

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   วิเคราะหขอมูลจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน  รอยละของคะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ  t-test  Dependent  ไดผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้  1.  ผลการเรียนรูของนักเรียนจากการประเมินแบบ
ประเมินพฤติกรรมในการแกปญหาของนักเรียนรายกลุม  โดยใชรวมกับแบบบันทึกภาคสนาม  พบวานักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกสเพราะสถานการณ
ปญหาที่นักเรียนพบเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงและพบไดในชีวิตประจําวันของนักเรียน  ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงนํา
ทฤษฎีความรูที่นักเรียนไดเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของแข็ง  ของเหลว  แกส  มาใชเปนแนวทางในการแกปญหาของกลุมได
อยางมีเหตุผล  โดยผานการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งออกแบบใหมีขั้นตอนการเรียนรู
ทั้งหมด  7 ขั้นตอน  ซึ่งขั้นตอนที่แตละกลุมใหความสนใจเปนพิเศษคือ  ขั้นตอนการนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตาม
ทางเลือกการแกปญหาของแต      ละกลุมซึ่งนักเรียนแตละกลุมจะใหความสนใจวิธีการนําเสนอแนวทางการแกปญหาของ
เพื่อนกลุมอื่นเปน      อยางมาก  เชน  การแกปญหาเรื่อง  อันตรายจากโรงงานผลิตผงคารบอน  ปญหาขยะพลาสติก  ปญหา
น้ํากระดางและน้ําเสียในโรงเรียน  และปญหามลพิษทางอากาศที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน  นักเรียนมีความสามัคคีกันใน
กลุม  และใหความรวมมือกันทํางานกลุมเปนอยางดีซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแตละกลุม              
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นักเรียนสามารถอธิบายและอภิปรายผลการทดลองในกิจกรรมการทดลองในชุดกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง มีเหตุผล  2.  ผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ซึ่งประกอบไปดวย 7  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ขั้นการนําเสนอปญหา  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอปญหาไดอยางหลากหลาย  และปญญานั้นมี
ความสําคัญตอการแกปญหา  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถอธิบายปญหาไดอยางชัดเจน  ทุกคนในกลุมเขาใจปญหาไดดีขึ้น  
แตบางกลุมครูตองกระตุนหรือตองคอยใหคําแนะนํากับนักเรียน 

2.  ขั้นการวิเคราะหปญหา  นักเรียนสามารถกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมไดเพียงพอกับการไดขอมูลเพื่อแกปญหา
ในสถานการณปญหาที่ครูกําหนดให  และนักเรียนสามารถกําหนดวิธีการศึกษาคนควาและกําหนดแหลงขอมูลไดชัดเจน  
นอกจากนี้นักเรียนแตละกลุมยังแสดงถึงความรวมมือกันในการทํางานกลุมอีกดวย 

3.  ขั้นการกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา  นักเรียนสามารถกําหนดแนวทางที่เปนไปไดในการ
แกปญหาไดดี  ซึ่งมีความสัมพันธกับปญหาแตละปญหาที่พบในสถานการณปญหา  

4.  ขั้นการศึกษาปญหา  นักเรียนสามารถแสดงถึงการดําเนินการศึกษา คนควาตามแผนที่กําหนดไวจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย และทําการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการกําหนดเสนอสิ่งที่ตนเองศึกษามาใหกลุมรับทราบเปนระยะ ๆ และแสดง
ถึงการแบงงานกันทําอยางเปนระบบ รวมทั้งการสื่อสารและมีความรวมมือกันในการทํางานและแสดงถึงความกระตือรือรน
ที่จะศึกษาดวย 

5.  การสังเคราะหขอมูล และตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา  นักเรียนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คนความาสังเคราะหและเชื่อมโยงสูปญหาได  สามารถนําขอมูลที่หามาใชแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล นักเรียนในกลุมมี
ความเขาใจในขอมูลที่ไดศึกษามา  ซึ่งสมาชิกในกลุมแสดงถึงการใชทักษะ  การวิเคราะหขอมูล การสื่อสาร และมีความ
รวมมือกันในการทํางาน 

6.  ขั้นการนําเสนอผลงานหรือปฏิบัติตามทางเลือก  นักเรียนในกลุมแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผล
การศึกษาไดอยางเขาใจสามารถแสดงถึงการดําเนินการเรียนรูของกลุมไดอยางชัดเจน อธิบายความรูหรือขอมูลที่คนควาได
อยางเขาใจ และมีความพรอมในการรายงาน  ซึ่งในขั้นตอนนี้แตละกลุมจะใหความสนใจการนําเสนอของเพื่อนกลุมอื่นเปน
อยางมาก 

 7.  ขั้นการสรุปผล  นักเรียนสามารถสรุปผลการเรียนรู  อภิปรายผลรวมกับกลุมอื่นได  และแสดงประเด็นที่ตนเอง
สนใจศึกษาตออยางหลากหลาย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลได  ดังนี้  1.  ผลการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  
ของแข็ง  ของเหลว  แกส  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  
พบวาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้ง  3  ชุด  มีคุณภาพและประสิทธิภาพจาก
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร  และดานวัดผลประเมินผลจํานวน  3  ทาน  มีความเหมาะสมในดาน
คําช้ีแจงอยูในระดับมาก  (Χ  = 4.00)  ดานลักษณะทั่วไปของชุดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก  (Χ = 4.26)  ดาน
แผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก  (Χ  = 3.72)        ดานเนื้อหาและกิจกรรมอยูในระดับมาก  (Χ = 3.78) และดาน
ภาพรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก   (Χ = 3.67)   และโดยเฉลี่ยทุก ๆ  ดานอยูในระดับมาก  (Χ = 3.89)   2.  
ผลการเปรียบเทียบผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่มีตอความสามารถใน
การแกปญหา  เมื่อใชสถิติ  t-test  พบวานักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  
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ของเหลว  แกส  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  มีคะแนนความสามารถ
ในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 
ตารางที่  1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส   
คะแนน จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 

Χ  

รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 

คาที   
(t) 

คะแนนกอน
เรียน 

30 8.80 22.00 2.14 2.91 

คะแนน
หลังเรียน 

30 23.00 57.50 2.22 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการการวิจัยจากสมมติฐานการวิจัยที่วา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 มีคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งผลการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียน  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  เมื่อใชสถิติ  t-test พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ของแข็ง  ของเหลว  แกส  เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  สอดคลองกับ  นัจญมีย  สะอะ (2550)  ที่ทําการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อ
ศึกษาผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง  และ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยสถิติที่ระดับ  .01 และสอดคลองกับ  เฉลิมพล  ตามเมืองปก  (2551)  ซึ่งทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป  1      
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่ระหวางการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู7  ขั้น  (7E)  
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  (PBL)  พบวาแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  2  แบบ  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ  75/75  และสามารถนําไปใชสอนเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจต
คติเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป  1   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่  สูงขึ้น  
นอกจากนี้และยังสอดคลองกับปราณี  หีบแกว (2552) ที่ทําการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่อง  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  พบวา  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซึ่งเปนปญหาใน
ทองถิ่น  เปนตัวกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น  กระตือรือรนในการศึกษาคนควาขอมูล  ทดลอง  และลงมือปฏิบัติ  
เพื่อแกปญหาหรือสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  สรุปนําเสนอผลงานไดดวยตนเองสงผลใหนักเรียนมีความ
เช่ือมั่น  กลาแสดงออก  ซึ่งนักเรียนรอยละ  80.95  ของทั้งหมดไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาผานเกณฑรอยละ 
70  ของคะแนนเต็ม   
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4.  บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยไดวาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่สรางและพัฒนาขึ้นนั้นมีสวนชวยสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนใหสูงขึ้น  เพราะภายในชุดกิจกรรมการเรียนรูมีกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดใช
ความคิดเพื่อแกปญหาอยางเปนขั้นตอน  และเนนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาปญหา
และนําไปสูความรูพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางเพื่อแกปญหาในสถานการณปญหา  ที่นักเรียนไดพบ  โดยมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม  คือ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานนั้นสภาพปญหาควรเปนปญหาที่เกี่ยวของและสอดคลอง
กับสาระการเรียนรู  วิชาที่สอน  เปนสถานการณปญหาที่นักเรียนสามารถนําเอาผลการเรียนไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน
ของตนเองหรือแนะนําคนรอบขางของนักเรียนไดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งครูตองสรางบรรยากาศในการ
เรียนรูใหความเปนกันเองกับนักเรียน     และใหอิสระตอการแสดงความคิดเห็นในการเรียนรูหรือการอภิปรายรวมกันของ
นักเรียน  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจ  กลาคิด  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  แตควรอยูในแนวทางที่ครูเห็นวา
เหมาะสมและภายใตการแนะนําใหคําปรึกษาของครูผูสอน 

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก  ดร. จาตุรงค  สุภาพพรอม  และ  ผศ.ดร. สิรินภา  กิจเกื้อกูล     ที่กรุณา
ใหคําปรึกษาแนะนํา  อานและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ในงานวิจัย  ของผูวิจัยดวยความเอาใจใสอยางดีเสมอมา  ผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ  ดร. ปฐมาภรณ  พิมพทอง  ดร. พรสวรรค  อุดมศักดิ์ชัย  และอาจารย เพ็ญประภา  
นาราศี  ที่ชวยใหคําแนะนําการปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย  อันเปนประโยชนยิ่งตอ          การปรับปรุงการวิจัยให
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   คณะครู   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่   5                 
ขอขอบคุณ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  และมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนอยางสูงที่กรุณา
มอบทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้  และขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่ใหกําลังใจในการทํางานวิจัยครั้งนี้ใหลุลวงไป
ดวยดี  ขอบพระคุณ 

 
6.  เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม
การเกษตรแหงประเทศไทย, 2551. 

เฉลิมพล  ตามเมืองปก. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป  1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่
ระหวางการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  7  ขั้น  (7E)  กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
(PBL).” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร, 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. 

นัจญมีย สะอะ. “ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรลักษณะการเรียนรูดวย
ตนเอง และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5.” วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551. 
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การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
โรงเรียนผองสวุรรณวิทยา สายไหม กรุงเทพมหานคร โดยใชการบูรณาการ 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงและความสามารถในการอานเพื่อ
ความเขาใจของผูเรียนกอนและหลังไดรับการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองค
รวม และเพื่อศึกษาพัฒนาการในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการการ
สอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 
สายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
แผนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม จํานวน 4 แผน แผนละ 5 คาบ คาบละ 
50 นาที  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงกอนและหลังการ
ทดลอง แบบทดสอบความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการอานออกเสียงและความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ทดลอง โดยใช t- test แบบ Dependent Samples และเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการการสอบกอนและหลังเรียนโดยใชสูตร
หาคาคะแนนเพิ่มสัมพัทธ 

ผลการวิจัย พบวา (1) ความสามารถในการอานออกเสียงและการอานทําความเขาใจ หลังไดรับการสอนแบบ
บูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวมสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 (2) 
คะแนนพัฒนาการในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการการสอน
แบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการที่สูงขึ้น 

 
คําสําคัญ : ความสามารถในการอาน, การบูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to compare and to study the development of students’ English oral reading 
ability and reading comprehension before and after being taught through an integration of phonics and whole language 
approaches. The population was 30 grade-5 students in the first semester of the academic year 2012 at Pongsuwanwittaya 
school, Saimai, Bangkok. The research instruments consisted of 4 lesson plans using the integration of phonics and whole 
language approaches and an English oral reading and a reading comprehension tests, which were used before and after 
being taught through the lesson plans. The data obtained was analyzed using mean, standard deviation, t-test of dependent 
samples, and relative gain score.  

The findings revealed that the students increased their oral reading and reading comprehension abilities after 
being taught through the integration of phonics and whole language approaches at the 0.05 level of significance. 
Moreover, the students’ growth score of oral reading and reading comprehension were also increased.  

 
KEYWORDS: READING ABILITY,  INTEGRATION OF PHONICS AND WHOLE LANGUAGE APPROACHES 
 

1. บทนํา 
ในปจจุบันการเรียนรูภาษาอังกฤษมีความสําคัญมาก ดังจะสังเกตไดจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึง

ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียน จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหภาษาอังกฤษอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบันประสบกับอุปสรรคปญหาในดานตางๆ เชนปญหา
ทางดานการอานทําความเขาใจ และปญหาดานการอานออกเสียง มีผูเรียนภาษาตางประเทศจํานวนไมมากที่สามารถออก
เสียงไดเหมือนเจาของภาษา และเสียงในภาษาอังกฤษบางเสียงก็ยังคงเปนปญหาในการออกเสียงสําหรับคนไทย รวมถึงเสียงของ
ภาษาอังกฤษในบางเสียงไมมีในภาษาไทย ดังนั้นการที่จะใหผูเรียนสามารถออกเสียงไดถูกตองใกลเคียงกับเจาของภาษา
และปองกันมิใหผูเรียนออกเสียงผิด จึงควรสรางพื้นฐานและปลูกฝงลักษณะนิสัยในการออกเสียงใหถูกตองชัดเจนตั้งแตเด็ก
ในระดับเริ่มตนหรือประถมศึกษา ปญหาที่พบอีกดานคือเรื่องของการอานเพื่อทําความเขาใจ การอานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
จะตองอานแลวจับใจความได สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานได แตการสํารวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน พบวา ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียนคือ อานแลวจับใจความสําคัญไมได ไมสามารถสรุปประเด็นได ไม
สามารถแยกความรู ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ไมสามารถแยกใจความสําคัญกับใจความรองได ทําใหไมไดรับประโยชนจาก
การอานเทาที่ควร ทั้งยังเปนปญหาอุปสรรคตอการเรียนรู และการศึกษาวิชาตางๆ ดวย แนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษแลวยัง
สงเสริมการอานเพื่อทําความเขาใจคือการใชการบูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการเรียนการสอนภาษาแบบ
องครวม 

เนื่องจากการสอนแบบโฟนิกส (Phonic) เปนการนําหลักการทางภาษาศาสตรมาใชในการสอนอาน วิธีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส (Phonics Instruction) เปนแนวทางหนึ่งในการสอนการอาน โดยเนนความสัมพันธ
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ระหวางเสียงและสัญลักษณของเสียงมักใชในการสอนระดับเบื้องตนหรือประถมศึกษา (จารุวรรณ สายสิงห, 2547) รวมถึง 
John M. Hughes (1972 : 2) ไดกลาววา การสอนแบบโฟนิกสนั้น เปนการสอนการอานตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธของ
เสียงและตัวอักษร เพื่อสรางความเขาใจระหวางตัวอักษรตางๆ และเสียงอานที่เกิดจากตัวอักษรนั้นๆ เมื่อนํามาผสมผสานกับ
การสอนภาษาแบบองครวม ซึ่งเปนวิธีการสอนภาษาที่เปนไปตามธรรมชาติ เนนสื่อที่มีความหมาย ผูเรียนสามารถใช
ประสบการณเดิมชวยทําใหเขาใจสื่อที่อานไดรวดเร็วขึ้น การสอนจะไมแยกสอนสวนยอยของภาษาทีละสวนแตเนนให
เขาใจในภาพรวมกอน แลวจึงเรียนรูดานโครงสรางภาษาภายหลัง ผูเรียนสามารถสรางสรรคภาษาของตนเองอยางอิสระ 
การสอนภาษาแบบองครวมจะเนนการนํารวมวรรณกรรมตาง ๆ ที่ดีมาเปนสื่อการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ภาษาที่หลากหลาย สามารถนําไปเปนแบบอยางการใชภาษาของตนเองและใชไดในสังคมอยางมี ประสิทธิภาพ (บุษบง 
ตันติวงศ, 2536) 

ผูวิจัยเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบปญหาในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน จึงมีความเห็นวาควรใชการบูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบ
องครวมดวยกันเพื่อเปนแนวการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งที่อาจชวยพัฒนาใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียง
และอานทําความเขาใจไดดยีิ่งขึ้นและอาจเปนพื้นฐานที่ดีใหแกผูเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดลองนําวิธีการเรียนการสอนที่บูรณาการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองค
รวม ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสานการจัดการเรียนการสอนภาษาของทั้งสองแบบนี้เขาไวดวยกัน เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงของผูเรียนกอนและหลังไดรับการสอนภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ของผูเรียนกอนและหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม 3) เพื่อศึกษา
พัฒนาการในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกส
และการสอนแบบองครวม 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/ อุปกรณและวิธีการวิจัย 

  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ของโรงเรียนผองสุวรรณวิทยาสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบแผนการ
วิจัย one group pretest – posttest experiment 

            เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแผนการสอนภาษาอังกฤษในการทดลอง โดย
มีเนื้อหาและกิจกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวม จํานวน 4 แผน แตละแผน
ใชเวลา 5 คาบ คาบละ 50 นาที เนื้อหาที่สอนมีความหลากหลายทางดานรูปแบบการนําเสนอ คือ รูปแบบของเพลง โคลง
กลอน เรื่องสั้นและนิทาน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานออกเสียง โดยกําหนดใหนักเรียนอานออกเสียงคํา 
จํานวน 20 คํา และ แบบทดสอบเพื่อความเขาใจในการอาน จํานวน 30 ขอ 
             แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการ
สอนภาษาแบบองครวม มีขั้นตอนการสรางดังนี้   

1. ศึกษาหลักการทฤษฎี เทคนิควิธีการและสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองค
รวม 
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2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม พุทธศักราช2554 เพื่อวิเคราะหคําอธิบาย
รายวิชา วิเคราะหตัวช้ีวัดรายป เพื่อนํามาเขียนจุดประสงคการเรียนรูโดยใหครอบคลุมพฤติกรรม ทั้งดานความรูและทักษะ
กระบวนการ วิเคราะหการประเมินผล โดยเลือกใชวิธีวัดและประเมนิผลที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวม จาก
เนื้อหาในเรื่องของสิ่งที่อยูใกลตัวและสภาพแวดลอมของผูเรียน ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาชีพ สภาพอากาศและสัตว 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 แผน ซึ่งแตละแผนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 สาระการเรียนรู 
 3.2 มาตรฐานการเรียนรู 
 3.3 ตัวช้ีวัดรายป 
 3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
 3.5 กิจกรรมการเรียนรู 
 3.6 สื่อและแหลงการเรียนรู 
 3.7 การวัดและประเมินผล 

             4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกตองทางภาษา 
               5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ นําแผนการจัดการเรียนรูที่
ปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) อยูในชวง 0.67-1.00  
 ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องความชัดเจนของเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค ในหัวขอสื่อการเรียนการ
สอนใหระบุชนิดของสื่อที่ใชจัดในกิจกรรมการเรียนการสอนใหครบ และการวัดผลประเมินผลตองใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูในแตละแผน 
               6. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ในการทดลองกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจ 
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก หาคาสถิติพ้ืนฐาน คือหาคาเฉลี่ย 
และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบการอานออกเสียงและความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการทดลอง โดยใช t- test แบบ Dependent Samples และหาคาคะแนนเพิ่มสัมพัทธ คือ เปรียบเทียบคะแนน
พัฒนาการการสอบกอนและหลังเรียน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 267; อวยพร เรืองตระกูล. 2550: 124; กมลวรรณ ตังธนกา
นนท. 2547; อรุณี ออนสวัสด. 2537; วินิจ เทือกทอง. 2537: 22) โดยคะแนนพัฒนาการสัมพัทธประมาณคาอัตราสวนรอย
ละระหวางผลตางของคะแนนสอบครั้งหลังกับคะแนนสอบครั้งแรก กับผลตางของคะแนนเต็มกับคะแนนสอบครั้งแรก 
เขียนสูตรการคํานวณไดดังนี้     

 
3.ผลการวิเคราะห/ ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 การทดสอบการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 
สายไหม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.83คะแนน และ 16.67 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและ
หลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  การทดสอบอานทําความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนผองสุวรรณ
วิทยา สายไหม มีคะแนนเฉลี่ย  เทากับ 16.77 คะแนน และ 24.83 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนน
กอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการในดานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษเฉลี่ยไดรอยละ 53.49 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได
หลังจากไดรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวม 

 นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการในดานการอานทําความเขาใจไดเฉลี่ยรอยละ 61.15  ของปริมาณที่ควรพัฒนาได
หลังจากไดรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวม 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาสามารถสรุปเปน 3 ตอน ดังนี้คือ 
 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยการใชการบูรณาการการเรียนการ

สอนภาษาแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอานออก
เสียงเพิ่มขึ้น 

 2. ผลการศึกษาความเขาใจในการอานที่ไดรับการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกสและการสอนภาษา
แบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนความเขาใจการอานเพิ่มขึ้น 

 3. ผลการศึกษาพัฒนาการในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการ
การสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการที่สูงขึ้น 

 
4. บทสรุป/สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาสามารถสรุปเปน 3 ตอน ดังนี้คือ 
 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยการใชการบูรณาการการเรียนการ

สอนภาษาแบบโฟนิกสและการสอนภาษาแบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอานออก
เสียงเพิ่มขึ้น 

 2. ผลการศึกษาความเขาใจในการอานที่ไดรับการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาแบบโฟนิกสและการสอนภาษา
แบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนความเขาใจการอานเพิ่มขึ้น 

 3. ผลการศึกษาพัฒนาการในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการ
การสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการที่สูงขึ้น 

 จากผลการวิจัยที่พบวาผูเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบ
องครวมมีความสามารถในการอานออกเสียงและอานทําความเขาใจสูงขึ้นหลังไดรับการสอน  และมีคะแนนพัฒนาการดาน
การอานออกเสียงและการอานทําความเขาใจเพิ่มขึ้นซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  

 1. จารุวรรณ สายสิงห (2547) ซึ่งไดทําการศึกษาความสามารถในการอานออกเสียง และความเขาใจในการอาน 
การเขียนสะกดคํา และความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการผสมผสานการ
เรียนการสอนโฟนิกสและการสอนภาษาโดยรวม ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการอานออกเสียงของผูเรียนสูงขึ้น 
ความเขาใจในการอานระดับเบื้องตนของผูเรียนผานเกณฑที่กําหนด 

 2. จีรนันท เมฆวงษ (2547) ซึ่งไดทําการศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบโฟนิกส เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูคําศัพท โดยไดทําการทดลองกับนักเรียน
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ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานรมหลวงที่เรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การอานออกเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบโฟนิกสโดยรวมผานเกณฑที่กําหนด 

 3. กิตติมา บุญยศ (2545) ซึ่งไดทําการศึกษาผลของการสอนภาษาแบบองครวมโดยใชนิทานที่มีผลตอ
ความสามารถทางภาษาของเด็กระดับช้ันประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางภาษาของนักเรียนกอนการทดลอง
และหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 4. จิราภรณ ปรีชาชน (2544) ไดศึกษาการสอนโดยใชวิธีการสอนภาษาแบบองครวมโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการอานของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลพบวาความสามารถทางดานการอานของนักเรียนตามแนวการสอน
ภาษาแบบองครวมสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 การที่ไดขอสรุปเชนนี้เนื่องมาจาก 
 1. ดานความสามารถในการอานออกเสียง หลังไดรับการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอน

ภาษาแบบองครวมสูงกวากอนไดรับการสอน  
 2. ดานความสามารถในการอานทําความเขาใจ หลังไดรับการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการ

สอนภาษาแบบองครวมสูงกวากอนไดรับการสอน  
 3.ดานคะแนนพัฒนาการในการอานออกเสียงและอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณา

การการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวม โดยรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการที่สูงขึ้น 
 โดยขอสังเกตทั้ง 3 ประการ สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 
 1. การสอนแบบโฟนิกสนั้นมีหลักการสอนที่ตองการเนนถึงความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร หรือสัญลักษณ

ของเสียง เมื่อผูเรียนไดรับการสอนใหเรียนรูเกี่ยวกับเสียงของพยัญชนะและสระเหลานั้น ก็จะสามารถอานออกเสียงคําตางๆ 
ไดงายขึ้น ซึ่งเนนใหนักเรียนสามารถแยกหนวยเสียงในคํา และบอกวาตัวอักษรใดแทนเสียงใด  

 2. การพัฒนาทักษะในการอานคําและการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ เกิดจากการสอนอานโดยใชวิธีโฟนิกส
อยางเปนระบบ เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนอานโดยไมใชโฟนิกสต้ังแตการสอนใหแกนักเรียนในวัยอนุบาลจนถึงนักเรียน
ในระดับวัยรุน 

 3. การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ ตองนําไปบูรณาการกับการสอนอานดวยวิธีอื่นเพื่อสรางโปรแกรม
การอานที่ความสมดุลย ดังนั้น การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสไมใชเปนโปรแกรมการสอนอานโดยเบ็ดเสร็จเพียงวิธีเดียว 

 4. การสอนภาษาแบบองครวมเกี่ยวของกับการบมเพาะนิสัยรักการอาน การแกปญหาและการคิดวิจารณ การ
รวมมือกัน ความมีอํานาจ การเรียนรูดวยตนเอง การสอนแนวนี้ใหความสําคัญกับผูเรียนและผูสอนวาตางก็มีสวนสนับสนุน
กัน มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อใหผูเรียนผูสอนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอน โดยยึด
หลักการของการสอนภาษาแบบองครวม 

โดยสรุปแลว ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองค
รวม สามารถสงเสริมความสามารถในการอานออกเสียงและความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ รวมทั้งทําใหมี
คะแนนพัฒนาการในแตละดานที่สูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่จะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะในการอานภาษาอังกฤษในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช มีดังนี้ ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน หากมีการสํารวจความตองการ
และความสนใจของผูเรียน จะทําใหทราบถึงความตองการของผูเรียนอยางแทจริง ควรทําการศึกษาการสอนแบบโฟนิกสใน
ระยะยาว เนื่องจาก ผูเรียนไดรับการฝกฝนสั้นอาจทําใหทักษะการอานออกเสียงไมคงทนในระยะยาว และเพื่อเปนการ
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สังเกตพัฒนาการดานการออกเสียงและเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง อันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การสื่อความอยางมีประสิทธิภาพตอไป เนื้อหาและสื่อที่ใชในการเรียนการสอนไมควรยากเกินระดับความสามารถของ
นักเรียนจะรับได เพราะอาจสงผลใหผูเรียนเกิดความอึดอัด และความยากลําบากตอการอานมากเกินไป การสอนโดยใช 
Web-phonics นั้นหากใชรูปภาพประกอบดวยจะทําใหผูเรียนเรียนรูความหมายของคําที่สอนและจดจําคํานั้นๆ ไดงายขึ้น 
 ดานขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการ
สอนแบบองครวมตั้งแตนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยโดยปรับเนื้อหาตามระดับช้ันของผูเรียนหรือตามความเหมาะสมของ
ผูสอน เนื่องจากการสอนแบบบูรณาการการสอนแบบโฟนิกสและการสอนแบบองครวมนั้นเหมาะสมที่จะเริ่มใชกับผูเรียน
ที่เริ่มเรียนภาษา และควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะดานการอานออกเสียงคําที่มีมากกวาหนึ่งพยางค ทักษะการ
เขียนสะกดคํา  
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  เร่ืองการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยใชวิธีการสอนแบบ 4 MAT  และวิธีการสอนแบบ  5E 

THE COMPAISON RESULTS OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENTIFIC  ATTITUDE OF 
MATTAYOMSUKSA 2nd  STUDENTS ON THE TOPIC OF MATTERIAL SEPARATION IN THE AREA OF 

SCIENCE GROUP BY COMPARISON METHODS BETWEEN 4 MAT AND 5E 
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-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 
             การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  

เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ 4MAT  และวิธีการสอนแบบ  5E 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ 4MAT กอนเรียนและหลังเรียน.3).เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ 5E  กอนเรียนและหลัง
เรียน และ 4).เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5Eกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ชัยบาดาลวิทยา อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน  2 หองเรียน รวม 80 คน ไดมาจากการสุม
อยางงาย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย.1) แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน 4MAT เรื่อง
การจําแนกสาร 2) แผนการจัดการเรียนรู วิธีสอนแบบ 5E เรื่องการจําแนกสาร  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
จําแนกสาร มีคาความเชื่อมั่น 0.943  และ 4) แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร  เรื่องการจําแนก  มีคาความเชื่อมั่น  0.872  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบที (t - test)   ผลการวิจัยพบวา   1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนก
สาร โดยวิธีสอนแบบ 5E  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT สูงกวาวิธีการสอนแบบ 5E อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  4)  เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร โดยวิธีการสอนแบบ 
4MAT สูงกวา วิธีการสอนแบบ 5E อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ  :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  เจตคติตอวิทยาศาสตร,  วิธีการสอนแบบ  4MAT, วิธีการสอนแบบ  5E 
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Abstract 
 
 The purposes of this study were to 1)compare learning achievement of students in Mattayomsuksa 2nd on the topic 

of ‘Separation of Mixtures’ in science subject using 4 MAT and 5E instructions, 2) compare learning achievement (Pre-
test and Post-test) of the students with 4 MAT instructions, 3) compare learning achievement (Pre-test and Post-test) of 
the students  with 5E instructions, and 4) compare students’ attitude toward science subject between learning with 4 MAT 
and 5E instructions, all were done using the same topic. The samples were 80 students obtained from random sampling 
from 2 classes who studying in Mattayomsuksa 2nd, first semester of  2012, Chaibadan School, Lopburi Province. The 
research instruments were 1) Lesson plan on the topic of ‘Separation of Mixtures’ by using 4 MAT instruction, 2) lesson 
plan on the same topic using 5E instruction, 3) the learning achievement test (Pre-test/Post-test) on the topic of 
‘Separation of Mixtures’ with reliability 0.94 and 4) questionnaire on students’ attitude toward ‘Separation of Mixtures’ 
in science subject with reliability 0.87. The results were analyzed using mean, stand deviation and T-test. 

 The findings revealed that 1) the post-test achievement of students in Mattayomsuksa 2nd on the topic of 
‘Separation of Mixtures’ in science subject using 4MAT was higher than the pre-test achievement at the 0.05 level of 
significance. 2) The post-test achievement using 5E was also higher than the pre-test achievement at the 0.05 level of 
significance. 3) The achievement on the topic of ‘Separation of Mixtures’ in science subject using 4MAT instructions 
was higher than 5E instructions at the 0.05 level of significance. 4) The attitude of students in Mattayomsuksa 2nd on the 
topic of ‘Separation of Mixtures’ using 4MAT was higher than 5E at the 0.05 level of significance. 

 
1.  บทนํา 
 ปจจุบันการสอนวิทยาศาสตรควรเนนใหผูเรียนมีความรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร  ดังที่  สสวท. (2546)  กลาววา  การสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้น  จะชวยพัฒนาใหเกิดจิต
วิทยาศาสตรในตัวผูเรียนมีความรูสึกตอการคิด  การกระทํา และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่
ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรม  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะดานจิตวิทยาศาสตร  เพื่อเปนแนวทางใหผูมีสวน
เกี่ยวของพัฒนาใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูเรียนเปนเปาหมายการศึกษาวิทยาศาสตร  และมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุมวิทยาศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  และการจัด
สาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สสวท., 2546)  ซึ่งมีผูรูหลายทานกลาวถึงองคประกอบ
ไวแตกตางกัน   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร  
โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  และวิธีการสอนแบบ  5E  ในงานวิจัยนี้ดวย   เปนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น อันจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพทั้งดานความรู และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรไดนั้น มีรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบที่จะ
สามารถพัฒนานักเรียนในสวนนี้ได  การนําวิธีการสอนแบบ  4MAT  และวิธีการสอนแบบ  5E  มาใชในการสอนนักเรียน  
ในสวนของมาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน  เมื่อ
นักเรียนไดรับการเรียนการสอนแลวจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเปนอยางไรนั้น  
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ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนของครูผูสอนอันจะสงผลตอการ
เรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคของ นักเรียนใหสูงขึ้น และเมื่อเรียนแลว
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตของตนเองและสามารถแนะนําหรือดูแลผูอื่นไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม  

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อําเภอชัยบาดาล  

จังหวัดลพบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ลพบุรี  เขต  5  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2555  จํานวน    จํานวน 
11 หองเรียน รวม 472 คน  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จํานวน 2 หองเรียน จํานวนรวม 90 คน โดยวิธีสุมอยางงาย  จํานวน  2  หองเรียน  และสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง  โดยใช
วิธีจับฉลากออกเปนกลุมทดลอง 4MAT และกลุมทดลอง 5E   

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู  โดยวิธีการสอน
แบบ  4MAT  แผนการจัดการเรียนรู โดยวิธีการสอนแบบ 5E   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจําแนกสาร   
เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30 - 0.80 มีคาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง 0.28 - 0.75 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ  0.943 และแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร เปนแบบวัด
เจตคติแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอโดยการทดสอบคาที ระหวาง 4.08 – 8.85 
และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรเทากับ 0.872 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจําแนกสาร พรอมทั้งช้ีแจงรายละเอียดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และการสอนโดยวิธีสอนแบบ 5E  ดําเนินการทดลอง 
ซึ่งผูวิจัยทําการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุม  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร และนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะห 

 4. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 4.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  ใชสถิติทดสอบทีแบบ dependent 
sample t – test 

  4.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีสอนแบบ  5E   ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  ใชสถิติทดสอบทีแบบ dependent sample t – test 

  4.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบ 5E  ใชสถิติทดสอบทีแบบ independent sample t - test  

  4.4  เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  และวิธีสอนแบบ  5E ใชสถิติทดสอบทีแบบ independent sample t – test 

 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร    
     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT  ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

การสอบ จํานวนนักเรียน  (n) X  S.D.  t 
กอนเรียน 40 11.23 1.99 19.05* 
หลังเรียน 40 23.80 3.91 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 5E  ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน   ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร   
     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ  5E  ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน   

การสอบ จํานวนนักเรียน  (n) X  S.D.  t 
กอนเรียน 40 11.85 2.01 17.28* 

หลังเรียน 40 21.87 4.36 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 5E หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E  ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   เรื่องการจําแนกสาร   
                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E   

การสอน จํานวนนักเรียน (n) X  S.D.  t 
วิธีการสอน 4MAT 40 23.80 3.91 2.07* 

วิธีการสอน 5E 40 21.87 4.36 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอน 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจําแนกสาร สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธี
สอนแบบ 5E โดยมีคา Χ = 23.80 และΧ = 21.87 ตามลําดับ       

 
 4. เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E  ตาราง 4 
 
ตาราง 4   เปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E                
การสอน จํานวนนักเรียน(n) X  S.D.  t 

วิธีการสอน 4MAT 40 78.70 10.13 2.56* 
วิธีการสอน 5E 40 73.32 8.57 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 พบวาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร โดยวิธีการสอน

แบบ 4MAT  และวิธีสอนแบบ 5E แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอน 
4 MAT มีเจตคติตอวิทยาศาสตร เรื่องการจําแนกสาร สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ 5E โดยมีคาΧ = 78.70และΧ = 
73.32 ตามลําดับ      

 
4.  สรุปผลการวิจัย  
 4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  โดยวิธีการสอนแบบ  4MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  โดยวิธีการสอนแบบ  5E  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรโดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4.4  เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โดยวิธีการสอนแบบ 4MAT และวิธีการสอนแบบ 5E แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5.  อภิปรายผล  
 5.1  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร โดยวิธีการสอนแบบ  

4MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการสอน 
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4MAT ของแมคคารธี   (1997)  ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่มีลําดับขั้นตอนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ ประกอบดวย
ขั้นตอนการสอน 8 ขั้นตอน เริ่มจากการคิดโดยใชสมองซีกขวา-ซาย-ขวา-ซาย-ซาย-ขวา-ซาย-ขวา สลับกันไปมาโดยเริ่มจากการให
นักเรียนมีความสุขในการเรียนและจบดวยความสุขในการเรียน เปนรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรได ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอน 4MAT เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปนกลุมและเปนรายบุคคลมีกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเปนการเรียนรู
ที่คํานึงถึงการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาของผูเรียนอยางตอเนื่องทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรูอยางสมดุล  

  5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เรื่องการจําแนกสาร โดยวิธีการสอนแบบ 5E  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แสดงวาวิธีสอนแบบ 5E ซึ่งเปนกระบวนการสืบเสาะหาความรู
วิธีหนึ่งนั้นเปนยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียน
มีสวนรวมและประเมินผลการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเองชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

  5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร  โดยวิธีการสอนแบบ 
4MAT และวิธีสอนแบบ 5E  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
จําแนกสาร ของนักเรียนที่เรียนโดยการใชรูปแบบการสอน 4MAT สูงกวาวิธีสอนแบบ 5E เปนเพราะการจัดการเรียนรูโดย
วิธีการสอนแบบ 4MAT  ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวิธีการหนึ่งที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของนักเรียนแตละแบบการเรียนรูซึ่งนักเรียนแตละคนมีแบบการเรียนรูเปนแบบฉบับของตนเองขณะเดียวกันก็เรียนรู
แบบการเรียนจากผูอื่นดวย ผูเรียนที่ถนัดใชสมองซีกขวาจะเรียนสนุกในเวลาหนึ่ง และตองใชความพยายามในเวลาอีกเวลา
หนึ่งทํากิจกรรมที่ตนไมคอยถนัด เชนเดียวกับผูที่ถนัดการใชสมองซีกซายและผูที่มีความถนัดตางกันไดทํางานรวมกัน แต
ละคนมีโอกาสไดแสดงจุดแข็งของตนเองเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนไปตามจังหวะในวัฏจักรการเรียนรู และขณะเดียวกันก็จะได
พัฒนาจุดออนของตนไปดวย ทําใหเกิดการแขงขัน รูจักเคารพ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยการที่ผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพื่อนดวยการสื่อสารที่ดี ทําใหสมองไดมีโอกาสขยายกรอบความคิดที่เปดกวางขึ้นและเมื่อ
นักเรียนไดมีโอกาสแสดงไดบอยคร้ังจะทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออกและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับคนอื่น 
นําไปสูการเรียนรูของนักเรียนและเพื่อนๆตอไป 

 5.2 ดานเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องการจําแนกสาร  ระหวางวิธีการสอนแบบ 

4MAT กับวิธีสอนแบบ 5E แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวานักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอน 
4MAT มีเจตคติตอวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ 5E  เพราะวิธีการสอนแบบ 4MAT เนนใหผูเรียน
เรียนรูจากประสบการณ ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับครูผูสอน และการจัดการเรียนรูโดยการรูปแบบการสอน 4MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ประกอบดวย  4  ชวง 
โดยใหแตละชวงแทนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ คือ  บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตนเอง   สราง
ความคิดรวบยอด   ปฏิบัติและพัฒนาแนวคิดออกมาเปนการกระทําและบูรณาการการประยุกตใช (ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี, และไพเราะ 
พุมมั่น, 2543)  นอกจากนี้รูปแบบการสอน 4MAT ยังสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและยืดหยุน 
ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกัน (ชาตรี เกิดธรรม, 2542)  
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6.  ขอเสนอแนะ 
 6.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
  6.1.1  ควรนํารูปแบบการสอน 4MAT ไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในเนื้อหาสาระเรื่องการจําแนกสาร 

เพื่อใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.1.2  ครูผูสอนสามารถนําวิธีการสอนแบบ 4MAT และ  5E  ไปใชบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนใน

หนวยการเรียนรูอื่นๆ เพื่อพัฒนาดานเจตคติได เนื่องจากวิธีการสอนแบบ 4MAT มีกิจกรรมที่สําคัญคือการเรียนรูและบูรณาการ
ดวยประสบการณซึ่งสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสนใจใฝรู ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ มุงมั่น อดทน 
และเพียรพยายาม และการยอมรบัฟงความคิดเหน็ของผูอื่น ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญและตองการใหเกิดกับผูเรียน 

  6.1.3  ครูผูสอนที่จะจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT และ 5E  ตองศึกษาใหเขาใจทุกขั้นตอนอยาง
ละเอียดจนเกิดความชํานาญแลวนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประโยชนกับนักเรียนมากที่สุด 
ซึ่งครูจะตองวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมกอนทําการสอน ครูตองเตรียมการสอนและสื่อการสอนมาอยางดี และควร
กําหนดเวลาใหเพียงพอและพอเหมาะกับการจัดกิจกรรมแตละครั้ง จัดบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจใน
เรื่องที่เรียนอยางแทจริง 

 6.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  6.2.1 ควรมีการทําวิจัยโดยการนําวิธีการสอนแบบ  4MAT  และ  5E ไปใชบูรณาการเพื่อในการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรูอื่นๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาระดับช้ันอื่นๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน   

  6.2.2 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอน 
4MAT  และ  5E 

  6.2.3  ควรมีการศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอน 4MAT และ  5E  กับตัวแปรอื่น 
เชน เจตคติตอตนเอง  ความคงทนในการเรียนรู ทักษะทางสังคม ระดับสติปญญา เปนตน 
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การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยใชสื่อประสม 

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LISTENING SKILL OF GRADE 1 STUDENT 
AT KOSOLVITHAYA SCHOOL IN BANGKOK BY USING MULTIMEDIA 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการฟง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชสื่อประสม และ 

2) ศึกษาเจตคติของนักเรียน ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อประสม กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
1/3 โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู สื่อประสม 
แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน และแบบวัดเจตคติเก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบนักเรียนกอนและหลังการทดลองสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการทดสอบคาที (t-test for Dependent Sample) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการฟง อยูใน
ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 81.03 และระดับดี คิดเปนรอยละ 18.96 2) นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนโดยใชสื่อประสม อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.65 ) และ 3) เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการใชสื่อพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ .01 

 
คําสําคัญ : พัฒนา, ทักษะการฟง, ภาษาอังกฤษ, สื่อประสม, ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to 1) compare the listening skill between pre-test and post-test by using 

multimedia of grade 1 student and 2) study the attitude of grade 1 student towards learning English by multimedia. The 
sample group was 29 students of grade 1/3 from Kosolvithaya School in Bangkok, 1st semester, academic year 2012. The 
research tools were the lesson plans, multimedia lessons, the objective test on the lessons (pre-test and post-test), and the 

attitude checklist of students towards learning by using multimedia. Data analyses were conducted on pre-test and post-test 
by calculating the percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D.) and t-test for dependent samples. 
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The results of the data analysis showed that 1) the achievement of student’s learning by using multimedia was 
very good, accounted for  81.03 %, and good, accounted for 18.96 %, 2) the overall students’ attitude towards English by 

using multimedia was very high with mean 4.65, and 3) when compared between  pre-test and post-test, it was found that 

scores of post-test was higher than pre-test at the 0.01 significance level. 

 
KEYWORDS: DEVELOP, LISTENING SKILL, ENGLISH, MULTIMEDIA, GRADE 1 STUDENT 

 
1. บทนํา 

ทักษะการฟงเปนทักษะเริ่มแรกในการใชภาษา การวิจัยในปจจุบันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการฝกให
นักเรียนฟงภาษาอังกฤษระยะเริ่มแรก นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะการฟงอยางเขมขนมากอนในระยะเริ่มแรกกอนที่จะเริ่ม
เรียน จะมีแนวโนมที่จะมีความสามารถในการออกเสียงไดดีกวา และนักเรียนที่มีความคุนเคยตองเสียงของเจาของภาษา 
และสามารถตอบสนองตอเสียงภาษาใหมเร็วกวาดวย (บํารุง โตรัตน, 2544 : 61) สําหรับประเทศไทย ทักษะการฟงยังมีการ
เรียนการสอนนอยเมื่อเทียบกับทักษะอื่นๆ เพราะทักษะการฟงเปนทักษะที่ยากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยทีมี
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ โอกาสที่นักเรียนจะไดฝกฟงภาษาอังกฤษในสถานการณ การใชจริงนั้น
มีนอยมากและนักเรียนแทบจะไมมีโอกาสไดฟงภาษาอังกฤษนอกหองเรียนเลย ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษที่จะทําอยางไรใหผูเรียนไดฝกทักษะการฟง ที่จะชวยสรางความหลากหลายในวิธีที่ผูเรียนจะไดพบเปาหมาย
ทางภาษาใหเปนแบบอยางในการออกเสียง ไดเคยชินกับเสียงของเจาของภาษาไดมากที่สุด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อใหการฟงเกิดประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชประโยชนอยางสูงสุด (ศิริมา โพธิจักร, 2550 : Web Site) 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีการศึกษาประเภทตางๆ เจรญิกาวหนามากขึ้น มีการนําเครื่องมือทางการสื่อสารประเภทตางๆ 
เขามาใชเพื่อใหการศึกษาในรูปแบบตางๆ มากมายจนทําใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
ตอการจัดการศึกษาในทุกระดับช้ันและในทุกสาขาวิชา ความ สามารถในการประยุกตใชสื่อเพื่อการเรียนการสอนไดมีการ
พัฒนามาอยางตอ เนื่องและกาวหนายิ่งขึ้นในปจจุบัน อยางไรก็ตามสื่อแตละประเภทแมจะมีขอดีอยูในตัวแตก็มีขอดอยหรือ
ขอ จํากัดอยูดวยเชนกัน ดังนั้นนักการศึกษาทั้งหลายจึงไดริเริ่มนําเอาขอดีของสื่อต้ังแตสองอยาง ขึ้นไปมาใชในการเรียน
การสอน ซึ่งเรียกสื่อประเภทนี้วา “สื่อประสม” (Multimedia) สื่อประสมเปนการนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ 
อุปกรณและวิธีการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน การสอน โดยการใชสื่อแตละอยาง 
ตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหาและในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมดวย เพื่อการผลิตหรือการควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ ในการเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถายภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน และเสียง (กิดานันท 
มลิทอง 2543 : 267) 

 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวานาจะหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโกศลวิทยา ไดประเมิน
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน จากปการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 จากการทดสอบและการสังเกต พบวา นักเรียนมี
ผลคะแนนทักษะการฟงรอยละ 54.54 ตํ่ากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 70 และนักเรียนยังไมสามารถจับ
ใจความสําคัญของสิ่งที่ฟงได ไมเขาใจคํา ประโยค หรือ ขอความที่ไดฟง นอกจากนี้ ผูเรียนขาด ความสนใจในการทํา
กิจกรรม สงผลตอการพัฒนาทางดานภาษา เจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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ภาษาอังกฤษที่อยูในระดับต่ํา เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน 
โดยเฉพาะทักษะการฟง การที่นักเรียนไดรับฟงเสียงจากครูผูสอนซึ่งไมใชเจาของภาษา จึงไมสามารถดึงดูดความสนใจและ
สรางความกระตือรือรนใหเกิดกับผูเรียนได การเลือกใชสื่อประสมที่เหมาะสมกับการสงเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ จะ
สามารถชวยใหนักเรียนเริ่มตนทักษะการฟงซึ่งเปนทักษะแรกที่ควรไดรับการฝกในการเรียนภาษาใหมีประสิทธิภาพ สราง
ความคุนเคยกับสําเนียงของเจาของภาษา สงเสริมใหนักเรียนมีความตองการและเห็นความสําคัญที่จะเรียนรูประสบการณที่
ดีในดานภาษา นอกจากนี้สื่อประสมยังมีความสนุกสนานสามารถถายทอดเรื่องราวเหตุการณไดอยางสรางสรรค สรางความ
เพลิดเพลินใหกับผูเรียนรวมถึงการเรียนรูวัฒนธรรมของผูเปนเจาของภาษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการเรียนเชนกัน สื่อ
ประสมจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
โกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการฟง โดยใชสื่อประสม ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 
หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 85 คน โดยกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียน
โกศลวิทยา จํานวน 29 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผนๆแตละแผน
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งหมด 20 ช่ัวโมง สื่อประสม แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน ที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยแบงออกเปน 4 ตอน จํานวน 40 ขอ แบบวัดเจตคติ ซึ่งเปนลักษณะแบบวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ จาํนวน 10 ขอ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551 คูมือครู แผนการจัดการเรียนรูหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษาเอกสารและ
การสอนการฟงภาษาอังกฤษ งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อประสมในหองเรียน เพื่อ
ทําความเขาใจ เนื้อหา วิธีสอน การวัดและการประเมินผล คัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองสัมพันธกับทักษะการฟง ซึ่งมี
ขอบเขตของเนื้อหา 4 บทเรียน เพื่อนํามาใชออกแบบในการสอนการฟง ดําเนินการสรางสื่อประสม นําเสนอสื่อประสมตอ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุม เนื้อหา รูปแบบ หลักการ และการแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะแกไข ปรับปรุงสื่อประสมตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อดู
สื่อประสม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการตรวจสอบเครื่องมือที่
สรางไวเพื่อพิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว 

 จากนั้นตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  ของเครื่องมือโดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน และมี
การปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณของเนื้อหา 
และหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC )  ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.5 – 1.0 

นําสื่อประสมที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1 
และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 10 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางเพื่อทดสอบดานเวลา เนื้อหา และความยากงาย 
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ปรับปรุงสื่อประสม นําสื่อประสมไปใชกับกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนโกศลวิทยา จํานวน 
29 คน  

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการทดสอบคา t (t-test for 
Dependent Sample). 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 26.59 คะแนน 
และ 32.52 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสม มีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก
มีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 81.03 และระดับดี คิดเปนรอยละ 18.96   

ผลการวัดเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
โดยใชสื่อประสม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด Χ  = 4.65 โดยเจตคติที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 5 ขอ คือ ฉันชอบฟงครู
พูดภาษาอังกฤษ ฉันชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฉันชอบฟงเสียงภาษาอังกฤษจากแผนซีดี ฉันสนุกมากเมื่อไดเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉันชอบพูดภาษาอังกฤษผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสม มีผลการเรียนรูอยู
ในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ  79.31 และระดับดี  คิดเปนรอยละ  20.68  แสดงวานักเรียนมีความรู  ความเขาใจ 
ความสามารถแตกตางกันแตก็ยังเรียนรูไดดี ซึ่งตรงกับงานวิจัย ของ ชาญณรงค อินทรประเสริฐ (2533 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางดานการฟงเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีการสอนแบบการ
แบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนกับการสอนทั้งช้ัน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทางดานการฟงเพื่อความเขาใจของกลุมที่เรียนโดยวิธีแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนแบบ
ทั้งช้ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวัดเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
โดยใชสื่อประสม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.65 ทั้งนี้เพราะนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโกศลวิทยา 
ไมเคยเรียนโดยใชสื่อประสมมากอน ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นและบทเรียนสื่อประสมสามารถ
สรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนได และยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกศึกษาในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ สุภาพ 
ฐานะวจิิตร (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง งานเกษตร กลุมสาระการเรียนรู การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.11/82.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 80/80 เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อยูในระดับมากที่สุด 

4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
  จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโกศล
วิทยา กรุงเทพมหานคร โดยใชสื่อประสม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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  1. กอนใชสื่อครูควรศึกษาสื่อใหชัดเจน อาจจะตองมีคูมือการใชสื่อ 
  2. เด็กๆ สวนใหญชอบสื่อประเภทซีดี เพราะฉะนั้นครูควรทําซีดีสื่อประสมมากๆ 
  3. กอนการใชสื่อครูควรตรวจเช็คอุปกรณใหเรียบรอย 
  4. การใชสื่อประสมกับเด็กที่เรียนรูชา อาจจะตองมีการแยกกลุมตางหาก 
 4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรใชสื่อประสมพัฒนาทักษะอื่นๆ เชน ทกัษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน 
  2. ควรนําสื่อประสมไปทดลองกับวิชาภาษาไทย เพราะมีทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะ
การเขียน 
  3. ควรมีการศึกษาการใชสื่อประสมในชั้นอื่นๆ 
  4. ควรมีการศึกษาวิจัยการใชสื่อประสมกับเด็กกลุมเกง และกลุมออน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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การศึกษาสภาพความเปนจรงิและความคาดหวังของผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพฒันาวิชาการทาดวง 
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บทคัดยอ      
 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร จํานวน 5 คน  ครู จํานวน 30 คน กรรมการสถานศึกษา 30 คน 
และผูปกครอง จํานวน 126 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงช้ัน จํานวน 191 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดย
การหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( )  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นตอสภาพความเปนจริงของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน
ศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ครูผูสอนมีความรูความสามารถ มีการจัดทําสื่อการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู มีปจจัยสนับสนุนเพียงพอตอการพัฒนาทุกดาน และมีการ
ประเมินผลพัฒนาการผูเรียนอยางสม่ําเสมอตามสภาพจริง  

2. ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทา
ดวง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก      

 
คําสําคัญ  : ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ, โรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง 

 
Abstract 

 
This research was aimed at studying actuality and expectations of stakeholders towards the provision of early 

childhood education in schools under the Thaduang Academic Development Center, Nongpai in Phetchabun  Province. 
The samples in the study were obtained from stratified random sampling, including 5 administrators, 30 teachers, 30 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 697 

school committee members and 126 parents. The research instrument was a five-point rating scale survey questionnaire 
with Cronbach coefficient 0.87. The collected data were analysed using percentage, mean and standard deviation. 

            The results of the analysis of samples’ opinions towards the provision of early childhood education were as 
follows:    

1.  The schools organized varieties of learning activities. The teachers were competent, creating learning media to 
develop pupils’ learning. School environments were conducive to learning, with full support to pupils’ development in all 
aspects. There were regular formative authentic assessments of pupils’ learning development. 

2. The expectations, overall and by components, of stakeholders towards the provision of early childhood 
education in schools under Thaduang Academic Development Center was high. 

 
KEYWORDS: Expectations of Stakeholders, Schools under the Thaduang Academic Development Center. 

 
1. บทนํา 

 เนื่องจากผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และยอมรับความ
คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพราะผลของการจัดการศึกษาสวนหนึ่งไดมาจากความคิดเห็น 
ความตองการของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การเขามามีสวนรวม สงเสริมและสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อใหเกิดผลดีกับตัวเด็กมากที่สุด 

 ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาในดานตางๆเพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับความ
คาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อีกทั้งเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ อันจะกอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา โดยมีขั้นตอน ดังนี้   

 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง จังหวัด

เพชรบูรณ ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 273 คน 
2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random ampling) โดย

ใชผูที่เกี่ยวของเปนเกณฑในการแบงช้ัน การกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากร ใชตารางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan,1970, : 607-610) โดยใชจํานวนผูที่เกี่ยวของเปนเกณฑที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 191 คน 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการรวบรวมจากเอกสาร หลักฐาน ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งยึดหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือ 

 2.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ศึกษาแนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับ 
ปฐมวัย จากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามของ ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2536, :131-160) เพื่อเปน 
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.  นําแนวคิด หลักการ และขอมูลตางๆที่ไดจากการศึกษาคนควาทั้งหมดมาสรางเปนแบบสอบถามที่ 
มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความคาดหวัง 

4.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ 
สมบูรณของเนื้อหา 

 5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา  ตลอดจนความ
ชัดเจนและความเหมาะสมในการใชภาษา  ผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช (Try  out) กับผูบริหาร จํานวน 2 คน  ครู  จํานวน 10 คน กรรมการสถานศึกษา 7 คน และผูปกครอง จํานวน 21 
คน  ของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)   ของ
เครื่องมือ  ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา   (Alpha – Coefficient)   โดยการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เทากับ  0.87 

 7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
 2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาดําเนินการ ดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ และบันทึกขอมูลลง 
  ในคอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. ทําการวิเคราะหขอมูลและนําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมติฐาน 
  ของการศึกษาวิจัยตอไป 

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว โดยแบงออก ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการศึกษา รายได และอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนใน
ศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง  การแปลความหมายของคะแนนเปนการวิเคราะหเพื่อทราบระดับความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ
ที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง วาอยูในระดับใด 
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 2.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติสําหรับการวิเคราะห ดังนี้ 
          การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

โรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง จังหวัดเพชรบูรณ ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 

 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 การศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนย

พัฒนาวิชาการทาดวง  
 จากการสังเกตแบบมีสวนรวมตามสภาพความเปนจริง จากกรณีตัวอยาง ไดผลดังนี้ ความคิดเห็นตอสภาพความเปน

จริงของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย ครูผูสอนมีความรูความสามารถ มีการจัดทําสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน สภาพแวดลอมเอื้อตอการ
เรียนรู มีปจจัยสนับสนุนเพียงพอตอการพัฒนาทุกดาน และมีการประเมินผลพัฒนาการผูเรียนอยางสม่ําเสมอตามสภาพจริง  

 ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการทาดวง 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (4.15)  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การอํานวยความสะดวกและบริการ
อื่นๆ การประเมินผล (2.42) ดานสภาพแวดลอม (4.16) ดานครูผูสอน (4.12) ดานการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรู 
และสื่อการเรียนรู (4.07)  

 ความคาดหวังผูที่เกี่ยวของ ดานการจัดประสบการณการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก (4.27) ผูปกครอง (4.08) ครู (4.05) กรรมการ
สถานศึกษา (4.03)  

 ความคาดหวังผูที่เกี่ยวของ ดานครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา (4.23) กรรมการสถานศึกษา (4.17) ผูปกครอง (4.11) ครู (4.09) 

 ความคาดหวังผูที่เกี่ยวของ ดานสื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา (4.18) ผูปกครอง (4.11) กรรมการสถานศึกษา (4.10) ครู (4.08) 

 ความคาดหวังผูที่เกี่ยวของ ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก กรรมการสถานศึกษา (4.25) ผูปกครอง (4.14) ครู (4.13) ผูบริหารสถานศึกษา (4.07) 

 ความคาดหวังผูที่เกี่ยวของ ดานการอํานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก  กรรมการสถานศึกษา (4.29) ผูปกครอง (4.24) ครู (4.21) ผูบรหิารสถานศึกษา (4.16) 

 ความคาดหวังผูที่เกี่ยวของ ดานการประเมินผล โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดแก ครู (4.33) ผูปกครอง (4.29) กรรมการสถานศึกษา (4.23) ผูบริหารสถานศึกษา (4.17) 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Evaluation Model) มาเปนแนวทางในการ
ประเมินองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มี
จํานวน 206 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 2 คน ครูผูสอน 19 คน นักเรียน 88 คน ผูปกครอง 88 คน และกรรมการสถานศึกษา 
9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 5 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการประเมินดานบริบท ซึ่งไดแก จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณ เปาหมาย 
พันธกิจ โครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู  ผลการประเมินพบวา ระดับความคิดเห็น
โดยเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

2. ผลการประเมินปจจัยเบื้องตน ซึ่งไดแก ศักยภาพของครุผูสอน สื่อการเรียนรู แหลงการเรียนรู และงบประมาณ 
ผลการประเมินพบวาระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

3. ผลการประเมินดานกระบวนการ ซึ่งไดแก การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู การวัดผลประเมินผล และการมีสวนรวมของชุมชน ผลการประเมินพบวา ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 

4. ผลการประเมินดานผลผลิต ซึ่งไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การอานคิด วิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 

 5. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวาระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจ
ตอการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

 
คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร, การประเมินแบบซิปป, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to evaluate Chokepetchpittaya School Curriculum. The model of curriculum 
evaluation was CIPP Model focusing on aspects of context, basic input, process, product, and the satisfaction of 
stakeholders. The samples of 206 consisted of 2 administrators, 19 teachers, 88 students, 88 parents, and 9 school 
committees. The research instruments were 5 papers of the opinion questionnaires. The collected data were analyzed by 
percentage (%), mean ( X ), and standard deviation (S.D.).  The findings were as follows: 

1. The results of context evaluation regarding school curriculum objectives, visions, the identity, the uniqueness, 
goal, missions, the curriculum structure, and subjects were considered appropriate at a high level. 

2. The results of basic input evaluation regarding teachers potentials, teaching materials, learning resources, and 
budget were considered appropriate at a high level. 

3. The results of process evaluation regarding curriculum administration, learning process management, 

evaluation and assessment, and local participation were considered appropriate at a high level. 
4. The results of production evaluation regarding learning achievement, character education, learners’ Key 

competencies, reading, analytical thinking, writing skills, and student development activities were considered appropriate 
at a high level. 

5. The stakeholder’s satisfaction on Chokpetchpittaya School curriculum was considered at a high level. 

 
KEYWORDS: THE EVALUATION OF CURRICULUM, CIPP EVALUATION MODEL, CHOKEPETCHPITTAYA 

SCHOOL CURRICULUM 
 
1. บทนํา 

 การศึกษา เปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนามนุษยใหเปนผูมีความรู ความคิด ความสามารถ เจตคติ คานิยม 
และคุณธรรม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 8 และ 9 
มุงใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคม ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู มงพัฒนาคน
ไทยใหมีคุณภาพ มีความสุขภาพแข็งแรง เปนคนเกง คนดี มีระเบียบวินัย รูหนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสังคม 
สวนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2546 : 46-47) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แทนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 ลว 11 กรกฎาคม 2551 โดย
กําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาใหโรงเรียนตนแบบเริ่มใชต้ังแตปการศึกษา 2552 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ 4 และใหใชครบทุกช้ันเรียนตั้งแตปการศึกษา 2554 สําหรับโรงเรียนทั่วไป ใหเริ่มใชต้ังแตปการศึกษา 2553 ใน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 และใชใหครบทุกช้ันเรียน ต้ังแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป การ
พัฒนาหลักสูตรจะกระทําไดตองมีการประเมินหลักสูตร โดยใชผลจากการวัดในแงตาง ๆ ของสิ่งที่ประเมิน นํามาพิจารณา
และสรุปวาคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพไดตามความมุงหมายที่วางไวหรือตองปรับปรุงแกไข (วิชัย วงษใหญ. 
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2540 : 13) สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา คุณารักษ ที่กลาววาการประเมินหลักสูตรถือไดวาเปนวิธีการที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการพัฒนาหลักสูตร เพราะการประเมินหลักสูตรจะทําใหทราบถึงขอบกพรองและขอดีของหลักสูตรวามีการวางแผน
และการดําเนินงานใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไม ควรปรับปรุงในสวนใดเพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณที่สุด 
และไดผลตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวซึ่งในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการประเมินหลักสูตร 
เพราะการประเมินหลักสูตรจะทําใหทราบวาหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการปกครองของ
ประเทศหรือไม (กาญจนา คุณารักษ. 2540 : 271) ผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam, 1969 : 128-136) มาเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในครั้งนี้ เพราะ รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป เปนการประเมินทั้งระบบ เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สําคัญคือ ใชควบคูกับการ
บริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงคการประเมินคือ การใหสารสนเทศที่สําคัญ เพื่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม มุงประเมิน 4 ดานคือ การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) การประเมิน
ปจจัยนําเขา (Input Evaluation ) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation ) และการประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) 

 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ต้ังอยูหมูที่ 9 ตําบลคอโค อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดการเรียนการสอนในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครูผูสอน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผูปกครอง ไดรวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นจากการศึกษาสภาพ
ตาง ๆ ที่เปนปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น มีการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษา ชุมชน 
และใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ ทั้งในดานการกําหนดเนื้อหาสาระ เทคนิควิธีการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียน และการวัดผลประเมินผล เพื่อใหไดหลักสูตรที่ดี มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และตอบสนองความ
ตองการของสังคมและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังที่กําหนดไววาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพตองเปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากขอมูลของสถานศึกษา และชุมชน โดยมีจุดหมายที่จะพัฒนาผูเรียน
ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทย และพลโลก มุงเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2545: 7) โดยเริ่มใชหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา ต้ังแตปการศึกษา2552 และในปการศึกษา 2554 ที่ผานมา มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งถือวาเปนการดําเนินการครบวงจรของการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โดยยังไมมีการการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ อีกทั้งยังไมมีขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรเพื่อไดผลการประเมินสะทอนกลับไปสูแนวทางปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา เพื่อ
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและมีคุณภาพสําหรับสถานศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา อุปกรณและวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินหลักสูตร มีการดําเนินการดังนี้ 
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 2.1 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  ตัวแปรที่จะศึกษาเปนความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา ที่มี

ตอหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโชคเพชรพิทยา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของแดเนียล แอล สตัฟเฟล
บีม (DanailL. Stuffleneam) มาเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร ซึ่งเปนการประเมินแบบครบวงจรครอบคลุมทุก
องคประกอบ อยางมีเหตุผลและเปนระบบและตอเนื่อง การประเมินจะพิจารณาใน 4 ดาน คือ ดานบริบท (Context) ดาน
ปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) 

 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ  
  2.2.1 ประชากร เปนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโชคเพชรพิทยา ไดแก ผูบริหาร 2 คน ครูผูสอน 19 คน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน รวม 30 คน  
  2.2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6 จํานวน 88 คน

และผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6 จํานวน 88 คน ดําเนินการสุมตัวอยาง โดย 
   1) กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. อางถึงใน 

สุวิมล ติรกานันท, 2544 : 177) ไดนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางรวม88 คน 
   2) คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยการหาสัดสวนในแตละหองดวยสูตร ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95 

% ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 
   3) สุมนักเรียนแตละระดับอยางงาย ดวยการจับสลากนกัเรียนตามจํานวนที่คํานวณได 
   4) กลุมตัวอยางผูปกครอง ใชจํานวนจากผูปกครองของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในแตละช้ันรวม 88 คน 
 2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและความพึงพอใจสรางและหาคุณภาพ

ของขอรายการแตละขอในแบบประเมินโดยหาคาความเชื่อมั่นแบบประเมินทั้งฉบับ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha Coefficient – α) ของคอนบราค (Conbrach’s)  (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 96)ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบ
ประเมินฉบับนักเรียนเทากับ .96 ซึ่งถือวาอยูในระดับสูงมาก และไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบประเมินฉบับ
ผูปกครองนักเรียนเทากับ .94 ซึ่งถือวาอยูในระดับสูงมากผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินขึ้น จํานวน 5 ฉบับ สําหรับผูบริหาร 
ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตละฉบับใชรูปแบบคําถามและสาระสําคัญตาม
หลักการประเมินแบบซิปป ทําการประเมินใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

การประเมินผลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) แบบเลือกตอบ ซึ่งแบงระดับ
ความคิดเห็นเปน 5 ระดับ แบงเปน 4 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร  
  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open Ended) 
 จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่

(Frequency) และคํานวณคารอยละ (Percentage) แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 
5 ระดับวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 
99-100)และขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชขอมูลจากงานทะเบียนและวัดผล นํามา คิดคารอยละของนักเรียนที่ผาน
เกณฑการผานการประเมิน จากระดับผลการเรียน ต้ังแต 1 - 4 
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3. ผลการวิเคราะห ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 3.1 ผลการประเมินดานบริบท ซึ่งไดแก จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณ 

เปาหมาย พันธกิจ โครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมินพบวา มีความ
เหมาะสมในระดับมาก เปนผลจากการที่สถานศึกษา ไดกําหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไวอยางเปนระบบ
ภายใตคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรจึงมีความเหมาะสมและความสอดคลองกับสภาพของผูเรียน มีความชัดเจน 
เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สะทอนถึงดานวิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณ ที่สามารถแสดงลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียนไดอยางชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได มีความสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและสภาวะปจจุบัน 
มีการจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ที่มีความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน มีการจัดเวลาเรียนสอดคลองและครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา และดานรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสม ตรงความสนใจและความ
ตองการของทองถิ่น สามารถทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได มีความเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงดังที่ ทาบา (1974 : 424-425) ไดกลาววา องคประกอบของหลักสูตรมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกัน โดยจะครอบคลุมถึงโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมดของหลักสูตร อันประกอบไปดวยจุดมุงหมาย ของ
หลักสูตร เนื้อหาและประสบการณ กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียน และการประเมินผลผูเรียน ซึ่งองคประกอบ
ทั้งหมดของหลักสูตรจะเปนกระบวนการกอใหเกิดความรู ความสามารถ และทักษะที่ผูเรียนสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวิตของตนเองในสังคมตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวตอไป และสอดคลองกับรัชนี นามบัณฑิต 
(2546 : บทคัดยอ) ที่ไดประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแกน เกี่ยวกับองคประกอบดานบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานบริบทมีการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย สอดคลองกันอยูในระดับมาก หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทั้งดานวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค การกําหนดโครงสราง การ
จัดทําสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การออกแบบการเรียนรู การจัดทําระเบียบการวัดผลประเมินผล และการจัดการ
บริหารหลักสูตร มีความสอดคลองในระดับมาก  

 3.2 ผลการประเมินปจจัยเบื้องตน ซึ่งไดแก ศักยภาพของครุผูสอน สื่อการเรียนรู แหลงการเรียนรู และงบประมาณ 
ผลการประเมินพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ครูมีศักยภาพในการสอน ต้ังใจสอน ตรงเวลาและเอาใจใสผูเรียน 
สามารถใชสื่อเทคโนโลยีสูการสอน ประเมินผลไดอยางหลากหลาย ในดานสื่อการเรียนรูนั้น สถานศึกษามีสื่อ เอกสาร 
ตําราที่ใชประกอบการสอนอยางเพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยีทีเอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
และสถานศึกษาไดจัดบรรยากาศใหเปนแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และสถานศึกษาบริหาร
งบประมาณไดครอบคลุมกับภารกิจทุกดานไดอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาสื่อแหลงเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูโดย
ไดรับงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เงินปจจัย -พ้ืนฐาน และการระดมทรัพยากรจากชุมชนซึ่งสอดคลองกับแพร็ทด 
(Pratt. 1980 : 409-413)ที่กลาววา คุณลักษณะผูเรียน การคัดเลือก การกําหนดพื้นความรูพ้ืนฐาน การทดสอบเบื้องตนและ
การจัดสิ่งทดแทนใหผูที่ไมสามารถเรียนไดจะเปนตัวกําหนดหลักสูตรที่ดีและลมัยพร แหลงหลา(บทคัดยอ : 2550)ผลการ
ประเมินปจจัยเบื้องตนพบวาการประเมินดานครูผูสอนสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้งในสวนจํานวน
ครูผูสอน ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในกลุมสาระการเรียนรูสวนการประเมินดานนักเรียนสวนใหญมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากทั้งในดานความรูพ้ืนฐานสําหรับการเรียน มีความสนใจแสวงหาความรูมีความพึงพอใจตอการ
เรียนและการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือรนตอการเรียนมีความรวมมือตอการสรางสรรคกิจกรรมเสริมหลักสูตร มี
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ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมแตผลการประเมินดานนักเรียนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมี
ความรูพ้ืนฐานสําหรับการเรียนและมีความกระตือรือรนตอการเรียนสวนการประเมินดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
แหลงคนควาสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 3.3 ผลการประเมนิดานกระบวนการ ซึ่งไดแก การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู การวัดผลประเมินผลและการมีสวนรวมของชุมชน ผลการประเมินพบวาผลการประเมินดานกระบวนการพบวา 
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนผลจากการที่สถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน 
และมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรแกผูที่เกี่ยวของและสรางความเขาใจกับครูเกี่ยวกับจุดเนนการใช
หลักสูตรสถานศึกษา ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียน จัดกิจกรรมดวยวิธีการที่
หลากหลาย เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม
ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูมีการซอมเสริมใหผูเรียนที่ไมพรอมในดานการเรียน และจัดสอนเสริม พ่ิมค
วามสามารถพิเศษตามศักยภาพของผูเรียนครูใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการประเมินและเปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวม ดังที่ธํารง บัวศรี (2542 : 104–105) กลาววา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ควรคํานึงถึงผลที่เกิดแกผูเรียนใหมี
ความเจริญเติบโต เปนเรื่องสหสัมพันธกันทุกดาน ไดแก ดานรางกาย จิตใจ สังคมและเชาวปญญา ไมเนนดานใดดานหนึ่ง
จนลืมพัฒนาดานอื่น ๆ ดานการวัดผลและประเมินผล มีเครื่องมือที่ใชวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ใช
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลเปนระยะๆ และมีการรายงานผลการเรียนใหผูเรียนและ
ผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ 

 3.4 ผลการประเมินดานผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การอานคิด วิเคราะหและเขียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแมวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 
กลุมสาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  และการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน พบวา อยูในระดับปาน
กลางก็ตาม แตดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน พบวา อยูในระดับมากแสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความใฝเรียนรู มีความเปนอยูอยางพอเพียง มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน มีความรักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ ผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ยังพบวา นักเรียนเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับมากที่สุด ทําใหผลการประเมินอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสงัด อุทรานันท (2532 : 
211-212) ที่กลาววา การสงเสริมใหผูเรียนเปนคนคิดเปน มีความสนใจมีความกระตือรือรน เปนคนกลาแสดงออกในดาน
ความคิดเห็น การไดรับการยอมรับจากกลุมจะเปนการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนทุกดานซึ่งก็หมายรวมถึงดานวิชาการ
ดวย สอดคลองกับวารีรัตน  แกวอุไร (2548: บทคัดยอ) ที่กลาววาดานผลผลิต พบวา คุณภาพผลผลิตหลักสูตรดานความรู
ความคิดและความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรมและ ลักษณะนิสัย และดานทักษะปฏิบัติบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับนรเชษฐ เบาทอง (2550 : บทคัดยอ) กลาววา การประเมินดานผลผลิต พบวาผูบริหาร
สถานศึกษามีความเห็นวานักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นหลาย ๆ ดานตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียนกําหนด เปนคน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 

 3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจตอการใชหลักสูตร
สถานศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนโชคเพชรพิทยาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรและนําหลักสูตรมาใชได
ตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชนถึงแมวามีผูใหความเห็นบางสวนเกี่ยวกับการเปดรายวิชาเพิ่มเติมใหหลากหลาย
กวาที่เปนอยูในปจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตองพัฒนาตอไป หรือการมีสวนรวมของชุมชนที่สถานศึกษาตองให
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ความสําคัญและจัดกิจกรรมรวมกันใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ นิภารัตน ทิพยโชติ (2550 : 125) ที่กลาววาผูบริหาร 
ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก 
โรงเรียนวัดบึงทองหลางเปนโรงเรียนขนาดใหญ   มีความพรอมในทุกดานคอนขางสูงทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
กรรมการสถานศึกษาที่เปนสมาคมผูปกครองและครู ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใน
ทุกดานเปนอยางดีและสอดคลองกับนรเชษฐ เบาทอง (2550 : บทคัดยอ) ที่กลาววา คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึง
พอใจตอการที่ได มีโอกาสใหความเห็นชอบ การกําหนดนโยบาย เปาหมาย การสงเสริมสนับสนุน การนําวิทยากรภายนอก
มารวมจัดการเรียนรู การสืบสานจารีตประเพณี พฤติกรรมและคุณลักษณะนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
สวนความพึงพอใจของนักเรียนตอหลักสูตรสถานศึกษา พบวานักเรียนมีความพึงพอใจการจัดรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย มีการใชสื่ออยางหลากหลาย นักเรียนพอใจกับการใชสื่อ มีการใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญา การจัดกิจกรรมสอดคลองกับความถนัด พอใจในการมีสวนรวมการจัดการเรียน มีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม 
พอใจในการวัดและประเมินผล พอใจในการแนะนําของครู เกิดการเรียนรูอยางเปนสุข เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
พอใจกับการเรียนรูของตนเอง อยูในระดับมาก ยกเวน มีการ แนะแนวหลายรูปแบบ อยูในระดับปานกลาง 

 
4. บทสรุป /สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และในแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1.1 ผลการแสดงความคิดเห็นประเมินดานบริบทของหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน 

ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณในรายละเอียดเปนรายขอ พบวา ทั้ง
ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา เห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีคา เฉลี ่ยสูงสุด  โดยพบวา สามารถนําไปปฎิบัติไดจริง มีความชัดเจนและเขาใจงาย รองลงมาคือ 
วิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณ และเปาหมายมีคาเฉลี่ย นอยที่สุด 

  4.1.2 ผลการแสดงความคิดเห็นดานปจจัยนําเขาของหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน 
ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณในรายละเอียดเปนรายขอ พบวา ทั้ง
ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา เห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องศักยภาพของครูผูสอน โดยมี
คา เฉลี ่ยสูงสุด  โดยพบวา ครูมีความรูในวิชาที่สอน มีความสามารถในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางสูหลักสูตร
สถานศึกษา และมีความสามารถในการถายทอดความรู รองลงมาคือ งบประมาณ และแหลงการเรียนรูมีคาเฉลี่ย นอยที่สุด  

  4.1.3 ผลการแสดงความคิดเห็นดานกระบวนการของหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน 
ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก เมื่อพิจารณในรายละเอียดเปนรายขอ พบวา ทั้ง
ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา เห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องการวัดผลและประเมินผล โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด โดยพบวา มีการกําหนดแนวทางการบริหารท่ัวไป เพื่อสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 
มีการกําหนดแผนปฎิบัติการทํางานของสถานศึกษาชัดเจน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความถนัดและสนใจ
ของนักเรียนและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมาคือ กระบวนการจัดการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด  

  4.1.4 ผลการแสดงความคิดเห็นดานผลผลิต (ผูเรียน) ใชขอมูลเชิงประจักษของงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน
โชคเพชร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการ
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ประเมิน (ผลการเรียนระดับ 1-4) มากที่สุด ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ) นอยที่สุด คือกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา มีจํานวน
นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมากที่สุดในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นอยที่สุด คือกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ดานภาพรวม พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียนที่ผาน
เกณฑในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา    มากที่สุด ผานเกณฑนอยที่สุด คือกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และดาน
ผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมเห็นดวยใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณในรายละเอียดเปนรายขอ พบวา ทั้งผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา 
เห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยพบวา ผูเรียนมีการเขารวมกิจกรรมมาก รองลงมา
คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค และการอาน คิดวิเคราะหและเขียน นอยที่สุด  

 4.2 ขอเสนอแนะ 
  4.2.1 ควรสราง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโชคเพชรวพิทยาใหสอดคลอง เหมาะสมและ

ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเขามามีสวนรวม 

  4.2.2 ควรกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และวิธีการพัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
การใชสื่อ เทคโนโลยี โดยการสงเสริมใหครูเขารับการศึกษา อบรม จัดกิจกรรมนิเทศ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาตนเอง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนตอไป 

  4.2.3 ควรกําหนดเปาหมาย ทิศทางและวิธีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ใหมีคุณภาพทั้งดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรูและความเปนมนุษย 

  4.2.4 ควรจัดหา สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอสําหรับการเรียนรูของครู และ
นักเรียน โดยทั้งครูและนักเรียนสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง 

  4.2.5 ครูควรนํากระบวนการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง นักเรียนและโรงเรียน เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบติังานตางๆของโรงเรียนใหสูงยิ่งขึ้น 

 4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  4.3.1 ควรประเมิน ศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโชคเพชรพิทยาใหได

หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน 
  4.3.2 ควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรรายกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรม
ชัย ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Evaluation 
Model) ตามแนวคิดในการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ประชากรทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 55 
รูป/ คน ประกอบดวยผูบริหาร (พระภิกษุ) จํานวน 8 รูป ผูเช่ียวชาญหลักสูตร (พระภิกษุ) จํานวน 1 รูป ผูเช่ียวชาญหลักสูตร 
(ฆราวาส) จํานวน 1 คน  พระอาจารยจํานวน 10 รูป อาจารย (ฆราวาส) จํานวน 15 คน  และพระนิสิตช้ันปที่ 4 จํานวน 20 
รูป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม 3 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1  ผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญหลักสูตร, ชุดที่ 2 พระ
อาจารย/ อาจารย, ชุดที่ 3 พระนิสิตช้ันปที่ 4 มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.67-1 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 การ

วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ(%) คาเฉลี่ย (Mean : X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 ผลการวิจัยพบวา (1) วัตถุประสงคของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนสงเสริมใหพระนิสิตมี

ความรูความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาและสงเสริมใหพระนิสิตมีความรักและดํารงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน
นานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (2)โครงสรางหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีเรื่องความเหมาะสม
ของการกําหนดเวลาเรียนโดยเฉลี่ยตอเทอมนั้นยังอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นมีขอเสนอแนะวาควรมีการปรับปรุงให
เหมาะสม (3) เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (4) คุณลักษณะของครูผูสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก (5) คุณลักษณะของผูเรียน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนการผานโครงการอบรมธรรมทายาทและผานการ
อบรมพระนวกะนั้นมีความเหมาะอยูในระดับมากที่สุด (6) สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก (7) สถานที่เรียน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (8) กระบวนการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  มี
การเปดโอกาสใหพระนิสิตมีสวนรวมในการวางเกณฑการวัดและประเมินผลอยูในระดับปานกลางเทานั้น มีขอเสนอแนะ
วาควรมีการเปดโอกาสใหพระนิสิตมีสวนรวมในการวางเกณฑการวัดและประเมินผลดวย (9) การบริหารหลักสูตร มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณภาพครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ควรปรับปรุงและ
เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาและประเมินคุณภาพ ทางสถาบันควรสนับสนุนงบประมาณใหพระอาจารยและอาจารยไดฝกอบรม
เทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู หรือใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในชวงปดเทอมในดาน
เทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนในระดับอุดมศึกษาควรศึกษาในเชิงลึกที่จะนําไปสูการปฏิบัติ (10) คุณลักษณะและ
สมรรถนะตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผลสรุปการประเมินความเหมาะสม รายดาน 
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ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต โดยผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญหลักสูตร, พระอาจารย, อาจารย, 
พระนิสิตช้ันปที่ 4  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน 

 
คําสําคัญ  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย จ.ปทุมธานี  
 

 
Abstract 

 
The purpose of this study was to evaluate the curriculum of Bachelor of Buddhism in Dissemination, Faculty of 

Buddhism, Dhammachai Institute. The model of curriculum evaluation was CIPP Model by Stufflebeam focusing on 
aspects of context, input, process and product. The sample were 55 consisted of 8 administrators(monks), a  curriculum 
instructional specialist(secular),  a curriculum instructional specialist(monk), 10 teachers(monks), 15 teachers(seculars) 
and 20 students who were in the 4th year(monks). The research instruments were 3 sets of questionnaires involving 
1.questionnaire for administrators aspects, 2.questionnaire for curriculum instructional specialists, and 3.questionnaire for 
teachers. The content validity of the questionnaires was 0.67-1 and the value of reliability was 0.88. The collected data 

were analyzed by percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D). 
The findings revealed that 1) the curriculum objectives were at a high level including encourage the learners to 

have knowledge and capacity for Dissemination of Buddhism, and encourage the learners to love and preserve Buddhism 
sustainably. 2) The curriculum structure was considered appropriate at a high level but an adequacy of learning period in 
each semester was considered appropriate at a moderate level. Hence, it was suggested that the curriculum should be 
improved properly. 3) Curriculum contents were considered appropriate at a high level. 4) The attributes of instructors 
were considered appropriated at a high level. 5) The attributes of learners were considered appropriated at a high level. In 
addition, learners who have participated in Buddhist camps were considered appropriated at a high level. 6) Learning 
materials were considered appropriated at a high level. 7) Classrooms were considered appropriated at a high level. 8) 
Learning Process was considered appropriated at a high level. In fact, the participation of learners in creating assessment 
rubrics was considered appropriated at a moderate level. It was suggested that students should also be encouraged in 
making rubrics. 9) Curriculum management was considered appropriated at a high level but the activities in development 
and assessment of instructors were considered appropriated at a moderate level. It was suggested that the institute should 
support the budgets to develop teachers’ teaching instructions and methods. A workshop should be held at the end of 
semester relevant the instruction techniques for teaching in the university in-depth that can lead into practical. 10) 
Attributes and capacity according the curriculum objectives were considered appropriated at a high level. The results of 
the evaluation in aspects of context, input, process and product by administrators, curriculum instructional specialists, 
teachers and learners were considered appropriate at a high level. 
 

KEYWORDS: BACHELOR OF BUDDHISM, DISSEMINATION DHAMMACHAI INSTITUT 
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1. บทนํา 
 (สถาบันธรรมชัย, 2552: 1-3) จากหนังสือคูมือนิสิตระดับปริญญาตรีสถาบันธรรมชัย ไดกลาวไววา สถาบันธรรม

ชัยต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อวางแผนดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแกพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย 
หลักสูตรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Buddhism) ซึ่งสถาบันธรรมชัยได
เปดหลักสูตรสาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร  เปนหลักสูตรที่มุงใหนิสิตเปนพระที่มีความรูความสามารถในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการเรียนการสอนวิชาการเขียนหลักสูตร วิชาการเทศนสอน วิชาการผลิต
สื่อเพื่อการเทศนสอน วิชาการบริหารองคกรพระพุทธศาสนาเปนตน สาขาเผยแผ  มีขึ้นในป พ.ศ.2541โดยภาควิชาเผยแผมี
หนาที่รับผิดชอบวิชาที่อยูในหมวดที่ใชศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผและดูแลการศึกษาของพระนิสิตผูศึกษาในสาขาเผยแผ
ทั้งหมด โดยทําหนาที่จัดหาพระอาจารย อาจารย มาถวายความรู, เปนที่ปรึกษาของพระนิสิตในสาขาเผยแผ และจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวกับดานการเผยแผของสถาบัน  วัตถุประสงคของสาขาวิชาเผยแผ  1) เพื่อใหพระนิสิตมีความรูความสามารถใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ  2) เพื่อใหพระนิสิตมีความรูความสามารถดานบริหารจัดการ
องคกรที่ตนรวมทํางานอยูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   3) เพื่อใหพระนิสิตมีความรักและดํารง
พระพุทธศาสนาใหยั่งยืนนาน  

 การประเมินหลักสูตรเปนความสําคัญจําเปนเพื่อใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพสังคมปจจุบัน ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สถาบันธรรมชัยไดเปดสอนตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบัน ซึ่งได
ดําเนินการสอนมาแลวเปนระยะเวลา 15 ป มีพระบัณฑิตจบการศึกษาไปแลว 11 รุน มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลว เมื่อป 
พ.ศ.2552 ปจจุบันยังไมมีการประเมินอยางเปนระบบ ผูวิจัยมีความสนใจในการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา
เผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย เพื่อผูวิจัยจะไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนี้ตอไป 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / เคร่ืองมือและวิธีการวิจัย 
 วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย ใน

ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ประชากรที่ใชในการวิจัย มีทั้งหมด 55 คน/รูป ประกอบดวย 
ผูบริหาร จํานวน 8 รูป ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร (พระภิกษุ) จํานวน 1 รูป ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร (ฆราวาส) จํานวน 1 คน 
พระอาจารย จํานวน 10 รูป อาจารย (ฆราวาส) จํานวน 15 คน พระนิสิตที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 20 รูป ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับจากการวิจัย (1) เปนขอมูลสําหรับผูบริหารและฝายวิชาการ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต  สาขาเผยแผ คณะพทุธศาสตร  สถาบันธรรมชัย  (2) ทําใหทราบขอมูลการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิตของหลักสูตร  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป (3) เปนแนวทาง
ในการประเมินหลักสูตรสาขาอื่นๆ ของสถาบันธรรมชัยตอไป 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การวิเคราะหเอกสาร แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ชุด ตามลักษณะของกลุม
ตัวอยาง คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ, ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับพระอาจารย/อาจารย, ชุดที่ 3 
แบบสอบถามสําหรับพระนิสิต และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured Interview) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient -α ) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

  ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะหคา IOC ผลที่ได เทากับ 0.67 - 1.00 ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามใหกับผูบริหาร จํานวน 2 รูป อาจารย จํานวน 1 คน พระอาจารย 1 รูป ตรวจสอบแบบสอบถาม และพระนิสิต
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ช้ันปที่ 3 จํานวน 30 รูป ทดลองใช (Try Out) หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวิเคราะห พบวา มีคาอยูที่ 0.88 

 
3. ผลการวิเคราะห   
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญหลักสูตร พระอาจารย อาจารยที่เปนฆราวาส นั้น

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 28 รูป/ คน คิดเปนรอยละ 80 มีอายุระหวาง 20-35 ป จํานวน 22 รูป/ คน คิดเปนรอยละ 62.9 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 23 รูป/ คน คิดเปนรอยละ 65.7 มีประสบการณทํางาน 1-15 ป จํานวน 30 รูป/ คน คิด
เปนรอยละ 85.7 ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 8  รูป/ คน คิดเปนรอยละ 22.8 ตําแหนงผูเช่ียวชาญหลักสูตร 2 รูป/ คน คิดเปน
รอยละ 5.7 ตําแหนงพระอาจารย จํานวน 10 รูป คิดเปนรอยละ 28.6 ตําแหนงอาจารย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 42.9 

  ผลสรุปการวิเคราะหขอมูล การประเมินความเหมาะสม ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิตของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย โดยภาพรวมพบวา พิจารณาตาม

กรอบการประเมิน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.02) พิจารณาตามประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก ( X  = 4.04) พิจารณาตามผูตอบแบบสอบถามโดยผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ อยูในระดับมาก ( X  = 3.97) พระ

อาจารย, อาจารย อยูในระดับมาก ( X  = 4.11) และพระนิสิตช้ันปที่ 4 อยูในระดับมาก ( X  = 4.00) 
  การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย จ.ปทุมธานี เมื่อพิจารณา

ตามกรอบการประเมิน 4 ดาน พบวา มีดังนี้ (1) ดานบริบทของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก X  = 

4.12) โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ วัตถุประสงคของหลักสูตร ( X  = 4.27) โครงสรางของหลักสูตร ( X  = 3.90) 

เนื้อหาของหลักสูตร ( X  = 4.19) พิจารณาวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก รองลงมาคือ เนื้อหาของ

หลักสูตรและโครงสรางของหลักสูตรตามลําดับ (2) ดานปจจัยนําเขา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  = 4.00) 

โดยมีประเด็นการประเมินดังนี้ คุณลักษณะของครูผูสอน ( X  = 4.15) คุณลักษณะของผูเรียน ( X  = 4.12) สื่อและอุปกรณ

การเรียนการสอน ( X  = 4.05) สถานที่เรียน ( X  = 3.68) พิจารณาวา คุณลักษณะของครูผูสอนมีความเหมาะสมมาก 
รองลงมาคือ คุณลักษณะของผูเรียน สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน และสถานที่เรียนตามลําดับ (3) ดานกระบวนการ 

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  = 3.83) โดยมีประเด็นการประเมินดังนี้ กระบวนการเรียนการสอน ( X  = 

3.91) การบริหารหลักสูตร ( X  = 3.75) พิจารณาวา กระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก รองลงมาคือ การ

บริหารหลักสูตรตามลําดับ (4) ดานผลผลิต พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  = 4.24) โดยมีประเด็นการประเมิน

คือ คุณลักษณะและสมรรถนะตามจุดมุงหมาของหลักสูตร X  = 4.24) 
 
4. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
  ผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมโดย

ภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ (1) วัตถุประสงคของหลักสูตร พบวาผูบริหาร, 
ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา หลักสูตรมีความชัดเจน
และเขาใจงายสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร อีกทั้งมีการสงเสริมเรื่องตอไปนี้ คือ สงเสริมใหพระนิสิตมีความรู
ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนา สงเสริมใหพระนิสิตมีความรูความสามารถดานบริหารจัดการองคกรที่ตนรวม
ทํางานอยู และสงเสริมใหพระนิสิตมีความรักและดํารงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนนาน (2) โครงสรางของหลักสูตร พบวา
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ผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา โครงสราง
ของหลักสูตรมีความเหมาะสมของการกําหนดเวลาเรียนโดยเฉลี่ยตอวัน การกําหนดหนวยกิตที่ตองเรียนตลอดหลักสูตร 
การกําหนดจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาบังคับพื้นฐาน แตเห็นวาการกําหนดเวลาเรียนโดยเฉลี่ยตอเทอมนั้นยังอยูระดับ
ปานกลาง ตองปรับปรุงใหเหมาะสมมากขึ้น มีความเหมาะสมของการกําหนดจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
และในการจัดรายวิชาเพิ่มเติมนั้นสอดคลองกับความถนัดและความตองการของผูเรียน แตมีขอเสนอแนะจากคําถาม
ปลายเปดวา ควรปรับเวลาคาบเรียนตอวันที่ยาวนานเกินไป ทําใหไมเอื้อตอการเรียนรู (3) เนื้อหาของหลักสูตร พบวา
ผูบริหาร,ผูเช่ียวชาญ,พระอาจารย/ อาจารย ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา เนื้อหาวิชากับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลอง แตละรายวิชามีจํานวนหนวยกิตที่เหมาะสม มุงเนนใหผูเรียนมีการพัฒนาการ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร สาระ,เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพปจจุบันเปน
ประโยชนตอพระนิสิต โดยเฉพาะดานการนําไปใช แตมีขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดวา ควรเพิ่มวิชาปรัชญาตะวันตก 
และปรัชญาตะวันออก,วิชาศาสนาพราหมณ-ฮินดู: ปรัชญาเวทานตะ, วิชาปรัชญาจีน : ปรัชญาเตา เพื่อเปนพื้นฐานในการ
วิเคราะหพุทธธรรมและการตีความแนวคิดตางๆ ที่ปรากฏรวมกันอยูในพุทธศาสนา เพื่อประโยชนในการเผยแผศาสนาและ
เพื่อความเขาใจในหลักคําสอนไดดี นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะวาหลักสูตรควรเนนใหวิเคราะหหลักธรรมในพระไตรปฎก 
เนนการศึกษาดานภาษา-วัฒนธรรม ใหมากกวาเดิมเพื่อการนําไปใชไดจริง 

  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมโดย
ภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ (4) คุณลักษณะของครูผูสอน พบวาผูบริหาร, 
ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา ครูผูสอนมี
การเตรียมการสอนที่เปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชา เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา มีความรูในเนื้อหาวิชาที่
สอนเปนอยางดี และมีความสามารถในการกระตุนใหพระนิสิตคิดวิเคราะหคนควาความรูใหมๆ อยูเสมอ รับฟง, 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระนิสิตดวยความเสมอภาค แตมีขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดวาควรมีอาจารยผูเช่ียวชาญ
ในดานนั้นๆ หรือรายวิชานั้นใหมากขึ้น มีการพัฒนาผูสอนอยางตอเนื่อง (5) คุณลักษณะของผูเรียน พบวาผูบริหาร, 
ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา ในการรับ
พระนิสิตเขาศึกษาตองผานโครงการอบรมธรรมทายาทและผานการอบรมพระนวกะมีความเหมาะสมอยูระดับมากที่สุด มี
ความรูพ้ืนฐานเพียงพอสําหรบัการเรียนตามระดับช้ัน ทุมเทเวลาและตั้งใจในการศึกษาอยางสม่ําเสมอจนสําเร็จหลักสูตร อีก
ทั้งมีความมีระเบียบวินัยในตนเอง (6) สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน พบวาผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, 
พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนมีคุณภาพ สื่อ
เทคโนโลยีมีความทันสมัย สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของผูเรียนมีความสะดวกใน
การเบิก-ยืม-คืนไดตามความเหมาะสมและไดรับการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนรูของพระนิสิต 
(7) สถานที่เรียน พบวาผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอ
คนพบจากการวิจัยพบวา ขนาดหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนพระนิสิต รูปแบบการจัดหองเรียนและบรรยากาศในหองเรียน
เอื้อตอการเรียนรูของพระนิสิตรวมถึงสิ่งแวดลอมบริเวณรอบหองเรียนดวย มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เรียนใหเหมาะสม
กับการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ แตจากการสัมภาษณผูบริหารและจากขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด ควรขยายเพิ่ม
หองเรียนใหเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากมีพระนิสิตเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปการศึกษา 

  ผลการประเมินดานกระบวนการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมโดย
ภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ (8) กระบวนการเรียนการสอน พบวาผูบริหาร, 
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ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัยพบวา มีการช้ีแจง
แผนการสอน วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑการวัดผลอยางชัดเจน  การวัดและประเมินผลมี
หลักเกณฑ มาตรฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เปดโอกาสใหพระนิสิตมีสวนรวมในการวาง
เกณฑการวัดและประเมินผล มีการรายงานและการประเมินผลใหผูบริหารทราบเปนระยะ แตมีขอเสนอแนะจากคําถาม
ปลายเปดวา ควรเพ่ิมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ใหเหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
และจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษากอนและหลังการเรียนจบหลักสูตรทางภาษา ตองมีการเพิ่มการศึกษามิติใหมๆ 
มาทดลองกับการเรียนการสอนแทนการสอนแบบเกาๆ การเรียนภาษาตางประเทศยังไมนาสนใจเทาที่ควร (9) การบริหาร
หลักสูตร พบวาผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจาก
การวิจัยพบวา มีการจัดตารางการเรียนการสอนอยางเหมาะสม มีกิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณภาพครูผูสอน มีการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม จัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารหลักสูตรอยางเพียงพอ  มีเพียงการใหขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกพระนิสิตอยูในระดับปานกลางเทานั้น และมีขอเสนอแนะ
จากคําถามปลายเปดวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาดานการบริหารเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่องมากกวานี้ 

  ผลการประเมินดานผลผลิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมโดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ (10) คุณลักษณะและสมรรถนะตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
พบวาผูบริหาร, ผูเช่ียวชาญ, พระอาจารย/ อาจารย, พระนิสิต ใหความเห็นวามีความเหมาะสมมาก ขอคนพบจากการวิจัย
พบวา พระนิสิตมีความรูความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนามากขึ้นมีความตั้งใจที่จะนําความรูที่ไดรับไปเผยแผ
ตอไป พระนิสิตมีความรูความสามารถดานบริหารจัดการองคกรที่ตนรวมทํางานอยูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น สามารถใหคําแนะนําดานพุทธศาสนาแกเพื่อนสหธรรมิกและประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปแกไขปญหาในชีวิต และ
พระนิสิตมีความตองการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูอยางยั่งยืน เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แตจากการ
สัมภาษณผูบริหารในการนําไปใชนั้นมีจุดที่ตองปรับปรุงเนื่องจากตองใชประสบการณ การปรับตัวใหเขากับสภาพนั้นๆ 
และขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดวาควรเนนใหพระนิสิตสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริงในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

  สรุปวาการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแผ คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย จ.ปทุมธานี โดย
วิธีการประเมินตามแนวคิดของ สตัฟเฟลบีม หรือ CIPP Model ผลรวมปรากฏวาหลักสูตรนี้อยูในระดับมากทุกดาน 

  ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
  เพื่อการนําผลการวิจัยไปใช ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา  หลักสูตรควรมีการปรับปรุงในเรื่อง โครงสรางของ

หลักสูตร, กระบวนการเรียนการสอน, การบริหารหลักสูตรดังนี้ 
  1. ดานโครงสรางของหลักสูตรในการกําหนดเวลาเรียนโดยเฉลี่ยตอเทอม ควรปรับปรุงใหมีเวลาเรียนมากขึ้น

  2. ดานกระบวนการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหพระนิสิตมีสวนรวมในการวางเกณฑการวัดและประเมินผล
รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นดวย 

  3. ดานการบริหารหลักสูตรควรเพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณภาพครูผูสอนโดยทางสถาบันควร
สนับสนุนงบประมาณ ใหพระอาจารยและอาจารยไดฝกอบรมเทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู เชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในชวงปดเทอม เรื่องเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนแบบตางๆ ใน
ระดับอุดมศึกษาสามารถนําไปสูการปฏิบัติตอไป    
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  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสาขาอื่นๆ คือ สาขาพุทธศาสตร สาขาเทคโนโลยีการเผยแผ  เพื่อ

จะสามารถเปรียบเทียบระหวางสาขาและทราบรูปแบบของการเรียนการสอนของพระนิสิตดวย และยังทราบขอมูลที่จะเปน
ประเด็นในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

2.ควรมีการวิจัยความพึงพอใจของพระนิสิต และความพึงพอใจของอาจารยที่เชิญมาสอนจากภายนอกสถาบัน 
เพื่อจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษารายวิชาที่เหมาะสมกับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รายวิชาที่ทันยุคสมัยในสภาพปจจุบันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพของการนําไปใชไดดียิ่งขึ้น  
 
เอกสารอางอิง 
สถาบันธรรมชัย. คูมือนิสิต ระดับปริญญาตรี สถาบันธรรมชัย ปการศึกษา 2552 : กรุงเทพฯ, 2552.  
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การศึกษาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

COMPUTER LEARNING MANAGEMENT IN SUBJECT AREA OF CAREER AND TECHNOLOGY GRADE 6 IN 
PRIMARY SCHOOL UNDER SUPHANBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
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---------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ประชากรที่ศึกษา คือ 
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จํานวน 111 คน 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  สถิติที่ใช ไดแก  คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบคาที และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยปรากฏวา :  การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  พบวา ในภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามระดับคาเฉลี่ย คือ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู  การใชสื่อการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการวัดผลและประเมินผล และ  การเปรียบเทียบการ
จัดการการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จําแนกตาม
ประสบการณการสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา พบวา ในภาพรวม และรายดาน มีระดับการปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ :  การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร,  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ช้ันประถมศึกษาปที่ 6, สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study and compare the computer learning management in subject area of 
career and technology with grade 6 students in primary school under  Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2.  
The population of this research was 111 computer teachers in the primary school under Suphanburi Primary Educational 
Service Area Office 2. The questionnaire was used as the instrument. The  statistics in  this  research  were  frequency,  
percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test, and  one - way Analysis of Variance. 
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The  overall and each aspect performances of the computer learning management in subject area of career and 
technology of grade 6 students were found to be at the high level, ranking according to the mean as follows; designing of the 
learning administration, using mass media learning, arrangement of learning activities, and the measurement and 
evaluation. There was no different in comparisons of the computer learning management in subject area of career and 
technology classified by computer teaching experiences  and the graduated fields, both in the overall and each aspect. 

 
KEYWORDS: COMPUTER LEARNING MANAGEMENT, SUBJECT AREA OF CAREER AND TECHNOLOGY,  

GRADE 6, SUPHANBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
1.  บทนํา 

การใชคอมพิวเตอรมีความสําคัญมากในสังคมปจจุบัน เนื่องจากคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในทุกวงการ 
สังคมรอบๆ ตัวมีคอมพิวเตอรเขามาเกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนการใชบริการดานตาง ๆ เชน ธนาคาร คมนาคม 
หางสรรพสินคา ประชาชนทุกคนจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานที่จะไปใชบริการเหลานั้นโดยมุงพัฒนาความรูเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรในวงการศึกษาพบวา  รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางมากเพราะเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
ใหความรูพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเพื่อแสวงหาความรู ทั้งในเรื่องชีวิตประจําวัน และเรื่องการเรียนซึ่งจะทํา
ใหเปนคนทันตอเหตุการณทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการ
ใชคอมพิวเตอรในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใหเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดย
กําหนดใหเรียนรูในกลุมสาระที่ 2 และสาระที่3  โดยเฉพาะในสาระที่ 3  หลักสูตรไดกําหนดใหเรียนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอร ซึ่งนับวาเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับผู เรียนที่จะเขาใจและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับโอกาสที่จะเรียนรู จากประสบการณของผูวิจัย
ที่มีสวนเกี่ยวของในการใหความรูคอมพิวเตอรแกนักเรียน พบวายังมีปญหาและอุปสรรคหลายเรื่อง เชน ความรูพ้ืนฐานของ
ผูเรียน จํานวนคอมพิวเตอรไมพอเพียง และประสบการณของครูผูสอน ซึ่งจะสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนไมเปนไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด  (ตัวช้ีวัดช้ันปประถมศึกษาปที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งเปนช้ันที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและจะกาวไปสูการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนตอไป คอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เรียนและเปนประโยชนในการศึกษาตอไป ขอมูลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงรูปแบบและกระบวนการ
จัดการการเรียนรูที่ครูนํามาใช อีกทั้งยังเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนรู ตลอดทั้งปญหา
และอุปสรรคตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรทั ้งในเรื่องเกี ่ยวกับ
ครูผู สอน   ผูเรียน   การใชสื ่ออุปกรณ  เพื ่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด 
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2. ขั้นตอน/อุปกรณและวิธีการ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื ่อศ ึกษาการจ ัดการเร ียนรู คอมพิวเตอร   กลุ มสาระการงานอาช ีพและเทคโนโลย ี  ของคร ูผู สอน

คอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร  กลุ มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของครูผูสอน
คอมพิวเตอรระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
2 จําแนกตามประสบการณการสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุ มเปาหมาย  คือ  ครูผู จ ัดการเร ียนรู คอมพิวเตอร ในโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน  111 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 27 คน ปการศึกษา 2555 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามสําหรับครู 1 ฉบับและแบบสัมภาษณสําหรับครู 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณสําหรับ

นักเรียน 1 ฉบับ   
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนด

ตัวแปร  และกําหนดขอคําถาม  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร ในโรงเรียน
ประถมศึกษา แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเบื้องตน และมีการปรับปรุง
แกไขแลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของเนื้อหา และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความ
สอดคลอง  0.6 – 1.0  

การทดลองใชแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุง
แกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับครูที่สอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 จํานวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอ
นบาคไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.948      

นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  แลวพิมพฉบับสมบูรณสําหรับนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูลกับครูผูสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
พรอมทั้งสัมภาษณครูและนักเรียนในโรงเรียนแกนนํา  3  โรงเรียน  จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล 
โดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  รารอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)   

 
3. สรุปผลการวิจัย 

ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6  พบวา ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามระดับคาเฉลี่ย คือ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู  การใชสื่อการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการวัดผลและประเมินผล 
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การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6 จําแนกตามประสบการณการสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา พบวา  ภาพรวม และรายดาน มีระดับ
การปฏิบัติการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 
4.  อภิปรายผล 

ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6  พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ทุกโรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร ซึ่ง
เปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  จึงไดมีการเตรียมความพรอมใหกับครูผูสอน  สงเสริมความรูใหกับครูผูสอน โดยการจัดอบรม  ศึกษาดู
งาน  เพื่อใหมีความรูความสามารถมากขึ้นและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เนื่องจากครูที่จะตองรับผิดชอบใน
การจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรสวนใหญไมไดจบการศึกษาดานคอมพิวเตอรโดยตรง  แตมีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะการใชโปรแกรมพื้นฐานมาชวยในการปฏิบัติหนาที่  จึงไดรับการพิจารณาจากผูบริหารใหสอนวิชา
คอมพิวเตอร  ดังนั้นการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนจึงตองสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ดังที่ เสริม
ศักดิ์  บุตรทอง (2548 : 28) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการทั้งมวลของการจัดประสบการณตาง ๆ ใหกับ
ผูเรียน โดยครูผูจัดการเรียนรู และผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมทั้งในหองและนอกหองเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรูดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพนาสนใจและผูเรียนมีความรู ความสามารถและลักษณะตางๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว และ
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 28) กลาววา การจัดการเรียนรู เปนสภาพการเรียนรูที่เกิดขึ้น เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายหรือ
จุดประสงคการจัดการเรียนรูที่กําหนด มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหา และสภาพแวดลอมการเรียนรูตางๆ จึงเปนความสามารถ และทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิผล สอดคลองกับผลการวิจัยของ เลอลักษณ  โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี มีการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร โดยภาพรวมในระดับมาก 
และสอดคลองกับ ธงชัย  ถิตยฉาย  (2544 : 75) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานในโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ในโรงเรียนขนาดใหญ 
และโรงเรียนขนาดกลาง โดยรวมมีการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
โดยรวมและดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก 

สําหรับดานการออกแบบการจัดการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เนื่องจากสิ่งที่ครูผูสอนให
ความสําคัญกับการจัดเนื้อหาสาระที่คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนและมีความทันสมัย  มีการออกแบบการเรียนรูให
ครอบคลุมจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยใหการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน และใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับมาใชไดจริง สอดคลองกับ ประทีป      ปนวงค (2551) กลาววา การที่จะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค ครูผูสอนควรพิจารณาเลือกใชเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และใน
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรไมสามารถนําทฤษฎีการจัดการเรียนรูวิธีใดวิธีหนึ่งมาจัดการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จได ครู
ควรพิจารณาถึงมาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนการสอนและเนื้อหา  และตองนําเอาทฤษฎีการสอนอยางหลากหลาย
มาผสมผสานกันแลวประยุกตใชกับการสอนของตน  โดยคํานึงถึงธรรมชาติของวิชา แลวใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ หากผูเรียน
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พบปญหาและมีขอซักถาม  ครูควรอธิบายใหผูเรียนเขาใจทันที อีกทั้งการที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนที่เรียนรูและเขาใจได
เร็วไดอธิบายใหกับเพื่อนรวมเรียนไดรูไดเขาใจจะเปนการชวยใหนักเรียนคนนั้นไดเกิดการเรียนรู สอดคลองกับ เลอลักษณ  
โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี มีการ
จัดการเรียนรูคอมพิวเตอร  ดานการออกแบบการจัดการเรยีนรูในระดับมาก 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องจาก ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 
สงเสริมใหผูเรียนไดคนควาหาความรูอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการความรู กระตุนใหผูเรียนไดคิด 
วิเคราะห และสังเคราะหความรู ใหผูเรียนไดปฏิบัติและนําความรูไปใชไดจริง โดยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรที่ดีนั้น 
ผูสอนควรจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนที่เปนประสบการณตรง การสอนคอมพิวเตอรควรสอนทฤษฎีนอย ฝก
ปฏิบัติการมาก เนื่องจากนักเรียนนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรยอมตองการใชเครื่องมากกวาจะฟงคําอธิบายจากครู ถา
จําเปนตองสอนทฤษฎีไมควรใชเวลามาก อธิบายเฉพาะทฤษฎีที่จําเปนที่ตองใชในครั้งนั้นๆ แลวจึงลงมือปฏิบัติการ ถา
ผูเรียนคนใดพบปญหาและมีขอซักถาม ผูสอนควรเขาไปอธิบายที่เครื่องโดยตรงจะดีกวา สอดคลองกับผลการวิจัยของ มาลี  
สินเสือ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูมีการปฏิบัติดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เลอลักษณ  โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ดานการใชสื่อการเรียนรู พบวา ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องจาก วิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาที่ตองใช
สื่อที่มีราคาสูง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  ซอฟตแวร และระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพ  การเรียนแตละครั้งตองใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากเครื่องคอมพิวเตอร  ครูจึงตองมีการวางแผนการใชสื่อการเรียนรูเปนอยางดี  โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องกอนใชงาน  จัดผูเรียนใหลงปฏิบัติทุกคน และตองมีการบริหารจัดการใชสื่อที่มี
อยูอยางคุมคา เพราะสื่อการเรียนรู เปนสิ่งที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหกระบวนการเรียนรูดําเนินไปสู เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ วิธีการ และกิจกรรม ซึ่งไดเลือกมาใชชวยในการถายทอดความรูจาก
ครูไปสูผูเรียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรูเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนหรือเปนตัวกลางที่ทํา
ใหการเรียนรูบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ โดยชวยเราความสนใจ ประหยัดเวลา และใหประสบการณที่
มีคุณคาแกผูเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ เลอลักษณ  โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ดานการจัดสื่อการเรียนรูมีการปฏิบัติระดับมาก 

ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา ภาพรวม มีการปฏิบัติระดับมาก เนื่องจาก การวัดและประเมินผล เปนขั้นตอน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ที่ทาํใหครูผูสอนและผูปกครองทราบวา  ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด  
ซึ่งผลที่ไดจากการวัดผลและประเมินผลครูผูสอนสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถมากขึ้น 
โดยในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูมาก
ที่สุด และใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การบันทึกพฤติกรรมผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดผลและ
ประเมินผล และมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนระยะๆ สอดคลองกับผลการวิจัยของ เลอลักษณ  
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โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ดาน
การวัดผลและประเมินผล ระดับมาก 

การเปรียบเทียบการจัดการเรยีนรูคอมพิวเตอร  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของครูผูสอนคอมพิวเตอร
ระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณการสอนคอมพิวเตอร และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา มีประเด็นอภิปรายผล  คือ ครูผูสอนที่มี
ประสบการณการสอนคอมพิวเตอรตางกัน มีระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูในวิชาตางๆ  
ครูผูสอนตองทําความเขาใจรายละเอียดของรายวิชาตางๆ  โดยการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาสาระของหลักสูตร  วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กําหนดวิธีการสอน  และสื่อการเรียนรู รวมถึงหาวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและผูเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของสุมาลี  พวงคํา (2546 : 103) พบวา ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  เขต
การศึกษา 1 ที่มีประสบการณทางการสอนตางกัน  มีการจัดกระบวนการเรียนรูไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ เลอลักษณ  โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ ตางกัน มีการ
จัดการเรียนรูคอมพิวเตอร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

ครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางกัน  มีระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  เนื่องจาก ครูผูสอนในทุกโรงเรียนไดรับการ
สงเสริมความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการเขารับการอบรมพัฒนาความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้
ครูผูสอนไดมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองจากการสืบคนในหองสมุดและอินเตอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ เลอลักษณ  โอทกานนท (2547 : 84) ศึกษา สภาพการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวา ครูผูสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาตางกัน มีการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 
5.  ขอเสนอแนะ 

1) ดานการออกแบบการเรียนรู ครูผูสอนควรออกแบบการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด
แกปญหา เชน  มอบหมายงานใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ  กําหนดชิ้นงานที่นักเรียนไดประยุกตความรูมา
ใช เปนตน 

2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีการบูรณาการเนื้อหาสาระกับ
รายวิชาอื่นๆ   

3) ดานการใชสื่อการเรียนรู ครูผูสอนควรหาสื่อที่ชวยเสริมสรางความรูใหกับผูเรียน เชน วิดีทัศน  การใชบทเรียน
คอมพวิเตอรชวยสอน  บทเรียนออนไลน  

4) ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  ครูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนรูผลการเรียนรูของตนเอง  มีการรายงาน
ผลการเรียนรูนักเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ และนําผลการประเมินมาพัฒนาใหการเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารอางอิง 
ธงชัย  ถิตยฉาย.  “การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
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บทคัดยอ 
 

   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานพญาวัง  ใชรูปแบบการประเมินแบบ
ซิปปโดยมุงเนนการประเมิน  4  ดาน คือ  ดานบริบท  ดานปจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต  ประชากรและกลุม
ตัวอยางไดแก  ผูบริหาร โรงเรียน  5  คน  ครูผูสอน  5  คน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  108  คน  ผูปกครองนักเรียน  108 คน   
และผูแทนชุมชน  43  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยหาคา IOC  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  คาเฉลี่ย  และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  4  ดาน พบวา  ระดับความเหมาะสมของดานบริบท  ดานปจจัย
เบื้องตน  และดานผลผลิต  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ผานเกณฑการประเมิน  สวนดานกระบวนการ พบวา  ระดับ
ความเหมาะสมอยูในระดับนอย  ไมผานเกณฑการประเมิน  เมื่อพิจารณารายขอของดานตางๆ พบวา (1) ดานบริบท  ผลการ
ประเมินดานบริบทในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  จุดที่ควรพัฒนาคือ  การ
ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  (2)  ดานปจจัยเบื้องตน  ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน
ในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  จุดที่ควรพัฒนาคือ  ควรมีการจัดหา  เลือก  
พัฒนาสื่อ  แหลงเรียนรู  หองสมุดใหมีความสะดวกในการคนควาหาขอมูล  และการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู    
โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม  (3)  ดานกระบวนการ  ผลการประเมินดานกระบวนการในภาพรวม  หลักสูตร
สถานศึกษามีความเหมาะสมระดับต่ํา  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  จุดที่ควรพัฒนาคือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
หลักสูตรควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน  มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการคิดอยางหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใชเครื่องมือ  วิธีการ  การกําหนดเกณฑในการวัดและ
ประเมินผลใหชัดเจนและเหมาะสม  สอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา  นอกจากนั้นกิจกรรมในหลักสูตรควรสงเสริมให
นักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  และใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  (4)  ดานผลผลิต  ผลการ
ประเมินดานผลผลิตในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน  จุดที่ควรพัฒนาคือ  ควรมี
การประชาสัมพันธความสําเร็จของนักเรียน  นําผลงานของนักเรียนแสดงใหชุมชน ผูปกครอง  และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบ  เพื่อความภาคภูมิใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา, พืชสมุนไพรทองถิ่น, การกําจัดศัตรูพืช, กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
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Abstract 
 
   The purpose of the research was to evaluate school curriculum in subject area of occupations and technology about 

the use of local herbs as pesticides in M.1 at Banpayawang school by using the CIPP Evaluation Model in 4 aspects: 
context, input, process, and product. Population and sample of 357 consisted of 5 administrators, 5 teachers, 108 students, 
108 parents of students and 43 community representatives. The research instruments were 5 questionnaires which were 
analyzed using IOC. The collected data were validated using mean and standard deviation. The results of evaluation of the 
school curriculum: regarding, context, input, and product  were considered appropriate at middle level that passed the 
evaluation criteria, whereas the result of evaluation of the school process was considered  appropriate at low level which 
did not pass the evaluation criteria. In considering the details in each component it was found that (1) The aspect of context 
evaluation, the content should be updated to suit the changing condition in the present. (2) The aspect of input evaluation, 
the development regarding the learning sources, libraries and environment conducive to learning should be made and 
stakeholders should be involved. (3) The aspect of process evaluation, the development was expected about learning 
activities that students should be encouraged to work together, be ethical, use variety of thinking and processes learning 
assessment methods must be clearly identified and consistent with learning objectives. In addition, the learning activities 
should encourage students to seek knowledge from a variety of sources, and students should learn by themselves. (4) The 
aspect of product evaluation, the school should publicize achievement of students, exhibit students’ work to community, 
parents, and other stakeholders and the success should be shared by all involved. 

 
KEYWORDS : EVALUATION OF SCHOOL CURRICULUM, LOCAL HERBS, PESTICIDES, SUBJECT 

AREA  OF OCCUPATIONS AND TECHNOLOGY 
 

1.  บทนํา 
 ในปจจุบันปญหาการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  เปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ของทุกประเทศ  และยิ่ง

มีการใชสารเคมีมากขึ้นเทาใด  ก็พบวายิ่งทําใหเกิดผลขางเคียงเกิดขึ้นกับสัตวและมนุษยมากขึ้นเทานั้น  นอกจากนี้ผลของ
สารเคมียังทําใหสภาพแวดลอมเสียหายไปดวย  จากปญหาเหลานี้ทําใหคนเราเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นและหัน
มาสนใจกับการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  พืชสมุนไพรจึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งที่มนุษย
เราใหความสําคัญ  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนบานพญาวัง  คนเดิมมีการ
รวบรวมองคความรูตางๆ  จากภูมิปญญาชาวบานที่มีความรูดานพืชสมุนไพร  มาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนบานพญาวัง  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนในโรงเรียนบานพญาวัง  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนคนใหมได
เขามารับผิดชอบในการสอนวิชาดังกลาวเห็นวา  ในปจจุบันคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 เพื่อพัฒนาไปสู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ัน
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มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานพญาวัง  เพื่อตองการทราบวามี  การดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือไม  มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
บริหารหลักสูตรในดานใดบาง เพื่อที่จะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระ การเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานพญา
วัง  ใหมีคุณภาพสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของหลักสูตร    

  
2.  ขั้นตอนการศึกษา/ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  (1)  ผูบริหารโรงเรียน  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนที่

เปดสอนถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนภายในศูนยพัฒนาวิชาการวังพิกุล – ศรีมงคล – พญาวัง  ปการศึกษา 
2554  จํานวน  5  คน  (2)  ครูผูสอน  ไดแก  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนภายในศูนยพัฒนาวิชาการวังพิกุล – ศรีมงคล – พญาวัง  ปการศึกษา 2554  จํานวน  5  คน  (3)  
นักเรียน  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนภายในศูนยพัฒนาวิชาการวังพิกุล – ศรีมงคล – พญาวัง  ปการศึกษา 
2554  จํานวน  152  คน  ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie & Morgan  จํานวน  108  คน  
(4)  ผูปกครองนักเรียน  ไดแก  ผูปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนภายในศูนยพัฒนาวิชาการวังพิกุล – ศรี
มงคล – พญาวัง  ปการศึกษา 2554  ไดมาจากผูปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  108  
คน  (5)  ผูแทนชุมชน  ไดแก  กํานันหรือผูใหญบานที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา  ตําบลพญาวัง  ตําบลศรีมงคล  และ
ตําบลวังพิกุล  ปการศึกษา 2554  จํานวน  43  คน  

           เครื่องมือที่ใชในวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5 ชุด ไดแก 
แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และผูแทนชุมชน   

 นําผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ คํานวณหาคา IOC นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามที่ผูเช่ียวชาญ
เสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง  และคดัเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ที่อยูระหวาง 0.5 – 1.0  มาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับใหม  นํา
แบบสอบถามฉบับใหมไปใชจริงในการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรและ กลุมตัวอยาง โดยกําหนดคะแนนเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ   

           ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ แลวจึงดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดคาระดับความ
คิดเห็นดังนี้     4.51 - 5.00   มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

         3.51 - 4.50   มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
         2.51 - 3.50   มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
         1.51 - 2.50   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
        1.00 - 1.50   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
                จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจาก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และ

ผูแทนชุมชน เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืช
สมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานพญาวัง ใน  4  ดาน ไดผลดังนี้ 
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          ดานบริบท  
 ผลการประเมินดานบริบทในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งผาน

เกณฑการประเมิน   
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมระดับปานกลางถึงมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียน  

ครูผูสอน นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และผูแทนชุมชน  มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ   การมีสวนรวมในการ
เตรียมความพรอมสําหรับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  และเนื้อหาของหลักสูตรมุงเนนใหนักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพ  สวนขอที่มีความเหมาะสมนอยและนอย
ที่สุด  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และผูแทนชุมชน  มีความ
คิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ  ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา ใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน   ควรมีสวน
รวมในการจัดทําและวางแผนการใชหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคลองกับแนวคิดของ ถวัลย มาศจรัส (2545: 113)  หลักสูตร
จะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนตามธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนจะตอง
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและประเมินกระบวนการเรียนรูของตนเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  สอดคลองกับแนวคิดของ  บุญเลี้ยง  
ทุมทอง (2553 : 16-17)  กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีวา  หลักสูตรที่ดีควรสําเร็จขึ้นดวยความรวมมือของทุกฝาย  และ
สอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  แสนคม  พันธุ (2546) ไดศึกษาการประเมินหลักสูตร
คอมพิวเตอรพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการวิจัยพบวา  ผลผลิตของหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมาย  โดยผลการประเมินสวนใหญพบวาผูสําเร็จการศึกษามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑของความมุงหมาย  สวนที่แตกตางกันคือ  ผลการประเมินบริบท  ปจจัยเบื้องตน  กระบวนการเรียน
การสอนพบวา  มีทั้งสวนดีและสวนบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไข  สาเหตุเพราะหลักสูตรแตละหลักสูตรมีลักษณะที่
แตกตางกันตามสภาพของปญหา  สภาพแวดลอม  ลักษณะของหลักสูตรแตละสาขาวิชา  ตลอดจนความแตกตางกันของ
จุดประสงคในการประเมินหลักสูตรของผูวิจัยแตละคน  อยางไรก็ตามผลของการประเมินหลักสูตรทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรนั้นๆ วามีขอดี  ขอบกพรอง  ในแตละดานอยางไร  ทั้งนี้เพื่อจะนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาในแตละดานของหลักสูตร  และสอดคลองกบังานวิจัยของ โสภา  ชมช่ืน (2548 : บทคัดยอ) 
ประเมินหลักสูตรโดยใชโรงเรียนเปนฐานกลุมสาระคณิตศาสตร  ชวงช้ันที่ 3  โรงเรียนชุมชนบานทาขาม  อําเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม  สามารถนําไปใชปฏิบัติจริงได  คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสาระคณิตศาสตร  มีความชัดเจนในดาน
ความรู  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น  แตชุมชนไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร      

          สรุป คือ  ไมไดมีการปรับปรุงเนื้อหา ใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และชุมชนไมคอยมีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งตามทฤษฎีตองการใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น แตในความเปนจริงไมคอยเกิดขึ้น เพราะ
นึกวาเปนหนาที่ของสถานศึกษา  

          ดานปจจัยเบื้องตน   
 ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตนในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่ง

ผานเกณฑการประเมิน   
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมระดับปานกลางถึงระดับมากที่สุด  ผูบริหาร

โรงเรียน  ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และผูแทนชุมชน  มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ  ครูผูสอนมี
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและตรงกับวิชาที่สอน  ใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีการกระตุนให
นักเรียนคิดวิเคราะห  การมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  การจัดหา  เลือก  พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู  
สวนขอที่มีความเหมาะสมนอยและนอยที่สุด  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมินควรจัดหองสมุดใหมีความสะดวกในการคนควา
หาขอมูล  และมีสวนรวมในการจัดหา เลือก พัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู  สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 
16-17)กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีวาตองจัดประสบการณและกิจกรรมหลายๆ อยาง  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเลือกอยาง
เหมาะสม ตามความสนใจ  ความตองการ  และความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยของ  กรมวิชาการ (2546 : บทคัดยอ)  
ไดติดตามและประเมินผลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือขายในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานป
การศึกษา 2546 พบวาสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการใชแหลงการเรียนรูใหมีการสราง/ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วางแผน  การนิเทศ  การจัดการเรียนรูของครูผูสอนพบวาครูผูสอนมากกวารอยละ 97 วางแผนจัดการเรียนรูโดยศึกษา
เอกสารหลักสูตรกําหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูวัดผลผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมผูสอน
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและนําภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรและแหลงการเรียนรูในชุมชนมาใชให
เกิดประโยชนตอการเรียนรู  สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาพร  หรเสริฐ (2538 : บทคัดยอ)  การประเมินหลักสูตรวิชาการ
งานและอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา  ดานปจจัยเบื้องตน  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  เพราะยังมี
จํานวนนอยและไมมีความคงทนเทาที่ควรเทาที่ควร และสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรวพันธ  จันทรอัมพร (2540 : 
บทคัดยอ)ศึกษาการประเมินหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  กลุม การงานและ
พ้ืนฐานอาชีพ (งานเลือก) สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวาการประเมินปจจัยเบื้องตน  
กลุมตัวอยางบางสวนไมแนใจวาหองสมุดหรือมุมหนังสือสําหรับนักเรียนคนควา  และเอกสารประกอบหลักสูตรสําหรับครู  
อาจารยจะมีเพียงพอหรือไม   

          สรุปคือ ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร แตโรงเรียนควรจัดหาแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมเชน 
หองสมุด สื่อการเรียน และแหลงเรียนรูตางๆ     

          ดานกระบวนการ   
 ผลการประเมินดานกระบวนการในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับนอย  ซึ่งไมผาน

เกณฑการประเมิน   
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมปานกลางถึงมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียน 

ครูผูสอน  นักเรียน  มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ  กิจกรรมในหลักสูตรมีการสงเสริมใหใชภูมิปญญาทองถิ่นเปน
แหลงเรียนรู  และการจัดกิจกรรมในหลักสูตรสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  สวนผูแทน
ชุมชนมีความคิดเห็นวา  กิจกรรมในหลักสูตรมีการสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน  และมีการสงเสริมใหใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู  สวนขอที่มีความเหมาะสมนอยและนอยที่สุด  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  ผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอน  นักเรียน  และผูแทนชุมชน  มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ  กิจกรรมในหลักสูตรควรมีการสงเสริมให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการคิดอยางหลากหลาย  ควรมีการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมในหลักสูตรควรมีการสงเสริมใหนักเรียนคนควาหา
ความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  การวัดและประเมินผลการเรียนควรมีความเหมาะสม  สอดคลองกับจุดมุงหมาย             
ของรายวิชา  กิจกรรมในหลักสูตรควรมีการสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน  หลักสูตรควรมีการกําหนดเกณฑการวัดผล
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และประเมินผลใหชัดเจน  เครื่องมือ  วิธีการที่ใชในการวัดผลควรมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และการจัดกิจกรรม
ในหลักสูตรควรสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลี้ยง        
ทุมทอง (2553 : 16-17)กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีวา  ตองเปนประสบการณที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเด็ก  เพื่อให
เด็กมีโอกาสแกปญหาตางๆ ในชีวิต  สงเสริมใหเด็กเกิดความรู ทักษะ เจตคติ  มีความคิดสรางสรรคในการดําเนินชีวิต  และ
ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เอกลักษณของชาติ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศมานันท   รัฐธนะ
รัชต (2547 : บทคัดยอ) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงช้ันที่2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดาน
กระบวนการ  การบริหารหลักสูตร  การประกันคุณภาพ การศึกษามีความเหมาะสมมาก  แตควรปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
การวัดและประเมินผล 

          สรุปคือ  กิจกรรมในหลักสูตรมีการสงเสริมใหใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู แตควรมีการสงเสริมให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  และมีการกาํหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลใหชัดเจน 

          ดานผลผลิต   
 ผลการประเมินดานผลผลิตในภาพรวม  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งผาน

เกณฑการประเมิน   
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมปานกลางถึงมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียน  

ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และผูแทนชุมชน  มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ  นักเรียนเปนผูมีความ
ซื่อสัตยสุจริต  เปนผูมีความใฝเรียนรู  เปนผูมีความมุงมั่นในการทํางาน  เปนผูมีความเปนอยูอยางพอเพียง  เปนผูมีจิต
สาธารณะ  มีความภาคภูมิใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ถายทอดใหกับผูอื่นได  สวนขอที่มีความเหมาะสมนอยและนอยที่สุด  ซึ่งไมผานเกณฑการประเมิน  ผูบริหารโรงเรียน  
ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และผูแทนชุมชน  มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ  ควรมีการประชาสัมพันธ
ความสําเร็จของนักเรียน  และนําผลงานของนักเรียนแสดงใหชุมชน  ผูปกครอง  และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ  
สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 16-17)กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีวา  หลักสูตรที่ดียอมมีการ
ประเมินผลอยูตลอดเวลา  เพื่อทราบขอบกพรองในอันที่จะปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้น  ตองวางกฎเกณฑไวอยางเหมาะสมแกการ
นําไปปฏิบัติและสะดวกแกการวัดและประเมินผล  สอดคลองกับงานวิจัยของ  แพรวพรรณ  จันทรอัมพร (2548: บทคัดยอ)  
ไดทําการประเมินหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ (งาน
เลือก)  โดยใชรูปแบบ CIPP  Model  เปนแนวทางในการประเมิน  ผลการวิจัยพบวา  การประเมินผลผลิต  ผูบริหารโรงเรียน  
ครูอาจารย  และกรรมการศึกษาเห็นวา  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  นักเรียนสวน
ใหญเห็นวา  คุณลักษณะที่ไดจากการเรียนวิชานี้มากที่สุดคือ  ทําใหมีความรูความเขาใจ  และประสบการณเบื้องตนเกี่ยวกับ
การทํางานในชีวิตประจําวัน  และงานที่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  การประเมินกระบวนการ  ดานการบริหาร
หลักสูตร  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา  กระบวนการบริหารและการใหบริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดดคลองกับปจจัยที่มีอยู  ดานการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  โดยทั่วไปจัดไดเหมาะสม  แตควรมีการ
จัดการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  และใหชุมชนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนดวย  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ฮัจยา  มาลินี (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การประเมินการใชหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชหลักสูตรศาสนาอิสลามในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล   ในองคประกอบดานบริบท  ดานปจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการ  และดาน
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ผลผลิต  โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิปป  ประยุกตรวมกับการประเมินที่เนนจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal-
Attainment)ตามแนวคิดของไทเลอร  สรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี้  ดานบริบท  โดยรวมผานเกณฑ  ยกเวนดานเกี่ยวกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน  ไมผานเกณฑ  ดานผลผลิต  โดยรวมผานเกณฑ  ยกเวนรายการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรอิสลามศึกษา  รายการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมใจ
แรงสิงห (2552 : บทคัดยอ) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 5  โรงเรียน
เทศบาล 6  นครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย  ในดานกระบวนการสรางหลักสูตรการดําเนินการตามหลักสูตรและผลผลิต
ของหลักสูตร  และเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการประเมินครูผูสอนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรผูเรียนและกิจกรรม
การเรียนการสอนอยูในระดับมากผานเกณฑการประเมิน  สวนผูเรียนมีความพึงพอใจตอครูผูสอนหลักสูตรและกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ไมผานเกณฑการประเมินผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรพบวา 
ผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความเห็นวาควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในสวนที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินและพัฒนาดานอื่น ๆใหดียิ่งขึ้นเพื่อทําใหโรงเรียนและผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    

                 สรุปคือ หลักสูตรสถานศึกษาทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น แตโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธความสําเร็จของนักเรียน และนําผลงานของนักเรียนแสดงใหชุมชน   ผูปกครอง 
และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ   

                ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้  สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานพญาวัง  ดังนี้ 

 ดานบริบท  ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินสวนใหญเห็นวาเหมาะสม  จุดที่ควรพัฒนาคือ  
การปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน       

 ดานปจจัยเบื้องตน  ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินสวนใหญเห็นวาเหมาะสม  จุดที่ควร
พัฒนาคือ  ควรมีการจัดหา  เลือก  พัฒนาสื่อ  แหลงเรียนรู  หองสมุดใหมีความสะดวกในการคนควาหาขอมูล  และการ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู   โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม    

 ดานกระบวนการ  ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินสวนใหญเห็นวาไมเหมาะสม  จุดที่ควร
พัฒนาคือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน  มีการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการคิดอยางหลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยใช
เครื่องมือ  วิธีการ  การกําหนดเกณฑในการวัดและประเมินผลใหชัดเจน  และเหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายc
วิชา  นอกจากนั้นกิจกรรมในหลักสูตรควรสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  และให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง   

 ดานผลผลิต  ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา อาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นใน
การกําจัดศัตรูพืช   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานพญาวัง   ผลการประเมินสวนใหญเห็นวาเหมาะสม  จุดที่ควรพัฒนา
คือ  ควรมีการประชาสัมพันธความสําเร็จของนักเรียน  นําผลงานของนักเรียนแสดงใหชุมชน  ผูปกครอง  และหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบ  เพื่อความภาคภูมิใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป   
  1) ควรทําการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืช

สมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช อยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
และความตองการของนักเรียน 

  2) ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืช  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานพญาวัง 

  3) ควรมีการศึกษาวิจัยความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การใชพืชสมุนไพรทองถิ่นในการกําจัดศัตรูพืชช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานพญาวัง   
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การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

THE   STUDY  OF  SCIENTIFIC  MISCONCEPTIONS   STAND  3 : SUBSTANCES 
AND  PROPERTIES  OF  SUBSTANCES  ON  PRATOMSUKSA  6. 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 จํานวน  43  คน กลุมโรงเรียนเพชรวังโปง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 1  เครื่องมือวิจัย  ไดแก  แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรที่
คลาดเคลื่อนในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร แนวคิดที่ศึกษาคือแนวคิดเรื่องสถานะของสาร   การจําแนกสาร    การ
เปลี่ยนแปลงสาร  การแยกสาร  สารในชีวิตประจําวัน  การเลือกใชสาร และผลของสารตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม   การ
วิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมแนวคิดของนักเรียนออกเปน  5 กลุมแนวคิด  ไดแก    กลุมแนวคิดถูกตอง   กลุมแนวคิดที่
ถูกตองบางสวน    กลุมแนวคิดที่คลาดเคลื่อนบางสวน   กลุมแนวคิดที่คลาดเคลื่อน  และกลุมไมมีแนวคิด  จากนั้นคํานวณ
คารอยละของนักเรียนในแตละกลุมแนวคิด   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน  
เรื่องสถานะของสารจํานวนรอยละ 8.97  การจําแนกสารจํานวนรอยละ 17.89 การเปลี่ยนแปลงสารจํานวนรอยละ 40.30  
การแยกสารจํานวนรอยละ 25.58สารในชีวิตประจําวันจํานวนรอยละ 27.90 การเลือกใชสารจํานวนรอยละ 30.23  และผล
ของสารตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมจํานวนรอยละ  32.56 แนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนเหลานี้เปนขอมูลพ้ืนฐานตอ
การเรียนการสอนของครูผูสอนเพื่อปรับแนวคิดนักเรียนใหถูกตองตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

 
คําสําคัญ : แนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน, สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

 
Abstract 

 
The  purpose  of  this  research  as  to  study  of scientific  misconceptions  stand  3 : substances and properties  of  

substances  on  pratomsuksa  6 . The sample consisted  of  43  students  in pratomsuksa 6, Phetwangpong  school group , 
Phetchabun  Primary  Education Service Area Office 1.    Research  tools  include  test  of  scientific  misconceptions  
stand  3 : substances and  properties  of  substances  on  pratomsuksa  6 . The  concept  of  education  are  substances  
status, Classification of substances, substance changes ,separation of substance , substance in life ,selection of  substance 
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use, effects of substance to life and the environment.  The  data  analysis  by clustering  concept  of the students 
conception  in  5  groups such  as  scientific understanding, partial understanding, partial misconception, misconception  
and  without  answer.  The results revealed that students the sample of misunderstand  in  science such as  substances  
status 8.97  %, Classification of substances 17.89 %, substance changes 40.30  %,separation of substance 25.58% 
,substance in life 27.90 %,selection of  substance use 30.23  %, effects of substance to life and the environment 32.56 %.    
These  misconceptions  will  be a basis for teachers  to conduct teaching  and learning activities to achieve  the  correct  
understanding of science. 

 
KEYWORDS: SCIENTIFIC MISCONCEPTIONS, STAND 3 : SUBSTANCES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES 

 
1.บทนํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทดานการศึกษาแกคณะครูและนักเรียน 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ณ ศาลาดุสิดาลัย วา “ การศึกษาเปนปจจัยในการสราง และพัฒนาความรู ความคิด ความ
ประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล  สังคม และบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญ
มั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไป” (กรมวิชาการ, 2542 : 5) โดยการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพของคน และคนเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงเปนรากฐานของการ
พัฒนาทั้งปวง แมการศึกษาจะเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน แตระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
เทานั้นจึงจะเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ และการใหการศึกษา คือ  บั้นปลายของการพัฒนาทั้งหลายไมวา
จะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง หากขาดมิติดานการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาความคิด จิตใจ การ
พัฒนาดังกลาวก็จะไมยั่งยืน (วิชัย  ตันศิริ, 2539 : 118) 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของ
ทุกคน ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู และมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ (กรมวิชาการ, 2546 : 1-2 ) ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะพึ่งตนเองไดดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีนั้นจึงจําเปนที่
จะตองสรางจิตสํานึกใหคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนใหมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร มีทักษะที่สําคัญในการ
คนควาหาความรู รูจักคิดใชเหตุผลแกปญหาตางๆ และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545 : 3) 
ดังคํากลาวของ จุมพล  เหมะรินทร (2535 : 19)  ที่วา “วิทยาศาสตรเปนเรื่องของตรรกศาสตรที่มีกระบวนการคิดคนหา
คําตอบอยางมีระบบ  คือ รูจักสังเกต  ต้ังสมมุติฐาน ทดลองทําแลวสรุปผลหาคําตอบ ซึ่งการแกปญหาอยางมีเหตุผลแลว
สามารถประยุกตมาใชกับการดําเนินชีวิตของคนเราได” และสอดคลองกับความคิดเห็นของ เวคิน นพนิตย (2532 : 1)  ที่วา 
“ ประเทศชาติจะเจริญไดอยางรวดเร็วและรุดหนา จําตองใชวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการพัฒนาฉะนั้นการเรียน
วิทยาศาสตร  จึงมีความสําคัญทั้งในการพัฒนามนุษยและการพัฒนาประเทศ”  ซึ่งปจจุบันความรูทางวิทยาศาสตรได
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทําใหมนุษยสามารถคนพบเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งเขามามีบทบาทมากในสังคม
โลกปจจุบัน ทั้งในดานการดํารงชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพตาง ๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อใหรู
และเขาใจโลกตลอดจนเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นซึ่ง การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการอยางมีระบบ
นั้น องคประกอบสําคัญที่จะตองพิจารณาในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ไดแก ลักษณะของวิชา ลักษณะของผูเรียน 
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และกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากลักษณะของวิชาวิทยาศาสตรนั้นจะประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหาของความรู 
ไดแก  ขอเท็จจริง มโนมติ สมมติฐาน หลักการ กฎ และทฤษฎี และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรู ประกอบดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร (ก่ิงฟา สินธุวงษ, 2537 : 1) 

นักการศึกษาหลายทานพบวา  การสอนที่ชวยใหนักเรียนไดใชความรูทางวิทยาศาสตรมากที่สุด คือ การสอนให
นักเรียนเกิดแนวคิด (Concept) ทางวิทยาศาสตร เพราะแนวคิดชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูในเรื่องวิทยาศาสตร
ระดับสูงสุดได และชวยใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูสิ่งที่เกี่ยวของไดรวดเร็วขึ้น (นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ, 2537 : 56) 
รวมทั้งเปนการฝกกระบวนการคิดของนักเรียน เพื่อพัฒนาตอไปถึงขั้นการคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ตาม
เจตนารมณของหลักสูตรและเปาหมายการศึกษา (วิชัย วงษใหญ , 2532 : 18  อางอิงใน ทัศนา  ฉันทนาภิธาน, 2540 : 1) 
สุนีย  คลายนิล (2535 : 3) ยังไดกลาวสนับสนุนวา เปาหมายที่สําคัญอยางหนึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบัน 
คือ มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ผูเรียนสรางแนวคิด (Concept) และมีความเขาใจในธรรมชาติของเรื่องการศึกษาอยางชัดเจน 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร เปนสาระที่เกี่ยวของกับ สมบัติและการจําแนกกลุม
ของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและการทําใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลงสารในชีวิตประจําวัน  การแยกสารอยาง
งาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2551 : 6) เนื้อหาเรื่องสารและสมบัติของสาร เปนเนื้อหาที่ผูเรียนควร
จะตองมีความรูเพราะในปจจุบันเราตองสัมผัสกับสารเคมีตลอดเวลาไมวาจะเปนสารเคมีที่ใชในการอุปโภค บริโภค   เชน  
สารปรุงแตงอาหาร ผลิตภัณฑ ที่ใชภายในบาน และ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ดังนั้นเรื่องนี้จึงสําคัญมากและนักเรียนควรมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยในสังคม  

นอกจากนี้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรนานาชาติตามโครงการ  TIMSS – 2007  พบวา
นักเรียนไทยมีคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติในทุกรายวิชา  โดยเฉพาะวิชาเคมี (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร)ได  
462  คะแนน  จากคะแนนเฉลี่ยนานาชาติเทากับ  505  คะแนน  ในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประเทศไทยมีคะแนนต่ํา
กวาประเทศสิงคโปรในทุกวิชา  และมีคะแนนวิชาเคมีและฟสิกสตํ่ากวาประเทศมาเลเซีย  หัวขอที่เกี่ยวของกับเคมีที่ใชใน
การประเมินมีจํานวน  8  หัวขอ  พบวานักเรียนไทยมีความรูคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหัวขอ  การจําแนกประเภทของการเปลี่ยน
รูปทางเคมีที่คุนเคยในการคายหรือดูดความรอนและสารในชีวิตประจําวัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี [สสวท.], 2552 :  21-22) มีงานวิจัยจํานวนมากที่ใหความสําคัญกับการศึกษาความเขาใจในแนวคิดเรื่องสสาร
ของนักเรียนโดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มีงานวิจัยจํานวนมากที่ใหความสําคัญกับ
การศึกษาความเขาใจในแนวคิดเรื่องสสารของนักเรียนโดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
(Johnson, and others, 2000:719 ) ผลงานวิจัยสวนใหญพบวานักเรียนในระดับประถมศึกษาสวนมากมีแนวคิดที่ไม
สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร เชนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 อธิบายความหมายของสสารโดยกลาวถึงการ
ใชงาน ลักษณะ และตัวอยางสิ่งของ (Stavy, 1991 : 240) และนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่6 ไมสามารถจําแนกไดวาแกส
เปนสสาร แสงและความรอนไมใชสสาร (Lee,1993 : 249) สําหรับในประเทศไทยนั้นการศึกษาแนวคิดของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารยังมีจํานวนนอย 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน ในสาระที่ 3 
สารและสมบัติของสาร ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนเพชรวังโปง  เพราะแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจะเปน
อุปสรรคตอการสรางความรูความคิดในแนวคิดที่ถูกตองของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีความเชื่อและความเขาใจผิดเกิดขึ้นแลว
จะกลายเปนสิ่งที่แกไขยากและเปนผลเสียตอการเรียนรูแนวคิดขั้นตอไป นอกจากนี้ยังสามารถเปนขอมูลในการแกไขและ
ปรับปรุงแนวคิดที่คลาดเคลื่อนนั้นใหถูกตอง 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจมีขอบเขต 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานแหลงขอมูล ดานตัวแปร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.ขอบเขตดานเนื้อหา    ศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ตามตัวช้ีวัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  

2.2.ขอบเขตดานแหลงขอมูล     ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนอยูในกลุมโรงเรียนเพชรวัง
โปง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

กลุมตัวอยาง   ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน  43  คน ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2554   
กลุมโรงเรียนเพชรวังโปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอนในการสุมดังนี้   

2.2.1. จัดกลุมโรงเรียนที่อยูกลุมโรงเรียนเพชรวังโปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1 แบงเปน 3 กลุม  เปนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ   ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  

2.2.2. ทําการสุมอยางงาย  เลือกกลุมโรงเรียนที่มี ขนาดใหญ  กลาง  เล็ก  กลุมละ 1 โรงเรียน และโรงเรียนละ 1 
หองเรียน ไดจาํนวนนักเรียน  43  คน 

2.3. ขอบเขตดานตัวแปร   ตัวแปรที่ศึกษา  คือ  แนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อน สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยใช แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรสาระที่ 3 สารและสมบัติของสารของ
นักเรียนใชประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 การสรางแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร 
 แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบทดสอบ

ปลายเปดและแบบเลือกตอบพรอมอธิบายเหตุผล ใชวัดแนวคิดวิทยาศาสตรในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ซึ่งมีวิธีการดําเนินการสรางดังนี้    

1. ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนังสือแบบเรียน คูมือครูวิชาวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สาระที่ 3  
สารและสมบัติของสาร เพื่อทําการวิเคราะห และกําหนดขอบเขตแนวคิด ที่บรรจุอยูในหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
และศึกษาแนวทางในการสรางแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร 

2. กําหนดแนวคิดที่ศึกษาในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ไดแก สถานะของ
สาร   การจําแนกสาร    การเปลี่ยนแปลงสาร  การแยกสาร  สารในชีวิตประจําวัน  การเลือกใชสาร และผลของสารตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรวมทั้งหมด  7  แนวคิดซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

3. นําแนวคิดที่วิเคราะหจากตัวช้ีวัดในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางแนวคิดที่ศึกษาโดยกําหนดแนวคิดวิทยาศาสตร กับตัวช้ีวัดในสาระที่ 3 สาร
และสมบัติของสาร 
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4. นําแนวคิดที่ศึกษาที่นํามาจากตัวช้ีวัดในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และ
แนวคิดวิทยาศาสตรที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญครั้งที่ 1 มาสรางเปนขอคําถามในแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร  

5. นําแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่สรางขึ้น
ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม   

6.นําแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน  5  ทานครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับแนวคิดวิทยาศาสตร  แลวนํามาปรับปรุงแกไข  เพื่อความถูกตอง  สมบูรณ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC)  เกณฑคาดัชนีความสอดคลองที่เหมาะสมคือมีคาตั้งแต .50 ขึ้น 

7. คัดเลือกคําถามที่มี คาดัชนีความสอดคลองที่ถึงเกณฑมาสรางเปนแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรที่สมบูรณ 
8. นําแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ผานการเรียนเนื้อหาในสาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร มาแลว จํานวน  9   คนแลว
พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม  ภาษาที่ใช แลวปรับปรุงแกไขขอคําถามใหถูกตองชัดเจนเขาใจงาย 

9. ทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 จํานวน  43  คน กลุมโรงเรียนเพชรวังโปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 1   

10. นําคําตอบของนักเรียนมาจําแนกแลวแบงกลุมคําตอบตามแนวคิดของ สิรินภา กิจเกื้อกูล และนฤมล    ยุตาคม 
(2547), อุษา นาคทอง, ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล และนฤมล ยุตาคม (2550) โดยตั้งเกณฑวิเคราะหคําตอบเปนรายขอโดยยึด
คําตอบและเหตุผลประกอบการพิจารณาในการแบงกลุมคําตอบแลวนําคําตอบและเหตุผลของนักเรียนมาหาคารอยละ   

        
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
การวิเคราะหขอมูล 

1. อานคําตอบและการอธิบายเหตุผล ของนักเรียนทุกคนในแตละคําถามมาตีความหมายแลว นําคําตอบของนักเรียน
มาเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหคําตอบ และจําแนกเปนกลุมตามระดับความสอดคลอง   

2. คําตอบของนักเรียนที่จําแนกแนวคิดโดยผูวิจัยแลวจะถูกนําไปใหผูเช่ียวชาญซึ่งเปนอาจารยผูสอนเคมีคณะ
วิทยาศาสตรในระดับอุดมศึกษา  1  ทานและอาจารยที่ปรึกษา  ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง โดยผูวิจัยไดใหเกณฑในการ
แบงกลุมแนวคิดกับผูเช่ียวชาญแลวนําผลที่ไดจากการจําแนกของผูเช่ียวชาญมาแกไขจัดกลุมใหม 

 3. คํานวณความถี่ของคําตอบในแตละกลุมและเปรียบเทียบคาเปนรอยละของนักเรียนที่มีแนวคิดตามเกณฑ  เพื่อ
ศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6           

 
 สรุปผลการทดลอง 

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  1. ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

ของนักเรียนใชประถมศึกษาปที่ 6  จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร และดานวัดผลประเมินผล

จํานวน  5  ทาน พบวาในดานคําช้ีแจงอยูในระดับมาก ( X =3.90 )  ดานลักษณะทั่วไปของแบบวัดแนวคิดในระดับมาก  

( X = 4.00 ) ดานเนื้อหาและภาษาที่ใชอยูในระดับมาก ( X =3.80  ) ดานเวลาที่ใชในการทดสอบอยูในระดับมาก 

( X =3.8) และดานภาพรวมของแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรในระดับมาก ( X =3.88 ) 
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   2. ผลการพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู เช่ียวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร และดานวัดผล
ประเมินผลจํานวน  5  ทาน พบวาแนวคิดวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร จํานวน  7 แนวคิดมีคา IOC  0.5 
ขึ้นไปทั้ง 7 แนวคิด  และผลการพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและ
สมบัติของสาร จํานวน 15 ขอ พบวามีคา IOC  0.5 ขึ้นไปทั้ง 15 ขอ  

ผลการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนสาระที่ 3  สารและสมบัติของสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ทดลองใชกับนักเรียน จํานวน  43  คน กลุมโรงเรียนเพชรวังโปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ
เขต 1  ประกอบไปดวย แนวคิดยอยๆ ดังนี้  สถานะของสาร   การจําแนกสาร    การเปลี่ยนแปลงสาร  การแยกสาร  สารใน
ชีวิตประจําวัน  การเลือกใชสาร และผลของสารตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนมีความเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตรในแตละแนวคิดแตกตางกันไป ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  จํานวนรอยละของนักเรียนที่ตอบแบงตามกลุมแนวคิดทั้ง 5 แนวคิด 

แนวคิดวิทยาศาสตร 

กลุมแนวคิด 

แนวคิด
ถูกตอง 
(SU) 

แนวคิด
ถูกตอง
บางสวน 

(PU) 

แนวคิดคลาดเคล่ือน 
บางสวน (MU) 

แนวคิดที่
คลาดเคลื่อน 

(SM) 

ไมมีแนวคิด 
(NU) 

สถานะของสาร 60.13 15.95 13.95 8.97 0.99 
การจําแนกสาร 31.78 34.87 9.29 17.83 6.19 
การเปลี่ยนแปลงสาร 24.80 22.45 8.52 40.30 3.88 
การแยกสาร 34.88 23.26 11.63 25.58 4.65 
สารในชีวิตประจําวัน 51.16 9.3 11.63 27.90 0 
การเลือกใชสาร 69.76 0 0 30.23 0 
ผลของสารตอสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดลอม 

67.44 0 0 32.56 0 

เฉล่ียรวม 48.56 15.94 7.86 25.37 2.24 

 
อภิปรายผลการการวิจัย 

จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาถึงแมวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จะไดรับการเรียนการสอน ในเรื่อง  สถานะ
ของสาร  การจําแนกสาร  การเปลี่ยนแปลงสาร  การแยกสาร  สารในชีวิตประจําวัน  การเลือกใชสาร และผลของสารตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม มาแลวนักเรียนก็ยังมีแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนในทุกแนวคิดและยังพบวาไมมีนักเรียน
คนใดเลยที่มีแนวคิดวิทยาศาสตรที่ถูกตอง นอกจากนั้นยังพบวานักเรียนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนมาก คือ การ
เปลี่ยนแปลงสาร สอดคลองกับผลการศึกษาของ วราภรณ แยมจินดา (2547) พบวามีนักเรียนเพียง 1 ใน 3 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีแนวคิดที่ถูกตองเรื่องสถานะของสารและนักเรียนสวนใหญมีแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารไมถูกตอง  
แมจะผานการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารก็ตามแตนักเรียนสวนใหญก็ยังมีแนวคิดไมถูกตอง สอดคลองกับ  
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Johnson (2000) พบวานักเรียนในระดับประถมศึกษาสวนมากมีแนวคิดที่ไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร เชน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 อธิบายความหมายของสสารโดยกลาวถึงการใชงาน ลักษณะ และตัวอยางสิ่งของ 
สอดคลองกับ Stavy (1991) พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ไมสามารถจําแนกไดวาแกสเปนสสาร แสงและความ
รอนไมใชสสาร  

ดังนั้นผูวิจัยอภิปรายโดยสรุปไดวาแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรที่สรางและพัฒนาขึ้นนั้นมีสวนชวยในการศึกษา
แนวคิดวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเปนรายบุคคลและยังเปนขอมูลใหแกครูเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาให
นักเรียนไดตรงประเด็นในเรื่องมีแนวคิดคลาดเคลื่อนใหมีแนวคิดวิทยาศาสตรที่ถูกตอง 
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การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปท่ี4 กรณีศึกษา: โรงเรียนท่ีเปนแบบปฏิบัติท่ีด ี
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

LEARNING ENGLISH MANAGEMENT OF GRADE 4 PRIMARY : A CASE STUDY OF GOOD PRACTICES 
SCHOOLS UNDER PRANAKORNSRIAYUTTHAYA  PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 
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-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียน
ที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน 
และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 242 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
2 ฉบับ วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปของ
ตารางและการบรรยาย  ผลการวิจัยพบวา 

1.  ความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษดานปจจัยนําเขา ดานการจัดการ และดานผลผลิต โดยรวมมีความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุด 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดานปจจัยนําเขา ดานการจัดการ และดานผลผลิต โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ  : การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ, โรงเรียนที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี 

 
Abstract 

 

 The research aimed at studying the opinions of English teachers and students toward learning English 
management of grade 4 of primary education from good practices schools under Pranakornsriayutthaya Primary 
Education Service Area Office 1 in three subjects, namely, inputs, management and outputs. The samples of the study 
consisted of 3 English teachers and 242 of grade 4 students. The instruments were two sets of rating scale questionnaires. 
The data, analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, were presented with tables and their 
descriptions.  The results of the study showed that  

 1.  The opinions of English teachers toward inputs, management and outputs were in the highest level. 
 2. The opinions of grade 4 students toward inputs, management and outputs were in high levels. 

KEYWORDS: LEARNING ENGLISH MANAGEMENT, GOOD PRACTICES SCHOOLS. 
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1. บทนํา 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีผูนิยมใชเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกันอยางกวางขวางทั่วโลก สถาบันการศึกษาตางๆ

ทั่วโลกจึงใหความสําคัญตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังมีผลสํารวจจากองคการ UNESCO ที่ระบุวา ใน120 ประเทศทั่ว
โลก มีเด็กกวา 50 ลานคนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาเสริมตั้งแตช้ันประถม และอีกกวา 80 ลานคนเรียนในชั้นมัธยม 
(forlearn.blogspot.com/2007/07/blog-post,ธันวาคม  2554) สําหรับในประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงไดมีการบรรจุวิชาภาษาอังกฤษไวในหลักสูตร โดยใหนักเรียนเริ่มเรียนตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 เปนตนมา (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2539 ข : 1,อางถึงในศิวา
พร ฉายชัยภูมิ,2548 : 1) ในชวง 12 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาไปแลวถึงสองครั้ง โดยครั้งลาสุดเกิดขึ้น
ในป พ.ศ.2552 และจะสิ้นสุดการปฏิรูปในป พ.ศ. 2561 แตกลับพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของเด็กไทย
ยังคงตกต่ําลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดจากขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ป พ.ศ.2553 ที่
รายงานวา วิชาที่นักเรียนทุกระดับช้ันทําคะแนนต่ําสุด คือวิชาภาษาอังกฤษ โดยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทําคะแนนได 
20.99 คะแนน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําคะแนนได 16.19 คะแนน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําคะแนนได 19.22 
คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ,www.niets.or.th, กุมภาพันธ 2555) ขอมูลดังกลาวนี้ช้ีชัดไดวา นักเรียนไทย
ยังมีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก จากการที่ผูวิจัยไดมีประสบการณในการปฏิบัติการ
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแหงหนึ่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ระหวาง 
พ.ศ.2553-2554  ผูวิจัยพบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อยูในระดับที่พอใชไดเทานั้น และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (ONET) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชวงช้ันที่ 2 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยไมถึง 34% ซึ่งเปนเกณฑเฉลี่ยของสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดมากถึง 194 โรงเรียน และมีหลาย
โรงเรียนที่คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 จากการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (ONET) เกิน 34% ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะการศึกษาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนในสังกัด
เหลานั้นเพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดมา เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป  

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 คน 

และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 657 คน จากโรงเรียนที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จึงไดกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 
424 คน และกําหนดจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจากแตละโรงเรียนโดยคํานวณเปนรอยละ ดังในตาราง 1 
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ตารางที่  1 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย 

โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง รอยละ % 
1.  โรงเรียนที่ 1 256 94 39.00 
2.  โรงเรียนที่ 2 351 127 53.50 
3.  โรงเรียนที่ 3 50 18 7.50 

รวม 657 242 100 
 
 สําหรับกลุมตัวอยางครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียน

ที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีจํานวน 3 คนไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจงจากจํานวนประชากรทั้งหมดที่มี 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) 2 ฉบับ ที่มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยใหเลือกตอบและใหเติมขอมูลลงในชองวางที่เวน เปนการ
วัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ    ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดจากตําราเอกสารเกี่ยวกับปจจัยนําเขาดานผูบริหาร ดาน
ครูผูสอน ดานผูเรียน ศึกษาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษซึ่งประกอบดวยการออกแบบการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนรู การใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ดานผลผลิตที่ไดจากการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งไดแก เจตคติในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อดําเนินการ
สรางขอคําถามใหครอบคลุมตามเนื้อหาดังกลาวขางตน  

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อ
พิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบ สอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของ
เนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา พบวา
ทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง  0.67 – 1.00   

 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามของสูตรคอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพบวา มีคาเฉลี่ย 0.85 ซึ่งคาเชื่อมั่นอยูในระดับสูง 

 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 พบวาครูผูสอนทั้งหมดเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ100 มีอายุมากกวา50ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 66.66 มีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ100 สวนมากสําเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ66.66 จบ
การศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คิดเปนรอยละ 33.33 ครูทั้งหมดมีตําแหนงเปนครูชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ100 มี
ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ66.66 ครูทั้งหมดสอน 21 คาบขึ้นไปตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 100 
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สวนใหญปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 66.66 เคยรับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 100 ระยะเวลาที่อบรมหรือสัมมนาโดยเฉลี่ยตอครั้งมากกวา 10 วัน คิดเปนรอยละ 100 และกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 53.03 นักเรียนสวนใหญมี
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากเทอมที่ผานมา เปนเกรด 3 ซึ่งถือวาอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 53.23 อาชีพของบิดามารดาหรือ
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพคาขายมากที่สุดคิดเปนรอยละ 49.76  

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนดานปจจัย
นําเขาดานผูบริหารในประเด็นคุณลักษณะของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.37 และในประเด็น
บทบาทหนาที่ของหัวหนากลุมสาระภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.51 สําหรับความคิดเห็นของครูผูสอนดาน
ปจจัยนําเขาดานครูผูสอนพบวา ในประเด็นคุณลักษณะครูภาษาอังกฤษภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.58 
ประเด็นการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ซึ่งแบงเปน 3 หัวขอ คือหัวขอการเปนบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคพบวา ภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.67 หัวขอการเปนบุคคลที่สนใจใฝรู ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.53 และ
หัวขอการนําความรูมาประยุกตใชอยางเหมาะสมภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.53 ในประเด็นการยึดผูเรียน
ผูเรียนเปนสําคัญภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.61 สําหรับความคิดเห็นของครูผูสอนดานปจจัยนําเขาดาน
ผูเรียนในประเด็นความเชื่อมั่นในตนเองในภาพรวมพบวาอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.60 ประเด็นแรงจูงใจในการ
เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.77 สําหรับความคิดเห็นของครูผูสอนดานการจัดการเรียนรู สามารถ
แจกแจงขอมูลไดดังนี้ ดานการออกแบบการจัดการเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.67  การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการใชสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.77 ดานการวัดและประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมี
คาเฉลี่ย 4.77 และสําหรับความคิดเห็นของครูผูสอนดานผลผลิตพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับเจตคติตอการเรียน
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.67 และดานความสามารถในการสื่อสารของผูเรียน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.45 สําหรับความคิดเห็นความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ดานปจจัยนําเขาดานครูผูสอนในประเด็นคุณลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษ พบวาในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.30 ประเด็นการเปนบุคคลแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.24 ประเด็นการยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.27 สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดาน
ปจจัยนําเขาดานผูเรียนในประเด็นความเชื่อมั่นในตนเองพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.98 ประเด็น
แรงจูงใจในการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.50 สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ดานการจัดการเรียนรู สามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้ ดานการออกแบบการจัดการเรียนรู ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.18 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูหัวขอกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.48 ดานการวัด
และประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.78 สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดาน
ผลผลิตพบวา เจตคติตอการเรียน ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.42 และความสามารถในการสื่อสารของผูเรียน 
พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.19 
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การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรูโดยใชผงักราฟก 
เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนวิภารัตน จังหวัดปทุมธานี 
AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE LEARNING PROCESS THROUGH THE USE OF GRAPHIC 
ORGANIZERS FOR ENHANCING CRITICAL THINKING SKILLS OF GRADE 6 STUDENTS 

AT WIPARAT SCHOOL IN PATHUM THANI PROVINCE 
 

สันติ กิจลือเกียรติ1  ดร.สุพัตรา ประดับพงศ 2 

1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟก (Learning Process 
Through the Use of Graphic Organizers) เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนวิภารัตน และ 2) ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟก กลุมประชากร คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวิภารัตนจํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูของหนวยการ
เรียนรูที่ 1- 4 สาระเศรษฐศาสตร 2) แบบประเมินประสิทธิผลการเรียนรู ประกอบดวย 2.1)แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนของหนวยการเรียนรูที่ 1-4 สาระเศรษฐศาสตร 2.2) แบบประเมินสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน และ 3) ผังกราฟกที่ใช
เสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน  

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 /2554  ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา 1) กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชผัง
กราฟก ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบกระบวนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู และการประเมิน
ประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู 2) ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟกประเมินจาก 2.1) คะแนนเฉลี่ย
สาระเศรษฐศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักเรียนประเมินตนเองดานความพึง
พอใจโดยรวมที่มีตอกระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟกอยูในระดับดี และดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.3) นักเรียนสามารถใชรูปแบบผังกราฟกที่เหมาะสม
ในการเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนี้  New Word Diagram, Concept Comparing, Cause and Effect, 
Cluster Diagram, Concept/Event Map/5W1H, Cycle และ Concept Wheel  

 
คําสําคัญ : การคิดอยางมีวิจารณญาณ, การเรียนรูโดยใชผังกราฟก 
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Abstract 
 

          This study aimed to 1) conduct an experimental study of the learning process through the use of graphic 
organizers for enhancing critical thinking skills of grade 6 students at Wiparat School and 2) evaluate the effectiveness of 
the learning process through the use of graphic organizers. The population was 27 grade 6 students at Wiparat School. 
The research instruments were 1) lesson plans of units 1-4 in economics, 2) learning effectiveness evaluation forms 
comprising 2.1) pre- and post-tests of units 1-4 in economics, 2.2) student’s self assessment form of their learning, and 
2.3) graphic organizer patterns used for enhancing students’ critical thinking skills.  

 This study was conducted in the second semester of the academic year 2012. The main results of this study were 
as follows: 1) The execution of the learning process through the use of graphic organizers consisted of three stages: 
designing the learning process, implementing the learning process and evaluating the effectiveness of the learning 
process. 2) The evaluation of the effectiveness of the learning process revealed that 2.1) the average score of the students’ 
achievement in economics after participating in the learning process was significantly higher than before at the 0.05 level. 
2.2) Based on the students’ self-assessment, their overall level of satisfaction towards the learning process was at a high 
level, and the average score of their critical thinking skills after participating was significantly higher than before at the 
0.05 level. (2.3) Students were able to use appropriate graphic organizer patterns to enhance their critical thinking skills 
as follows: New Word Diagram, Concept Comparing, Cause and Effect, Cluster Diagram, Concept/ Event Map/ 5W1H, 
Cycle, and Concept Wheel.  
 
KEYWORDS: CRITICAL THINKING SKILLS, LEARNING THROUGH GRAPHIC ORGANIZERS 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันโลกไดเคลื่อนเขาสูยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economic Society) โดยมีขอมูลและ
ความรูใหมๆ เกิดขึ้นอยางมากมายมหาศาล อันเปนผลเนื่องมาจากนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญสําหรับการประมวลผล การเก็บรักษา การถายโอน และการ
สื่อสารขอมูล ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการสราง การกระจาย และการนําความรูไป
ใช จึงจําเปนตองปรับระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู และมีการพัฒนาคนเพื่อการ
ปรับปรุงทักษะอยางตอเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพของคนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังที่ไดกลาวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุงเนนในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการคิดโดยเฉพาะในดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกยุคใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบ
สอง (2549-2553) ของโรงเรียนวิภารัตน พบวา ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน อยูในระดับพอใช โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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2.70 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2551) และจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2553 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 คาสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร (มาตรฐาน ส 3.1 และมาตรฐาน ส 3.2) พบวา คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยของสาระเศรษฐศาสตร
อยูในระดับต่ําสุดเมื่อเทียบกับสาระอื่นๆ ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งในโลกศตวรรษที่ 21 ที่อุดมไปดวยความรูมากมายมหาศาล 
ผูเรียนที่มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจะสามารถจําแนก ตีความ และเชื่อมโยงขอมูลความรูไดอยางมีเหตุผล และ
สามารถประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลความรูเหลานั้น (Bellanca and Brandt, 2010) นอกจากนี้ ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณยังเปนฐานสําหรับการคิดในระดับสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะเสริมสรางทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน โดยผานสาระเศรษฐศาสตร  
 
2. ขั้นตอนการศึกษา  

ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวิภารัตน จังหวัดปทุมธานี จํานวน 27 คน   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรู 1- 4 สาระเศรษฐศาสตร 2) แบบประเมิน

ประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชผังกราฟก ประกอบดวย 2.1) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของหนวยการเรียนรู 1-
4 สาระเศรษฐศาสตร 2.2) แบบประเมินสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน และ 3) ผังกราฟกที่ใชในการประเมินการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียน   

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ประกอบดวย 
1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

1.1) ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และวิเคราะหเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

1.2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกองคประกอบของ
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ American Philosophical Association (Facione, 1990) แบงเปน 5 ดาน: การตีความ 
(Interpretation) การวิเคราะห (Analysis) การประเมิน (Evaluation) การสรุปความ (Inference) และการอธิบายความ 
(Explanation)  

1.3) สรางแผนการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสาระเศรษฐศาสตร จํานวน 10 แผนดังนี้  1.3.1) บทบาทของ
ผูผลิต 1.3.2) บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ 1.3.3) บทบาทของผูบริโภค 1.3.4) ความหมาย ความจําเปน ประโยชนและ
วิธีการใชทรัพยากร 1.3.5) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกการใชทรัพยากร 1.3.6) การวางแผนการใช
ทรัพยากร 1.3.7) ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 1.3.8) ความหมาย ความสําคัญของภาษี และ
หนวยงานที่จัดเก็บภาษี 1.3.9) สิทธิของผูบริโภค และ 1.3.10) กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน และกองทุนหมูบาน  

แตละหนวยการเรียนรูประกอบดวยกระบวนการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา: การนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นการ
เรียนรูโดยใชการรูที่เนนการทํางานกลุม เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและครู ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และ 3) 
ขั้นสรุป โดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังกราฟก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดาน คือ การตีความ 
(Interpretation) การวิเคราะห (Analysis) การประเมิน (Evaluation) การสรุปความ (Inference) และการอธิบายความ  
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(Explanation) ผังกราฟกที่ผูวิจัยนํามาใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย New Word Diagram, Concept  Comparing, 
Cause and Effect, Cluster Diagram, Concept/ Event Map, Cycle และ Concept Wheel 

1.4) นําเสนอผูเช่ียวชาญทางดานการสอนจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 10 หนวยการเรียนรู ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอน
นําไปทดลองสอนกับกลุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนภสร จํานวน 15 คน เปนเวลา 5 สัปดาห ผูวิจัยไดนําสิ่ง
ที่ตองปรับปรุงหลังจากการทดลองสอนไปปรับแกแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ  

2. การจัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของหนวยการเรียนรู 1-4 สาระเศรษฐศาสตร   
2.1) ศึกษาเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจากแหลงตางๆ  
2.2) กําหนดประเด็นและเกณฑในการวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดาน   
2.3) สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 4 สาระ ประกอบดวยหนวยผูผลิตและผูบริโภค  หนวยการ

ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน หนวยความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และหนวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น หนวยละ 10 
ขอ รวมแบบทดสอบกอนเรียน 4 ฉบับ 40 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียน 4 ฉบับ 40 ขอ ลักษณะของขอสอบเปนแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก  

2.4) หาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนนําเสนอตอผูเช่ียวชาญดาน
หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction Specialist) และผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง (Subject Matter Specialist) 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item - Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 – 1.0 แลวนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนภสร จํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาความเชื่อมั่นแบบของ Kuder-Richardson 21 (KR21)ไดเทากับ 0.78 แสดงวา
แบบทดสอบที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีความเชื่อมั่นสูง (Fraenkel and Wallen, 1993: 149) 

3. การจัดทําแบบประเมินสรุปผลการเรียนรูของผูเรียน   
 ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินตนเองหลังจากไดเรียนหนวยการเรียนรูทั้ง 10 หนวย โดยมีการประเมิน 5 รายการ คือ 1) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับใด โดยใชแบบประเมินคา 5 ระดับ 2) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากกระบวนการเรียนรูโดย
ใชผังกราฟก 3) นักเรียนสามารถนําทักษะการคิดอยางมวิีจารณญาณไปใชในรายวิชาใดบางและอยางไร 4) นักเรียนประเมิน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังเรียนสาระเศรษฐศาสตรวาอยูในระดับใด โดยใชแบบประเมินคา 5 
ระดับ และ 5) ผังกราฟกแบบไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุด เพราะอะไร   

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 

1) กระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1.1) 
การออกแบบกระบวนการเรียนรูของสาระเศรษฐศาสตร โดยมีสวนประกอบ 3 สวน คือ 1.1.1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 1.1.2) 
ขั้นการเรียนรู โดยใชการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เพื่อการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1.1.3) ขั้นสรุป โดยใชผังกราฟกประเภทตางๆ มาปรับใชในการสรุปบทเรียนของแตละหนวยการเรียนรู เพื่อเสริมสรางการ
คิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดาน คือ การตีความ การวิเคราะห การประเมิน การสรุปความและการอธิบายความ 1.2) การจัด
กระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดเรียนรู ผูวิจัยจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร จํานวน 10 หนวยการเรียนรู  โดยแตละ
หนวยการเรียนรูใชเวลาเรียนในชั้นเรียน 2 คาบและเวลาคนควาขอมูลนอกหองเรียนอีก 1 คาบ  นักเรียนแตละกลุมชวยกัน
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วางแผนในการคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ นอกหองเรียนอีก 1 คาบ  แลวนําขอมูลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ช้ันเรียนแลวสรุปเชื่อมโยงขอมูลโดยใชผังกราฟกประเภทตางๆ เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทั้ง 5 ดาน 
และ 1.3) การประเมินประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู โดยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของหนวยการเรียนรูที่ 1-4 
สาระเศรษฐศาสตร แบบประเมินสรุปผลการเรียนรูของผูเรียน และผังกราฟกที่ใชในการประเมินการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียน 

ผลการวิจัยที่ พบวา กระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟกในการสรุปเชื่อมโยงสาระสําคัญในแตละหนวยการเรียนรู 
จะชวยเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ นี้ สอดคลองกับแนวคิดของ Bromley, DeVitis and Modlo (1995) ที่
กลาววาการใชผังกราฟกเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนมุงความสนใจไปยังเฉพาะแนวคิดที่สําคัญ และสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธของแนวคิดนั้นๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2) การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรูปรากฏผลดงันี้ 
2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวิภารัตนมีคะแนนเฉลี่ยสาระ

เศรษฐศาสตร ภายหลังการเรียนรูโดยใชผังกราฟก เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัยนี้สนับสนุนผลงานวิจัยที่ผานมาที่คนพบวา การเรียนรูโดยใชผังกราฟก สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ ของผูเรียนสูงขึ้น (วรรณพร ยิ้มงาม, 2551; สุธาทิพย คนโฑพรมราช, 2552; บุญ
ไทย พลคอ, 2553; สถิต นาคนาม, 2553; Uesaka et al., 2007; Pantziara et al., 2009; Zaini et al., 2010)  

2.2)  การประเมินตนเองดานความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชผังกราฟก มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับดี เทากับ 4.3 และดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ภายหลังการเรียนรูโดยใชการเรียนรูโดยใชผัง
กราฟกสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

                 2.3) นักเรียนสามารถใชผังกราฟกในรูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ทั้ง 5 ดาน โดยผานสาระเศรษฐศาสตร ดังนี้ 

 1) New Word Diagram ใชกับการอธิบายและการตีความคําศัพททางเศรษฐศาสตร  
 2) Concept Comparing ใชกับการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลผูผลิตที่เหมือนกันและตางกัน และ

ประเมินคุณลักษณะของผูผลิตที่พึงประสงค    
 3) Cause and Effect ใชกับการวิเคราะหสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เชน การวางแผนการใชทรัพยากร

อยางยั่งยืนจะเกิดผลที่ตามมาอยางไร 
 4) Concept Wheel ใชกับการจําแนกและจัดหมวดหมูขอมูลแบบไมซับซอน เชน การจําแนก

องคประกอบที่สําคัญของกลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน และกลุมแมบาน 
 5) Cluster Diagram ใชกับการจําแนกและจัดกลุมขอมูลที่มีรายละเอียดหลายช้ัน เชน การจําแนก

ประเภทและแนวคิดที่สําคัญเรื่องภาษ ีและเรื่องทรัพยากร 
 6) Concept/ Event Map/ 5W1H ใชกับการวิเคราะหแนวคิดของสิ่งตางๆ เพื่อนําไปสูการสรุปความ 

เชน การวิเคราะหแนวคิดการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา เพื่อนําไปสูการลดภาวะโลกรอน 
 7) Cycle ใชกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ และการสังเคราะหขอมูล เชน การแสดงความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจระหวางภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และสถาบันการเงิน 
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1)  กระบวนการเรียนรูโดยใชผังกราฟกในงานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการที่จะสรางหรือปรับ
กระบวนการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับการเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนทักษะทางปญญาที่สําคัญใน
โลกยุคใหมที่ครูผูสอนตองพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนทุกคน 

2)  ผลงานวิจัยนี้ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ให
ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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บทคัดยอ    

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรกับการสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังเรียน 
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร  (3) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง สารในชีวิตประจําวันกับการสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน 2 หองเรียน รวม 48 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม แลวจับฉลากใหหองหนึ่งเปนกลุม
ทดลองใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรและอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุมใชวิธีสอน
แบบปกติ  เครื่องมือที่ใชไดแก (1)แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร (2) 
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  การทดสอบคาที (t –test ) ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (2) ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (3) ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสูงกวาของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 
 
 

คําสําคัญ : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู, ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร, ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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Abstract 
 

              This research aimed to (1) compare achievement of Prathom Suksa VI  students who were taught by inquiry 
teaching using Substance in Daily Life Learning Activities Package to those who learned with traditional teaching (2) 
compare science creativity of the Prathom Suksa VI  students before and after learning with inquiry teaching using 
Substance in Daily Life Learning Activities Package (3) compare of the science creativity of Prathom Suksa VI  students 
who learned with inquiry teaching using Substance in Daily Life Learning Activities Package to those who learned with 
traditional teaching.Two intact classrooms in Wattalannua School Ayutthaya, Primary Educational Service Area Office 
2,were randomly chosen.There were total 48 students from two classes which were used for experimental group and 
control group. The students in experimental group learned with inquiry teaching using Science Learning Activities 
Package while the students in control group learned with traditional teaching.The instrument in this research included (1) 
inquiry teaching lesson plan using Science Learning Activities Package(2)traditional teaching lesson plans (3)science 
achievement test (4)science creativity test. The research data were analyzed by T-test. Research finding indicated that (1) 
the achievements of students who were taught by inquiry teaching using Science Learning Activities Package were higher 
than the students who were taught by traditional teaching,statistically significantly at .01 level(2)The science creativity of 
students who were taught by inquiry teaching using Science Learning Activities Package were higher than before 
learning, statistically significantly at .01 level (3) the science creativity of students who were taught by inquiry teaching 
using Science Learning Activities Package were higher than the students who were taught by traditional Teaching, 
statistically significantly at .01 level.   

  
KEYWORDS:  INQUIRY TEACHING WITH  LEARNING,  SCIENCE  LEARNING  ACTIVITIES  
                           PACKAGE, SCIENCE  CREATIVITY 

 

1. บทนํา 
            จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ต้ังแตปการศึกษา        2552-2554 ไดคะแนน
เฉลี่ย 31.58, 33.76 และ 36.28 ตามลําดับ(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2, 2555: 12) ซึ่ง
ไดคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศมาโดยตลอดและจากการประเมินผลพฤติกรรมดานความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรโดยการสังเกตการตอบคําถามและจากการทดสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนพบวา การตอบคําถามของนักเรียน
สวนใหญไมมีความหลากหลาย ขาดความแปลกใหม การแสดงความคิดเห็นมักจะเหมือนกับคนอื่น  ผลงานหรือการทํา
ช้ินงานมีรูปแบบที่ขาดการพัฒนา ไมมีความแปลกใหมหรือนาสนใจ ขาดความคิดสรางสรรค เมื่อทําการวิเคราะหสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูของครูไมวาจะเปนดานกระบวนการหรือดานความรูจะ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหผูเรียนจดจําเนื้อหา หลักการ ทฤษฎีตามที่ครูสอนมากกวาการที่จะใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อสรางองคความรูดวยตนเองและในระหวางเรียนนักเรียนไมไดรับการฝกทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการเรียนวิทยาศาสตรที่จะชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิดความรูและ
ความคิดสรางสรรค  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยของนักการศึกษาหลายทานเชน บายบี (Bybee,2006 : 154)
ไดกลาววาในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการสอนเพื่อให
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักศึกษา
คนควา แสวงหาความรูและสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ(กรมวิชาการ
, 2542: 219) ผูวิจัยพบวา วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดีไดแก 
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  เพราะเปนรูปแบบการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบความรูและประสบการณ
การเรียนรูอยางมีความหมายดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และในแตละขั้นตอนควรมีการสอดแทรก
กิจกรรมที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับผูเรียนจะชวยทําใหผูเรียนมีการพัฒนาทั้งความรูและ
ความคิดสรางสรรค  ซึ่งสอดคลองกับพิลซและซันด (Pilz & Sund  1974: 1) ไดกลาววา ไมมีความรูของมนุษยสาขาใดจะมี
ผลทําใหเกิดความคิดสรางสรรคไดมากกวาวิชาวิทยาศาสตรเพราะความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่แฝงอยูแลวในกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร แสดงใหเห็นวากระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการที่สําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกเนื้อหาสาระที่นํามาใชในการวิจัยไดแก 
เรื่อง สารในชวิีตประจําวัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยเหตุผลที่วาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและเปนเรื่องใกลตัว
นักเรียนที่สามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
    สมมติฐานของการวิจัย  
           1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  สูงกวาการสอนแบบปกติ  
            2)  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรม

การเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
            3)  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
สูงกวาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
            ประชากรไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา เปนโรงเรียนขนาดกลาง  

จํานวน 5 โรงเรียน รวม 127 คน โดยจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2555 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 24 คน ไดมาโดยวิธีสุมแบบกลุมแลวจับฉลากใหหองหนึ่งเปนกลุมทดลองใชวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และกลุม
ควบคุมใชวิธีสอนแบบปกติ 

            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก (1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรม  การ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  (3) แบบทดสอบ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 755 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  (4) แบบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6    

            ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ไดดําเนินการดังนี้ 
                 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิต 

ประจําวัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดดําเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห
เนื้อหาแลววางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  วิเคราะหการ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละแผนการจัดการเรียนรู จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 11  แผน แลว
นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  นํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
และทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

                 2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 11  แผน  
ผู วิจัยไดดํ า เนินการสรางตามคูมือครูของสถาบันสง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

                 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   ผูวิจัยได
ดําเนินการวิเคราะหสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู  สรางตารางวิเคราะหขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
จุดประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรู  แลวสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหขอสอบ จํานวน 1 
ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและความเหมาะสม
ของตัวเลือก นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2554 ที่เรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวันไปแลว จํานวน 30 คน  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย 
(P)  และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ  ไดแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ มีคาความยากงาย(P) อยูระหวาง 0.40-0.77 คา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 - 0.53 

นําแบบทดสอบไปหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอรริชารดสัน ใชสูตร  KR - 20 ปรากฏวาแบบทดสอบมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ  0.90 

                 4)  แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  เปนขอสอบอัตนัยแบบ
เขียนตอบ จํานวน 4  ขอ โดยครอบคลุมการวัดดานองคประกอบทั้ง 4  ดานคือ ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน ความคิด
ริเริ่ม  และความคิดละเอียดลออ  นําแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเที่ยงตรงและความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู นําแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไป
ทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน นํามาหาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1974 : 161) 
ปรากฏวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.85 

           การเก็บรวบรวมขอมูล  ไดดําเนินการดังนี้ 
            กลุมทดลอง   
                 1) ใหนักเรียนทําแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6     
                 2)  ดําเนินการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง สารในชีวิต 

ประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 11  แผน  ใชเวลาเรียน 25  ช่ัวโมง 
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                 3)  หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  และ 
แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน             

            กลุมควบคุม   
                 1)  ดําเนินการสอน  เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชวิธีการสอนแบบปกติ  จํานวน 

11  แผน  ใชเวลาเรียน 25  ช่ัวโมง 
                 2)  หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยใชชุดเดียวกับกลุมทดลอง 
 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
    ผลการวิจัย 
                 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวาการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

                 2) ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดย 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                 3) ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตร   เรื่อง  สารในชีวิตประจําวัน   ช้ันประถมศึกษาปที่  6   
สูงกวาของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การอภิปรายผล 
                 1) จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนเรื่อง 

สารในชีวิตประจําวัน ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรกับ      การสอนแบบ
ปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวในขอที่ 1 ทั้งนี้
เปนเพราะการจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้น
สรางความสนใจ (2) ขั้นสํารวจและคนหา (3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (4) ขั้นขยายความรู (5) ขั้นประเมิน ไดมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรซึ่งเปนชุดกิจกรรมที่ใชขั้นตอนของวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูที่เนนการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและแกปญหา ไดลงมือปฏิบัติการทดลองและศึกษาคนควาดวยตนเอง  นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะ
ตางๆซ้ําๆกันหลายครั้ง จนเกิดความชํานาญ  นักเรียนสามารถรับรูผลการกระทําแตละขั้นตอนไดตลอดการเรียน จึงมีโอกาส
ไดฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดมากกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ  จึงสงผลใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาดานความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดมากกวา ในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น ครูผูสอนจะสรางสถานการณหรือปญหาหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
สนใจหรือเกิดขอสงสัยในสถานการณหรือปญหาที่พบ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือรนในการคิดหาคําตอบของปญหาซึ่ง
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จะนําไปสูกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคนพบความจริงและสรางองคความรูไดดวยตนเอง สอดคลองกับ 
ภพ  เลาหไพบูลย(2542:119) ที่กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนที่เนนกระบวนการ
แสวงหาความรูที่ชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆ ดวยตนเอง ใหนักเรียนมีประสบการณตรงในการเรียนรู
เนื้อหาวิชาในกิจกรรมขั้นสํารวจและคนหา  สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2551: 141) ที่กลาววา การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนการดําเนินการเรียนการสอนโดยครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนเกิดคําถาม เกิดความคิดและลงมือแสวงหาความรู
เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยที่ครูผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูในดานตางๆ
ใหแกนักเรียนและสอดคลองกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของบลูม(Bloom 1976: 72)  ที่กลาววา การจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดปฏิบัติตามที่ตนตองการยอมกระทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรนทําใหเกิดความมั่นใจ เกิดการเรียนรูไดเร็ว
และประสบความสําเร็จสูงสงผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

                 2) จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวในขอที่ 2 ทั้งนี้
เปนเพราะในขั้นตอนการสอนสืบเสาะหาความรูนั้นจะใชคําถามที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต 
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การตีความหมายและลงขอสรุป   เปนตน ซึ่งเปนคําถามที่มีหลายคําตอบ 
ไมมีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว ทําใหนักเรียนกลาคิดและสามารถคิดในสิ่งที่แปลกๆใหมๆการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูจะชวยกระตุนใหนักเรียนไดฝกการคิดอยางเปนระบบโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา  เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมการ
อภิปรายภายในกลุม มีการซักถามซึ่งกันและกัน ตลอดจนรวมกันขบคิดแสดงความคิดเห็นถึงการแกปญหาและสรุปขอมูล
สรางเปนองคความรูดวยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการเรียน กลาแสดงความคิดเห็นและกลาตัดสินใจ สงผลใหความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ภพ  เลาหไพบูลย (2542: 222) ไดกลาววา การสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเพราะการสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนตองฝกกระบวนคิด
ซึ่งจะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคได และสอดคลองกับพิมพันธ  เดชะคุปต (2544: 60) ไดกลาววา วิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูจะเปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักวิธีคนหาความรู พัฒนาศักยภาพดานสติปญญาและเปนนักริเริ่มสรางสรรค
ได 

                 3) จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรกับการสอนแบบปกติ พบวาความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงกวาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวในขอที่ 3 ทั้งนี้เปนเพราะในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น 
ผูวิจัยไดวางแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เนนการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไวในขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทั้ง  5 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้นสรางความสนใจ มีกิจกรรมที่มี
ลักษณะสงเสริมความคิดสรางสรรคคือ จัดกิจกรรมหรือสรางสถานการณที่นาสนใจเพื่อนําไปสูปญหาที่ตองการศึกษาและ
ใหนักเรียนตั้งประเด็นคําถามที่สนใจ/ขอสงสัยที่เกิดขึ้นจากการสังเกตกิจกรรมหรือสถานการณที่ครูจัดขึ้น (2) ขั้นสํารวจ
และคนหา มีกิจกรรมที่มีลักษณะสงเสริมความคิดสรางสรรค คือ แบงนักเรียนเปนกลุมแลวรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
งาน โดยมีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ทําการสํารวจตรวจสอบดวยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อ
คนควาหาคําตอบและขอสรุปของปญหา ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหาไดดวยตนเอง โดยใชทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร (3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป มีกิจกรรมที่มีลักษณะสงเสริมความคิดสรางสรรคคือการใชคําถามยั่วยุและ
กระตุนใหนักเรียนอธิบายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ (4) ขั้นขยาย
ความรู มีกิจกรรมที่มีลักษณะสงเสริมความคิดสรางสรรคคือ ใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่สรางขึ้นไป
เช่ือมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปไปอธิบายสถานการณเหตุการณตางๆทําใหเกิด
ความรูที่กวางขึ้นและมีทักษะที่เพียงพอที่สามารถนําไปใชในกิจกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ ได  (5) ขั้นประเมิน มีกิจกรรมที่มีลักษณะ
สงเสริมความคิดสรางสรรค คือ จัดกิจกรรมหรือสถานการณที่ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะห วิจารณและอภิปรายซักถามซึ่ง
กันและกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจดวย  ตนเองได และเพื่อใหครูผูสอนสามารถประเมินความกาวหนา
ทางการเรียนของผูเรียนใหบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนรูที่กําหนดไว   
                 การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใหนักเรียนไดฝกทักษะซ้ําๆกันหลายๆครั้ง เพื่อใหเกิดความชํานาญ และ
สอดแทรกคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดความคิดอยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เรวัต  ศุภมั่งมี (2542: 78) ที่พบวา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่แทรกคําถามใหฝกคิดจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคซึ่งเปนวิธีการสอนที่แตกตางจากวิธีการสอนแบบปกติ  เนื่องจากการสอนแบบปกติมีการสอดแทรก
กิจกรรมที่เนนการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีการใชคําถามที่จะกระตุนใหเกิดปญหาหรือขอสงสัย
คอนขางนอย จากการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรจะชวยสงเสริมให
นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการคิด  การแกปญหา การแสวงหาความรูเพ่ือคนพบคําตอบดวยตนเอง และเกิด
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาภรณ ทองมาก  (2537:14) ที่กลาววา ความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรเปนความคิดที่แสดงออกมาไดหลากหลายเพื่อใหไดสิ่งที่แปลกใหมหรือเปลี่ยนแปลงใหไมซ้ํากับผูอื่นโดย
อาศัยวิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่มและ
ความคิดละเอียดลออ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา ชูแกว (2546:39) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โดยใชแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่แทรกกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ผลการวิจัยพบวา 
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคลองกับปาริสา 
ผองพันธุงาม (2550:54) ไดศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 70  ของคะแนนเต็ม
คิดเปนรอยละ 80  
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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การดํารงชีวิตของสัตว  
ท่ีมีตอความคดิสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลยั) จังหวัดนครปฐม 
 THE EFFECTS OF USING COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION PROGRAM IN THE TOPIC 

LIVING PROCESS OF ANIMALS ON CREATIVE THINKING AND SCIENCE  LEARNING ACHIEVEMENT OF 
PRATHOM  SUKSA II STUDENTS AT WATSAI(SINSUKSALAI) SCHOOL IN NAKHON PATHOM PROVINCE 
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บทคัดยอ      
 

 การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 กลุมตัวอยางในการวิจัย  ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 27 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แทรกกิจกรรมพัฒนาความคิด
สรางสรรค  (2) แบบประเมินความคิดสรางสรรค  และ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคา ที 

 ผลการวิจัยพบวา (1) คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 60 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน,  ความคิดสรางสรรค,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
Abstract 

 
The purpose of the research were (1) to compare creative thinking of Prathom Suksa II students in the 

Topic Process of Animals before and after using Computer Assisted Instruction  (2) to compare the development of 
achievement of Prathom Suksa II students in the Topic Process of Animals for using Computer Assisted Instruction. 
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The sample cossisted one group of 27  Prathom Suksa II students study in the first semester of the 2012 
academic year at Watsai (Sinsuksalai) School in Nakhon Pathom Province who were selected by the cluster random 
sampling technigue. Research instruments included (1)  lesson plans on using Computer Assisted Instruction creative 
thinking development activities. (2) a test of creative thinking. (3) a test of learning achievement.  The data were analyzed 
using the mean, standard deviation, and  t – test  

The research findings (1) the posttest learning creative thinking  scores of students by using Computer 
Assisted Instruction were higher than their Pretest Counter part at the  .05 level of significance. (2) the posttest of 
learning achievement of students learning by using Computer Assisted Instruction were higher than their 60% criteria in 
all aspects score at the  .05 level of significance.  

 
KEYWORDS: COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION, CREATIVE THINKING, ACHIEVEMENT 

 
1. บทนํา 

จุดมุงหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือ การเตรียมเยาวชนสําหรับอนาคตใหเปนกําลังคนที่มีศักยภาพใน
อนาคต การจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด และคิดเปนเพราะการคิดเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดการเรียนรู 
ความคิดสรางสรรคก็เปนอีกหนึ่งกระบวนการทางสมอง อันนําไปสูการคิดคนสิ่งใหม ๆ ดวยการคิดคนดัดแปลงปรุงแตง
จากความคิดเดิม ผสมผสานกันทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ (อารี  พันธมณี 2543 : 6) โดยบุคคลที่จะมีความคิดสรางสรรคจะตองมี
ความคิดแปลกใหม เปนผูมีความคิดคลอง มีความคิดยืดหยุน และสามารถใหรายละเอียดในความคิดนั้น ๆ ได ซึ่งลักษณะ
ตาง ๆ เหลานี้จะแสดงใหเห็นวาบุคคลเหลานั้นมคีวามคิดสรางสรรค และถามีการนําเอาความคิดสรางสรรคไปสอนแทรก
ในรายวิชาตาง ๆ เพื่อฝกพัฒนานักเรียนก็จะทําใหนักเรียนเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค ดังนั้นครูจึงตองจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยสงเสริมใหเด็กรูจักคิด อันจะเปนกลไกสําคัญในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับขอความตอนหนึ่งในการสังเคราะห
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยดานทักษะการคิด ในโครงการการศึกษาศักยภาพของเด็กไทยวา “การคิดเปนทักษะ
มิใชพรสวรรคเพราะสามารถฝกได” การสงเสริมทักษะการคิดเปนพื้นฐานสําคัญในการปลูกฝงกระบวนการคิดที่ซับซอน
มากขึ้น และมีเปาหมายชัดเจนในการนําไปใชประโยชน และกระบวนดการคิดสรางสรรคใชเพื่อริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
ที่เปนประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ (กรมวิชาการ 2542:2) 

 จากการศึกษาสภาพปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดไทร  (สินศึกษาลัย)  ครูยังจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสือเปนหลัก นักเรียนขาดกระบวนการแสวงหาความรู โดย
ครูยังนิยมใชหนังสือเรียนสมบูรณแบบของสํานักพิมพหรือกลุมบุคคลจัดทําเปนรูปเลมจําหนาย  เพราะวิธีการสอนนี้สะดวก
ตอครู  เนื่องจากไมตองเตรียมการสอน ครูผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบยึดตนเองเปนศูนยกลาง สวนใหญใชวิธีการบรรยาย
หรืออธิบาย สอนโดยเนนความจํามากกวาสอนทักษะกระบวนการที่จะใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห ทําใหผูเรียนไมมสีวนรวม
ในการเรียนการสอน ไมมีโอกาสที่ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเอง ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือครูผูสอนไมคอยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเขาไปชวยในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายใน
การเรียน นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมไดเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด
อยางสม่ําเสมอ สวนใหญมักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความรูในเนื้อหาวิชา ขาดการกระตุนการพัฒนาทักษะการ
คิดโดยเฉพาะทักษะการคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมแลวยังอยูในระดับพอใช  ซึ่งเห็น
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ไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)    ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา พบวามีนักเรียนเขารับการ
ประเมินจํานวน 47 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน เฉลี่ย 15 คะแนน เฉลี่ยรอยละ 51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.29 มีจํานวนคน
ที่ตองปรับปรุง 14 คน พอใช 32 คน ดี 1 คนใน    

ฐานะผูวิจัยเปนครูสอนวิทยาศาสตร มีความสนใจที่จะสรางสื่อการจัดการเรียนรู โดยนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เขามาชวยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยนําเอาเนื้อหา เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว มา
สรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง และเปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรคโดยบูรณาการสาระความรูตาง ๆ  เขาดวยกันไดอยางเหมาะสมโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตาง ๆ  และเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับ กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 101-104)  ไดวิเคราะหนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช
ในวิชาวิทยาศาสตรสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ใชในการเรียนการ
สอนดวยตนเองและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน  เนื่องจากเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูในชั้นตอไป โดยครูสามารถ
ฝกใหนักเรียนรูจักคิดในทางสรางสรรค จะชวยใหนักเรียนที่มีพัฒนาการดานตางๆ ดีขึ้น อันจะนําไปสูความกาวหนาในการ
คิดสรางสรรคในสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 2 หองเรียนนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน และกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  
2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน จํานวน 27 คน ไดมาโดย
การสุมแบบกลุม 

 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตวกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว ของนกัเรียนช้ันประถมปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

              สมมติฐานในการวิจัย คือ (1) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของสัตว มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  (2)  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว มีผลสัมฤทธิ์ผานตามเกณฑที่กําหนดคือ 60% เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้ไดแก (1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตวระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 
2  (2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาวิทยาศาสตร  

(3) แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค  (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ และดําเนินการดังนี้ 
                   1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสาะหาความรู จํานวน 4 หนวย แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูจํานวน 8 แผน ใชเวลา 18 ช่ัวโมง แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นํามา
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วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  และนําไปใชกับกลุม
ทดลอง 

                2.  จัดทําและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว กําหนดเปนหนวยการเรียนรู 
และเนื้อหายอยโดยละเอียด กําหนดเมนูตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกศึกษาตามขั้นตอน คือ จุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหา แบบฝกหัด แบบทดสอบ เกมส นักเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียน เลือกที่จะเรียนออกจากบทเรียนไดตาม
เหมาะสม สามารถยอนกลับไปเพื่อทบทวนบทเรียน หลังทําแบบทดสอบจะมีการแสดงผลใหผูเรียนทราบทันที   แลวนําไป
ลองใชกับนักเรียนกลุมเล็ก (Small Group Test)  ไดคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 80.75 / 
82.50 แลวแกไขปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง    แลวนํามาทําการทดลองภาคสนาม (Field Testing)  ไดคาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 81.57/82.22 

 3. สรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค  แบบอัตนัยแบบเขียนตอบ  จํานวน  3 ขอ สรางเกณฑการใหคะแนนใน
แตละขอพิจารณาคําตอบโดยยึดองคประกอบ 3 ดาน คือ  ดานความคิดคลองแคลว  ดานความคิดยืดหยุน  ดานความคิดริเริ่ม 
นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคไปทดลองใชกับนักเรียน ซึ่งมีระดับผลการเรียนใกลเคียงกับกลุมทดลอง  แลวนํามา
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรของเพียรสัน (Pearson Product – Moment Correlation)    มีคาเทากับ 0.77   

  4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว ซึ่งเปนแบบทดสอบ
แบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ นําไปหาคาความสอดคลอง IOC และเลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC ต้ังแต 
0.67 ขึ้นไป ทําใหไดแบบทดสอบทั้งหมด 35 ขอ นําไปทดสอบกับนักเรียน จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความยากงาย (p) 
ระหวาง 0.43-0.97 และคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20-0.59  และคาความเที่ยงทั้งฉบับ  0.79 เลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ 
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่หาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกอนและหลังเรียนจากที่นักเรียนเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เสร็จสิ้นแลว 

 วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
                      1. วัดความความคิดสรางสรรคและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 27 คน กอนใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว  

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
       2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว 
โดยแบงเนื้อหา เปน 8 แผนกิจกรรมการเรียนรู  ใชเวลาในการสอนโดยเริ่มต้ังแตเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2555  
สัปดาหละ 3  ช่ัวโมง  วันละ 1 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 

                     3.  เมื่อทดลองสอนเสร็จจึงทดสอบวัดความคิดสรางสรรคและนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

                     4.  ตรวจสอบใหคะแนนการทําแบบทดสอบของกลุมตัวอยาง แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
โดยวิธีการทางสถิติ โดยใชคา t – test  

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
          ผลการวิเคราะหขอมูล 
                 1. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิเคราะห  ดังตารางที่  1 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 764 

ตารางที่  1  การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองกอนเรียนและหลังเรียน 
 
         กลุม    n  X  S.D     t 
 
      กอนเรียน    27  73.04  14.65  22.93  * 
      หลังเรียน    27  135.56  26.54 
 
    *p <  .05 
 
 จากตารางที่ 1  พบวาการทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉลี่ย เทากับ  73.04 คะแนน และ  135.56 คะแนน ตามลําดับ  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 14.65 และ 26.54 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

              2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง กับเกณฑรอยละ  60  ดังตารางที่  2   
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง กับเกณฑรอยละ  60 
  

             คะแนน             คะแนน 
       เต็ม                 รอยละ 60 
 
   
  หลังเรียน                    27                            20                       12                   14.11               2.29                 1.87* 

 

 

    *p <  .05 
 จากตารางที่  2  พบวา  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.11 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.55  ซึ่งสูงกวาเกณฑ คือ  12 คะแนน 
หรือรอยละ  60  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
อภิปรายผล 
            จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ผูวิจัยขออภิปรายผลดังตอไปน้ี 
 1.  จากผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 27 คน ที่เรียนโดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเปนไปตาม
สมมติฐานในขอที่ 1 ที่ต้ังไวคือ นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของ
สัตว  มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบการ

กลุม              X                   S.D                   t   
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สอนแบบสืบสวนสอบสวนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นจะชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการฝกความคิดสรางสรรคดวย
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนไดฝกตั้งสมมติฐาน คาดการณทําการแกปญหา เพราะมีการสอนที่หลากหลาย และ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น หรือการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง โดยครูมีบทบาทแคแนะแนวทาง และเนน
การใหอิสระแกนักเรียนไดคิดเอง  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น นักเรียนไดฝกคิดในเวลาที่ครูกําหนด 
รูจักคิดหาแนวทางในการแกปญหาไดหลากหลายทิศทาง และหลายรูปแบบ รูจักการจัดกลุมหรือแบงประเภทตามที่กําหนด 
และเปนการฝกใหนักเรียนไดคิดออกแบบหรือแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ นักเรียนควบคุมบทเรียนดวยตนเอง มีการ
รับรู การจดจํา และมีสวนรวม เพราะบทเรียนเปนที่นาสนใจ โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแรงจูงใจที่จะทําให
ผูเรียนจดจําและทําใหเกิดองคความรูใหมและนักเรียนมีจินตนาการในการคิดสรางสรรคได จึงทําใหนักเรียนมีระดับ
ความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังที่   อารี  พันธมณี (2540: 128)  ไดกลาววา  การเปด
โอกาสใหนักเรียนมีทางเลือกแสดงความสามารถไดหลาย ๆ รูปแบบตางกัน เด็กจะแสดงพฤติกรรมอยางสรางสรรค และ
กิจกรรมที่ เหมาะสมกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจจะกระตุนความคิดสรางสรรคได เปนอยางดี  
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีรูปแบบของแบบฝกเกี่ยวกับภาษา รูปภาพ และสัญลักษณ ดังที่  อารี  พันธมณี  
(2540: 15-16กลาววา  ครูควรสนับสนุนใหรางวัลผลงานที่แปลก ๆ ใหม ๆ ใหเด็กมีเสรีภาพในการทํางานมากที่สุด งานที่ให
เด็กควรเหมาะสมกับวัยและมีเวลาเพียงพอ เพื่อใหเด็กแสดงความคิดสรางสรรคของตนเองทั้งดานความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม สอดคลองกับคํากลาวของ  ดิลก  ดิลกานนท (2534)  ที่กลาววาผูที่มีโอกาสใชหรือฝก
ทักษะการคิดอยูเสมอ จะมีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนเองไดสูงยิ่งขึ้น    

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีไดมีคะแนนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ  60 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 และเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวในขอที่ 2  แสดงใหเห็นวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมานั้นสามารถพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนไดดีขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสาะหาความรูตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนน
ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมการสอนหลายแบบผสมผสานกันอยางเปนระบบ นักเรียนรูสึกตื่นเตน และมี
ความตองการเรียนโดยไมคิดวาถูกบังคับ นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางสม่ําเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มี
การทํางานเปนกลุม กลาแสดงออกทางความคิดเห็น  นักเรียนรูจักเสาะหาความรูดวยตนเอง นักเรียนสามารถรับรูผลการ
กระทําในแตละขั้นตอนไดตลอดการเรียน นักเรียนไดทําการทดลอง นักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง ใชสื่อฝกทักษะการใช
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ฝกทักษะการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสังเกต การคนควาหาขอมูล ทําใหเกิด
ประสบการณตรงในการเรียนและทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลังจากไดเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังที่  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541)  ไดกลาวถึงประโยชนของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา  คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนที่เรียนออนสามารถ
ใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรูเพื่อที่ปรับปรุงการเรียนของตนใหทันผูเรียนอื่นได  ดังนั้น
ผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการสอนเสริมหรือสอนทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนไดโดยที่ผูสอน
ไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํากับผูเรียนที่ตามไมทันหรือจัดการสอนเพิ่มเติม อีกทั้งผูเรียนสามารถนําคอมพิวเตอร
ชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเอง ในเวลาและสถานที่ที่ซึ่งผูเรียนสะดวกที่สุด เชน แทนที่จะเดินทางมายังช้ันเรียน
ตามปกติ ผูเรียนก็สามารถเรียนดวยตนเองที่บานได นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที่ตองการ  สอดคลองกับ  กิ
ดานันท  มะลิทอง (2536: 174)  ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสามารถที่จะแสดงขอมูลไดทั้งที่เปนตัวเลข 
ตัวอักษร ภาพประกอบ เสียงและขอมูลยอนกลับโดยทันทีกับนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถและ
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ความเร็วของตนเองได และคอมพิวเตอรชวยสอน ยังมีความแมนยําและมีความคงเสนคงวาในเนื้อหาที่สอนมากกวา
ครูผูสอน เพราะสวนมากครูจะเอาใจใสเฉพาะนักเรียนที่เรียนเกง แตจะไมใหความสําคัญกับนักเรียนที่เรียนออน ทําให
นักเรียนที่เรียนออนเกิดความเบื่อหนายและสับสนในเนื้อหาที่เรียน และกิดานันท  มะลิทอง (2531: 173-174)  ไดกลาวถึง
ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนจะใหความเปนสวนตัวกับนักเรียน นักเรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนที่เรียนออนและเรียนชาสามารถเรียนได โดยไมตองอายเพื่อนรวมช้ันและ
ครู  ดังที่ วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545) กลาววา การที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทํา จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและ
กระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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ผลการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ  วิชาวิทยาศาสตรเคมีพื้นฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร  ความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห  และความสามารถทางดานการ
คิดสังเคราะห  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  จังหวัดกําแพงเพชร 

THE EFFECTS  OF LEARNING MANAGEMENT TO DEVELOP CONCEPTS  IN THE  BASIC  CHEMISTRY 
COURSE  ON  SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT, ANALYTICAL THINKING  ABILITY, AND 

SYNTHETICAL  THINKING  ABILITY OF  MATHAYOM SUKSA IV  STUDENTS   
AT  KOSAMPEEWITTHAYA SCHOOL  IN KAMPHAENGPHET  PROVINCE 

 
ทัศนา  ขุนไกร1  รองศาสตราจารย ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 2  ดร.สุทธิดา  จํารัส3 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติกับเกณฑ รอยละ75   2)  
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห  ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติระหวางกอนเรียน 
และหลังเรียน  3)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานการคิดสังเคราะห  ที่เรียนดวย การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ  
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 กลุมตัวอยางที่ใชประกอบดวยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน  42 คนโดยไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  (1)  แผนการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติ  วิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
(2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน  ที่มีคาความเที่ยงเทากับ 0.92  คาความยากงายตั้งแต 
0.3-0.88  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22–0.67  (3)  แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะหฉบับกอนเรียนมีคาความเที่ยง
เทากับ 0.46  และฉบับหลังเรียนมีคาความเที่ยงเทากับ  0.97   (4)  แบบวัดความสามารถการคิดสังเคราะหฉบับกอนเรียนมี
คาความเที่ยงเทากับ 0.27 และฉบับหลังเรียนมีคาความเที่ยงเทากับ 0.51 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ  
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 

    ผลการวิจัย  พบวา  (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐานของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู
พัฒนามโนมติ มีคะแนนผานเกณฑรอยละ75  จํานวนรอยละ75  (2)  ความสามารถทางการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (3)  ความสามารทางการคิดสังเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 

 
 คําสําคัญ   การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน   
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Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to compare the learning achievement in the basic Chemistry course on 
students who were taught by Learning Management to develop Concepts with the criteria at 75 percent. (2) to compare 
the analytical thinking ability of  students who  were taught by Learning Management to develop Concepts before and 
after learning. (3) to compare the ability of  Synthetical Thinking of students at who were taught by Learning 
Management to develop Concepts before and after learning. 

 The samples of this research were 42 MathayomSuksa IV students at Kosampeewitthaya chosen by cluster 
sampling. The research   instruments consisted of  (1)  Learning Management  to  Develop  Concepts in the  
MathayomSuksa IV Basic Chemistry Courselessonplans (2)  the basic Chemistry  achievement test  which  had reliability 
at 0.92. The difficulty indices ranged  from 0.3 to 0.88 and The discrimination indices ranged from 0.22 to 0.67 (3) The 
Analytical Thinking  Ability test which had reliability at 0.46 and 0.97 for the pretest and posttest respectively. (4) The 
Synthetical Thinking Ability which had reliability at 0.27 and 0.51 for the pretest and posttest respectively, The results 
were analyzed using Statistical Mean, Percentage Standard Deviation and t-test . 
 The results of this research are concluded as follow: 

1. The effects of learning in basic Chemistry course of students who were taught by Learning Management to 
Develop Concepts  achieved  the criteria at 75 percent at 75 percent.  

2. The analytical thinking ability of students on the posttest were higher than the pretest ,statistically 
significantly at .01 level    
The synthetical thinking ability of students on the posttest was higher than the pretest, statistically 
significantly at .01 level 
 

KEYWORDS :  LEARNING  MANAGEMENT  TO  DEVELOPMENT  CONCEPTS  IN  THE  BEST CHEMISTRY 
 

1. บทนํา   
 

 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มี
ปญญา  มีความสุข  และเกิดสมรรถนะสําคัญ  โดยเฉพาะสมรรถนะดานความสามารถในการคิด  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสูการ
สรางองคความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดนี้ 
ความคาดหวังที่จะเห็นคนไทยในอนาคต ก็คือเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีเหตุผลและสิ่งที่จะเปนเครื่องมือใหคนไทย
เรียนรูตลอดชีวิต และสามารถสูกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไดนั้นก็คือ การรูจักคิด คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค 

 จากสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบัน  ปญหาที่พบในขณะนี้ ปรากฏวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  มีผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิทยาศาสตรไมเปนที่นาพอใจ  ดังจะเห็นไดจาก การวิจัยประเมินคุณภาพการศึกษา  การ
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.)  
องคกรมหาชน ไดประเมินผลคุณภาพการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2554  ระดับรวมทั้งประเทศ  จํานวน  366,74  คน พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6  ไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเทากับ 27.90 และจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 8.39  ระดับจังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 3,350 คน  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       วิชาวิทยาศาสตรเทากับ 26.26  จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.98  
สาํหรับระดับโรงเรียนโกสัมพีวิทยา  จํานวน  60 คน  พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตรเทากับ 23.76  จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.74  (สถาบันทดสอบการศึกษา
แหงชาติ  : 2554 ) จะเห็นไดวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไมถึงรอย
ละ  50  ของคะแนนเต็ม 

 จากการรายงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  วิชาวิทยาศาสตร  
พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตํ่า  ผู วิจัยมีความเห็นวาควรมีการเรงหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานมีมโนมติทางดานเนื้อหาวิชาอยางเพียงพอ จากการศึกษาการสอน
พัฒนามโนมติ ในรูปแบบวิธีการสอนใหเกิดมโนมติ การสอนใหมโนมติลวงหนา การสอนแบบอุปนัยและการสอนแบบนิร
นัย อางถึง (ทิศนา  แขมมณี : 2545) ผลที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนพัฒนามโนมติ  คือ เกิดความเขาใจในมโนมติ  เกิดการ
เรียนรูในเนื้อหาสาระและขอมูลของบทเรียนอยางมีความหมาย  ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเขาใจที่ชัดเจน
สงเสริมพัฒนาทักษะการใชเหตุผลโดยอุปนัยชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห   เพื่อสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น  และชวยพัฒนาความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห   ความสามารถทางดานการ
คิดสังเคราะห 

 จากเหตุผลขางตนที่กลาวมา  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ  วิชา
วิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน  ที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน  และมีความสามารถ
ทางดานการคิดวิเคราะห   และความสามารถทางดานการคิดสังเคราะหสูงขึ้น  เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการเรียน
การสอนตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร  ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  มีนักเรียน จํานวน  519  คน ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4  มี จํานวน  2  หองเรียน จํานวน   84  คน โดยจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ  ผูวิจัยไดเลือกกลุม
ตัวอยาง มา  1 หอง จํานวน 42  คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (cluster  sampling)  นํามาเปนกลุมตัวอยางในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  (1) แผนการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติ  วิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4   (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (3) แบบวัดความสามารถทางดานการคิด
วิเคราะห   และแบบวัดความสามารถทางดานการคิดสังเคราะห 

   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ไดดําเนินการดังนี้ 
                   1)  แผนการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติ  วิชาวิทยาศาสตร เคมีพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ได

ดําเนินการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วิเคราะหเนื้อหาเพื่อกําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
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แผนการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติ  ประกอบดวยวิธีการสอน 4 วิธี ไดแก  (1) วิธีการสอนใหเกิดมโนมติ (The Concept 
Attainment Teaching Model) เปนวิธีสอนที่ใชเปนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน  2  แผน  

(2) วิธีการสอนแบบใหมโนมติหลักลวงหนา (Advance  Organizer Teaching Method) เปนวิธีสอนที่ใชเปนแผนการ
จัดการเรียนรู  จํานวน  6 แผน  (3) วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching Method) เปนวิธีสอนที่ใชเปนแผนการจัดการ
เรียนรู  จํานวน  1 แผน  (4 ) วิธีการสอนแบบนิรนัย (Deductive teaching Method) เปนวิธีสอนที่ใชเปนแผนการจัดการ
เรียนรู  จํานวน 2  แผน รวมแผนการจัดการเรียนรู จํานวน  11 แผน จํานวน 22 ช่ัวโมง 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู คือไดนําแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยที่ปรึกษาไดตรวจ ใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบ
ความสอดคลองของกิจกรรมกับขั้นตอนการสอนของในแตละวิธี  แลวทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  จากนั้น
ผูวิจัยไดนําไปใหผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของกิจกรรมกับขั้นตอนในวิธีการสอน แลวนําไปปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะกอนนําไปใชในการจัดการเรียนรู 

 2) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู และตัวช้ีวัด  วิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน สรางตารางวิเคราะหขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหา จุดประสงค  พฤติกรรม
การเรียนรู แลวสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหขอสอบ จํานวน 1  ฉบับ เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก จํานวน  45 ขอ  และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาได
ตรวจสอบแกไขตามขอเสนอแนะ  แลวนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงความสมบูรณเนื้อหา และ 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู  ไดแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.67 
– 1.00 แลวไปทดลองใช (Try out ) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2554  โรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ   อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน จํานวน  87 คน นําผลการทดสอบมา
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอไดแบบทดสอบ จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p) 
อยูระหวาง 0.33 - 0.80   คาอํานาจจําแนก  (r) ระหวาง 0.22 – 0.67  นําแบบทดสอบไปหาคาความเที่ยง โดยวิธีการของคูเด
อรริชารดสัน สูตร KR-20  ปรากฏวา  แบบทดสอบมีคาความเที่ยงทั้งฉบับ  0.92 

 3)  การสรางแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห   ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาลักษณะประเภทของ    การคิด
วิเคราะห เพื่อสราง /เขียนขอคําถามใหสอดคลอง ครอบคลุมลักษณะกับพฤติกรรมที่ตองการวัดเปนขอคําถามแบบความ
เรียงมีเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร  ทั้ง  2  ฉบับ คือฉบับกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณา
ใหขอเสนอแนะตรวจสอบขอคําถามที่สอดคลองการคิดวิเคราะห และทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใหผูเช่ียวชาญได
ตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  กอนนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  จํานวน 32  คน จากนั้นนําผลการวัดความสามารถการคิดวิเคราะหไปหาคาความ
เที่ยง โดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน สูตร KR- 20 ปรากฏวาแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห  ฉบับกอนเรียนและ
หลังเรียน  มีคาความเที่ยงทั้งฉบับ 0.46  และ  0.97 ตามลําดับ  

 4)  การสรางแบบวัดความสามารถการคิดสังเคราะห   ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาลักษณะประเภทของ    การการคิด
สังเคราะห  เพื่อสราง/ เขียนขอคําถามใหสอดคลอง ครอบคลุมลักษณะกับพฤติกรรมที่ตองการวัด  เปนขอคําถามแบบความ
เรียงที่มีเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร ทั้ง  2  ฉบับ คือฉบับกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณา
ใหขอเสนอแนะตรวจสอบขอคําถามที่สอดคลองการคิดสังเคราะห และทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใหผูเช่ียวชาญได
ตรวจสอบ  และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  จากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  จํานวน 32  คนจากนั้นนําผลการวัดความสามารถการคิดสังเคราะหไปหาคาความ
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เที่ยง  โดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน สูตร KR- 20 ปรากฏวาแบบวัดความสามารถการคิดสังเคราะห  ฉบับกอนเรียนและ
หลังเรียน  มีคาความเที่ยงทั้งฉบับ 0.27 และ 0.51 ตามลําดับ  

   
 วิธีการวิจัย  ไดดําเนินการ ดังนี้  
 กลุมทดลอง 

1) ใหนักเรียนทําแบบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห  และแบบวัดความสามารถทางการคิด 
สังเคราะห  เปนฉบับกอนเรียน 
  2)  ดําเนินการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน  11 แผน  
ใชเวลาเรียน  22  ช่ัวโมง 
  3)  หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน  ทําแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห  และแบบวัดความสามารถการคิดสังเคราะห  ฉบับหลังเรียน 
 
 3.ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่การจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติ ดวยวิธีการสอน 4 วิธี  ในวิชา
วิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 75  มีนักเรียนจํานวนรอยละ 75 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 75   

2)  ความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติวิชาวิทยาศาสตร
เคมีพ้ืนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3) ความสามารถทางดานการคิดสังเคราะห  ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติวิชา
วิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
4. สรุปผลการวิจัย   สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

 4.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
โกสัมพีวิทยา  ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ กับเกณฑรอยละ 75  พบวา นักเรียนจํานวนรอยละ75 ได
คะแนนผานเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ75   ซึ่งมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่วา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรเคมีพ้ืนฐาน ของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 75 ทั้งนี้ 
เพราะการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติ  ที่ผูวิจัยไดใชวิธีการสอน  ประกอบดวย  วิธีใหเกิดมโนมติการสอนใหมโนมติ
ลวงหนา  การสอนแบบอุปนัย และการสอนแบบนิรนัยเปนการจัดการเรียนรูที่มีลําดับขั้นตอนวิธีการของกิจกรรมชัดเจน 
และเปนระบบ เหมาะสมกับการเกิดการเรียนรูได ยังเปนกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนผูปฏิบัติ  นักเรียนปฏิบัติไดดวยตนเอง  
เกิดกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรูเดิมและความรูใหมที่จะไดรับ  เกิดความคิดรวบยอด  และสามารถนําความรูไป
พัฒนาใหเกิดการเรียนรูตอไปได สอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี  (2545: 227-229)  ไดเสนอวิธีการสอนสิ่งใหม  
สาระความรูใหม ดวยการใหมโนมติหลักลวงหนา ที่ทําใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระและบทเรียนอยางมีความหมาย  เกิด
ความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน  และสามารถจัดโครงสรางความรูของตนเอง สามารถพัฒนาทักษะและอุปนิสัยในการคิด
และเพิ่มพูนความใฝรู  จอยส  และเวลล  (Joye &  Weil , 1996 : 161 – 178) ไดเสนอผลของการจัดการเรียนรูมโนมติ ที่ทํา
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ใหผูเรียนมีทักษะการสรางมโนมติ ซึ่งสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจมโนมติอื่น ๆ ประภาพรรณ  เอี่ยมสุภาษิต 
(2553 : 2-71 )  ไดเสนอวา วิธีการสอนอุปนัยใหผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาจากสวนยอยไปหาสวนรวม  พิจารณาคนหา
องคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายกัน  ใหนํามากําหนดเปนขอสรุปหลักการ  หรือกฎเกณฑการแกปญหานั้นๆได  สวน
การสอนวิธีนิรนัย เปนวิธีการที่ใหผูเรียนเขาใจ  หลักการ / กฎ / ขอสรุป  สามารถนําไปใชในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆได  การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติจึงสงผลตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน  ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นได 

 4.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา  
ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา กลุมตัวอยางมีความสามารถ
ทางดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วา  
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  ของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรู   เพื่อพัฒนามโนมติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
ทั้งนี้เพราะการสอนใหผูเรียนเกิดมโนมติได มีประโยชนมากสําหรับพื้นฐานทักษะการคิด  จอยส และ เวลล.( อางถึงใน  
นวลจิตต เชาวกีรติพงศ  2545 : 196-197) ที่ไดเสนอลําดับขั้นตอนการสอนใหผูเรียนเกิดมโนมติใชเทคนิคใหผูเรียนจะไดฝก
การใชกระบวนการคิด  การสรางความรูดวยตนเองดวยการเชื่อมโยงความรูใหมที่ไดรับผสมผสานกับความรูเกาที่มีอยู  ของ
รูปแบบการสอนใหมโนมติหลักลวงหนา   และการสอนใหเกิดมโนมติ มีขั้นตอนใหผูเรียนไดจําแนกขอมูลตัวอยางที่
ครอบคลุมลักษณะมโนมติที่ตองการ ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสในการคิดใหมากขึ้น  สรางความคิดรวบยอดได เปนขั้นตอน
ของวิธีสอนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห   ทิศนา  แขมมณี.(2545 : 223 -224)  กลาวถึง  ขั้นตอนการสอนแบบอุปนัย  การ
เสนอตัวอยางใหผูเรียนอยางครอบคลุม เพื่อใหคนหาหลักการที่แฝงในตัวอยาง   สรุปเปนหลักการ / แนวคิด กําหนดเกณฑ
ในการวิเคราะห แยกแยะขอมูลไดตามเกณฑ  ของสิ่งที่วิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะห  เปนตัวบงช้ีเกิดการคิด
วิเคราะหของผูเรียน  การสอนนิรนัยโดยนําเสนอขอความรู  ความเขาใจ  ในทฤษฎี / หลักการ / กฎ ใหผูเรียนได เกิดความรู
ความเขาใจ  และนําความรูความเขาใจที่ไดไปแก ปญหา  สถานการณใหมที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
และความเขาใจที่ชัดเจน ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 337-338) กลาวถึง การสอนพัฒนามโนมติที่เนนใหนักเรียนมีความเขาใจ 
เกิดพัฒนากระบวนการคิด  ทําใหสามารถแกปญหาและนําความรูมาพัฒนาใหเกิดการเรียนรูตอไป  การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนามโนมติจึงสงผลตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน     ทําใหนักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  4.3  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานการคิดสังเคราะห  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
โกสัมพีวิทยา ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา กลุมตัวอยางมี
ความสามารถทางดานการคิดสังเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่วา ความสามารถทางดานการคิดสังเคราะหของนักเรียน ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนที่สอดคลองกับ ชาติ  แจมนุช  (2545)  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546) ที่ใหความสําคัญของการคิด
สังเคราะห ไพจิตร สะดวกการ  (2547:6 )กลาวถึงความสําคัญที่ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถทางดานการ
คิดสังเคราะห โดยการจัดการเรียนรูพัฒนามโนมติดวยวิธีการสอนใหเกิดมโนมติ  เทนนิสัน และปารค  (Tennyson  and  
Park, 1980: 55-70 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนใหเกิดมโนมติที่สามารถพัฒนาความสามารถทางการคิดสังเคราะห  ดวย
ขั้นตอนอธิบายความหมาย  หรือนิยามของมโนมติตามลักษณะสําคัญ สามารถพัฒนาความสามารถการคิดสังเคราะห     ออ
ชูเบล  (อางถึงใน ภพ   เลาหไพบูลย. 2540 : 77) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ  การสอนที่ชวยใหนักเรียนแกปญหาได เปนการสอน
แบบนิรนัย  (Deductive  teaching) เปนวิธีการที่  สวนการสอนที่ใหผูเรียนไดคนควาเพื่อสรุปออกมาเปนกฎเกณฑซึ่งเปน
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การสอนแบบอุปมาน (Inductive teaching )  ซึ่งเปนแนวทาง การพัฒนาความสามารถทางดานการคิดสังเคราะห และ
สอดคลองกับ  สุมาลี  พ่ัวซู (2547)  ศรัณยา หนูเงิน (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด
และพัฒนาการความสามารถในการคิดสังเคราะหของผูเรียน  พบวา การจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถทางดานการคิดสังเคราะหนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง ทําใหมีความสามารถในการแกปญหา มีความเขาใจที่
คมชัดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  สามารถรวบรวมสิ่งที่กระจัดกระจายสรุปไดขอมูลที่เปนมีประโยชน  สามารถคิดตอยอดความรู  
เพื่อนําไปชวยใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมนําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมที่มีประโยชน  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
มโนมติดวยวิธีการสอนใหเกิดมโนมติ   วิธีการสอนใหมโนมติหลักลวงหนา วิธีการสอนแบบอุปนัย  และวิธีการสอนแบบ
นิรนัย  จึงสงผลตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีความสามารถการคิดสังเคราะหหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to make an analytical study of the implementation of the GNH values and to 
analyze the opinions of students, teachers and principals towards the implementation of GNH values in the primary 
schools in Samtse district, Bhutan. The study was carried out using a mixed methodology. The population was selected 
through random sampling as well as purposive selection. Through random sampling, 317 students, together with 48 
teachers and 5 principals were administered survey questionnaire and through purposive selection a group of 30 students, 
15 teachers and 5 principals were administered structured interview. Self-administered survey questionnaire using five 
point Likert scale was used. The reliability of the questionnaires was established using Cronbach’s Alpha Coefficient and 
the results were .851 and .876 for students and teachers respectively and the content validity was carried out using IOC. 
The data was analyzed using frequency, mean, standard deviation and content analysis.  

The result of the study revealed that the overall opinion of the respondents on the implementation of GNH 
values was high. Among the nine domains, the level of opinion of the three groups of respondents the students, teachers 
and principals was very high towards cultural diversity. The content analysis from the interview showed that GNH values 
were implemented successfully through various curricular and co-curricular activities in the school. 
 
KEYWORDS: IMPLEMENTATION OF GNH VALUES, PRIMARY SCHOOL IN BHUTAN 
 
1. Introduction 

The term "Gross National Happiness” (GNH)  was coined in 1972 by Bhutan's teenage monarch King Jigme 
Singye Wangchuck, who knew that Gross Domestic Product (GDP) alone cannot give happiness and well-being of the 
society but believed that happiness is the primary indicator of development. GNH was the profound vision of the Late 
Third King Jigme Dorji Wangchuck as the goal of development in “making the people prosperous and happy” (Kuensel, 
1968)  

 The vision of GNH, first articulated by the Late King was elaborated by the Fourth King. In the first year of his 
enthronement, the Fourth King declared that “our country’s policy is to consolidate our sovereignty to achieve economic 
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self-reliance, prosperity and happiness for our country and people”. (Tourism Council of Bhutan, 2012). While the 
emphasis is placed on both, prosperity and happiness, the latter is given more significance. 

GNH has been in our thinking and developmental route since then but how was it going to be articulated was 
made explicit by Prime Minister, Lyonchhen Jigmi Y. Thinley when he described the endeavors of GNH as he identified 
education as the glue that holds the whole enterprise together. This was the core reason that GNH had to be infused with 
the education. The Prime Minister was considered as the pioneer in inducing the idea of infusing GNH in education. In 
his words: 

“Infusing GNH into the education system is not adding a new subject but enriching, and 
improving the process of education. It has to do with creating a content and approach that infuse 
a GNH consciousness into everything that is learned and taught. This will make the curriculum 
and learning more enjoyable, more pleasurable, and more relevant” (Ura, K., 2009, p.53). 

GNH has come to the system of education since academic year 2010. When GNH was infused in the school 
curriculum the Ministry of Education had a vision to fully materialize it within 3-year goal. The vision dictated that 
“Bhutan’s school system will have GNH minded teachers and a GNH learning Environment and access to it by all 
Bhutanese children and youth” (Ura, K. 2009, p.36). The study was carried out with the following objectives: 

1.  To analyze the implementation of GNH values in the primary schools in Samtse district, Bhutan. 
2. To analyze the opinion of principals, teachers and students towards the implementation of GNH values in 

primary schools. 
 

2. Literature Review 
GNH in Bhutan is a development concept that emphasizes spiritual wellbeing and happiness not just economic 

growth. In the 1970s only, this concept was introduced as a part of the development policies identifying several important 
areas as essential elements in the overall direction of the developmental process.  GNH first got global attention when the 
fourth King Jigme Singye Wangchuk told the Financial Times,  

“Gross National Happiness is more important than Gross Domestic Product. 
Bhutan needs to ensure that prosperity is shared across society that is balanced 
against preserving cultural traditions, protecting the environment and 
maintaining a responsive government” (Laurence J. Brahm, 2009).  

The fourth king, His Majesty King Jigme Singye Wangchuk of Bhutan chose a unique developmental path 
looking through the lenses of the achievement made by other countries that is in compliance to the social-economic 
theory of “Philosophy of Sufficiency Economy” a philosophy of King Bhumibol Adulyadej, the King of Thailand. He 
adopted this philosophy in 1997 when Thailand suffered from economic crisis. Since then, His Majesty advised people to 
adopt Sufficiency of Economy as a guiding principle (Krongkaew, Medhi. 2003). 

In Bhutan value education (VE) did not have prominent status until 1999.  The Education Department formally 
introduced VE as a separate subject to be taught in schools once a week from the pre-primary level to grade twelve. 
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Remboldt said “Children are lacking the morals and values needed to make good judgments and appropriate decisions 
that can affect their entire life” (Remboldt, 1998). Therefore VE was felt necessity in the education system. VE  earlier 
was in the forefront while GNH remained in the background but today GNH principles appear to become a stronger drive 
and a distinct voice in the policy making process including education. “GNH has become more prominent though VE is 
still the most important component of GNH and can play a significant role in imparting GNH values and principles with a 
high sense of purpose” (Jamtsho,S. 2012).  

This study showed the deeply rooted principles focused into practices through the route of education. Therefore, 
the researcher would like to find out the opinions of the students, teachers and principals towards the implementation of 
the GNH values and approaches by which GNH values and principles are transmitted to the students in the schools in 
Bhutan. It also brings insights to the purpose of infusing GNH values in the Bhutanese schools. 

 
3. Methodology   

This study was a documentary and survey research using structured interview questions and survey 
questionnaire to collect data from students, teachers and principals. The group interview was conducted to students 
comprising of one member from grade level I-VI and three teachers from each school. The researcher also made an 
analysis of the available documents on GNH collected from five schools to analyze the result of the implementation of 
GNH in schools. A self-administered survey questionnaire was used to get the opinions of the students, teachers and 
principals on the implementation of the GNH values in schools by using Likert scale consisting of 5 options. The items 
were validated by one expert from Thailand and two experts from Bhutan using IOC. The reliability of the items 
according to the Cornbach Alpha was .851 and .876 for students and teachers respectively. A content analysis was used to 
analyze the implementation of the GNH values and a descriptive analysis such as percentage mean and standard deviation 
were used to analyze the opinions of the students, teachers and principals.  

The samples were selected using random sampling and purposive selecting. From Krejcie and Morgan table 317 
students and 48 teachers were selected and five principals were selected purposively. 30 students and 15 teachers for 
interview were also selected purposively. The study was carried out in the primary and lower secondery schools at 
Samtse district, Bhutan. 

 
4.  Result of data analysis  

4.1 Interview and documentary analysis 
Schools had carried out activities meaningfully as per the guidelines given by the Ministry of Education as well as 

they had initiated many activities on their own.  The students said that the schools encouraged mass participation and 
opportunities were provided fairly. Since the implementation of GNH values, the students’ behaviors had changed 
positively and the values and knowledge about conservation of environment and promotion of culture had been instilled. 
Volunteerism among staff and students had increased for noble causes. Schools had initiated activities whereby the 
communities and schools worked through cooperation and collaboration. Schools also used collective management and 
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applied strategies of democratic decision making. Every school organized competitions on traditional games and 
traditional songs and dances. The schools held awareness programs on litter free and drug free environment. Schools had 
undergone a lot of transformation positively and the impact was more on the management system. 

However, most of the respondents said the concept of GNH was still complex to define.  Most of the teachers had 
not attended GNH workshops so they were not competent enough about how to plan the lessons infusing GNH values and 
added that a strategic manual would help them in implementing values uniformly.   

4.2 Opinions of the respondents towards the implementation of GNH values. 
   The overall rating of the opinion of students on the implementation of GNH values in primary schools. (n = 317) 

Domains x   SD Level of Opinion 

Well-being 3.23 0.995 Moderate 

Time use  3.65 1.241 High  

Education 4.15 1.045 High  

Good governance 4.16 1.112 High  

Standard of living 4.20 1.161 High  

Cultural diversity 4.52 0.864 Very High  

Health  4.32 1.039 High  

Ecology  4.53 0.835 Very High 

Community vitality 4.42 0.871 High 
 Note: The level of opinion (1.0-1.5) = very low, (1.51-2.50) = low, (2.51-3.50) = moderate, (3.51-4.50) = high and (4.51-5.00) = very high. 

 
The overall rating of opinions towards the implementation of GNH values by teachers in primary schools based on nine 
domains. (n = 48) 

Domains  x  SD Level of Opinion 

Well-being 4.01 0.850 High  

Time use 4.35 0.898 High  

Education  4.16 0.800 High  

Good governance 4.63 0.526 Very High  

Standard of living 4.16 0.800 High  

Cultural diversity 4.53 0.702 Very High  

Health  4.56 0.550 Very High  

Ecology  4.40 0.674 High  

Community vitality 4.17 0.718 High 
Note: The level of opinion (1.0-1.5) = very low, (1.51-2.50) = low, (2.51-3.50) = moderate, (3.51-4.50) = high and (4.51-5.00) = very high. 
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The overall rating of the opinion of principals towards the implementation of GNH values in primary schools by teachers. 
(n = 5) 

Domains  Mean SD Level of Opinion 

Well-being 4.32 .406 High  

Time use 4.50 .721 High  

Education  4.43 .502 High  

Good governance 4.63 .514 Very High  

Standard of living 4.27 .562 High  

Cultural diversity 4.67 .514 Very high  

Health  4.60 .548 Very High  

Ecology  4.44 .528 High  

Community vitality 4.49 .440 High 
Note: The level of opinion (1.0-1.5) = very low, (1.51-2.50) = low, (2.51-3.50) = moderate, (3.51-4.50) = high and (4.51-5.00) = very high. 

 
5. Discussion 

The overall result from the opinions of the respondents on the domain of time and well-being was lower than 
other domains. The students and principals had the lowest level of opinion on the domain of well-being. The analysis 
showed that the students did not know how to balance the time for study, play, work and leisure meaningfully. In line 
with information provided by UNESCO_IBE (2012), “the concept of GNH acknowledges that spiritual and emotional 
development is as important as material wealth and physical comfort”, most of the respondents expressed that they spend 
some time in praying every day as spiritualism is one of the essences of life. As suggested by Haynes, C.C., & Thomas, 
O., (2002), “formalized character education begins when members of a school, along with the broad involvement of 
community members, come together to determine the core ethical values that they share and that form the basis for good 
education in their particular school”. The school management was found working very closely with the communities. 
These were the strategies that became the foundation for all the schools. Most of the principals agreed that there was a 
significant change in the management system since the inception of GNH.  

However, most of the teachers and principals denied that with the implementation of GNH values there was a 
decrease in disciplinary problems among students so they did not want to completely abolish corporal punishment. The 
result of the study showed that the teachers and principals had a strong and high opinion on the domain of health and 
school policies in the promotion of health.  

Due to lack of proper training the teachers expressed the complexity of understanding the philosophy of GNH 
and its implementation in the education system and there existed a gap between the principles and the operation system. 
Therefore, there was a pressing need for the Ministry of Education to find measures whereby an intensive training 
exclusively on GNH is offered to them. According to CASEL (2003), “administrators must support the program and 
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ensure that staffs receive appropriate and effective training before implementation occurs”. The schools though came up 
with innovative activities; it was found that activities were not well monitored for promoting all the domains of GNH. 
Both teachers and principals proposed that the values and principles could be better defined and described with 
instructional guidelines or a manual with specified values for a definite lesson and class level. The teachers expressed 
their preference of having the opportunity of attending the National Based In-service Program (NBIP) as they shared that 
the major themes got diluted in the process of training 

 
6. Conclusion and Suggestion 

The study showed that teachers and principals took a lot of initiatives and worked towards attaining GNH 
schools. Most of the schools were found adopting a whole school approach to transmit the inherent values and principles 
of GNH. A vital transformation was visible especially in the pillars of Conservation of Environment and Preservation and 
Promotion of Culture. Both the principals and teachers stated that value education had seen resurgence in the whole world 
so it should not be delayed in the Bhutanese education system.  

However, the researcher came to the conclusion that there was a vast spectrum of concerns from the teachers 
and principals as most of them did not understand the concept of GNH well. They were also uncertain whether the current 
educational policies were effective in maintaining balanced GNH goals or not. Therefore, it was concluded that education 
system in Bhutan was a mismatch between the implementation of the ideologies and the training for its effective 
implementation. It was found that the Ministry had not trained the teachers, who are the torch bearers of these values. 
Moreover, According to the survey result, 25% of the respondents were contract teachers which clearly indicated that 
they had not undergone training related to GNH. Therefore, without proper training, the expectation on its 
implementation can be doubted and the practice will be relatively low. So the activities in line with the “Green School 
Project” were also not carried out successfully.  

Therefore, to motivate the teachers and to make the dynamism of values implemented harmoniously, there is a 
critical need for the Ministry of Education to provide them with sufficient knowledge through effective trainings. The 
teachers and principals were recommended to act as parent, guide and mentor for the students since students are 
vulnerable to negative behavior. Teachers must modestly instill GNH values among the students.  
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ABSTRACT 
 

This experimental research study was carried out with an aim to find out the effectiveness of multimedia 
technology while teaching mathematics on fractions for grade eighth students of Sarpang Lower Secondary School in 
Bhutan The total of 70 students of grade eight participated in the study, 35 of them participated for experimental and 35 
students for control group.  The instruments used in the study were lesson plans, pre and post test questionnaires, learning 
satisfaction and inventory checklist. The data obtained from the study were analyzed by using frequencies, mean, 
standard deviation, percentages, and t-test. The achievement level of both the groups during the pretest was statistically 
not significant. However, during the posttest the level of achievement of experimental was higher with (Mean = 15.17 
than the control group (Mean = 12.23 and the mean difference between them = 2.94 with 95% were satisfied with the 
technology. 

Findings from the study revealed that the multimedia technology played vital role in motivating students’ 
performance and raised the significant level of satisfaction for the teaching learning process in mathematics. It was 
statistically proved. 

 

KEYWORDS:  LEARNING ACHIEVEMENT, MATHEMATICS, FRACTIONS, MULTIMEDIA TECHNOLOGY, 
LEARNING SATISFACTION, STUDENTS’ OPINION 

 

1. Introduction  
Mathematics as an independent science has its own characteristics, rules and systems. It is also a breadth of 

knowledge and depth, and considered as an abstract. Initially, mathematics curriculum of Bhutan was borrowed from 
India. Bhutan was trying to initiate the western form of education and finally adopted Canadian curriculum for english 
and mathematics in 2008, because they were more of learners’ friendly than that of Indian curriculum. Multimedia 
technology is a new concept in Bhutan and most of the teachers are unaware of this technology.  Thus, this study was 
conducted to determine the use of multimedia technology in teaching mathematics on fractions at Sarpang Lower 
Secondary, Sarpang, Bhutan.  
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2. Objectives: 
1) To test the students' learning achievement using multimedia technology in learning mathematics on fractions. 
2) To find out the children learning satisfaction using multimedia technology in teaching mathematics on fractions. 

 
3. Literature Review 

Materials that are visual in nature alter the pacing of a lesson and are thought to garner the interest of learners, 
thereby boosting their motivation (Swaffar & Vlatten, 1997). Bartsch (2004) concluded from his study that students 
preferred lectures that were accompanied by power point presentations than those with transparencies. He said “students 
believed that they learned more from power point presentations. The use of multimedia technology improves teaching 
learning methodologies which help the students to enjoy learning and retain the concept taught for longer period of time. 

As stated by Subba, C. (2011), ‘teaching the lessons using multimedia technology is just the beginning in Bhutanese 
schools’ and stated that multimedia can boost the learning achievement in geography lesson. 

Learning theories: Learning is a complex activity that can be explained differently depending on one’s 
perspective on how and why people do what they do (Duffy& Judy, 2005). Behaviorism focuses only on the objectively 
observable aspects of learning. Constructivism views learning as a process in which the learner actively constructs or 
builds new ideas or concepts. Cognitive theories look beyond behavior to explain brain-based learning.  

 
4. Research Methodology  

This research was an experimental type where both quantitative and qualitative methods were used. The study 
was based on two groups of samples such as experimental and control groups. Experimental research has a unique ability 
to demonstrate cause and affect relationships, where changes in the independent variables produce resultant changes in 
the dependent variables, Mertler & Charles (2009). Researcher used four instruments 1) five lesson plans 2) Pre and post 
tests 3) learning satisfaction 4) Inventory check list. In this study, the achievement test was built to compare the 
achievement level between two groups before and after the use of multimedia technology. Learning satisfaction 
questionnaires were tested to experimental group after the treatment was done. The validation of the instruments was 
carried out by four mathematics experts in Bhutan with following ratings. Lesson plans: 0.87, pre and post test: 0.90, 
learning satisfaction: 0.95 and inventory Checklist: 0.88 and were considered as good instruments.  Reliability test was 
done in Dekiling lower secondary school for pre and post test questionnaires. The result obtained from the test was 
processed using Kuder-Richardson (KR-21) reliability test and was found KR-21=0.723 which was accepted as per the 
scale.  

Data obtained from the experiment were processed and results were analyzed using frequencies, mean, standard 
deviation, percentage and inferential t-test. 

 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 783 

5. Findings 
      5.1 Pre and Post Tests Result 
Table 1 Mean and standard deviation of marks obtained from pre and post tests. 

Test 
Groups N Mean 

Standar
d Deviation 

Pre-test Experimental group 35 8.31 3.094 
Control  groups 35 8.37 2.129 

Post-test Experimental group 35 15.17 2.728 
Control  group 35 12.23 4.201 

 

 
Figure 1 Comparison of means values of pre and post tests 

 
  During the pretest, children’s performance was statistically not significant (refer table 1). However, during the 

posttest the experimental group had scored higher than the control group (Fig.1).  This difference had happened because 
of the introduction of multimedia technology. Therefore, it is concluded that multimedia played vital role in creating 
interest, curiosity and motivates learners profoundly. Detailed explanation is shown in table 2 

 
Table 2 Pair Samples Test 

Tests Groups Mean SD t-value df p-value 
Pretest Experimental & Control groups -0.057 4.165 -0.081 34 0.936 
Posttest Experimental & Control groups 2.943 5.145 3.384 34 0.002 

 

Pair samples test was used to analyze results of pre and post tests by using =0.05 as a base to determine the 
significant differences. During the pretest, p-value of two groups was 0.936. This accepted the null hypothesis (H0) 
because the p-value of both groups was greater than 0.05. (0.936 > ). This proved that both groups were statistically 
not significant. 
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After having introduced the multimedia technology to the experimental group, the level of achievement of 
experimental group was drastically improved than that of control group. The result of the posttest indicated that the p-
value was far below than 0.05 (0.002< ).  This supported H1 (alternate hypothesis), the performance of two groups was 
statistically significant, where experimental group scored higher mean that that of control group. The use of multimedia 
technology made the difference. 

 
5.2 Result of Learning Satisfaction Questionnaires 
  Learning satisfaction questionnaires were tested to experimental group after the experimental lessons using 

multimedia technology was done. The researcher intended to find out the learning satisfaction of the students with 
regards to students’ learning interest, class participation and learning satisfaction as a result of using multimedia 
technology in teaching mathematics lessons. The result is clearly represented in the table 3 given below 
 
Table 3 Opinion level of students 

 

 

 
Figure 2 Three areas of learning satisfaction  

 
 The overall satisfaction levels of 35 students, after the introduction of multimedia technology were: students’ 

interest =4.32 considered as high, participation = 4.52 considered as the highest and satisfaction=4.53 considered as the 
highest (refer table 3). This was compared based on using the following rating scale (1.00-1.50 least, 1.51-2.50 low. 2.51-

SI No  variables No. of ndicators Samples (5) SD Percent Meaning 

1 Children’s interest 2 35 4.32 0.547 86.4% High 

2 Class- participation 3 35 4.52 0.511 90.4% Highest 

3 Level of satisfaction 10 35 4.53 0.535 90.6% Highest 

   ( ) 4.46 0.531 89.1% High 
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3.50 moderate, 3.51-4.50 high and 4.51-5.00 highest). This indicated that students were highly satisfied with the use of 
multimedia technology. 

5.3 Learning Satisfaction Inventory Checklist 
There were 15 statements under inventory checklist where children had to indicate either ‘agree’ or ‘disagree’ for 

every statement. The researcher intended to find out the learning satisfaction of the students with regards to ‘agree’ and 
‘disagree’ as a result of using multimedia technology in teaching mathematics lessons. An agree means  satisfy. Given 
below is the summarized result of inventory checklist tested after the use of multimedia technology. 

       Table 4 Students’ opinion for inventory checklist 
No of students Agree Disagree Total 

35 95% 5% 100% 
               

  
 
 
 
 
 

Figure 3 percentage of agree and disagree 
 

The overall opinion of students was displayed by a pie-diagram (figure 3); since 95% of students in this study 
responded on ‘agree’ this means that children were highly satisfied with the use of multimedia technology. Therefore, the 
researcher concluded that multimedia technology played a vital role in raising the level of satisfaction among the 
students. It was statistically proved. 

 
6. Summary of the Study 

 Findings from this study revealed that the multimedia technology had great impact in teaching learning of 
mathematics with regards to fractions. Students were more contended with the change of teaching strategy especially of 
using new technology. The traditional text -based method of teaching cannot offer the same level of satisfaction and 
stimulation as the multimedia technology, because majority of the students felt that the multimedia helped them to enjoy, 
motivate, participate, interact and develop critical thinking. The time and the situation demand that there should be 
change in teaching style in the present world with more innovative and professional manner.  It was statistically proved in 
this study. 

 

7. Recommendation 
Bintiali, and Zaman (2006), on adaptive multimedia mathematics courseware stated that multimedia allows the 

development of different type of presentations that suit to different type of intelligences. It was also found that, 
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multimedia technologies have a wide of impact in the mathematics classroom. Thus, based on the study involving 
multimedia technology on teaching mathematics, the following recommendations made:  

1. It is very important for teacher who teaches multimedia to select a suitable media for the topic and test the 
equipments before it is used, so that teaching learning become not only enjoyable but meaningful too. 

2. To bring positive change in students’ learning behaviors and attitude, it is essential to enhance with varieties of 
multimedia technologies such as e-learning, online homework, sending note via emails, and online class etc. 
need to update with the change of time. 

3. To make the study result more accurate, the researches need to be carried out further study for all the topics in 
grade eighth mathematics and beyond over a longer period of time.  

4. It would be worth carrying out such research in other subjects as well and in other educational levels so that 
impact and the effectiveness of multimedia technology can be perfectly tested so that possibility of infusing of 
the technology in Bhutanese curriculum is meaningful. 
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Abstract 

 
This study was an experimental research, two groups pretest – posttest design. The purpose of this research was 

to study the effect of inquiry method as a supplementing strategy on the academic achievement of higher secondary 
school students in chemistry. This study also intended to assess the students’ learning satisfaction after using inquiry 
method in teaching and learning of chemistry. Seventy six students were subjects in the study. They were divided into the 
experimental and control groups. Data were collected by using self-administered questionnaire and achievement test. 
Descriptive statistics and independent samples t-test were used to analyze data.  

 The t-test result showed the significant difference between achievements of the two groups at a significant t- 
value of 0.05. The experimental group gained higher mean scores than that of the control group. From the self 
administered questionnaire, result showed that when inquiry method was integrated as a supplementary strategy to 
teaching chemistry, student displayed the high level of learning satisfaction.  
 
KEYWORDS INQUIRY METHOD, SUPPLEMENTARY STRATEGY, LEARNING ACHIEVEMENT, LEARNING 

SATISFACTION, LEARNING OF CHEMISTRY 
 

1. Introduction  
 While students show some evidences of learning and understanding in examination papers, researchers have 

found evidence of misconceptions, rote learning, and of certain areas of basic chemistry which are still not understood 
even at degree-level. 

 So is the situation in the Bhutanese classroom. Officials of the Department of Curriculum and Research Division 
(DCRD) said that rote learning taught by most teachers in the country was restricting the development of students’ 
intellectual and reasoning ability (kuensel, 17 February, 2006). What is best known as ‘chalk and talk’ method continues 
to dominate the major part of teaching methodology (Sherab, K., 2008). Furthermore, Wangchuk, K., (2011) identified 
that quality of teaching and students’ attitude were the major factors resulting in poor performance in sciences by 
Bhutanese students. 
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 In recent years, the issue of how science is taught to individuals, especially to students, has been more 
important than it used to be before since the ideas about the nature of scientific knowledge radically changed. The 
National Science Education Standards (National Research Council, 1996) state, “Teaching must involve students in 
inquiry-oriented investigations in which they interact with their teachers and peers. Students…engage in problem solving, 
planning, decision making and group discussions” (p. 20). This active mode of learning appears to be very promising in 
its abilities to help students attain higher levels of knowledge and understanding (Jones, 2003). The inquiry method foster 
greater interest, and when students become interested in a subject, learning occurs without much assistance from the 
instructor (Wurdinger, 2005). The question this thesis seeked to answer was whether an inquiry method helped students 
and teachers developed an atmosphere where students learned better and fostered better attitudes towards the subject 
matter than is achieved in classrooms taught using a traditional lecture. The research objectives are (1) to assess and 
compare the effects of inquiry method and lecture method on the academic achievement of tenth grade students in 
chemistry. (2) To find students learning satisfaction in chemistry after using inquiry method in teaching and learning. 

 
2. Literature Review 

This review covered two very common and influential learning theory, constructivist learning theory and 
discovery learning that supported the inquiry based learning.   

2.1 Constructivist learning theory 
This theory of learning dates back to many centuries, but in more recent times the research of John Dewey 

(1933), Jerome Bruner (1990) and Lev Vygotsky (1978), together with Jean Piaget’s (1972) on developmental 
psychology has resulted in the modern day learning theories. Constructivism is a well accepted theory, which is heavily 
influenced by cognitive development theory and suggested that as people learn they construct a framework through which 
they interpret and give meaning to knowledge and information. In constructivism, the key principle is that an individual 
learner must actively construct knowledge and skills (Bruner, 1990). Constructive teaching is based on the idea that 
students learn best when they can gain knowledge through exploration and active learning. Due to the emphasis on 
students as active learners, constructivist strategies are often called student-centered instruction. In a constructivist 
classroom, learning is: 
1. Constructed: integrate new experiences and interpretations with previous knowledge. 
2. Active: student creates new understanding for her/himself, the teacher guides. 
3. Reflective: create opportunities and activities to question and reflect on their own learning processes, either in 

individual or in group.  
4. Collaborative: among students because students learn about learning from their peers. 
5. Inquiry- or Problem-Based: The main activity in a constructivist classroom is solving problems. Students use 

inquiry methods to ask questions, investigate a topic, and use a variety of resources to find solutions and answers. 
6. Evolving: explain new experiences, draw conclusions, and explore further. 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 789 

2.2 Discovery learning 
Discovery Learning is a method of inquiry-based instruction and is considered a constructivist based 

approach to education. It is supported by the work of learning theorists and psychologists Jean Piaget, Jerome Bruner, 
and Seymour Papert. Discovery learning encompasses an instructional model and strategies that focus on active, hands-on 
learning opportunities for students (Dewey, 1916/1997; Piaget, 1954, 1973).  
       Discovery learning has many advantages, including: 
1.      encourages active engagement 
2. promotes motivation 
3. promotes autonomy, responsibility, independence 
4. the development of creativity and problem solving skills 
5. a tailored learning experience 

      Bicknell-Holmes and Hoffman (2000) described the three main attributes of discovery learning as: 
1. Exploring and problem solving to create, integrate, and generalize knowledge: 

In this attribute, students rather than the teacher drive the learning, students take on an active role to create, 
integrate, and generalize knowledge. 

2. Student driven, interest-based activities in which the student determines the sequence and frequency: 
Encourages students to learn at their own pace and contributes greatly to student motivation, attitude and 

ownership of their learning. 
3. Activities to encourage integration of new knowledge into the learner’s existing knowledge base: 

Allow students to build on their existing knowledge by extending what they already know to invent new 
ideas.  Discovery learning is based on the principle of using existing knowledge as a basis to build new knowledge. 

2.3 Related research 
In the research study by Hartman (2007) on the effect of inquiry- based instruction in a technical 

classroom: the impact on student learning and attitude, the result showed that there was a difference in student learning 
and difference in student attitude towards course material related to the use of traditional lecture or inquiry-based 
instructional methods in technical classes. 

In the study conducted by Hsiao-Lin Tuan et al. (2005), they confirmed that inquiry instruction can not 
only enhance students’ motivation than traditional science instruction, but also enhance students with different learning 
styles their motivation towards science learning. 

Khan, M.S. et al. (2011), did the study on Effect of Inquiry Method on Achievement of Students in 
Chemistry at Secondary Level. The performance of the experimental group was significantly better than that of the 
control group on posttest. 

As per the study of Khan, M. and Iqbal, M.Z. (2011), the results obtained from the statistical analysis 
showed that significant difference existed between the two groups with respect to post test scores (on self rating scale) in 
the subject of biology for t-value obtained was statistically significant at 0.05 level. 
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In the action research of Ulmer, J. and Witt, C. (2010) to identify the impact of using inquiry-based, or 
constructivist, instruction in a middle school mathematics classroom on student academic achievement. By measuring 
student growth, using the pre-assessments and post-assessments from each unit, it was evident that the students 
experienced more growth in the unit taught with constructivist methods as compared to that taught with traditional 
methods. 

 
3. Methodology  

This study was an experimental research, two groups pretest – posttest design. Self administered questionnaire 
and achievement test were used for the collection of data. The researcher used stratified sampling technique based on the 
scores of pre-test of all groups to select two sections out of five sections. In order to confirm the selection of the 
experimental group and control group, the pretest mean score was used in finding out the learning ability among the five 
sections before assigning two sections as experimental and control group. This was done to find that both the groups 
selected for the study were of similar academic learning ability in chemistry in order to get the expected result. Out of 
180 students in grade 10, researcher selected 76 students for the study, 38 students as the control group and another 38 
students as the experimental group. Both groups were of the same learning ability ( x = 8.45, x = 7.49). Researcher used 
mixed methodology, quantitative and qualitative method to collect data of the study.  

At the end of the research study, self administered questionnaire was used with experimental group only to 
assess the students’ learning satisfaction after using inquiry method in teaching and learning of chemistry. Descriptive 
statistics and independent samples t-test were used to analyze data.  

 
4. Data Analysis 

4.1 Achievement test result 
       The result of the study showed that in the pretest the calculated 2 tailed t-value was 0.201 which was higher 

than the significant t value 0.05 (t < 0.05) indicating not significant statistically as the mean ( x ) difference between the 
experimental and control group was 0.96. In the post-test, the calculated 2 tailed t-value was 0.00 which was lower than 

the significant t value of 0.05 (t < 0.05) indicating significant statistically ( x  = 7.02). It was apparent from the data 
analysis that there was increase in the achievement level of students in experimental group at the end of the research 
study. 

4.2 Students’ learning satisfaction 
In the result of self administered questionnaire of students’ learning satisfaction it was found that students 

displayed higher level of learning satisfaction ( x  = 4.37) when inquiry method was integrated as a supplementary 
strategy in teaching and learning of chemistry. Students in the experimental group were motivated, learning interest level 
( x  = 4.38) increased, level of class participation ( x  = 4.40) and learning satisfaction ( x  = 4.33) increased.  

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 791 

5. Conclusion, Discussion and Recommendations 
5.1 Conclusion  

As evident from the result the experimental group after the treatment with inquiry method performed better 
than the control group which did not receive the treatment. Thus, conclusion could be made that inquiry method helped to 
increase the learning achievement level in science teaching. In the case of the result analysis on learning satisfaction, it 
was found that students had higher level of learning satisfaction when inquiry method was integrated as a supplementary 
strategy to teaching chemistry. 

5.2 Discussion 
       The following table shows paired sampled t-test. 

Pretest Post-test 

Group N Mean ( x ) SD Mean( x ) SD 

Experimental 38 8.45 3.15 19.26 2.90 

Control 38 7.49 3.45 12.24 2.37 

Difference  0.96 - 0.30 7.02 0.53 

t - value 0.201 0.00 

 
 The major conclusion that was drawn from the study was that the performance in chemistry of both the 

experimental and control group had increased significantly. As evident from the result the experimental group after the 
treatment with inquiry method performed better than the control group which did not receive the treatment. The mean 
score difference in pretest for control group and experimental group was 0.96. In the post-test, mean score difference for 
control group experimental group was 7.02. Thus, conclusion could be made that inquiry method helped to increase the 
learning achievement level in science teaching.  

 The following table shows the overall opinion of students towards learning satisfaction.   

Sl No. Variables Mean ( x ) SD Level of opinion 

1 Interest 4.38 0.66 High 

2 Participation 4.40 0.68 High 

3 Satisfaction 4.33 0.71 High 

Average Total 4.37 0.68 High 
  

 Over all analysis from the questionnaires revealed a positive response with regard to learning satisfaction using 
inquiry method. The students in the experimental group were satisfied learning chemistry with the integration of inquiry 
method in teaching - learning process. Inquiry method enhanced classroom interaction among students and between 
teacher and students. The result demonstrated that the students enjoyed learning and displayed high level of confidence in 
understanding the learning concepts.  
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5.3 Recommendations  
 It is recommended that the teacher should develop positive relationship with students and stress classroom 

activities which will involve active teaching- learning process and students’ participation in the class. In any study of 
methods, student factors such as internal motivation, interest in topics, prior experiences with instructional methods, and 
personal learning styles should also be considered to fully understand how they influence the students’ academic 
achievement. The teachers must initiate to integrate inquiry method in their lessons to make it interesting and enjoyable to 
bring positive change in students’ learning behaviors, and to enhance students’ learning.  

5.3.1 Recommendation for further research  
    Further studies should examine the correlation between students’ interest in science and their understanding of 

science. To understand the true effect of this instructional method and to get better result further research should be done 
over an extended time period. It would also be interesting to understand the effect of using this instructional method in 
conjunction with other techniques intended to promote student ownership for learning.  
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Abstract 
 

The main aim of this research was to study the differences in the academic achievement between experimental 
and control group in sixth grade and to find out learning satisfaction in science using multimedia technology. It was 
experimental method with 38 students of sixth grade of Doteng Lower Secondary School. Purposive sampling was done 
to form the experimental and control group. Pre and post test, questionnaires, inventory checklists were used. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t- test with the significant p value level of 0.05.  

The results of the study were as follow; the learning achievement level of students in the experimental group 
was higher than that of the control group. Post test mean the score of experimental group increased by 6.31 and 2.58 of 
the control group. Learning satisfaction of the experimental group was at high level with the overall percentage of 96.68 
% items of the checklist agreed. Demographic result too indicates that 74% of students are motivated to use internet to 
find information on concerned subjects. Thus, the researcher concluded that multimedia had great effects in teaching 
science in sixth grade.  

 
KEYWORDS:  TEACHING SCIENCE, MULTIMEDIA, TECHNOLOGY. 

 
1. Introduction 

 In Bhutan science is an important compulsory discipline in the school curricula. The science at different level 
focuses on basic scientific ideas and skills of investigation through fair test wherein students control variables and do 
control experiment. Primary science is concerned with three broad areas: energy and forces, materials and living things 
which lay the foundations for physics, chemistry and biology respectively. Although these are the broad areas of study, 
primary science is not just concerned with knowledge, but more particularly with the use of the scientific method and the 
effect of the method on the individual child. Primary science has three aims: to develop scientific process skills, to foster 
the acquisition of concepts and to develop particular attitudes. Science is currently one of the three core subjects in the 
primary curriculum (CAPSD 2007). 
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The integration of multimedia technology in primary curriculum will motivate children towards science 
learning and it can improve learning achievement of student. Multimedia technology can play crucial role which can 
increase the retention power of the students and clear concept delivery. The need analysis study of science education in 
Bhutan done by UNESCO in collaboration with the CAPSD (2008) found that students’ achievement levels in science 
was relatively lower than those in other subjects like commerce & economics (2008 :p8).Therefore, to advance the 
learning achievement in science, multimedia technology should be integrated in teaching science. Teachers need more 
professional development in both areas of pedagogy and the subject knowledge. The combination of lessons with 
multimedia technology helps student to increase motivation through immediate feedback, multisensory involvement and 
greater enjoyment of learning. It also increases involvement as more senses and activities are required of the student, 
thereby increases the retention of content over time. The research objectives of the studies are (1) To study the difference 
in the academic achievement between the experimental and the control group in grade VI. 

(2) To find out learning satisfaction in science using the multimedia technology. 
 

2 Literature review 
   2.1 Behaviorism 

 In behaviorist theory of learning, it is believed that the learning is manifested by a change in behavior where 
the environment shapes behavior and reinforcement is necessary to increase the learning process. For behaviorism, 
learning is the acquisition of new behavior through conditioning. B. F. Skinner stated that all types of behavior are the 

result of either classical or operant conditioning, with the larger part of the students‟ behavior being operant when their 
age increases.” If the consequences are rewarding, the actions will be more likely to be repeated next time in a similar 
situation. If the consequences are either painful or simply useless, the action will less likely be repeated in future 
(Thomas, 2000) Behaviorists think reward as reinforcement, if the consequence is positive, the act would increase in 
future when a similar situation arises. For example, in multimedia lesson if a student share the knowledge from internet 
on the related topic with  the class and if the teacher give positive remarks, the  student will be motivated and encouraged 
to  learn more from the internet. As a result of reinforcement other friends will be motivated to use internet to explore 
further information. (Thomas, 2000).  
          2.2 Constructivism 

The constructivist method emphasizes that knowledge is actively constructed in the minds of learners. 
According to Good and Brophy (2003), in constructivism learning theory the students produce knowledge and form 
meaning based upon their past experiences. Two of the key concepts within the constructivism learning theory which 
create the construction of an individual's new knowledge are accommodation and assimilation. Assimilating causes an 
individual to incorporate new experiences into the old experiences. Accommodation, on the other hand, is reframing the 
world and new experiences into the mental capacity already present. 

One of the most important principles of educational psychology is that teachers cannot simply give students 
knowledge. Students must construct knowledge in their own minds. The teachers can facilitate this process by teaching in 
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ways that make information meaningful and relevant to students, by giving students opportunities to discover or apply 
ideas themselves, and by teaching students to be aware of and consciously use their own strategies for learning. Teachers 
can give students ladders that lead to higher understanding, yet the students themselves must climb these ladders. 
Theories of learning based on these ideas are called constructivist theories of learning. (Slavin, 2009: 231) The role of 
teachers is very important within the constructivism learning theory.  Teacher should be guide or facilitator as children 
learn by themselves. Teacher should ask them what they are doing. A teacher interacts with the student and draws their 
own conclusion. Teachers following Piaget's theory of constructivism must challenge the student by making them 
effective critical thinkers and not being merely a "teacher" but also a mentor, a consultant, and a coach. The 
constructivism learning theory will let children to learn, at an early age or a late age, develop the skills and confidence to 
analyze the world around. 
          2.3 Congnitive  
                 A cognitive theory focused on mental ability. Bruner (2004) stated that learning is an internal process that 
cannot be observed directly. Learners first see things, remember and then retrieve information from the memory. Thus, 
Cognitivists emphasize on how the human mind works. They put more emphasis on memory where the learner’s brain 
works internally when they see things. So, integration of interactive effective instructional multimedia is necessary in 
teaching lesson. Mayer (2003) stated that multimedia narration and graphical images produce verbal and visual mental 
representations, which integrate with prior knowledge to construct new knowledge.  

   2.4 Related literature 
                     Sally Murphy (1999) stated that multimedia in the classroom encourages students to work with each other, 
developing teamwork, skills and learning from their peers. Working with multimedia technology such as power point, 
you tube; pictures or video involves many different steps in understanding. Integration of multimedia in the lesson 
provides students with more active roles. While using multimedia, students often think more critically about their own 
progress and abilities. Students also use more outside resources and feel connected to society at large. Multimedia brings 
the world into the classroom and appeals to different learning styles, actively engaging students. 

Wang (2010) stated the  multimedia technology allows students to digest information at their own pace without 
reliance on a teacher, allows students freedom to access learning materials at their own convenience, experiences 
combine concrete ideas and abstractions, with images, texts, and audio presentations in sequence to fulfill the three basic 
aspects of the human learning experience: practice, observation, and thought, can be reached through text, music, 
pictures, and animation, provides for a dynamic learning environment through hyperlinks that aide students in obtaining 
further and related information and enhances the interaction in traditional methods in addition to the benefits of 
multimedia technology. 

Subba Chakra (2011) conducted a study and came to the final conclusions that multimedia technology provided 
higher level of academic achievement and higher level of learning satisfaction of students in Bhutanese class room. 
Traditional teaching methods with books, chalk and board cannot offer same level of satisfaction and stimulation as the 
multimedia technology, because majority of the students felt that multimedia helped them to enjoy, participate, interact 
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and develop critical thinking as an effect of multimedia technology. Concept delivered was clear with high retention 
power. Thus researcher concluded that multimedia technology was effective in teaching and learning of the lesson. 

 
3. Methodology 
          3.1 Reserch design 
      The researcher was determined to use experimental method to find effect of multimedia technology in teaching 

science. Pretest and posttest design with experimental and control group.  
          3.2 Population and sample 
                     It was experimental method with 38 students of sixth grade of Doteng Lower Secondary School. 

Purposive sampling was done to form the experimental and the control group. Pre and post test, demographic questions 
for both the groups and inventory checklists for experimental groups were used. The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, and t- test with the significant p value of 0.05.  

          3.3 Instruments 
                    The researcher developed the following instruments and to use in collecting data from the samples. 

                    I. Lesson planning was done on seven science topics integrating multimedia technology and used with the 
experimental group. The same lesson was planned without integrating multimedia and was used with the control group. 
                    II. Pre and post test items were developed on seven topics in science. The items were purely based on the 
topics that were taught. The purpose of pre and post test was to determine the level of learning achievement between the 
two groups. 
                    III. Learning satisfaction questionnaires were divided into three parts to determine the learning satisfaction of 
the students 

           3.4 Data collection 
          An approval letter was obtained from the Chief Human Resource Officer, Ministry of Education well in 

advance and asked further approval from the District Education Officer, Paro Bhutan. Necessary arrangements were 
made in the school after getting the permission from the school administrator. The class teachers and the science teacher 
of grade 6 were informed about the research type. The researcher used seven detailed lesson plans in teaching science for 
50 minutes. The lesson plans were designed integrating multimedia in seven topics for the experimental group, one power 
point each and a video clips for each lessons. For the control group the same lessons were planned without integrating 
multimedia in the lessons. The lesson was taught for four weeks. Pre test was administered with both groups and post test 
in the end. The questionnaires were administered with the experimental group only where as pre and post test was 
administered with both the groups.  Anonymity was maintained by telling. The researcher used the following procedures 
to analyze the data collected. 
                  3.5 Hypothesis 

1. The students’ who study with multimedia technology displayed higher level of academic 
achievement in science lesson. 
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2. The Students who study with multimedia technology in experimental group displayed higher level 
of learning satisfaction than the control 

                  3.6 Data analysis 
                   The analytical software called SPSS was used as it can check for the ranges and the consistency of 

the data. The data obtained were analyzed by descriptive statistics using frequencies, percentage, means, standard 
deviation and t-test. 

 
4. Analysis of results 
                The results of the study showed that the learning achievement level of students in the experimental group 

was higher than that of the control group. Post test mean score of the experimental group increased by 6.31 and 2.58 of 
the control group. Learning satisfaction of the experimental group was at high level with the overall percentage of 96.68 
% items of the checklists agreed. Demographic result too indicates that 74% of students are motivated to use internet to 
find information on concerned subjects. The result was support by the research study of Subba Chakra, (2011) in 
Bhutanese classroom and the research study of Wang,(2010) and Zimmer (2003).Thus the researcher concluded that 
multimedia had great effects in teaching science in grade six.  

 
5. Conclusions and recommendation 

The study was carried out in Doteng Lower Secondary School in Paro Bhutan with 38 students of grade six in 
science subject on living and growing. Data collection was done by using sets of the questionnaires. 

Descriptive analysis and pair samples t-test were used to analyze the data. Result analysis indicated that there 
was significant difference in integration of multimedia technology in teaching science in sixth grade. The pre -test result 
showed that the mean score of the experimental and control group during the pre-test were 9.63 and 9.78 respectively. 
Standard deviation of the experimental and control group was 2.96 and 3.34 respectively. The computed t-value being 
0.05 has been found out to be insignificant at both the levels of significance indicating that there is no significant 
difference in the achievement of controlled group and the experimental group on pre-test. The mean score on the 
experimental and control group on post-test was 15.94 and 12.36 respectively. The Standard Deviation of the 
experimental group was 4.52 while the control group was 3.21. The computed t-value being 0.007 had been found to be 
significant at both the confident levels of confidence i.e.0.05  indicating  significant difference in the achievement  of the 
experimental group and control group on post-test. Therefore, the researcher concluded that multimedia technology was 
effective in teaching science in sixth grade as supported by the research study of Wang (2010) and Zimmer (2003). 

The result of the present study provided information on the use of multimedia technology and its positive impact in 
teaching and learning in the classroom. Based on the result the following recommendations are made: 

1.  The integration of Integration of multimedia technology in the lessons brings positive learning behaviors in students 
and high academic achievement and learning satisfaction. 

2. It increases the retention power and helps in developing critical thinking. 
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3.  Research need to be carried out over a longer period of time for best result.  
4. The future researcher were recommended to carry out the research on effectiveness of multimedia technology in 

relation to learners’ attitude and development and evaluation of multimedia technology in other disciplines 
5. Research need to be carried on comparative study of multimedia technology and Web Based Instruction.  
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Abstract 
 

This research was done to develop the authentic assessment tools to be used in science lab-based learning. The 
rubrics for scientific methods, scientific concepts and book keeping were developed which was used by students as self-
assessment tools and by teacher to give immediate feedback to the students’ state of learning.  

The one group pretest-posttest experimental and observation participant case study designs were adopted to 
study the effectiveness of each rubric and its effect on the learning achievement. The random sample of the study 
consisted of 30 students of grade seven and 10 students were assigned to each ability group. The achievement test and 
opinion questionnaire was administered to collect quantitative data and the reflection notes, observations and physical 
artifacts were used for the collection of qualitative data.  

The data were analyzed using mean, t-test and one way ANOVA. Both quantitative and qualitative evidences 
proved the rubrics were effective. There was similar improvement in learning achievement of different ability groups.  It 
was concluded that the developed assessment tools were effective for assessing and providing immediate feedback for all 
ability groups in science lab-based learning. The learners had a positive opinion towards learning science and assessment 
tools after the treatment. 
 
KEYWORDS: AUTHENTIC ASSESSMENT TOOLS, SCIENCE-LAB BASED LEARNING. 
 
1. Introduction 

The research on “The Quality of Education; Reality and Opportunities” conducted by Royal Education Counsel, 
REC (2008) asserted that there was a gap between expected outcome and the present attainment of education in Bhutan, 
and one of the reasons for the gap was due to the kind of assessment practiced in the classroom. Assessment in the 
classroom did not close the loop between what was taught and what students learnt. While many assessment formats 
existed and tests were conducted, they lacked variety and did not provide actionable feedback to students and teachers. 

On reviewing the Bhutanese science curriculum for grade seven, the  Curriculum and Professional Support 
Division, CASSPD  (2007) aimed at, “developing and training in the ‘scientific method’, developing ‘scientific attitudes’ 
and developing ‘scientific skills’ relevant in their day to day life” (p.17). Therefore, the Bhutanese curriculum should 
have an assessment which would assess the learner’s scientific skills, scientific attitudes and scientific knowledge. The 
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revised curriculum for grade seven to eight developed by Department of Curriculum and Research Development, DCRD 
(2011) also stated the strand one as ‘working scientifically’ and under that, it was mentioned about investigation and 
experimentation. This included about designing and planning; obtaining and communication evidences and finally 
concluding and evaluating. 

Both CAPSD and DCRD clearly stated the assessment area in the curriculum for grade seven should assess 
scientific knowledge, scientific skills and attitudes towards science and gave importance on ‘assessment for learning’ 
which would be ongoing and integral part of teaching and learning in science classrooms.  

The study was conducted with the following objectives: 
1. To develop the authentic assessment tools for the seventh grade science lab- based learning at Khasadrapchu M.S.S. 
2. To compare the effect of the authentic assessment tools on learning achievement among different ability groups. 
3. To study the opinion of students towards learning science and authentic assessment tools among different ability groups. 

 
2. Review of the literature  

The contemporary situation of the world demanded the educationist to adopt and to practice the more authentic 
form of assessment. Test like multiple choices, fill in the blanks and short question did not reveal how a child could apply 
the knowledge and skills in the real world context. With the emerging of authentic assessment in the educational 
practices, now an educator could assess the application, constructing of knowledge and skills if the learning were put in 
the similar situation of real world context (John Mueller, 2011).   

An efficient educator maintained an unrelenting focus on student learning. The learning of the student could be 
increased by providing the attention to individual child rather than on the high-stakes tests (Grover, 2009). The authentic 
assessment was assessment which assessed how a child applied a knowledge and skill when they were put into the real 
world context (Wiggin, 1990). On other hand, a teacher should manipulate the instruction to provide authentic task to 
practice authentic assessment. Some of the common tools of assessment in this modern world were note book, debate, 
portfolio, reflection note, presentation and rubrics.  

The two types of rubrics were holistic and analytical. The holistic rubrics were those rubrics which provided 
assessment based upon the single impression of performance on the task while an analytical rubric gave specific feedback 
on several dimensions. The other two types of rubrics were general and task specific. In the general rubrics, it had a 
criterion that was general and could be used for various tasks while task specific rubrics were used for particular task only 
(Y. Malini Reddy, 2007).The steps involved in constructing rubric were as follows: 

• Define the learning outcome or objective or concepts or skills to be taught 

• Work backwards to define possible criteria or 3-5 evaluation components  

• Designing the score grid  and range from highest performance to lowest 

• Each level should be directly observable and keep the record and provide feedback  

• Scores either numerical or qualitative are assigned 
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• Share with the students on the expected standards (Angela Leonhardt, 2005). 
The scientific methods can be taught through lab-based inquiry learning. In it the learners were put into the role of 

investigator. Such kind of role would lead them to solve a problem scientifically. They were given opportunity to ask and 
answer the question scientifically, design and perform the experiment, gather the evidences and analyze it and then 
communicate their findings (NRC, 2000). 

 
3. Methodology 

The main approach adopted in this study was the ‘Research and Development’ design. The rubrics for scientific 
methods, scientific concepts and book keeping were constructed by applying the rubrics of the ‘Performance Assessment 
in Science’ by Dr Lourdes M. Ferrer, University of Guam, U.S.A, ‘Lab Report Rubric’ of Regina Public Schools, 
‘Designing Rubrics for K-6 Classroom Assessment’ by Debbie Richard and Earl Cheek and ‘Scoring Rubrics in the 
Classroom’ by Judith Arther and Jay Mctighe. The rubrics were piloted for one academic year in Serzhong Lower 
Secondary School, Mongar District, Bhutan. The improvements on description and applicability of rubrics were made to 
suit the Bhutanese science lab-based teaching. They were also validated by the teams of expert from Rangsit University, 
Thailand and Ministry of Education of Bhutan. 

Then the one group pretest - posttest experimental and case study designs were  adopted to study the effectiveness 
of each rubric, its effect on learning achievement and opinions toward learning science and assessment tools in high, 
average and low achievers groups.  The population in this study consisted of 121 grade seven students in Khasadrapchu 
Middle Secondary School. The total of 30 students, 10 each for high, average and low achievers group were randomly 
selected. For the case study design, 9 students, 3 each for different ability groups were selected from the total.  

The achievement test to determine the significant difference between the achievement of pre and post test among 
different ability groups was used to collect data. The observations, reflection notes and practical reports were used to 
collect evidences on development of scientific skills, learning of science concepts and the questionnaire was administered 
to collect data on the opinions toward authentic assessment tools and learning science. The Kuder- Richardson reliability 
coefficient for achievement test was 0.78 and Cronbach’s alpha reliability coefficient for opinion questionnaire was 0.981 
when it was administered to the group of 29 respondents. 

 
4. Development of rubrics  

4.1 Rubric for book keeping 
The objectives for book keeping rubric were to:  
1. make students to update the information on all scientific concepts and principles  
2. to write in-depth information on the scientific concepts and principles 
3. make students to draw neat and labeled diagrams 
4. make students to write neat, clean and understandable writing 
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Table 1 Rubric for book keeping  

Score Description of performance 

4 -Information on all the scientific concepts and principles were thorough and accurate. 
-No misunderstanding  on the content was evident  
- Diagrams were neat and labeled accurately 
-Clean and legible writing. 

3 -Information on the most of the scientific concepts and principles were thorough and accurate. 
-Some misunderstanding was evident. 
-Diagrams were labeled  
-legible writing. 

2 -Information on few scientific concepts and principles was thorough and accurate. 
-Information showed understanding of main points but lacked details. 
-Diagrams were Untidy and some labels were missing. 
-Illegible writing in some cases. 

1 -Information was scanty and showed no significant understanding on the content. 
-Lacked diagrams 
-Illegible and incomprehensible writing. 

0 -No information was recorded in the book. 

Scientific 
concepts  

Excellent (4) Good (3) Satisfactory (2) Needs Improvement (1) 

Definition of 
concepts  

Defines the concept/ 
principles correctly 
With detailed 
explanation  

Defines the 
concepts/principles 
correctly  
 

Defines the concepts 
/principles with some 
errors 
 

Defines the concepts/ 
principles wrongly 
 

Use of 
scientific 
terminologies  

Uses most appropriate  
scientific terminologies 
with clear 
pronunciation and 
correct spelling 

Uses  appropriate 
scientific  terminologies 
with  some unclear 
pronunciation  and 
correct spelling 

Uses limited  scientific 
terminologies  with wrong 
pronunciation or few errors 
in spelling 
 

Uses inappropriate  
scientific  
terminologies and 
wrong spelling  
 

Use of 
diagram 
/models and 
examples  

Uses good   diagrams 
/models /examples in 
explaining the scientific 
concepts and principles 
 

Uses adequate  
diagrams /models 
/examples in explaining 
the scientific concepts 
and principles  

Uses  limited   
diagrams/models/examples  
in explaining the scientific 
concepts and principles 
with more errors 

Uses wrong   
diagrams/models/ 
Examples in explaining 
the scientific concepts 
and principles 

Making 
connection 
with real-life 
situation  

Makes   connections to 
real life application 
with  justification  

Makes   adequate     
connections to real life 
application  
 

Makes   limited  
connections to real life 
application 
 

Makes no connection 
to real life application 
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4.2 Rubric for scientific concepts  
The objectives of rubric for scientific concepts were: every student can create a relationship between various terms 

for concept learning by: 
1. Defining  the concept/principles correctly 
2. Using correct scientific terminologies  
3. Linking classroom knowledge with real life situation 
4. Using diagrams and models for explaining the scientific concepts 

Table 2 Rubric for scientific concepts  
 

4.3 Rubric for scientific methods  
The objectives for scientific methods were to: recognize the problem, hypothesis and materials; design the 

procedures and indentify the variables; implement plan and records the data; interpret, communicate results and 
conclusions. 

Table 3 Rubric for scientific methods 
Scientific 
Methods 

Advanced 
4 

Proficient 
3 

Adequate 
2 

Limited 
1 

No attempt 
0 

Recognizes 
the 
problems, 
variables, 
hypothesis 
and 
materials 

-Generates a 
correct question 
based on the 
variables (scientific 
knowledge) and 
hypothesis. 
 
-The testable 
hypothesis is stated 
with the clear 
relationship 
between the 
variables which is 
applied in new 
context. 
 
- Materials are most 
appropriate and 
listed in neat and 
organized manner. 

-Generates a correct 
question related to 
the problem that can 
be tested. 
-Describes relevant 
variables. 
 
-Hypothesis is 
correctly stated with 
clear relationship 
between the 
variables. 
 
 
 
 
-Materials are 
appropriate and listed 
in an organized 
manner. 

-Writes a question 
that can be tested 
with few errors. 
-Relevant variables 
are described in 
unclear manner. 
 
-Hypothesis is stated 
with relationship 
between variables but 
not very clear. 
 
 
 
 
 
-Materials are stated 
but not an organized 
manner. 

-Writes a question 
with lot of errors 
and it cannot be 
tested. 
-Variables are just 
stated not 
described. 
 
-Hypothesis is 
stated 
inappropriately 
without showing 
any relationship 
between variables. 
 
 
- List of materials 
is not stated. 

Refuses to 
respond 
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Scientific 
Methods 

Advanced 
4 

Proficient 
3 

Adequate 
2 

Limited 
1 

No attempt 
0 

Designs 
the 
procedures 
and 
observatio
n methods  

-Evaluates, selects, 
or designs 
appropriate 
materials, 
procedures, or 
models for 
obtaining data that 
investigate the 
question applied in 
a new context. 
 
The data 
presentation has 
each step numbered 
and written in a 
neat complete 
sentence with neat 
and understandable 
diagrams included 
to describe the set-
up. 
 
-Observation 
formats are 
designed and 
variables are stated 
with the frequency 
for data collection  

-Evaluates, selects, or 
designs appropriate 
materials, 
procedures, or 
models for obtaining 
data that investigate 
the question. 
 
 
 
 
-The data 
presentation has each 
step numbered and 
written in the 
complete sentence 
with understandable 
diagrams included to 
describe the set-up. 
 
 
 
-Observation formats 
are designed and 
variables are stated 
with the frequency 
for data collection.  

-Selects or designs 
materials, procedures, 
or models for 
obtaining data that 
partially address the 
question. 
 
 
 
 
 
-The data 
presentation has 
some rough and 
unclear diagrams 
included to describe 
the experimental set -
up. 
 
 
 
 
-Observation formats 
are designed stating 
variables only and it 
does not reflect the 
frequency of data 
collection.  
 

-Inappropriately 
selects or designs 
materials, 
procedures. Or 
models for 
obtaining data. 
 
 
 
 
 
-The data 
presentation 
doesn’t have 
diagrams drawn to 
show the 
experimental set –
up. 
 
 
 
 
-Observation 
formats are 
designed reflecting 
the variables only 
or sometimes 
(with) wrong 
variables. It lacks 
organization. 
 

Refuses to 
respond 

Implement
s plan by 
recording 
and 
displaying 
the data 

 -Follows the plan 
completely and 
sequentially in a 
scientific manner. 
 
-Records the data in 
observation formats 
at least three times 
for the accuracy 
and average is 

 -Follows the plan 
completely and 
sequentially.  
 
 
-Records the data in 
observation formats 
at least three times 
for the accuracy. 
 

 -Follows the plan but 
without any 
sequence. 
 
 
- Records the data in 
observation format 
without working for 
accuracy. 
 

-Does not follow 
the plan. 
 
 
 
-Writes only few 
observations 
without organizing 
them.  
 

Refuses to 
respond 
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Scientific 
Methods 

Advanced 
4 

Proficient 
3 

Adequate 
2 

Limited 
1 

No attempt 
0 

taken to reduce the 
bias. 
 
-  Data is precise 
and it accurately 
illustrates patterns 
or trends with 
tables, graphs and 
statistics in a way 
that recognizes the 
possibility of 
unfairness and 
correctly highlights 
the patterns and 
relationships. 

 
 
 
-Data are presented 
using appropriate 
tables, graphs and 
diagrams. It 
accurately illustrates 
patterns or trends 
with tables, graphs 
and statistics. 
 
-Data is precise with 
5% difference.  

 
 
 
-Data are presented 
using 
table/graphs/diagram
s without much of 
clarity.  It partially 
illustrates patterns or 
trends. 
 
-Data is precise with 
15% difference. 

Interprets 
and 
communic
ates results 
and 
conclusion
s. 

- Accurately 
analyze the 
trends/patterns in 
data with 
justification and 
without bias. 
 
-Gives a conclusion 
from the 
information. 
 
-Question is 
answered 
thoroughly and 
completely with the 
justification. 
 
-Hypothesis is 
rejected or accepted 
with the 
explanation and it 
is applied the 
broader context. 

-Accurately describes 
trends/patterns in 
data. 
 
 
 
 
-Gives a conclusion 
from the information. 
 
 
-Question is 
answered thoroughly 
and completely. 
 
 
 
-Hypothesis is 
rejected or accepted 
with the explanation. 

-Partially describes 
trends/patterns in 
data. 
 
 
 
 
-Gives the conclusion 
from raw data or 
retells what they have 
done and got. 
 
-Answers the 
question without 
reasoning. 
 
 
-Hypothesis are 
simply,  rejected or 
accepted  

-Trends/ patterns 
are not analyzed, 
instead describes 
irrelevant or 
nonexistent patterns 
or trends in data 
 
 
 
 
 
-Questions are not 
answered. 
 
 
 
-Instead of 
conclusion some 
general descriptions 
are drawn without 
reference to data. 

Refuses to 
respond 
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5. Result of data analysis 
The results of data analysis were presented in the following tables. Table 1 indicated the  significant result in 

development of scientific skills in students with the help of rubric for scientific methods with the x   achievement (3.16) 
from pretest to post test with P value (0.000< .01). The result for concept learning with the help of rubric for scientific 
concepts was significant with the x   achievement (0.46) from pretest to post test with P value (0.008<.01) and the result 
for book keeping was significant with the x   achievement (1.30) from pretest to post test with P value (0.000<.01). The 
insignificant result of ANOVA analysis indicated the rubrics had similar effect on different ability groups and the rubrics 
were effective in improving learning achievement of different ability groups. The students had a good opinion towards 
assessment tools and learning science. 

 
Table 4 The mean, t-test and one way ANOVA analysis 

  x (pre ) x (post) x  (diff) Sig. (2-tailed) ANOVA Sig. 

Ru
br

ics
 Scientific methods 5.00 8.167 3.167 0.000 0.970 

Scientific concepts  7.1 7.6 0.46 0.008 0.473 
Book keeping 1.73 3.03 1.30 0.000 0.610 

 Learning achievement 12.34 15.80 3.46 0.000 0.909 

Op
ini

on
 

Learning science (LS) 
Assessment tools (AT) 

Ability groups x  (LS ) Level of opinion x  (AT) Level of opinion 
High 3.95 Good 4.10 Good 
Average 3.92 Good 4.25 Good 
Low 3.70 Good 3.97 Good 

 Total  3.86 Good 4.1 Good 

 ANOVA (sig.)  0.621 Insignificant 0.601 Insignificant  

 
Table 5 Reflection notes by teachers and students  

Teachers  • Students became clear with the feedback I have provided with the help of assessment rubrics. 

• It was easier for me to give score on students’ works since rubrics indicated distinct line 
between each score. 

High 
achievers  

• When we are reading rubrics we understand how to do an experiment in science. 

• When teacher gives us feedback, it is like explaining the concept again 

Average 
achievers  

• Hearing an experiment is boring but doing it is fun. 

• Using assessment rubric is easy for us because we can understand the lesson very easily and 
know the steps. 

Low 
achievers  

• When we are reading rubric we understand how to do an experiment in science. 

• I like doing group work because our friends have different ideas and we get knowledge. 
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Table 6 Work samples of the students  

Practical report  Concept mapping  

Question  
Does the light travel in straight line? 
Variables- properties of light 
Hypothesis – Light travels in straight line. 
Materials  
Three square shape card boards with a hole in the middle. 
A burning candle 
Three stands 
Procedures 
1. Make a small hole exactly at the centre of each cardboard. 
2. Place three cardboard with the help of stands in the same line, 

so that we can see through the holes that we see through the 
holes from one to the other. 

3. Place the burning candle at one end so that the flame is in line 
with the holes. 

Observation  

 
Result –Our hypothesis is correct because light pass through 

straight line but light cannot pass through when we move one of the 
cardboard. 

Concept mapping on oxygen 
 

 
Concept mapping on liquid  

 
Table 6 indicated the original work samples of students after using assessment rubrics. The practical reports had 

all the steps as indicated in the rubric for scientific methods. Students had observation in diagrams accompanied by the 
words of explanation and they made a conclusion by either rejecting or accepting their hypothesis with the justification. 
The concept mapping had definitions of the concept, real-life application and examples. 

  
6. Discussion 

This study highlighted that the rubrics for scientific method, scientific concept and book keeping were effective 
in enhancing the learning achievement and developed positive opinion towards assessment tools despite students being 
into high, average and low achievers groups in their previous grade.  
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The rubric for scientific methods developed the skills of inquiry, investigation, logical reasoning and problem- 
solving as prescribed in curriculum (DCRD, 2011). The evidences of students carrying out scientific investigation with 
lots of thinking process confirmed that the assessment tools helped to deal with the teachers’ and learners’ awareness on 
ideas and reasoning (Janet E. Coffey et al., 2011). The rubric had taken care of the students’ needs to learn and allowed to 
demonstrate the ability to apply the knowledge and skills in the learning activity which was simulation of real world task 
(Jon Mueller, 2011).  

The concept mappings and practical reports of the student showed the content and overall concepts rather than 
small micro facts and specialized skills. They had an opportunity to think, revise and improve thinking process and direct 
their goal towards quality learning outcome with the help of rubric. The rubric for scientific concepts focused on 
producing the quality products and performances rather than single right answers and it made students to come up with 
rich, well-structured knowledge, scientific understanding and reasoning (Tonya R. Moon et al., 2005).  

The rubric for book keeping made students to research more information from the related topics to update the 
concepts they learnt in the book. For the recorded information in the book, the teachers remarked that “I could indicate 
where my students got mislead information and where they got right in learning any scientific concepts and principles. 
The note book kept by the students provided rich diagnostic data and allowed to provide timely feedback to the students 
to enable the learning (Judith A. Morrison, 2005). 

  Another point highlighted by this study was the development of social skills and intellectual skills when using 
assessment rubrics in science lab-based learning. The authentic task with assessment tools provided more choices to 
express intellectual competencies and even allowed to develop social skills through cooperative group learning or 
problem based ideas (Fook & Sidhu, 2010).  

The lab-based activity in the group promoted the social skills in students since they felt different members had 
different ideas and knowledge. The observation made in the practical report substantiated that with providing little 
freedom to learn, the student could think to a great extent. They had investigated, disassemble, compared, contrast and 
examined the each way of caring out their investigation (Janet E. Coffey et al., 2011). 

The third theme highlighted by this study was lab-based learning activity and feedback provided by the 
authentic assessment tools in science lab-based lessons. The authentic assessment tools promoted the lab-based learning 
activities which not only promised the meaningful assessment but the meaningful learning (Shelley Keyser, 2008).  

The feedback helped the learners to improve their learning and it also helped to develop a positive opinion 
towards learning science and assessment tools itself. The authentic assessment tools  provided students with opportunities 
to revise and improve the quality of their thinking and understanding (John C. Chen et al., 2006). Another advantage of 
rubric was, when providing the feedback with the help of rubric, the abstract marks in a figure get concretized. The 
students remarked that “when teacher gives feedback, I learn through my mistakes.” The rubrics made the abstract figure 
into more concrete feedback because it had measuring scale with clear description of learning acheivement. The rubrics 
helped in creating better communication between teacher and students about strength, weaknesses and expected 
outcomes. 
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7. Conclusion  
The authentic assessment tools developed for science lab-based learning had improved scientific skills and 

content knowledge of students despite being into different ability groups in their previous grade. It developed the 
scientific skills which helped them to learn on their own by discovering the new knowledge and skills in context of 
authentic situation. The classroom atmosphere too changed from teachers centered to learner centered and from 
theoretical lecture to more practical activities. Through systematic feedback based on rubric scores, goals were 
communicated between teachers and learners improving the thinking process and work quality. The rubrics made student 
to engage in the life beyond school which was simulation of scientist life.  Therefore, the emerging themes and statistical 
data confirmed that the authentic assessment tools in science- lab based learning with immediate feedback in the form of 
either score or verbal developed the scientific skills, enhanced the content knowledge and built positive opinion towards 
subject and assessment tools. 

 
8. References  

Chen, John C et al. “Rapid Assessment for the Improved Student Learning and Satisfaction.” Proceeding on the National 
STEM Assessment Conferences (2006): 46-52. 

Coffey, Janet E et al.  “The Missing Displinary Substance of Formative Assessment.”  Educational Research 48.10 
(2011): 1109-1136. 

Curriculum and Professional Support Division. Ministry of Education, Bhutan. Science for Class VII: Learning Science 
through Environment, 2007. [Online] available at: www.education.gov.bt, 2nd February 2012. 

Department of Curriculum and Research Development. Science Curriculum  Framework Class PP- XII, 201. [Online] 
available at: www.education.gov.bt, 2nd February 2012. 

Fook, C. Yuen & Sidhu, G. Kuar. “Authentic Assessment and Pedagogical Strategies in Higher Education.”  Journal of 
social sciences 6.2 (201): 153-161. 

Grover, Kathy. J. Students Assessment: An Exploratory Mixed Methods Study of Teacher’s Perceptions and Resulting 
Practices. Lindenwood University, 2009, ProQuest LLC:UMI No.3372327 

Keyser, Shelly. The state of Authentic Assessment. Brigham Young University, n.p., 2008. 
Leonhardth, Angela. “Using Rubric as an Assessment Tools in Your Classroom.” Educational Journal 19.1 (2005): 10 
Moon, Tonya R. “Development of Authentic Assessment for Middle School Classroom.” The Journal of Secondary Gifted 

Education 2.3 (2005): 119-133.  
Morrison, Judith A.“Using Science Notebook to Promote Preservice Teachers’ Understanding of Formative Assessment.”  

Issues in Teacher Education 14.1 (2005): 5-21. 
Mueller, Jon. “The Authentic Assessment Toolbox: Enhancing Students Learning Through Online.”  Faculty Development, 

Journal of Online Learning and Teaching 1.1 (2011). [Online] available at:  ifmualler@noctrl.edu, 13th January 
2012. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 811 

National Research Council. Inquiry and the National Science Education Standards. Washtington, DC: National academy 
press, 2000. 

Reddy, Y. Malini. “Effect of Rubrics on Enhancement of Student Learning.” Educational Journal 7.1  (2001): 3-17. 
Royal Education Counsel. “The Quality of Education in Bhutan: Reality and Opportunities. Center for Educational 

Research and Development (2009): 189-192. 
Wiggin, Grant. “The Case of Authentic Assessment. Practical Assessment.”  Research and Evaluation 2.2 (1990). 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 812 

EVALUATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING  
OF MASTER TEACHERS IN BEACON SCHOOLS IN PARO, BHUTAN 

 
Sushma Dahal1   Manit Boonprasert, Ed.D. 2 

1Student of  Master of Education in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Rangsit University 
2Thesis advisor, Course director of Faculty of Education, Rangsit University 

--------------------------------------------------------------- 
 

Abstract 
 

  This study was conducted in six Beacon Schools of Paro District, Bhutan to assess the impact of professional 
development program entitled Master Teacher Training. Both qualitative and quantitative methods were used to collect 
data from Master Teachers, principals, students, Royal Education Council (REC) personnel, lesson plans. Survey data 
were collected by using questionnaires from 39 trained Master Teachers of 6 Beacon schools. Qualitative data were 
collected through interviews, observations and document analysis. Descriptive statistics and independent sample t-test 
were used to analyze data. 

 One of the significant findings of this study was the strong correlation between teachers’ increase of new 
knowledge and positive impact in instructional practices (r=0.907).The study also identified the features of high quality 
professional development program which aimed to bring about the desired changes in teaching and learning. From the 
self administered questionnaire, result showed that there was positive impact on all the four components; knowledge, 
practice, self-efficacy and students’ learning.  

 
KEYWORDS PROFESSIONAL DEVELOPMENT, MASTER TEACHER TRAINING, MASTER TEACHERS, 

BEACON SCHOOLS 
 
1. Introduction 

 A report (Maiworm et al., 2010) “Study of the Impact Comenius In-service Training Activities” proposes that 
even initial teacher education of the highest quality cannot provide teachers with the knowledge and skills necessary for a 
lifetime of teaching. Thus, the education and professional development of teachers and other educational staff has to be 
seen as a lifelong task. (p.1). Fullan (2006) laid the importance that if teachers are going to help students to develop the 
skills and competencies of knowledge-creation, teachers need experience themselves in building professional knowledge. 
Professional development is widely seen as the foundation for continuing school improvement. From this perspective, 
improvement in student learning is based on the new knowledge and strategies obtained by classroom teachers. Even 
experienced teachers confront great challenges each year, including changes in subject content, new instructional 
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methods, advances in technology, changed laws and procedures, and student learning needs. Educators who do not 
experience effective professional development do not improve their skills, and student learning suffers (Mizell,  2010).  

The results of need assessment survey conducted by Royal Education Council (REC) led to conclusion that 
teachers were in urgent need of professional development to improve teaching learning process. Master Teachers 
Training was the professional development initiated with the aim to introduce Singapore’ best practices in planning and 
governing schools, leadership and curriculum development and teacher training, under Beacon Project. Professional 
development is at the heart of education reform and quality so it needs to be evaluated for it accountability and 
improvement. It is suggested (Guskey & Sparks, 1991) that “Good evaluations provide information that is sound, 
meaningful, and sufficiently reliable to use in making thoughtful and responsible decisions about professional 
development processes and effects”. This study was carried out to find the impact of professional development training of 
Master Teachers in Beacon Schools and to find the correlation among teachers’ knowledge, practice, self-efficacy and 
students’ learning. 

 
2. Literature Review. 

The theoretical framework for this study was based on the Adult Learning Theory which predicted how adults 
learn and apply what they experienced during professional development training. The study also investigated how 
teachers change as the result of a professional development training following: A Model of the process of Teacher 
Change (Guskey, 1986). The evaluator reviewed the characteristics of effective professional development as to identify 
them to the current training features. Factors affecting professional development were studies in order to explain how the 
impact of the training depended on them. Self-administered questionnaires were designed based on the four areas selected 
to evaluate the impact of Master Teachers Training. Questions were adopted from a earlier studied carried by Ingvarson 
et al,. (2005) "Factors affecting the impact of professional development programs on teachers' knowledge, practice, 
student outcomes & efficacy". A report in “Reviewing the evidence on how teacher professional development affects 
student achievement”, out of 1,300 studies nine were identified to have directly linked between the two variables (Yoon 
et al., 2007). 

Another study comprehensively reviewed was “Nine Components of Effective Professional Development” by 
team at the Institute for Advancement of Research in Education (2004); the report discussed the features of effective 
professional development. No child Left Behind (NCLB) legislation had emphasized that effective professional 
development should (i) improve teachers’ knowledge in their content area; (ii) be ongoing, hands-on, and of high quality; 
and (iii) give teachers the knowledge and skills to improve their instructional practices such that students achievement 
will be impacted. Another study related to evaluation was “Evaluation Professional Development Resources: Selection 
and Development Criteria” (Bamford etal., 2003). This publication helped to assess the quality of resources and material 
used in professional development. The resources for program may include train-the-trainer modules, how-to-guides, 
videos documentaries, research reports. The study identified four distinct categories for selecting resource for a quality 
professional development; Appropriateness of General Content; Appropriateness of Design and Delivery; Quality of 
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Research Base; and, Ease of Adoption/Adaptation. Each of the categories is further divided into indicators to help select 
the best resource material for designing professional development. 

Study by Torff, Bruce and Sessions, David on Factors Associated with Teachers’ Attitudes about Professional 
Development (2008) included 214 teachers from 20 schools who filled up survey questionnaire regarding their attitudes 
on professional development. Teachers’ belief on the benefits and their own abilities can make a difference on the impact 
of the professional development. 

 

3.  Methodology  
Mixed methods were employed for data collection, using both qualitative and quantitative methods. Self-

administered questionnaires, interviews and document reviews provided data for analysis and results. Data was analyzed 
using descriptive statistics as frequency, percentage, mean, standard deviation and independent sample t-test, Pearson 
Correlation and content analysis.  

 

4.  Results of data analysis. 
Table 1 Level of opinion of the Master Teachers 

Sl. no components  S.D Level of opinion 

1 Knowledge 4.40 0.67 Good 
2 Practice 4.23 0.73 Good 
3 Efficacy 4.39 0.64 Good 

4 Students’ learning 4.2 0.63 Good 

Total  4.31 0.67 Good 
Note: Level of opinion on the components of the professional development for Master Teachers in the questionnaire (1.00-1.50)-Very Poor; 
(1.51-2.50)-Poor ;( 2.51-3.50)-Average ;( 3.51-4.50)-Good; (4.51-5.00)-Very Good. 

The overall result from the opinion of the respondents was found positive with mean   of 4.31 and standard 
deviation 0.675 for the impact of Master Teacher Training in the Beacon Schools.   

 

Table 2.  Results of Independent t-test for Master Teachers based on their number of work experience 
Components Year of experience N  S.D Sig.(2-tailed) 
Knowledge Less than 10 years 10 4.61 0.50 0.0486* 

More than 10 years 29 4.26 0.45 
Practice Less than 10 years 10 4.52 0.54 0.015* 

More than 10 years 29 4.04 0.50 
Self-efficacy Less than 10 years 10 4.45 0.55 0.400 

More than 10 years 29 4.27 0.56 
Students learning Less than 10 years 10 4.38 0.55 0.249 

More than 10 years 29 4.19 0.39 
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Teachers with less work experience =4.611, S.D=0.500) expressed significantly higher gain in knowledge 
than the teachers with work experience more than 10 years ( =4.260, S.D=0.450) with the p-value of 0.048. Similarly, 
there was statistical significant difference for impact on classroom practices as a result of the professional development 
training, on teachers of less than 10 years of work experience ( =4.520,S.D=0.549) and teachers above 10 years of work 
experience ( =4.041,S.D=0.505) with the p-value of 0.015. Meanwhile, there was no statistical significant difference for 
self-efficacy of teachers and effect on students’ learning. 

Table 3.  Results of the Pearson’s Correlation among the four components  
Components knowledge Practice  Self-efficacy Students’ learning  
Knowledge  1 .907** .498** .576** 
practice .907** 1 .463** .601** 
Self-efficacy .498** .463** 1 .599** 
Students’ learning. .576** .601** .599** 1 
Note:(a).00-.19-slight, almost negligible correlation, .20-.39-low, quite small correlation,.40-.69-Moderate correlation, .70-.89-high 

correlation,.90-1.00-very high correlation. 
 

The results illustrated in Table 2 revealed that there was positive correlation among the components of 
professional development; gain in teachers’ knowledge, positive classroom practices, increase in self-efficacy and 
students’ learning. From the results it was clear that the when there was increase in teachers’ professional knowledge 
there was positive impact on the classroom practices, as indicated by correlation value (r=0.907). 

 Meanwhile the value for correlation was least (r=0.436) between impact in classroom practices with how teachers 
felt about themselves, self-efficacy. 

 
5. Discussion 
5.1 Level of opinion of the Master Teachers 

The result was consistent with the study carried out by Ingvarson, L., Meiers, M. & Beavis, (2005) which 
established that the most important influence on the reported impact on knowledge was unsurprisingly the highest. Apart 
from knowledge the stronger influence was on classroom practices of the respondent. Borko (2004) had suggested 
educational scholars and policy makers to provide professional development opportunities for teachers as it helped them 
enhance their knowledge and develop new instructional practices.  In another study conducted by Lowden (2003) on 
Evaluating the Impact of Professional Development, one of the most significant findings was the strong correlation 
between teachers¹ reported implementation of new knowledge and skills in the classroom and the impact on student 
learning outcomes. 

5.2 Results of Independent t-test for Master Teachers based on their number of work experience: 
Contrary to earlier study (Troff et al, 2008) “Factors Associated with Teachers’ Attitudes about Professional 

Development”, the results of this study revealed a no significant difference in teachers’ efficacy based on years of 
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experience. Though, teachers with work experience less than ten years expressed higher gain in knowledge through MTT 
participation.  

5.3 Results of the correlation among the four components 
The result obtained revealed that, in consistence with the earlier study by Lowden(2003),  correlation between 

teachers’ knowledge and students learning was strong(r=0.576).In another study by Ingvarson,L., Meiers, M. & 
Beavis,A.(2005), impact on self-efficacy was strongly related to the perceived impact of activities on teachers’ practice 
and students learning outcome. Results of this study confirmed the earlier findings; that results indicated positive 
correlation among all the four components. Present study also supported the study conducted by Bradley (2010) findings 
which indicated that professional development intervention to experimental group imparted positive instruction practices 
of four first-grade teachers. 

 
6. Conclusion and Suggestions. 

After the completion of analysis of Master Teachers’ interview and through review of professional development 
curriculum, it could be concluded that most participants affirmed the MMT curriculum being relevant and rigorous. This 
was confirmed by the immediate and frequent implementation of the knowledge and practice in the classroom. Upon 
reviewing the daily lesson plans of Master Teachers, apparent inclusion of the latest acquired knowledge and pedagogical 
practices were noted. Teachers’ enthusiasm was high and positive after the use of Cooperative Learning Structures. 
“Students’ engagement and critical thinking were improved “, Master Teachers expressed. 

In consistent to the earlier results in the study conducted by Desimone et al: What Makes Professional 
Development Effective?, participants reflected that the longer duration for the program made a positive impact on their 
acquisition of new knowledge. Literature reveals that, longer activities are more likely to provide an opportunity for in-
depth discussion of content, student conceptions and misconceptions, and pedagogical strategies (Desimone  et al, 2001). 
The participating teachers also shared that the professional development activities extended over time allowed them to try 
out new practices in the classroom and obtain feedback from monitoring REC personnel facilitators from Singapore. This 
evaluation study confirmed that teachers who attend a professional development training gain pedagogical knowledge, 
which in turn improved their instructional practices. Self-efficacy of the Master Teachers increased as a result of 
participating in the professional development training and this led to progress in students learning. Characteristics of high 
quality professional development training like collective participation, longer duration, regular feedbacks and relevancy 
of the training curriculum contributed to the successful implementation of this program. 

It is recommended that Ministry of Education and Royal Education should consider variables such as available 
resources, other initiatives already underway, current practices and organizational culture as they determine what type of 
activity is best suited to particular school and faculty. The organizers (REC) should ensure that Master Teachers carry out 
classroom research to further establish the benefits of professional development training to both teachers and students. 
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Abstract 

 
         The purpose of the research was to identify the factors affecting the learning history of grade ten students. The 

study sample consisted of 165 students and 18 history teachers in four secondary schools in Paro District. Both 
quantitative and qualitative data were collected and analyzed. Questionnaire on a five point Likert scale was used for 
quantitative data collection. Demographic data was also collected on the students and teachers involved in the study. 
Group interviews were conducted with six students (three boys and three girls) and three history teachers randomly 
selected from volunteers in each school. 

           Quantitative data analysis was done by using means and standard deviation. Regarding the content of group 
interview, it was transcribed and thematic analysis was conducted on the transcripts. 

            The results of study through the ratings of both students and teachers revealed that learning history of grade 
ten was affected the most by school factor: curriculum and teacher & teaching techniques and then by resources. Non-
school factor: parental support and learners’’ attitude seemed to have less effect in learning history of grade ten students.   

 
KEYWORDS: FACTORS, SCHOOL FACTOR, NON-SCHOOL FACTOR AND HISTORY 

 
Introduction 

History provides students with the opportunity to learn and understand how people are influenced by the world 
around them and it helps them to construct their own knowledge and understanding of the concepts that are an integral 
part in one’s life. Bourgoin, Churchill, Carolan, Fanjoy, Hayden and Leblanc (2001) stated that without a strong 
foundation of history education, the ability of the citizens to participate and contribute to their culture and society 
declines and there is a danger of losing one’s social identity.  

History is a subject that equips students with tools and context needed in order to develop their own knowledge 
and ideas about how they can contribute to, and participate in, the preservation and improvement of their society. Chazin 
(1982) states that history is important because it is responsible for helping students to understand their culture, customs 
and traditions, in the face of rapid social and economic changes in society. Stearns (2008) states history not only helps us 
understand people and society but also it contributes to moral understanding and good citizenship.  David Crabtree (1993) 
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also finds history very important because it helps us to understand the present and also inculcates values and beliefs in 
our children. Wehner (2011) finds history important in present democratic world as it teaches younger generations to 
identify and select the right person in the national political election. Chin (2007) states history education is relevant in 
developing one’s understanding of others and making good judgment in life. 

             History is considered as an important subject in the national curriculum of Bhutan. Through history education, 
children come to know the importance of civic responsibility, culture and tradition. The preservation of culture and 
tradition is one of the pillars of Gross National Happiness (GNH), the development philosophy of Bhutan. The 
government felt the need to preserve and sustain the age old culture and tradition through history education to children. 

The researcher’s experience as a history teacher has made it to believe that despite the emphasis placed by the 
government on history education to develop their own knowledge and ideas about how they can contribute to, and 
participate in, the preservation and improvement of their society, the amount of interest students have for this particular 
subject, as well as the level of parental encouragement, do not seem to coincide with the government’s objective. This 
situation results in the low academic achievement of students in history subject in state examination (Appendix E). 

Therefore, the researcher felt the need to carry out this research to study the factors that affect the learning 
history of grade ten students. 

 
2. Review of related literature 

2.2 Learning Theories   
2.2.1 Meaning of learning 
Learning is the lifelong process of transforming information and experience into knowledge, skills, behaviors, 

and attitudes (Cobb, J. 2009). He further adds that learning does require – in varying degrees, and in varying times and 
circumstances – activities like practice, reflection, interaction with the environment (in the broadest sense), and social 
interaction  

2.2.2 Behaviorism        
 Gega, P.C. & Peters, J.M. (1998) supports Skinner’s Behaviorism stating that the reward and reinforcement 

elements of behaviorism, although limited in their ability to provide a deeper understanding of content, are very useful in 
classroom discipline systems which involve reward and punishment. Behaviorist approaches can also be useful in 
memorizing facts or very basic information since rewards, such as praise by teacher, can be given when a correct 
response is achieved. When direct response is used, immediate feedback and reinforcement can often help facilitate the 
learning process.  

2.2.3 Constructivism  
One of the most important principles of educational psychology is that teachers cannot simply give students 

knowledge but let them construct knowledge in their own minds. Teachers can facilitate this process by teaching in ways 
that make information meaningful and relevant to students, by giving students opportunities to discover or apply ideas 
themselves, and by teaching students to be aware of and consciously use their own strategies for learning (Slavin, 2009). 
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2.3 School Factors  
2.3.1 Teacher and teaching strategies  
Gowan (1990) found that most teachers adopted traditional methods of teaching which alienated students from 

taking interest in the subject. French et al. (1998) also found that most teachers use traditional methods or an unstructured 
curriculum, neither of which elicit enthusiasm, promote student participation or initiate critical thinking. Raina and 
Dhand (2000) found that lecture method had full control over student centered method. Perricelli (2008) found co-
operative, role playing, hands on project and audio/visual aids & simulation methods best fit in teaching history or social 
studies. 

2.3.2 Resources  
Jekayinfa (n.d) found that schools with adequate teacher quality and material resources in history showed 

superiority in achievements on the history test over schools without adequate teacher quality and material resources. 
2.3.3 History curriculum in Bhutan 
 Gyamtsho and Dukpa (1998) concluded in their research, curriculum development for primary and secondary 

education, that the history curriculum envisages a number of additional changes in the future. Chowen (2005) discovered 
through interviews and surveys that students struggled to implement the skills necessary to demonstrate historical 
thinking was frustrating because they never understood the content of the curriculum. 

2.4 Non-school factor 
2.4.1 Students’ attitude 
Shaughnessy and Haladyna (1985) found that many students tried to skip or avoid history classes.  Morrissett 

and Superka (1980) reported that too many students fail to learn important social studies knowledge, skills and attitudes 
and did not like or value social studies. Fielding (2002) recalls the hundreds of negative reactions from adults about a 
history teacher. They rated history their worst, most hated & boring subject. 

2.4.2 Parental support 
Boccanfuso & Whitney (2010) found effective parenting techniques can have positive effects on children’s 

learning. Parent-child involvement in school activities has shown great promise in improving children’s academic 
achievement. Adam (2009) found that parents were not providing enough support in the development of their children's 
literacy at secondary school level. 

 

3. Research Methodology 
3.1 Research Design  Mixed method research (survey and focus group interview). 
 3.2 Population  

The targeted population in this study comprised 290 grade ten students, 18 history teachers in four secondary 
schools in Paro, Bhutan. 
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 3.3 Sample 
In this study, the researcher selected the students from four secondary schools using the stratified random 

sampling. The total population of students in grade ten for the study was 290 students. The estimation of sample size of 
165 students was based on Krejcie & Morgan Chart. Due to the less population of history teachers teaching in grade ten, 
all the teachers were included in the study.  
3.4 Data Analysis 

Quantitative data analysis was done by using descriptive statistics such as means and standard deviation to 
determine the factors affecting learning history. Focus group interview data, was transcribed and thematic analysis was 
conducted on the transcripts. 
  
4. Result analysis 

Table 1 Summary of students’ and teachers’ opinion 

Factors                    Student Teacher 

 Level of opinion  Level of opinion 
School 
factors 

Teacher and teaching techniques 3.90 Disagree 3.97 Disagree 
Resources 3.94 Disagree 3.72 Disagree 
Curriculum  3.98 Disagree 4.00 Disagree 

Non-school 
factors 

Learners’ attitude 3.36 Moderate 3.66 Disagree 
Parents’ support 3.59 Disagree 3.55 Disagree 

 Total 3.75 Disagree 3.78 Disagree 
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Table 1 showed the summary of the results of the analysis of students’ and teachers’ opinion on each factor. (i) ‘Teacher 
and teaching technique’ the mean of students’ opinion was 3.90 and the mean of teachers was 3.97. (ii) ‘Resources’ the 
mean of students’ opinion was 3.94 and the mean of teachers was 3.72. (ii) ‘Curriculum’ the mean of students’ opinion 
was 3.98 and the mean of teachers was 4.00. (iv) ‘Learners’ attitude’ the mean of students was 3.36 and the teachers was 
3.66. And (v) ‘Parental support’ the mean of students’ opinion was 3.59 and the mean of teachers was 3.55. This was 
illustrated in figure1.  

 
 
5. Discussion, Conclusion and Recommendation 
5.1 Discussion 

There were important findings that needed to be discussed including school factors such as: teacher and 
teaching techniques, resources and curriculum and non-school factors such as: learners’ attitude and parental support. 

5.1.1 Curriculum  
The study found that the curriculum was the most influential school factor affecting the learning of history in 

grade ten with students’ mean 3.98 and teachers’ mean 4.00. The statistic results showed that the content of textbooks 
difficult to understand, not much student-centered activities and insufficient teaching periods caused the trend in effective 
teaching learning history in grade ten. 

The focus group analysis revealed that the language used in textbooks was difficult to understand and students 
and teachers both preferred textbooks to be written in simple language and omitted the irrelevant topics like “Mahatma 
Gandhi  in Indian history” was not required as it did not have any link with Bhutan history. 
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5.1.2 Teacher and teaching techniques  
The result of the study showed that teacher and teaching technique was the second highest school factor 

affecting the learning of history in grade ten with students mean 3.90 and teachers’ mean 3.97 respectively. Data showed 
that lecture method was commonly used in history classes without any supplementary teaching aids. 

The focus group analysis revealed that memorization and lectures were the primary modes of teaching and activities 
such as field trips and role playing rarely used.  

I don’t like history because most of the time our history teacher gives lecture. 
There are not many activities in the class (Student A). 

We always feel sleepy during history periods because teachers keep on 
lecturing and giving notes rather than using different teaching methods (Student B). 

We don’t like lecture method because it never gives opportunities for students 
to speak in the class. Sometimes teachers should use other methods like role-play, 
field trips, project work and different teaching aids like video clips, overhead 
projector etc. (Student C). 

 5.1.3 Resources 
The study found that resources were the third influential school factor affecting the learning of history in grade 

ten with students’ mean 3.94 and teachers’ mean 3.72. Statistic analysis showed that there were not much history teaching 
learning resources such as references, journals, articles and audio-visual aids in library and also the students were not 
accessed to computer and internet facilities in schools. 

            The focus group analysis also revealed that sufficient history teaching learning resources in library would 
help both students and teachers to carry out effective teaching learning of history in grade ten. But in their case they did 
not get sufficient history learning materials in library and that made them frustrated in understanding the concepts in 
history   

 The school should give internet facilities to students because during the 
free time we can explore and collect information needed in their history class for 
discussion (Student C). 

We do not find references related to our curriculum in the library (Student D). 
History will be more interesting and understandable if teachers sometimes use 

video clips like for example, world history and Indian history parts (Student E). 
            Focus group analysis showed that teachers had not found enough history teaching learning resources in 

schools and the resources school that school had was not much relevant in learning history. They needed latest history 
references, journals, articles and audio-visual aids in library and comp 

5.1.4 Parental support 
The study found that the parental support was the second least non-school factor affecting learning of history of 

grade ten. Data showed that parents never visited often to enquire about their child’s progress in history nor they failed to  
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The focus group results showed that parents seemed to fail in their responsibility in supporting their child’s 
education especially in learning history because they never enquire about their child’s progress in history nor encourage 
them to study history. 

 5.1.5 Learners’ attitude 
  The study found that learners’ attitude was the least non-school factor affecting the learning of history in grade 

ten with students’ mean 3.36 and teachers’ mean 3.66. The statistic results showed that students and teachers had 
moderate opinion or disagree to statements indicating that students’ attitude had minimum effect in learning history of 
grade ten. 

The focus group analysis revealed that learners’ attitude was affected by teacher and teaching techniques, resources, 
curriculum and parental support and it had less influence in learning history of grade ten.  

For example: 
Teacher talks too much in history class and I feel sleepy (Student A). 
I don’t like reading and remembering long answers in history (Student B). 
I find history as a story telling lesson without much activity (Student C). 

5.2 Conclusion 
According to the results of the data analysis and focus group analysis school factors, i.e., teacher and teaching 

techniques, resources and curriculum seemed to have affected learning of history the most compared to non-school 
factors, i.e., learners’ attitude and parental support. 

The study found that the most influential school factors affecting learning of history in grade ten were 
curriculum and teacher and teaching technique and the least was parental support under non-school factor. 

5.3 Recommendation  
 1. In teaching history, teachers should use diverse activities such as role-playing, field trips, project work, co-

operative learning and discovery learning to improve students’ interest and learning achievement in history. 
 2. History textbooks should be reviewed and revised in clear and simple language. 
 3. History can be used as a vehicle to inculcate GNH values and to enhance the third pillar of GNH, 

preservation and promotion of culture. 
 4. School library should have relevant history references, journals, articles and audio-visual aids. 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of the study was to compare the students’ learning achievement and students’ interest in 

reading English short story in grade eight through project-based learning. A total of 54 students in the 8th grade of 
Pelrithang Middle Secondary school participated in this study. The study was an experimental research and pretest-
posttest, control and experimental group was adopted. The instruments used for the data collection were learning 
achievement test and teacher’s observation form. The data obtained in the study were analyzed by the computer program 
SPSS 16.0.  

Descriptive statistic and paired sample t-test was used to get the means, standard deviation, frequency and 
percentage and significant value. The significance level for the achievement test was taken as 0.05 in the research. The 

mean difference was much higher for the experimental group and it was significant statistically (  On the 
other hand it was also found that students’ taught through project-based learning took more interest in reading. The 
overall level of opinion for the students’ interest in reading in the experimental group was “very good” ( = 4.74) and 
for the control group it indicated a “satisfactory” level of opinion (  = 3.00). 

 
KEYWORDS: EFFECT, PROJECT-BASED LEARNING, LEARNING ACHIEVEMENT, INTEREST IN READING, 

ENGLISH SHORT STORY 
 
1. Introduction  

In the new Bhutanese English curriculum syllabus a wide range of literature materials (short stories, poems, 
essays, and articles) have been selected to help develop in students reading skills as well as practice the skills of writing, 
listening and speaking and language. The curriculum also calls for shift in the teaching and learning practices. A study 
was commenced by CAPSD in 2003 and the observers of the class, especially in classes VII-XII, found English teachers 
talking and explaining the texts while the students sat and passively made notes on what the teachers were saying. As a 
result students were not taught to practice Speaking and Writing, nor were they being taught how to read at the higher 
levels required of an adult reader. The changes in the test items used in the NEA called for students to manipulate texts at 
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both the knowledge and inferential levels. Teachers will have to plan for practice in that kind of reading and writing if the 
students are to be able to meet the expectations raised by this program of testing. Analyzing the above quotation and 
recommendation by Ministry of Education (MOE) it is suggestive to use Project based learning as it is student- driven, 
teacher facilitated approach to learning. According to Nastu (2010) project based learning encourages a deeper level of 
thinking by involving student in answering questions for themselves, making connections and using analytical skills. It 
helps students retain information they learn which is not really possible in lecture approaches. Unlike in the traditional 
classroom teaching the teacher’s job is not just merely to lecture and provide information but is to give support and 
guidance and learn along with the students. Since there needs to be shift in the way students are taught, requesting a 
movement away from the teacher-centered classroom to more of student or learner-centered approach to classroom 
instruction the researcher intends to carry out this research to extend the confirmation on the effect of using project-based 
learning. 

1.1 Objectives 
The two objectives proposed in this study were as follows: 
1. To compare the students’ learning achievement in reading English short story of the experimental and the 

control group. 
2. To compare the students’ interest in reading English short story of the experimental and the control group. 

 
2. Literature Review 

2.1 Project-based learning  
Project-based learning has been defined in many ways. For this reason there exists no single definition. Project-

based learning has been referred to as “model”, “approach” or a “technique”, or as “learning” or “teaching”. However the 
Buck Institute for Education (BIE, n.d.) defines project-based learning as “a systematic teaching method that engages 
students’ in learning essential knowledge and life-enhancing skills through an extended, student-influenced inquiry 
process structured around complex, authentic questions and carefully designed products and tasks.” Project-based 
learning uses authentic learning activities to engage student interest and motivation. Students collaborate, problem-solve, 
make decisions along their journey, create something new, and present their work (Ryshke, 2012). 

2.2 Theories underlying project-based learning 
2.2.1 Constructivism 

According to Buck Institute of Education (2007) project-based learning is based on the constructivist 
learning theory, which finds that learning is deeper and more meaningful when the students are involved in constructing 
their own knowledge. Students are given the opportunity to select topic that interest them within the required content 
framework and they are responsible for creating their project plan. The role of a teacher is that of an academic advisor, 
mentor, facilitator, task master and evaluator. With project based learning very little time is devoted to teacher-directed 
seatwork or whole –class discussion. Students spend the majority of their time working on their own or in small groups 
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and try to find their own sources, conduct their own research and secure their own feedback (Mergendoller & Thomas, 
2000). 

2.2.2   Multiple intelligences 
This theory views each learner as having different strengths; hence, different teaching approaches and the 

opportunities for students’ to respond to their learning styles are needed. As a result students’ are likely to succeed in 
their learning (Pritchard, 2005). Students in PBL have the opportunity to fully develop their skills and abilities by 
drawing on their intelligences in in-depth studies on challenging topics, allowing them to take charge of their learning, 
pursue their achievement and develop meaningful ideas (Hargrave, 2003; Brown & Liepolt, 2004). The theory of multiple 
intelligences supports PBL as students’ are given more choices to demonstrate the various ways of understanding their 
learning. 

2.2.3 Cooperative learning 
According to features of cooperative learning, PBL is seen as an pedagogical practice that is structured around 

cooperative learning (Stroller, 2006). In PBL, students’ learning is normally organized in small groups where each 
member of the group is a center of learning and is not only responsible for learning but also helping other members to 
learn and give support. Learners work through the project with support and feedback from the teacher and peers 
throughout the projects (Newell, 2003). 

2.3 Project-based learning vs. Traditional instruction 
Project-based learning transforms traditional classrooms into professional environments. Students work 

together to tackle relevant problems while learning subject-area content. Project-based learning is one of the most 
effective strategies we have today that can actually help us teach and assess the 4Cs (critical thinking, communication, 
collaboration and creativity) in today’s classrooms (Kay, 2011). 

2.4 Related Literature 
In a study conducted by Ozdemir (2006) on “The effects of project-based learning on students’ achievement and 

attitude towards geometry”, the researcher examined the grade 7 students’ achievement and attitude towards geometry. 
The results from the achievement test and attitude scale test indicated that project-based learning increased students’ 
achievement and attitude towards geometry. 

Similarly Bas (2011) also conducted a study on The Effect of Project-Based Learning on Students’ Academic 
Achievement and Attitude towards English lesson. The result of the research showed a significant difference between the 
attitude scores of the experimental group and control group. On the other hand, it was also found that project-based 
learning was more effective in positive development of the students’ academic achievement level. 

Walsh (2010) study Motivating Students to Read through Project Based Learning examined how PBL motivated 
students’ to read content area texts. Through the data collected it showed that students were not only motivated to read 
content area texts but they used variety of literacy skills such as comprehension and discussion trough out the process of 
creating projects. 
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Agustina (2012) studied on “Improving Reading and Speaking Skills through Project-Based Learning for EFL 
in the form of Student-Made Magazine”. The result of the study showed that project-based learning strategy in the form of 
students’-made newsmagazine improved the reading and speaking ability of the students’ as they were involved in their 
own learning and it trained them to become independent, critical thinkers and life-long learners.  

 
3. Research Methodology 

3.1 Research Design 
The research was a pre and posttest experimental design where random assignment of experimental and control 

groups was employed to see the effects of the study.  
3.2 Population and Sample 
The population in this study comprised of 121 grade eight students studying in Pelrithang Middle Secondary 

school, Sarpang district, Bhutan for the academic year 2012. The subject of the study consisted of 54 students; one group 
(8-A) was randomly assigned as the experimental group (n=27) while the other (8-B) formed the control group (n= 27) of 
the study. 

3.3 Instruments  
In order to collect data related to the study the following instruments were developed by the researcher and 

administered on the subjects. 
i. There was five detailed lesson plans designed based on the features of the project-based learning for the 

experimental group. For the control group the same lessons were taught based on the activities in the curriculum guide for 
teachers. Both the experimental and the control group were taught by the researcher and all the students’ in both the 
groups were exposed to the same content for duration of two weeks. 

ii. An achievement test questions were developed by the researcher and the test was used to measure the students’ 
learning achievement in reading English short story. There were 20 questions in the test and the item and test statistics of 
the achievement test were computed for validity and reliability. Three expertises from Thailand and Bhutan validated the 
items using IOC (Item Objective Congruence Index) and the result was 0.95. The reliability of the achievement test was 
done by using the Cronbach’s Alpha analysis and the reliability value was found as .748 which indicates acceptable 
internal consistency of the items in the scale. 

iii. An observation form was developed for the language teacher by the researcher to find out the students’ interest 
in reading English short story. The five points Likert type scale (used to differentiate orientation from 1- very poor, 2-
poor, 3- satisfactory, 4 -good and  5-very good) validity and reliability of which had been made by IOC and Cronbach’s 
Alpha analysis including 20 items that measured the students’ interest in reading. The value of the validity on observation 
scale was found as 1 and the reliability value was .823 which indicated good internal consistency and was reliable to be 
used in the current research. 
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3.4 Data collection  
In order to collect data and to conduct the study the researcher got prior approval from the Ministry of Education 

and permission from the principal and subject teacher of the school. The students’ in the experimental and control group 
were taught the same topic for two weeks. Pretest was administered at the beginning before the treatment and after two 
weeks of teaching posttest was administered. During the two weeks teaching two teachers were asked to observe lessons 
taught in both the groups. 

 
4. Data analysis 

In comparing the learning achievement of the two groups mean, standard deviation and p-value using paired 
sample t-test was used to analyze the data. The data collected through the observation form on reading interest was 
analyzed by descriptive statistic frequency, percentage, mean and standard deviation. 

4.1 Analysis of the learning achievement test 
Pre and post test was administered with the two groups of students. The result of the pretest mean of the 

experimental group (8.30) and control group (8.04) showed that both the groups pre-learning level at the beginning before 
the treatment were equal to one another. But the result of the posttest mean of the experimental group (15.78) was 
significantly higher compared to the control group (10.74). 

4.2 Analysis of the reading interest observation form 
The observation was carried out by two teachers for both the groups. The overall mean of 4.74 and standard 

deviation of 0.36 indicated “very good” for the students’ interest in reading the English short story for the experimental 
group through the use of project-based learning. In case of the control group it indicated a “satisfactory” level of opinion 
with an average mean of 3.00 with 0.23 of standard deviation.  

 
5. Conclusion and Recommendation  

The first conclusion that was drawn from the study was project-based learning increased the learning achievement 
of the eighth grade students reading English short story. The positive contribution of project-based learning on students 
learning achievement in this study supported the findings of Bas (2011). In his findings he stated that project-based 
learning was found to be more effective on students’ academic achievement levels and attitude towards the course than 
the activities instruction based on students textbooks. Furthermore Sola and Ojo (2007) in the analysis and result of their 
study also found that the project method brings about a significant difference in the achievement of the experiments of the 
subjects in the experimental groups when compared with those exposed to inquiry and lecture-demonstration method of 
teaching.  

The second conclusion drawn from the study was, students’ taught through project-based learning showed higher 
interest in reading English short story. The result finding was consistent with the findings of Walsh (2010) and Bruce 
(2008). Their findings revealed that project-based learning not only taught students the content but valuable literacy and 
organizational skills. Furthermore when the students were motivated, they read text that were given to them and even 
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found more text to read to give them more information on their topic. It was also consistent with the finding of Bruce 
(2008) who  found that project based learning motivated the students in his study to read because they were engaged in 
creating their own multimedia project to demonstrate their understanding of the text. 

From the results and findings obtained from the study it was observed that project-based learning transforms dull 
and mundane learning process of passive learning to one where students’ actively engage with the materials resulting in 
deeper learning. In other words the students’ have a bigger role than the teacher, therefore while carrying out project-
based learning more time should be provided since some projects often take longer than anticipated. Seminars and 
courses should be organized as to train teachers to use this method effectively in their classrooms so that they can create a 
more positive classroom atmosphere. Furthermore similar research could be carried out in other lessons and grade level 
and in other subjects (Science, History, and Math) to make the study result more reliable and significant. 
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Abstract 
The aim of this study was to find the effects of integrating multimedia technology on learning achievement of 

sixth grades students studying social studies and to study the opinion of students of the experimental group towards 
integration of multimedia technology in learning Social Studies after the experimentation.  

Samples for the study consisted of 48 students of grade six at Khasadrapchu Middle Secondary School, Thimphu, 
Bhutan who were randomly selected to form the experimental and control groups of 24 students each.  The study was 
carried out based on true experimental methodology and instruments used were the pre and post achievement tests and 
students opinion questionnaire using five points Likert scale.  

The reliability of the pre and posttest using KR 21 was .755 for achievement test, and .856 for student’s opinion 
questionnaire using Cronbach’s Alpha Coefficient.  Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and independent samples t-test with the significant P value level of 0.05.The findings of this study were: 
Students’ achievement level was higher with the integration of multimedia technology in teaching-learning Social Studies 
in grade six; and Students had high level of opinion (agreed) towards integration of multimedia in teaching social studies. 
KEYWORDS: INTEGRATING, MULTIMEDIA, TECHNOLOGY, LEARNING ACHIEVEMEN 

 
1. Introduction 

In the cyber era, the use of multimedia in teaching and learning is beyond   doubt a necessity and it is becoming 
an additional tool for a competent teacher.  Use of a suitable media in teaching is increasingly important for ensuring 
better teaching learning process (Sala.2004). 

   The first telecommunication (analog) network in the country started in the early 1960s when the first Five 
Year Plan.  The analog telecommunication system was replaced by integrated digital telecommunication networks in 
1980s and 1990s. Computers were introduced in the country in the early 1980s.  The real emphasis on Information 
Communication Technology (ICT) first gained momentum when Internet and television were introduced in 1999 (Tobgay 
and Wangmo, 2008).  Since then many other forms of ICT were introduced in Bhutan and as it gains momentum, 
different corners of the country continues to enjoy the advantages immensely.  One of the notable changes seen in the 
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country with the introduction of ICT was the supply of computers by the Ministry of Education to schools across the 
country.  As per the tenth five year plan of Bhutan (2008-2013), introduction of ICT literacy in all schools as a tool is one 
of the main objectives for achieving the Education Sector objectives (Gross National Happiness Commission Secretariat, 
2009).  However, due to its hilly terrain and scattered settlement certain sections of the population are still inaccessible to 
ICT facilities. 

In Bhutan, there is a general concern over the deteriorating quality of education, many have attributed the 
problem to teaching pedagogy that is growing old and has not kept abreast of the development taking place and therefore 
the need to update teaching techniques. (Choden S. 2012). Moreover, in Bhutan, the use of multimedia technology in 
classroom teaching is still in its infancy.  In the face of deteriorating quality of education it is important that teachers try 
out various teaching approaches to improve the quality of education. Moreover, integrating multimedia in teaching has 
proved to be an effective tool in teaching. (Choden S. 2012).  

Of the many goals in Social Studies education, one major goal is to provide citizenship education through which 
Bhutan expects to produce citizens who are dedicated and committed to the country (CAPSD, 2003). Enhancing the 
quality of Social Study education in Bhutan has become even more important today with Bhutan’s recent transition from 
absolute monarchy to democratic constitutional monarchy which demands for citizens with critical thinking and decision 
making skills to function effectively in a democratic society. 

 Objectives of the study: 
1. To find the difference in learning achievement of the experimental and control group before and after the 

experimentation. 
 2. To study the opinion of students of the experimental group towards integrating multimedia technology in 

learning social study after the experimental 
 

2. Literature Review 
   2.1 Learning theories 
 Multimedia learning theory argues that efficient learning occurs when learners are able to select and organize key 

visual and verbal information and systematically incorporate it in their memory. 
Dual coding theory has been applied to the use of multimedia presentations because it requires both spatial and 

verbal working memory. Multimedia learning occurs when students use information presented in two or more formats 
such as a visually presented animation and verbally presented narration to construct knowledge. Individuals who dually 
code information presented are more likely to recall the information when tested at a later date (Brunye, Taylor, and 
Rapp, 2008).  

Behaviorist learning theories emphasize changes in behavior that result from stimulus-response associations 
made by the learner (Parkay & Hass, 2000). Behaviorism is primarily concerned with observable and measurable aspects 
of human behavior. Cognitivist believe that better learning  occurs if students are made to learn  using  visual and sound 
effect of multimedia then by listening or remembering what they have been told by the teacher. 
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 2.2 Significance of multimedia technology  
According to Zimmer (2003), multimedia technology allows students to take more active role in learning; they 

can watch experiments in action. Further, Finnis (2004) stated that a significant benefit of learning technology is that it 
has the potential to reach larger audiences, keep the learners in control of the learning experience, and serve the needs of 
every learner.  Further, Kocoglu and Koymen (2003) said that use of multimedia has the potential for encouraging 
student-centered learning, allowing students to be active learners who construct knowledge rather than passively receive 
information. 

The use of multimedia in education opens a new area of knowledge and offers a tool that has a potential to 
change some of traditional and ineffective educational methods (Asan, 2003). Bao & Zhao (2008), stated  that 
Multimedia is  helpful in expanding teaching capacity and improving teaching efficiency, allows students to digest 
information at their own pace without reliance on teachers, understand in depth, provides comprehensive information 
with vocal, video, pictorial and literal effects and keep students attention longer and will have higher enthusiasm for 
learning.  

2.3 Social Studies education in Bhutan 
By 1990s the contents of social sciences and humanities were included according to different levels. (CAPSD 1992). 

From grades PP – III, children studied this as Environmental Studies (EVS), IV – VI, as Social Studies. From VII – VIII, 
students studied as history, civics and geography and IX – X as history, civics, geography and Economics. For grades XI 
– XII, these subjects are offered as electives which contrives till date. 

2.4 Related Research 
In the research, integrating multimedia into the Malaysian classroom by Neo & Neo (2002), found out that 88.7% 

of the students (with a mean of 4.3) liked the use of multimedia technology in explaining concepts.  
According to Perricelli (2008) who studied on Social Studies and motivating factors views of fourth grade 

elementary students concluded that ninety-five percent of the students liked the use of audio/visual aids and equipment 
lesson. The majority of students, or 65%, indicated they did not like the lesson involving lecture method. The 
combination of audio/visual aids and simulation was a close second as 95% of the students suggested that this 
combination was both motivating and interesting when learning social studies.  

Puteh & Shukor (2009) did research on “The Integration of Multimedia Elements in Classroom Teaching among 
TESL Teacher-Trainees.”  He found out that the students were motivated to learn when they incorporate multimedia in 
the lesson. In addition, through the integration of multimedia elements such as video, animation, graphic, text and audio 
the lessons become more interactive and appealing to students, participated actively, aid their comprehension of the 
lesson, retain the information presented because the integration of multimedia will activate and stimulate the memory 
process. Besides, students also were able to answer the exercises given easily.   

In the study conducted by Sullivan (2010), on project based learning in teaching geography Primary curriculum 
using internet, the students who used the internet as a learning aid performed better than the control group who learnt 
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through traditional teaching methods and found that internet produced a higher level of motivation amongst the study 
group and held their attention for longer period of time.  

 Singh,Y. (2010), who studied on the effectiveness of multimedia programme in teaching Biology, Students who 
learnt through multimedia programme were better than the students who learnt through traditional method of teaching. He 
also concluded that multimedia program helped the students to score more marks in the posttest. 

The research study done by Seth (2009), on Instructional Media, a tool for ensuring quality teaching and learning 
for Pupils in the Junior High Schools in Ghana, concluded that  87.5% of the respondents felt that the use of instructional 
multimedia make teaching and learning easier. He concluded that the lessons with instructional multimedia promote 
participation and motivation amongst the learners.  

According to the research paper on using multimedia to motivate English For Foreign Langauge (EFL) Students’ 
interest in English language learning by  Fancy (2010), many students who were uninspired with the traditional method of 
teaching are interested in the new style of learning and enjoy the vivid pictures, appealing video and well-done graphs.  

 Joel & Thangarajathi (2011) conducted a study on Influence on Multimedia in Enhancing Attitudes towards 
computer science at higher secondary level. The experimental design used in this study was the randomized pretest 
posttest design with experimental and control group. It was concluded that experimental group students had better attitude 
towards computer science than control group. It is observed that method of teaching with modern tools matters in 
developing attitude among students. 

Subba (2011) conducted a study on “the result of using multimedia technology in teaching Geography in grade 
seven He found that learning achievement level of students in the experimental group was higher than that of the control 
group.  

3.  Methodology 
3.1 Research design 
The mixed mode of experimental and descriptive survey approach was adopted. 

     3.1.1 True Experimental design 
 The experimental design employed in this study was the randomized pretest posttest design. The true 

experimental research design was used since the experimental research design investigates the cause-effect relationship 
between the independent and dependent variables. The independent variable (multimedia) was manipulated to see its 
effect on the dependent variables (academic achievement and attitude developed) when all other confounding variables 
like teaching style, age were controlled.  

   3.1.2 Descriptive research method 
The Likert scale questionnaire after the treatment was used to study the opinion of students towards the 

integration of multimedia technology in learning social studies.  
3.2 Population and sample 

The target population of this study comprised of grade six students in Khasadrapchu Middle Secondary School, 
Thimphu for the academic year 2012. Further the sample is calculated using the formula of Krejcie and Morgan in 
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determining the number of sample in each group. Samples for the study consisted of 48 students of grade six who were 
randomly selected to form the experimental and control groups of 24 students each.   

3.4. Instruments 
Pretest and posttest were developed based on the topics ( syllabus) taught during this study and students opinion 

questionnaires based on Likert scale  were developed based on the literature review and research questions, appropriately 
covering all components and target groups keeping the items simple and straight forward. The questionnaires were 
finalized on consultation from four experts in Thailand and Bhutan. A pretest for validation of the questionnaires was 
conducted with 60 students at the Changbangdu Lower Secondary School, Thimphu. Furthermore, KR 21 and 
Cronbach’s alpha (α) reliability were calculated to measure the internal consistency reliability of the items (pre and post 
achievement test =.755 and students’ opinion questionnaire =.856). 

3.5. Data collection 
The researcher taught eight social studies lessons of 50 minutes each, integrating multimedia technology to the 

experimental group and another eight lessons(same topic) of 50 minutes each to the control group without integrating 
multimedia (conventional method). The duration of the teaching was for five weeks.  The pretest was administered before 
the treatment and posttest was conducted after the treatment in both the groups. The opinion questionnaire was 
administered with the experimental group only whereas pretest and posttest were administered with both the groups. 

3.6. Hypotheses 
5.1The learning achievement of experimental group will be better than the control group after the integration of 
multimedia technology in social studies in grade six.   
5.2The students of experimental group will strongly agree with the integration of multimedia technology in learning 
social studies. 

3.7. Data analysis 
The analytical software called SPSS was used as it can check for ranges and consistency of the data. The data 

obtained were analyzed by independent t-test and descriptive statistics using frequencies, percentage, means and standard 
deviation. 

 
4. Analysis result and conclusion 
Table 1 Summary of paired t-test between the two groups. 

 Pre-test Post-test  

Group  S.D  S.D Samples 

Experimental 5.54 2.41 16.25 3.74 24 

Control 5.46 2.87 12.08 4.02 24 

Difference 0.08 -0.46 4.17 -0.28  

2 tailed p- value 0.914 0.001  
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4.1 Achievement test result 
          The result of the study showed that in the pretest, the calculated 2 tailed t-value was 0.914 which was higher 

than the significant p value 0.05 (p< 0.05) with the mean ( x ) difference between the experimental and control group of 
0.08which is statistically not significant. In the posttest, the calculated 2 tailed t-value was 0.01 which was lower than the 

significant p value of 0.05 (p< 0.05) which is significant statistically ( x  = 4.17). With the increase in the achievement 
level of students in experimental group at the end of the research study, the study confirmed that integration of 
multimedia technology in teaching Social Studies in grade six is indeed positively effective. 

Table 2 Students’ overall level of opinion on integration of multimedia in teaching social studies 

Sl.No Components  Mean  x  S.D Level of opinion 

1 Interest 4.62 0.84 Strongly agree 

2 Motivation  4.53 0.77 Strongly agree 

3 Learning satisfaction. 4.37 0.86 Agree 

4 Participation 4.27 1.06 Agree 

5 Understanding 4.25 0.99 Agree 

Total Average 4.41 0.90 Agree 

 
 4.2. Students’ opinion questionnaire result  
The overall students’ opinion mean scores of the experimental group (Mean = 4.41) indicating the high level of 

opinion towards integration of multimedia technology in learning Social Studies. 
 
5. Discussion 
          The result revealed that the students in the experimental group achieved better test scores than the students in 

the control group thereby proving that integration of multimedia technology in teaching Social Studies is effective on 
learning achievement of students. Thus, the result accepted the hypothesis “The learning achievement of experimental 
group will be better than the control group after the integration of multimedia technology in social studies in grade six.” 
Through the integration of multimedia elements such as video, animation, graphic, text and audio, the lesson became 
more interactive and appealing to students. This indirectly attracted students’ attention and at the same time it provided 
them the skills to comprehend the lesson taught in a better way.  It was also found out that the students participated with 
much zeal and enthusiasm in the classroom because the multimedia activities reduced their anxiety level and occupied 
them better. The multimedia technologies like internets, video, power points   generate a higher level of motivation 
amongst the experimental group and could hold their attention for longer period of time compared to that of conventional 
methods. (Sullivan, 2010 and Subba, 2011).  

          This proved that the integration of multimedia in classroom teaching supports the learners by many folds in 
understanding, comprehending and retaining the information which ultimately leads to higher test score performance.  
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          The other possible reasons accounted to high test score in post-test by experimental group could be because 
their memory and aspect of cognitive development was enhanced with integration of multimedia technology. This finding 
is supported by the cognitive theory.  Further, multimedia increases students learning achievement as supported by the 
theory of multimedia, which argues that efficient learning occurs when learners are able to select and organize key visual 
and verbal information and systematically incorporate it in their memory. 

          The students in the experimental group agreed with the integration of multimedia technology in teaching/ 
learning social studies. Majority of the students expressed their opinions about the integration of multimedia technology 
in teaching/ learning social studies as very interesting and easy to understand the concept through seeing. One of the 
students who did not use internet said, “I live in the village without internet facilities but I am going to grab the 
opportunity when I go to town during my summer break.” The reason for the above problems was that the school is 
located in semi-urban area with most of the students coming from villages without internet facilities. Mills (2001) agreed 
that teaching methods help in motivating students and as observed that method of teaching with modern tools matters to 
develop attitude among students. Further, the study result matched with the findings of findings of Fancy (2010) that 
students who were uninspired with traditional methods were motivated and inspired with new styles of teaching learning. 
Moreover Subba (2011), Singh (2010) and Sullivan (2010) stated that students leant better through multimedia 
technology than through conventional methods of teaching. 

 Although, the test results of most students showed significant improvement after using multimedia assisted 
instruction, some difficulties were encountered during the learning process, such as too much of content(information) in 
the multimedia teaching materials was not necessarily helpful, the some students felt that accent in the multimedia 
assisted instruction was problem to understand at once and students would be influenced and distracted by other 
information from the Internet when assigned with homework if the students had weak initiative and will power.  

5.2 Conclusion 
 Conclusion was drawn that integration of multimedia helped to increase the learning achievement level in social 

studies teaching and students agreed with the opinion of integrating multimedia in learning of social studies.  
5.3 Recommendation 

There are limitations of the study such as students come from different socio background since the school is 
located in semi urban area. Due to short duration of time for experimentation and data collection, the true effect of this 
instructional method may be affected. Therefore, to get better result, further research should be done over an extended 
time period with larger sample.  It is recommended that the teacher should develop positive attitude towards integration 
of multimedia technology in teaching and be skillful to use it in the classroom. Teachers must initiate to integrate 
multimedia technology in teaching lessons. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the study was to find out the effect of using cooperative learning method on learning 

achievement and opinion towards science subject of the seventh grade students at Samtse Lower Secondary School in 
Bhutan. The subjects of the study comprised 82 seventh grade students. The study was an experimental research and 
pretest-posttest using control and experimental group was adopted. The research instruments were achievement test, 
opinion questionnaire, observation form and lesson plans. Data from test scores, students’ opinion and lesson 
observations were analyzed by calculating mean, standard deviation and p-value using paired samples t-test. 

The results of test score analysis showed that the pretest means of the two groups were not different but the 
posttest mean of the experimental group (11.27) was significantly higher than that of control group (16.01). Students’ 
opinion analysis results showed that the means of interest (2.92), understanding (2.99) and satisfaction (2.81) in the pre-
survey increased to high level of opinion on post-survey (interest 3.83, understanding 3.84, and satisfaction 3.78). The 
level of difficulty of the subject decreased from high in the pre-survey (3.87) to low in the post survey (2.45). The results 
suggested that there was positive change in opinion as a result of inclusion of cooperative learning.  

 
KEYWORDS: COOPERATIVE LEARNING METHOD, SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT, EDUCATION, 

BHUTAN 
 

1. Introduction 
            In spite of the emerging innovative teaching methods, traditional teaching is a dominant teaching method in 

teaching science in Bhutan (Sherab, 2008). The drawbacks of teacher centered learning has led to poor understanding of 
concepts and has resulted in poor learning achievements in science tests (Tenzin, et al, 2009). Besides, students have 
negative opinion towards learning science. They have low level of interest, understanding, satisfaction and perceive 
science as a difficult subject. 

          Over the past decades cooperative learning method has emerged as a leading new approach to classroom 
instruction. Researchers have revealed that students learning through cooperative groups have higher academic test 
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scores, higher self esteem, greater number of positive social skills and greater comprehension of content and skills they 
study (Johnson and Johnson, 1994). So, cooperative learning method would be an alternative to traditional teaching in 
Bhutan. However, not many studies have been done to determine the effect of cooperative learning method in Bhutanese 
teaching-learning context. Therefore, the objectives of this study were: 1. To study the effect of cooperative learning 
method on the learning achievement of seventh grade students studying science. 2. To study the effect of cooperative 
learning method on students’ opinion towards seventh grade science. 

 

3. Literature Review 
3.1 Cooperative learning  
Cooperative learning is the instructional use of small groups so that students work together to maximize their 

own and each other's learning (Johnson and Johnson, 1994). Kagan (1989), defined cooperative learning as a teaching 
arrangement that refers to small, heterogeneous groups of students working together to achieve a common goal.  

 3.2 Theories underlying cooperative learning 
      (i) The Vygotskian Perspective 
         The Vygotskian perspective related to cooperative leaning is Zone of proximal development and it formed 

the theoretical bases for cooperative learning (Doolittle, 1995). Vygotsky believed that the process of the cognitive 
development is dependent on social interaction and that social learning actually led to cognitive development. This 
phenomenon was called the Zone of Proximal Development.    

     (ii) The Piagetian Perspective 
           Piaget believed the cognitive performance in children is directly associated with the cognitive 

development stage they were in. Piaget believed that learning involve the participation of the learner. Knowledge was not 
merely transmitted verbally but must be constructed and reconstructed by the learner (Sigel, 1977). 

(iii) Bandura’s social learning theory 
         The social learning theory of Bandura (1977) emphasized the importance of observing and modeling the 

behaviors, attitudes, and emotional reactions of others. Social learning theory explained human behavior in terms of 
continuous reciprocal interaction between cognitive, behavioral, and environmental influences.  

       (iv) Constructivism 
         Being student-centered by nature, cooperative learning owed much credit to Constructivism (Liang, 

2002). Constructivism is a philosophy of learning that was founded on the premise that learning was an active, 
contextualized process of constructing knowledge rather than acquiring it (Piaget, 1973 and Papert, 1980). 

(v) Dale’s cone of learning  
According to Edger Dale (1946), retention rates arw the highest with teamwork which included (a) discussion 

groups: 50%, (b) practice by doing: 75% and (c) teaching others/immediate use of learning: 90%. As a sharp contrast, the 
retention rate of the traditional ways of individual and passive learning like lecturing (5%), reading (10%), and 
demonstration (30%) lasted no more than 30 percent.  
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 3.3 Principles of cooperative learning 
         According to Johnson and Johnson (1994) there are five principles of cooperative learning (i) Positive 
interdependence (ii) Face-to-Face promotive interaction (iii) Individual accountability (iv) Interpersonal and small group 
skills (v) Group processing. 
         (i) Positive interdependence 
         Johnson and Johnson (1987) stated that the heart of cooperative learning is positive interdependence.  Students in 
cooperative group depend on each other for ideas, resources and moral support for the success of the group. They work 
on a common goal and they must think that they are linked to each other (Johnson and Johnson, 1989). 

(ii) Face-to-face promotive interaction  
         It requires children to discuss, share ideas, views and materials, providing and getting feedbacks, encourage to 
keep one another highly motivated to complete that task they are assigned (Johnson and Johnson, 1987). 
            (iii) Individual accountability 
          Students in cooperative learning are responsible for their own and group’s learning. Having small sized group 
enhances group accountability because each member will be accountable for learning (Johnson and Johnson, 1989). 
         (iv) Interpersonal and small group skills  

Students in cooperative groups practice and develop teamwork skills like leadership, decision making, trust-
building, communication and conflict management (Johnson and Johnson, 1989).  

 (v) Group processing 
 Students in cooperative groups discuss how well they have achieved the goal, describe what member actions are 

helpful and unhelpful and make decision about how to continue or change (Johnson & Johnson, 1989).  
3.4 Related research   
Several studies have examined the effects of cooperative learning methods on student learning. Humphreys, 

Johnson, and Johnson (1982) compared cooperative, competitive, and individualistic strategies in science classes and 
found that students who were taught by cooperative methods learned and retained significantly more information than 
students taught by the other two methods. Sherman and Thomas (1986) found similar results in a study involving high 
school general mathematics classes taught by cooperative and individualistic methods.  Wodarski, Adelson, Todd, and 
Wodarski (1980) found significant gains between the pretest and posttest scores in teaching nutrition.  

Johnson and Ahlgren (1976) examined the relationships between students' attitudes toward cooperation, 
competition, and their attitudes toward education. The.results of the study indicated that student cooperativeness, and not 
competitiveness, was positively related to being motivated to learn. Humphreys, Johnson, and Johnson (1982) also found 
that students studying physical science in a cooperative learning treatment group rated their learning experience more 
positively than did students in competitive and individualistic treatment groups. Tjosvold, Marine, and Johnson 
(1977) found that cooperative learning strategies promoted positive attitudes toward both didactic and inquiry methods of 
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teaching science, and students taught by cooperative strategies believed they had learned more from the lesson than did 
students taught by competitive strategies.  

 
4. Research Methodology 

Research design: The study was an experimental research and pretest-posttest design using two groups was 
adopted.  

Subjects of the study: Subjects of the study comprised 82 seventh grade students of Samtse Lower Secondary 
School. They were divided into two groups-control and experimental.  

Research instruments: Four research instruments were used:1. Achievement test 2. Opinion questionnaire 3. 
Lesson observation form and 4. Lesson plans.  

Validity and reliability: A panel of experts assessed the instruments for validity. They were pilot tested for 
reliability. The Chronbach’s alpha reliability coefficient for the questionnaire was 0.83 and for the test the KR-21 
coefficient was 0.75.  

Experiment procedure: Pretest was administered to the two groups. To study the opinion, a pre-survey 
questionnaire was administered to the experimental group. The two groups were then taught the same topic ‘Sunlight’ 
using seven lessons. The control group was taught with traditional or lecture method while the experimental group was 
taught using cooperative learning techniques i.e. jigsaw, STAD, roundtable, team-pair-solo and group investigation. Two 
science teachers observed the lesson in the experimental group to study the extent to which the lessons were characterized 
by cooperative learning environment. At the end a post test was administered to both groups and the post-survey opinion 
questionnaire was administered to the experimental group.  

 
5. Data Analysis and Findings 

The data was analyzed in three parts 1. Test score analysis, by comparing the scores of the two groups in terms 
of mean, standard deviation and p-value using paired samples t-test. 2. Opinion analysis, by comparing the opinion of two 
groups in terms of mean, standard deviation and p-value using paired samples t-test. 3. Lesson observation analysis using 
mean and standard deviation. 

The results of test score analysis showed that the pretest means of the control group (8.63) and experimental 
group (8.70) were not different but on posttest the mean of the experimental group (11.27) was significantly higher than 
that of control group (16.01). 

Students’ opinion analysis results showed that the pre-survey means of interest (2.92), understanding (2.99) and 
satisfaction (2.81) in learning science increased to high level of opinion (interest 3.83, understanding 3.83, and 
satisfaction 3.78). The level of difficulty of the subject decreased from high in the pre-survey (3.87) to low in the post 
survey (2.45). The results indicated that students’ level of interest, understanding, satisfaction increased and perceived 
learning science as a less difficult subject as a result of inclusion of cooperative learning.  
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The results of lesson observation analysis showed that teacher observers strongly agreed that cooperative 
groups were characterized by positive interdependence (mean 4.6: strongly agree) and individual accountability (4.52: 
strongly agree). Teachers agreed that students showed face to face interaction (4.14: agree), interpersonal and small group 
skills and group processing (3.77: agree) during cooperative group activities. In sum, it indicated that the lessons were 
carried out in cooperative learning environment. 

 
6. Conclusion  

The study drew two major conclusions:       
1. Cooperative learning increased the learning achievement of seventh grade science students.          
2. Students’ level of interest, understanding, satisfaction increased and students perceived learning science as a less 

difficult subject as a result of cooperative learning.  
 
7. Discussion 

The study had two major findings. The first was that cooperative learning method increased seventh grade 
students’ learning achievement. The second was that students’ level of interest, understanding, satisfaction increased and 
perceived learning science as less difficult subject as a result of cooperative learning. 

 The first finding was consistent with the findings of Humphrey, Johnson and Johnson (1982) that students 
studying physical science by cooperative learning method learned, retained and scored better than students taught by 
competitive and individualistic methods. The finding was also congruent with Wodarski, Adelson, Todd, and Wodarski’s 
(1980) findings that there were significant gains between the pretest and posttest scores in teaching nutrition using 
cooperative learning method.  

 A possible reason to account for such significant gain could be because of the socially oriented lessons taught and 
learned through small group interactions (Vygotsky, 1978). As students interacted, they shared their ideas and point of 
views, give and receive support from each member and help each other dig below the superficial level of understanding 
of the material they were learning (Johnson and Johnson, 1990).  Teacher observers noted these behaviors during the 
lesson and commented: 

“...The classroom environment was completely different. Normally, students 
hardly talk but this time we have seen even the quietest student in the class actively 
interacting with the group members....” (Teacher B) 

 
Such interaction among group members could have lead to clear understanding of concepts and retain them in 

memory. According to Dale (1946) student retain 50% of what they learn through discussions and 90% of what they learn 
by teaching their peers. This mechanism of cooperative learning could have led to gain in test scores. 
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Another reason to account for the gain in test score could be due to the less threatening classroom environment. 
Students in the experimental group experienced more freedom to express their ideas and enjoy the lesson than did control 
group where teacher dominated the class. Teacher observer noted the change in learning atmosphere and commented: 

 
“...The teacher did not impose any hard rules that would intimidate the 

students. He was rather approachable, friendly and caring. In such less threatening 
class, students seemed to learn better and enjoy the learning experience...” 
(Teacher A) 

 
According to Johnson and Johnson (1990), when students interact, shared ideas and point of views, give and 

receive support from each member and help each other, it enables them dig below the superficial level of understanding 
of the material they are learning.  

Other reasons to account for such gains could be because of the equal opportunity for success in cooperative 
learning. Students in a group learnt in the spirit of ‘Sink or swim together (Johnson and Johnson, 1990) and they made 
sure that each member has understood the material they were learning. This was evident as teacher observers agreed to 
statements such as ‘Students made sure that all members in the group had learnt’.    

Moreover, several learning theories also account for the high learning achievement. Since cooperative leaning 
has its root in theories of child-centered learning, theories such as Vygotsky’s (1978) theory of social learning which 
contends that student learning depend on social interaction; constructivism which states that student construct their own 
knowledge and their learning increases depending on their involvement; and Edger Dale’s (1948) learning theory which 
states that student retain information better when they learn through group discussion and teaching peers, support the 
finding.   

The second finding of the study that students’ level of interest, understanding, satisfaction increased and  
perceived learning science as a less difficult subject, was consistent with the findings of Humphreys, Johnson, and 
Johnson (1982) who found that students studying physical science in a cooperative learning treatment group rated their 
learning experience more positively than did students in competitive and individualistic treatment groups. It was also 
consistent with the study of Tjosvold, Marine, and Johnson (1977) who found that students taught by cooperative 
strategies believed they had learned more enjoyably than did students taught by competitive strategies. 

Some possible reasons to account for such change in opinion could be due to the less threatening and enjoyable 
learning environment where students could freely express their ideas and point of views, give and receive support from 
each member and help each other dig below the superficial level of understanding of the material they were learning. 
According to Slavin (1995), such learning environment ultimately helps students in psychological wellbeing and 
increases the level of interest.   

Another reason to account for such positive change in opinion could be due to the pleasure and satisfaction 
students derived from having understood the concepts they learnt. It was evident from students’ high ratings to statements 
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such as ‘I learn science concepts by understanding not by memorization’, ‘I am satisfied with what I learn in science 
class’, ‘Each science class makes me happier’.   

The fun and enjoyable learning atmosphere can also be attributed to students’ increased level of interest and 
satisfaction. The researcher planned quizzes, tests and games at the end of each group activity to make the lesson 
interesting. For example, in a lesson using STAD, students first learned a concept in group and a test was done but 
without seeking help from peers. The individual scores were added up and the total points scored became the score for the 
group. The group securing the highest point was rewarded. Students found this activity of cooperative learning so 
interesting that even the next lesson had to be conducted using STAD. It indicated that among the five techniques, 
children liked STAD the most. 

 Besides the two findings, a notable point in the observation analysis was that the mean of fourth principle of 
cooperative learning, interpersonal and small group skills, was lower than that of other principles. The possible reason for 
such low mean could be because students were not experienced in working in cooperative groups. Although group 
exercises were conducted before the treatment to make the students familiar among themselves and socialize with each 
other, the short period of time the researcher used for this session might not have been enough for them to be familiar 
enough and work with interpersonal and small group skills. 

Currently cooperative learning has been found effective in many countries like Australia, Russia, Singapore, 
New Guinea, Ireland and Lebanon, The U.S.A, Canada, Germany, England, Saudi Arabia, New Zealand, Turkey, 
Panama, Singapore, Hungary, etc. Since this study also found cooperative to be effective in teaching grade seven science 
in Bhutan, it can be claimed that cooperative learning is not culture bound and it can well be used in Bhutan as an 
alternative to traditional teaching.  

However, some limitations of the study may be noted. Firstly, the subjects of the study were only two classes of 
the seventh grade students. Secondly the experiment was conducted within a very short period of time, just over a month 
and only 14 lessons were used. Thirdly, the study was conducted in a semi-urban school and the results might not be 
generalized to urban and rural schools where teaching-learning context is quite different. These factors limit the 
generalizability of the findings. 

 
7. Recommendations 

Recommendation for practice: The study recommended teachers in Bhutan to use cooperative learning 
method as an alternative teaching method to teach science. 

Recommendation for further research: 1. To study the effectiveness of cooperative learning method in other 
subjects and other levels of education. 2. This study used variety of cooperative learning structures like team jigsaw, 
STAD, group investigation, roundtable method, team pair solo, etc. Researches may be conducted to study the 
effectiveness of each of these techniques. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to find out the effect of using multimedia technology on the sixth grade visually 

impaired students’ learning in science at the National Institute for the Visually Impaired in Bhutan. The design was 
exploratory case study employing mixed methods. 5 students (2 males and 3 females) in the sixth grade and 11 teachers 
including science teacher were selected purposively as subjects of the study. Achievement test, daily performance record, 
questionnaires and inventory checklist were used to collect data. The comparison between learning achievements of the 
students in this study with their fifth and fourth grade academic achievements was made using descriptive statistics as 
percentage and means.  

The results of the study were as follows: student A  and C achieved significantly higher than their achievements 
of fifth and fourth grades in science. Student B and E achieved in the range of studying without multimedia technology. 
Student D achieved quite low compared to the achievements made in the fifth and fourth grades. The learning with 
multimedia technology provided moderate to high level of satisfaction of students. In terms of learning interests, students 
showed moderate to high interest in learning with multimedia technology. It could be concluded in this study that 
multimedia technology had effects on the sixth grade visually impaired students’ learning in science. The teachers’ 
opinions also supported the use of multimedia technology in teaching the visually impaired in Bhutan.  
 
KEYWORDS:  LEARNING SCIENCE, MULTIMEDIA, TECHNOLOGY. 

 
1. Introduction 

As for the special education for the visually impaired students, the Braille was first introduced by 
Frenchman Louis Braille in 1825, who went blind following a childhood accident. The National Institute for the Visually 
Impaired in Bhutan (NIVI) was established in 1973 with only 3 students. It observed increase in the rate of enrolment 
over the decades. Currently there are 65 visually impaired students including those integrated in mainstream schools 
(NIVI Student Statistics, 2012). The curriculum practiced in NIVI was based on the sight oriented learners and it needed 
some reformations to suit the visually impaired students. The institute has visually impaired students of varying degree of 
vision severity. The traditional method of teaching and learning predominated in the institute. There was always a need to 
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improve and redesign the teaching of science lessons with appropriate methods of teaching. It was important to 
incorporate the upcoming new multimedia technology in the curriculum and instruction.  

Students enjoyed experiential based learning and it helped retain the concept learned for longer duration in 
science. As Wangchuk, K (2011) stated that quality of teaching and students’ attitude were the major factors contributing 
to the low performance of Bhutanese students in science subjects. 
Objectives 

1. To study the effect of using multimedia technology in teaching science on the achievement of the sixth grade 
visually impaired students. 

2. To investigate the visually impaired students’ learning satisfaction with the use of multimedia technology in 
science learning. 

3. To investigate the opinions of the teachers about using multimedia technology. 
 
2. Literature review 

In Mayer's (2001) cognitive theory of multimedia learning, the "modality principle" referred to one of several 
design principles for multimedia instruction. According to Paul Ginns (2005), the modality principle stated that materials 
which presented both verbal and graphical information should present the verbal information in an auditory format (and 
not as written text). 

According to Zimmer (2003),  multimedia technology allowed students to take a more active role in learning. 
Marsh, D (2012) and Zimmer (2003) said students responded to information differently. An advantage of multimedia was 
to convey information quickly and effectively to all students and keep them interested and engaged in learning (Savage 
and Vogel, 1996).  

2.1 Related Research 
The learners achieved better with multimedia technology than the control group students (Laura Gabriela 

Yamauchi, 2008 and Chakra Subba, 2011). Shirley B. Evans (2009) found out that, though the blind learners performed 
relatively poorer than the sighted group, both the groups enjoyed satisfaction with little longer time taken by the blind. 

 
3. Methodology 

3.1 Research design 
It was an exploratory case design incorporating qualitative and quantitative mixed method. Yin (1984), stated 

exploratory case studies set to explore any phenomenon in the data which serves as a point of interest to the researcher 
3.2 Subjects of the case study 
Five visually impaired students of the sixth grade of NIVI and eleven teachers including science teacher were 

selected purposively as the subjects of the study.  
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3.3 Instruments 
The researcher developed the following instruments and was used in data collection. Eight lessons were 

prepared using incorporating multimedia. Student’s individual need was attended while lesson was being taught.  
Achievement test was administered based on the 8 lessons taught for the study to find out the achievement gain. Daily 
performance record was assessed using a rubric based on six areas i.e, attention, activity participation, interaction with 
teacher, discipline, listening skills and lesson journal.  Learning satisfaction questionnaires were divided into three parts:  
Learning satisfaction and  learning interest to determine the satisfaction of the students and to investigate if multimedia 
technology boosted their interests.  Teachers’ questionnaire was aimed at seeking opinions/perceptions about use of 
multimedia in teaching. The content validity and reliability of the instrument was examined by penal of experts from 
Rangsit University and experts from Bhutan.  

3.4 Data collection 
The data collection was done by implementing eight lessons incorporating multimedia technology after seeking 

approval from the Ministry of Education and other authorities in Bhutan. 
3.5 Data analysis 
Since the figure was less, Microsoft excel sheet was used for data analysis. Data collected from questionnaires 

was analyzed using descriptive statistics as percentage, means and the comparison between achievements in this study 
with the past two years, fifth and fourth grade academic achievements of each student.   Content analysis was used for 
anecdotal record of each student’s daily performance. 

 
4. Results 

The results of the study revealed that student A  and C achieved significantly higher than the achievements of 
fifth and fourth grades with student A scoring 93.93% and B scoring 80%. Student B and E achieved in the range of 
studying without multimedia with 66.67% each. Student D scored 53.33% which was quite low compared to the 
achievements of previous grades. Multimedia technology provided highest level of satisfaction for student B and C. 
Student D showed moderate satisfaction, and Student A and E showed high level of satisfaction. In terms of learning 
interests, students A, C and E  were rated highly interested. Student B showed high interest and student D had moderate 
level of interest. The result was supported by the research findings of Laura Gabriela Yamauchi, (2008), Chakra Subba, 
(2011) and Shirley B. Evans (2009) 

Thus the researcher concluded that multimedia technology had effect on sixth grade visually impaired students’ 
learning in science at NIVI. 

 
 
 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 854 

5.   Conclusion and recommendation 
Table 5.1 Achievement comparison. 

Student Id Gender Age 
Vision 
category 

% Achievement in 
this study  

Science Achievement in % 

2010 2011 

Student A Male 17 Blind 93.33 70.00 69.00 

Student B Male 24 Blind 66.67 72.00 65.00 
Student C Female 14 Low vision 80.00 56.00 51.00 
Student D Female 17 Blind 53.33 59.00 64.00 
Student E Female 15 Low vision 66.67 58.00 74.00 

 
The results of the study showed student A  and C achieved significantly higher than the achievements of fifth 

and fourth grades with student A scoring 93.93% and B scoring 80% (Table 5.1). Student B and E achieved in the range 
of studying without multimedia. Bothe B and E scored 66.67%. Student D scored 53.33% which was quite lower than the 
achievements in fifth and fourth grades. This could be credited to individual learning style as claimed by Marsh, D (2012) 
and Zimmer (2003), stating that children learn in different ways according to their personal learning styles. These may 
differ, even a great deal, from person to person. The time student D needed to adjust to multimedia learning was 
apparently too less. 

 All the students showed gradual improvement in their daily performance over the eight lessons. Students 
showed moderate to highest level in learning satisfaction as well as learning interest. Therefore, the researcher concluded 
that multimedia technology was effective in teaching science in sixth grade visually impaired students which was 
supported by the research findings of Laura Gabriela Yamauchi, (2008), Chakra Subba, (2011) and Shirley B. Evans 
(2009). 

 
Figure 5.1 Mean of daily performance progress chart. 
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The Fig. 5.1 showed the students’ progress in daily learning. All the students showed gradual improvement over 
the eight lessons. It was assessed in the areas of attention, activity participation, interaction with teacher, discipline, 
listening skills and lesson journal using a rubric with minimum of 1 point and maximum of 4 points.  

 
Table 5.2: Learning satisfaction and interest. 

Std. 
Id 

Mean of learning 
satisfaction out of 5 

Level of satisfaction 
Mean of learning interest 

out of 1 
Level of interest 

A 4.20 High satisfaction 1.00 Highly interest 

B 4.80 Highest satisfaction 0.73 High interest 

C 4.80 Highest satisfaction 1.00 Highly interest 

D 3.33 Moderate satisfaction 0.47 Moderate  interest 

E 4.40 High satisfaction 1.00 Highly interest 

 
Note:  Key 1 (learning satisfaction): 1.00-1.50: least satisfaction,   1.51-2.50: low satisfaction,   
2.51-3.50: moderate satisfaction   3.51-4.50: high satisfaction        4.51-5.00: highest satisfaction 
Key 2 (learning interest): 0.10 -0.25: low interest, 0.26-0.50: moderate interest,   0.51-0.75: high interest      
 0.76-1.00: highly interest 

 The multimedia technology provided moderate to highest level of satisfaction. (Table 5.2). In terms of learning 
interests, students showed moderate to high interest in learning with multimedia.  

Student A stated that,  
“Learning with multimedia was important for students because he 

could easily understand and through multimedia he learned fast 
without error. As a result i understood better by using multimedia than 
teacher teaching. Through multimedia students can easily understand 
better than teachers teaching. If the multimedia is relevant to all the 
subjects then it will be more useful while learning through 
multimedia.” 

Thus, the researcher concluded that multimedia had effect on the sixth grade visually impaired students’ 
learning in science. The teachers’ opinions also supported the use of multimedia technology in teaching the visually 
impaired in Bhutan. The science teacher’s words of observation are quoted below, 

“It is useful any one including Low-vision and total-blind. It was 
easy to understand and getting RIGHT concept about topic. It is more 
useful if more practical are added with for the total-blind. While using 
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multimedia if we use simple language for small children it is 
worthwhile, otherwise, there is every chances of failure in the lesson 
with using multimedia.  I found multimedia with practical are more 
beneficial for all kinds of visually impaired students; and of course it 
is not possible in all topics. Where ever it is possible we have to use it. 
Besides with this experiment if we conduct field trips, it is more 
impact not only on students but also on teachers and staff.” 

The teachers’ perception was 89% in favour of using multimedia to teach the visually impaired students. 
 
5.2 Recommendation  
The findings of this study provided information on the use of multimedia technology and its general positive 

impact on teaching-learning in the visually impaired students’ classroom in Bhutan. Based on the findings the following 
recommendations were made: 

1. The teachers of the Institute should try to incorporate multimedia technology in subjects teaching wherever 
possible.  It will make lessons become enjoyable for the students to learn with interest which would develop 
positive learning behaviors in students.  

2. Similar research case study in other subjects would be enriching including various levels of 
education in Bhutanese Education System.  

3. National Institute for the Visually Impaired should establish a well equipped Multimedia 
Production Unit to build productive multimedia resources.  

4. Teachers in the Institute should be provided a special training for the use of multimedia 
effectively. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to compare the learning achievement in English vocabulary of the pre-primary 

pupils using presentational multimedia and normal media instructions at Dechencholing Middle Secondary School in 
Thimphu, Bhutan. This experimental research study used posttest-only control group design, on English vocabulary 
learning among pre-primary (PP) pupils. Randomized experimental group consisted of 51 pupils and the control group 
consisted of 51 pupils. The English vocabulary test on alphabet and phonics details was used for comparing the English 
vocabulary skills. The classroom engagement walk-through checklist was used for comparing the engagement of the 
pupils during the lesson presentations. 

The t-test results from the two research instruments supported the earlier findings that the learning achievement 
in English vocabulary was significant. First, the English vocabulary posttest results showed significant difference 
(p=0.04) between the experimental and the control groups on English vocabulary Independent samples t-test scores. 
Second, classroom engagement walk-through checklist scores t-test results of the two groups of pre-primary pupils 
showed significant differences (p=0.003). The use of presentational multimedia in teaching English vocabulary helped 
pre-primary pupils achieve higher scores in the learning achievement in English vocabulary. 

 In the light of the findings of this study, it was recommended that the use of multimedia in teaching English 
vocabulary and phonic details to pre-primary (PP) pupils in Dechencholing Middle Secondary School was safe, 
meaningful and engaging. 

 
KEYWORDS: LEARNING ACHIEVEMENT, PRESENTATIONAL MULTIMEDIA, ENGLISH VOCABULARY, 

ENGAGEMENT, PRE-PRIMARY, DECHENCHOLING, BHUTAN 
 
1. Introduction 

The world is going through a period of fast and challenging times demanding a compatible changes in the 
current educational environment. Technology and 21st century educational tools had become an imperative force in 
articulating the theory of change. The enormous influence of 21st century advancement in technology had impacted 
education and brought forward an ensemble of exciting educational opportunities. Farsighted technological interventions 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 859 

in educational arena could provide visible impetus in academic performance, provided the teachers insightfully evolve 
their teaching methods, media and content. On account of swift changes in global society, economy and technology, 
educational innovations should have compatible agendas to face the change boldly. The issue of teaching second 
language vocabulary had also become an area of research interest in the last few decades. Different approaches to 
teaching vocabulary stemming from the plethora of language teaching methodologies, the use of multimedia in 
vocabulary instruction has begun fairly recently (Erdemir, 2008). 

Computers delivered multimedia presentations for entertainment, advertising, or education. Edutainment was 
the term used to refer to the applications which incorporate multimedia entertainment with educational objectives. 
Multimedia incorporates text, audio, graphics, animations, or real video into English lessons (Parveen,2011). 

Facing the challenges and complexities of today's education called on developed societies to change the 
methods they adopted in teaching kids in kindergartens by means of using new approaches that were expected to discard 
traditional teaching. This entailed the introduction of modernized curricula that implements the methodology of 
integrated technology, especially at this critical stage of children's education (Shawareb,2011). Pre-primary teachers in 
Bhutan were sometimes unable to achieve the desired goals, as a result of the insufficiency of and shortages in 
modernized and multimedia enhanced instructional curricula and other supportive educational activities to meet pupils’ 
needs.  

Studies showed that pre-school stage was very important in the evolution and development of children, as it 
helped in the formation of their personality and ensuring their lifelong learning. Since childhood was the most fruitful 
stage which prepared children and enabled them to acquire various concepts and skills, it was advisable that 
educationalists and teachers worked together and cooperated to develop modernized and multimedia enhanced 
instructional curricula from the earliest stage, taking into account the advantage of using modern computer applications 
and software as an amusing and didactic tool. These sorts of tools would indeed help in managing and exploiting 
children's energy and potential to satisfy their desires and attitudes, rather than wasting efforts in trivialities. Modern 
technology became a necessary means to keep pace with the era of knowledge and development. In the case of children, 
it helped them to develop positive attitudes towards learning, and prepared them for future life in the age of information 
and concepts. Being aware of children teaching methods, educationalists and teachers were obliged to invest technology 
to achieve this goal. Children learned  through methods that satisfied their curiosity, playing and doing various activities 
that encouraged them to use their senses, experimentation and positive social interaction with their peers and the adults 
around them (Shawareb, 2011). 

As the use of multimedia in teaching vocabulary was a developing topic, this study considered it important to 
experiment on the Bhutanese pupils who were geographically and culturally different.   

Thus, the objective of the study was to compare the learning achievement in English vocabulary of the pre-
primary pupils using presentational multimedia and normal media instructions at Dechencholing Middle Secondary 
School in Thimphu, Bhutan. 
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2. Research Methodology 
    2.1 Research Design 

This study used experimental, posttest-only control group design for the experimental and control groups. It 
was presented in the table below. 
 
Table1 Posttest-only control group design  

STEPS  P R O CE D U R E AIM 

Step 1  Random assignment 
for Control Group  

Random assignment for  
Experimental Group  

To control subject characteristics threat 
to internal validity  

Step 2  Normal  treatment  Multimedia Treatment  To observe any possible change on 
dependent variable  

Step 3  Posttest Posttest To measure the degree of change  

 
2.2 Population and sample 
The population was from Dechencholing Middle Secondary School in Thimphu, Bhutan. And the samples were 

from pre-primary level pupils of that school. It was as presented in the figure below. 

 
                      Figure 1.1 Posttest-only control group design with research instruments 

  
1. Two out of three class teachers of the class PP are purposively selected. 
2. Other English teachers who are interested to observe the lessons will be given the walk-through check list. 
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2.3 Data Collection  
While in the data collection the following ethical procedures were carried out. 

1. Got the permission from the Ministry and the Dzongkhag to go to the school the researcher is interested 
to carry out with.  

2. Got into the school as a teacher. Request the class PP classes for the duration of four weeks for the 
experiment.  

3. Requested Principal for the permission to use IT room and equipment. 
4. Requested two English teachers to accept engagement checklist.  
5. Every day one teacher was requested to observe the researcher’s teaching. 

2.4  Hypotheses 
1. Hypothesis 1 There was no difference between the learning achievement of two treatment groups of pre- 

primary pupils in English vocabulary achievement post tests scores and media engagement walkthrough 
scores. 

2. Hypothesis 2 There was a difference between the learning achievement of two treatment groups of pre- 
primary pupils in English vocabulary achievement post tests scores and media engagement walkthrough 
scores.  

2.5 Data Analysis  
The Statistical Package for Social Science (SPSS16) was used for the initial screening data and the subsequent 

analysis. Data were analyzed using descriptive statistics (means, standard deviations). Independent T-test and analysis of 
variance (ANOVA) and Microsoft excel program were as follows: 

1. Frequency, percentage and ANOVA were used in describing and analyzing the demographic profile and 
variables; and computed as test of significance of age and gender between and within the group and 
between- group correlations of the demographic variables. These tests were used to find out if gender, age 
and experience difference between the groups existed and they are correlated between the groups.  

2. Independent samples t-test was utilized to compare the achievement post-test scores and descriptive and t-
test statistics were utilized for engagement classroom walk through scores of the experimental and the 
control group observed by six teachers. 

 
3. Result of data analysis and Discussions 

     3.1 Descriptive Analysis 
Table 4.1 & 4.2 showed that the pupils’ demographic variables i.e., age, gender and experience are not 

significantly different to pose threat to the data analysis. 
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Table 3.1 Test of significance for groups’ age and gender distribution  

 Comparison    Sum of Squares     df   F Sig. 

Age * Groups Between Groups (Combined)        .01     1   .15 .70* 

Within Groups        6.51     100   

Gender * Groups Between Groups (Combined)       .039     1   .15 .69* 

Within Groups        25.45     100   

Note: * p>0.05 
 

Table 3.2 Correlations of demographic data and posttest between the groups 

Control Variables Experience Age Gender 

 
Between 
Groups 

Experience Correlation 1.000* .282 .118 

df 0 99 99 

Age Correlation .282 1.000* .032 

df 99 0 99 

Gender Correlation .118 .032 1.000* 

df 99 99 0 

Note: * is the correlation of the variables and posttest between the groups and df is the degree of freedom. 
 

According to the table 4.2, the correlation for the control variables i.e., experience, age, and gender between the 
two groups was 1.00 at df 99. The data showed that there was no difference in the age and gender distribution between 
the group and within the groups. The age and the gender of pupils in the groups were equally distributed. This meant that 
the control variables which may confound the result were fairly controlled. 

3.2 Post test results of the experimental and the control groups  
As shown in Table 3.3, for sig. (2-tailed) the p= 0.04, i.e. smaller than 0.05 it was concluded that there was 

a difference between the means of the two groups. Since the retrieved t-value of 2.030 was smaller than the critical 
value of 2.66, at df 99.9 was significant at p=0.001. 

Table 3.3 Independent samples t-test for vocabulary achievement posttest  
Posttest n              SD 
Experimental Group (PMM) 51 51.82     24.48 
Control Group (NM) 51 41.86     25.06 
Difference  9.96     0.58 
Degree of freedom (df) 99.94  
t value 2.03  
p sig (2-tailed) .04  
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Note: p<0.05 n is number of samples, PMM is presentational multimedia, NM is normal media, SD is the average 
difference of all the actual scores of the subjects from the mean or average of all the scores and  is the mean of the 
scores. 

The Table 3.3 showed that the SD within the group was (24.48 &25.06). This meant that if the sample had high 
standard deviation, it followed that sample also had high sampling process error; this would lead to the great variation in 
the sample types and would represent the diverse population.  

The SD between the group (0.58), technically, was the average difference of all the actual scores of the subjects 
from the mean or average of all the scores and this was greater than 0.05. This meant that the two variances were not 
significantly different; i.e., the two variances were approximately equal.  . This was due to the fact that most of the pupils 
in each group already had had experience of the current content in the pre-school learning, it could also be attributed to 
more number of test items (70 items) and it would also mean that the population variability was reduced. Every 
researcher must seek to establish a sample that is free from bias and is representative of the entire population. In this case, 
the researcher was able to minimize or eliminate sampling error between the groups to establish that the difference in 
their scores showed the effect of the treatment. 

As shown in Table 4.2, for sig. (2-tailed) the p= 0.04, i.e. smaller than 0.05 it was concluded that there was a 
difference between the means of the two groups. 

 Since the retrieved t-value of 2.030 was smaller than the critical value of 2.66, at df 99.9 was significant at 
p=0.001. 

3.3 Classroom engagement walk-through checklist result   
The results of the independent samples t-test for engagement classroom walk-through checklist were as follows 

(Table 3.4 & 3.5)  
      

Table 3.4 Group statistics for engagement scores of the two groups 
 
 
 
 
 

Note: n was number of observations,  is the mean, SD was the standard deviation-the average difference of all the 
actual scores of the subjects from the mean or average. 
 

 
 
 
 
 

 Group n  SD Std. Error Mean 

Scores Presentational Media 9 4.2 .51 .17 

Normal Method 9 3.3 .50 .16 
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Table 3.5 Independent samples test for engagement checklist scores 
 

 Levene's Test for equality of 
variances t-test for equality of means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Scores Equal 
variances 
assumed 

.189 .67 3.53 16 .003 .848 .240 

Equal 
variances not 
assumed 

  
3.53 15.99 .003 .848 .240 

Note: p<.05,  is the mean of the scores. 
 
The Levene's test for equality of variances showed (Sig 0.67. was greater than .05), the two variances were not 

significantly different; i.e., the two variances were approximately equal. The treatment variables other than the 
presentational multimedia, were synonymous to each other, thus the variance were not significantly different because 
“matching on some variables establishes equivalence on others”. 

The results of the independent samples t-test for engagement classroom walk-through checklist (Table 3.4 & 
3.5) showed that there was a difference between the engagement levels of the group taught by using presentational 
multimedia (experimental) and taught by using normal media (control). Since the p = 0.003, i.e. smaller than 0.05 it was 
concluded that there was a difference between the means of the two instructional methods (two groups). Since the 
retrieved t-value of 3.53   was smaller than the critical value of 4.02 at df 16 (sig. 2-tailed) was significant at 
p=0.001.Therefore, it was concluded that the pupils not only had better understanding of the target vocabulary from the 
presentational multimedia lessons, but also found that the presentational multimedia lessons significantly useful than the 
normal media instructions.  

 
4. Conclusion and recommendations  

4.1 Conclusion 
The evidence of this research showed that when properly implemented, the use of presentational multimedia in 

teaching English vocabulary had a significant positive effect on pupils’ learning achievement as measured by test scores 
of vocabulary posttest and a classroom engagement walk-through checklist with pre-primary pupils. Results were based 
on the analysis of “between-group differences” because in posttest-only control group design between- group differences 
were used to determine treatment effects. 
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The results were significant at p=0.05. Though the results were significant the research design (posttest-only 
control group) had limitations in scope of the study. Thus, it was concluded that the learning achievement in English of 
the pre-primary pupils using presentational multimedia instructional method was significantly higher than using normal 
media instructional method at Dechencholing Middle Secondary School in Thimphu, Bhutan. 

4.2 Recommendations 
The results were significant at p=0.05. Though the results were significant, whilst this posttest only design did 

find many uses, it was limited in scope and contained many threats to validity. The main limitation of this research was 
the absence of the pretest. It was very poor at guarding against assignment bias, because the researcher knew very little 
about the individual differences within the control group and how they might have affected the outcome. Even with 
randomization of the initial groups, this failure to address assignment bias meant that the statistical power was weak. 
The results of such a study  always was limited in scope and, resources permitting; thus, it was recommended that the 
future researchers used a more robust design, of which pretest-posttest designs were one to find the consistent results on 
the treatment effects. Future researchers may also experiment the use of presentational multimedia to teach English 
vocabulary in different population groups, samples, places and socio-economic status so that the results obtained would 
make the generalization broader. 

In the light of the findings, the following recommendations are presented: 

4.2.1 Recommendations for the future course of action 
1) PP teachers could use the presentational multimedia to increase the learning achievement in 

English vocabulary of PP, provided the media selected meet the selection criteria (APPENDIX F&P). 
2) The presentational multimedia could be used to increase the learning achievement in English 

vocabulary of PP, provided the pupils are new to the content, their age ranges from six to seven, their socio economic 
status are similar and they are from urban dwellers. 

Overall, this study recommended that presentational multimedia could be a tool that could be used continuously 
as a means to create meaningful and engaging contexts in second language classrooms where focus could be to develop 
English vocabulary which specifically dealt with phonic details in urban classroom situations.  

4.2.2 Recommendations for the future researchers 
 Whilst this posttest only design did find many uses, it was limited in scope and contained many threats to validity. 

It was very poor at guarding against assignment bias, because the researcher knew very little about the individual 
differences within the control group and how they may have affected the outcome. Even with randomization of the initial 
groups, this failure to address assignment bias meant that the statistical power was weak.  

The results of such a study were always been limited in scope and, resources permitting; thus, future researchers 
used a more robust design, of which pretest-posttest designs were one. More studies could be conducted to further 
explore the learning achievement in English vocabulary of other class levels and subject areas with samples from diverse 
socio-economic status and age levels using presentational multimedia.  
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In nutshell, this study recommended that similar experiment was carried out at different schools where the 
demography, geography, history and socio-economic status are different. 
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การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษโดยการแสดงละครของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2  
โรงเรียนสุนทรวิทยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

DEVELOPMENT OF ENGLISH SKILLS BY USING DRAMA  
FOR SECONDARY LEVEL STUDENTS AT SOONTHONVITTAYA SCHOOL, AYUTTHAYA 

 
ปณิธาน บุญประสิทธ์ิ1 และ ดร.ศรีสมร พุมสะอาด2     

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาระบบสองภาษา 
2อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา การศึกษาระบบสองภาษา 

--------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟงและทักษะการพูดกอนและหลังการแสดงละคร
จําแนกตามระดับช้ัน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 จําแนกตามระดับความสามารถ เกง ปานกลาง พอใช และเปรียบเทียบ
กับเกณฑระดับคะแนนของนักเรียน และ 2) ศึกษาความซาบซึ้งและความตระหนักรูในการใชภาษาตอการแสดงละครของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 

 ประชากรที่ใชเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 คน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 16 คน และ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 9 คน รวม 33 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทละครภาษาอังกฤษ แผนการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบทักษะการฟง แบบประเมินทักษะการพูด และแบบประเมินความซาบซึ้งและตระหนักรูในการใชภาษา
ตอการแสดงละคร วิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยทักษะการฟงและทักษะการพูดกอนและหลังการแสดงละครโดยใช t-test  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6  มีคะแนนทักษะการฟงและทักษะการพูดเพิ่มขึ้นหลังการแสดงละคร มีความซาบซึ้งและ
ตระหนักรูในการใชภาษาตอการแสดงละครอยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ : การพัฒนา, ทักษะภาษาอังกฤษ, การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การแสดงละคร 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were  1) Study the development of students listening and speaking skills 
before and after performing the play, separated by classes, abilities, percentages and standard measures of students in 
Pratom 4, 5 and 6.  2) Study students impression and language realization toward the play script and the performance.  

Populations of this study consist of 8 students from Pratom 4, 16 students from Pratom 5, and 9 students 
frpm Pratom 6, total of 33 students.  Research tools are a play script, three lesson plans, one pretest-posttest quiz for 
listening skill, one speaking skill evaluation, and one students’ impression and language realization evaluation. Data 
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analysis was conducted by percentage, average, standard deviation, and t-test. The results were as follows: Students of 
Pratom 4, 5 and 6 had better listening and speaking skills after performing the play and their impression and language 
realization after the performance were high. 
 
KEYWORDS : DEVELOPMENT, ENGLISH SKILLS, ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT, ACTING 

 
1. บทนํา 

ความสัมพันธระหวางประเทศทุกวันนี้ไดเปดกวางและเปนอิสระมากกวาที่เคยเปนในอดีต การพัฒนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชน e-mail, face book, twitter, Hi5. ทําใหโลกของเรากลายเปนโลกที่ไรพรมแดน ดวยเหตุ
นี้ผูคนจึงติดตอสื่อสารดวยการใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากลมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงนับเปนภาษาสื่อกลางที่สําคัญที่ทํา
ใหเราเรียนรูถึงวัฒนธรรมของผูคนตางภาษาตางเชื้อชาติ   ปจจุบัน ภาษาอังกฤษมีความจําเปนมากโดยเฉพาะในดาน
การศึกษาเพราะเมื่อเขาสูการศึกษาชั้นสูง หลักสูตรมีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูที่มีความรูในภาษาอังกฤษยอม
ไดเปรียบคนที่ไมรูภาษาอังกฤษเพราะเขาใจในทัศนคติ ความคิด วัฒนธรรมของผูเขียนตลอดจนรูเทาทันโลกในดาน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและอื่นๆได  แตทวาจากสภาพความเปนจริงในทุกวันนี้การใชภาษาอังกฤษของนักเรียนไมเปน
ที่นาพอใจนัก จากผลการสอบตกทั่วประเทศไทยของนักเรียนในการสอบโอเน็ต 5 วิชาหลัก อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา นักเรียนทั้ง 2 ชวงช้ันคือชวงช้ันที่ 2 และ 3 ไดคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวา การแสดงละครเปนกิจกรรมที่นาสนใจ ชวยใหประสิทธิภาพการเรียน
ภาษาอังกฤษดีขึ้นเพราะละครเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชบุคลิกภาพของตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนดวยการ
เลียนแบบ การแสดงทาทาง จินตนาการ และความจํา    กิจกรรมละคร สามารถทําใหนักเรียนแสดงและเรียนรูจาก
ประสบการณจากการจัดกิจกรรม นักเรียนสามารถแสดงบทบาทตางๆเมื่ออยูในสถานการณตางๆกันได เนื่องจากนักเรียนใช
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค และบทบาทสมมุติที่ชวยพัฒนาทักษะของผูเรียนซึ่งจะนําไปสูการเขาใจอยางแจมแจง
(พิณทิพย ทวยเจริญ. 2539 : 6) 

จากสภาพปจจุบัน ปญหา และความสําคัญดังกลาวขางตน ผูศึกษาคนควาจึงมั่นใจวาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใชละคร เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับการวิจัย  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรคือ เด็กนักเรียนในชวงช้ันที่ 2 กําลังเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ของโรงเรียนสุนทรวิทยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด 33 คน   เนื้อหาในการวิจัย เปนคําศัพทและประโยคเกี่ยวกับการทักทาย แนะนําตัว 
คําศัพทที่ใชเรียกหองตางๆในบานและสมาชิกในครอบครัว คําศัพทช่ือประเทศตางๆ การบงบอกลักษณะบุคคล และการขอ
ความชวยเหลือ ซึ่งเปนทั้งคําศัพทและประโยคใหนักเรียนไดฝกทักษะ การฟง การพูด จากบทละคร     ตัวแปรที่ศึกษา: ตัว
แปรตนคือ การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการแสดงละคร   ตัวแปรตามคือ ผลการพัฒนาทักษะการฟงและทักษะการพูด
กอนและหลังการแสดงละคร ผลความซาบซึ้งและความตระหนักรูในการใชภาษาตอการแสดงละครของนักเรียน  เวลาใน
การวิจัย ต้ังแต 11 มีนาคม-8 เมษายน พุทธศักราช 2555   สถานที่วิจัยคือโรงเรียนสุนทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด  2 ชนิด ประกอบดวย:  1. เครื่องมือที่ใชในการแสดงละคร คือ บทละคร
ภาษาอังกฤษ และ แผนจัดการเรียนรู 3 แผน  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดทักษะการฟง 
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จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัย (Pre-test and Post-test)  จํานวน 50 ขอ แบบประเมินการพูด และแบบวัดความ
ซาบซึ้งและตระหนักรูของภาษาตอการแสดงละคร 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ  ที่ใชในการวิจัยตามลําดับ  ดังนี้  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับ
บทละครและการแสดงละคร ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเพื่อหาสาระเพื่อที่จะเชื่อมโยงในบทละคร  ศึกษาทฤษฏีการ
สรางบทละคร  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ชวงช้ันที่ 2   กําหนดเนื้อเรื่องของบทละครตามมาตรฐาน
หลักสูตรของชวงช้ันที่ 2   

ผูวิจัยไดศึกษาความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรูกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ ทฤษฏีและงานวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ และแนวคิดการใชการแสดงละครเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาตางประเทศ รวมถึง
ขั้นตอนการสอนที่ใชการแสดงละคร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชการแสดงละคร เพื่อสรางบท
ละครใหตรงตามมาตรฐานหลักสูตร 

นําบทละครและแผนการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ที่มีความรูและประสบการณเรื่องการสรางบทละคร การวิจัย 
และการสอนภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา บทสนทนา คําศัพท เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมทดลอง 
ปรากฏคา IOC (Item-Objective Congruence Index) เทากับ 0.80 ซึ่งแสดงวา ผูเช่ียวชาญเห็นเหมาะสมที่จะนําแผนการจัดการ
เรียนรูไปใชได และมีคําแนะนําเล็กนอย   แกไขปรับปรุงบทละครและแผนการเรียนรู แบบทดสอบการฟง แบบประเมินการ
พูด และแบบประเมินความซาบซึ้งและตระหนักถึงภาษาตอการแสดงละครตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  นําบทละคร
และแผนการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน ใน
ระหวาง 11 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2555 

การสรางแบบทดสอบศึกษาเอกสารหลักสูตรคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 จากสาระและมาตรฐานหลักสูตร   วิ เคราะหหลักสูตร 
และจุดประสงคที่ ใช ในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการฟง การพูด ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู ความเขาใจ และทักษะการ
ปฏิบัติ สรางแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 50 ขอ และแบบประเมินการพูด 
จํานวน 10 ขอ 

นําแบบทดสอบและแบบประเมินเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตองความสอดคลองของ
จุดประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมของการใชภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบทดสอบการฟงและแบบประเมินการพูดที่แกไขแลว เสนอตอผู เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีคาความสอดคลอง IOC (Item-Objective Congruence Index)) การใหคะแนน
ของผูเช่ียวชาญกําหนดตามเกณฑ   ดังนี้ 

1 = แน ใจวา จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อง หรือขอสอบสอดคลองกับจุดประสงค 
0 = ไมแนใจวา จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อง หรือขอสอบสอดคลองกับจุดประสงค 

 -1 = แนใจวา จุดประสงค ไมสอดคลองกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อง หรือขอสอบสอดคลองกับจุดประสงค 
คาความสอดคลองผลการประเมินจากผู เช่ียวชาญ พบวา คาเฉลี่ย I.O.C. เทากับ 0.84 ซึ่งแสดงวา แบบทดสอบการ

ฟงและแบบประเมินการพูดใชได 
แบบวัดความซาบซึ้งและตระหนักรูของภาษาตอการแสดงละครสรางแบบโดยใชแบบมาตรตราสวนประมานคา 5 

ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย และพอใจนอยที่สุด 
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นําแบบวัดความซาบซึ้งและตระหนักรูของภาษาตอการแสดงละครเสนอตอผู เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีคาความสอดคลอง IOC (Item-Objective Congruence Index)) การให
คะแนนของผูเช่ียวชาญกําหนดตามเกณฑ   ดังนี้ 

1 = แน ใจวา จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อง หรือขอสอบสอดคลองกับจุดประสงค 
0 = ไมแนใจวา จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อง หรือขอสอบสอดคลองกับจุดประสงค 

              -1 = แนใจวา จุดประสงค ไมสอดคลองกับเนื้อหาตามชื่อเรื่อง หรือขอสอบสอดคลองกับจุดประสงค 
คาความสอดคลองผลการประเมินจากผู เช่ียวชาญ พบวา คาเฉลี่ย I.O.C. เทากับ 0.87 ซึ่งแสดงวา แบบวัดความซาบซึ้ง

และตระหนักรูของภาษาตอการแสดงละครใชได 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูดและความซาบซึ้งและตระหนักรูของภาษา
ตอการแสดงละครของนักเรียนที่มีตอบทและการแสดงละครของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  ดังนี้   ผลการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดานการฟงและดานการพูดโดยใชการแสดงละครของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ทั้งหมด 33 คน (รอยละ 100) มี
คะแนนทักษะดานการฟงและดานการพูดเพิ่มขึ้นหลังการแสดงละคร  

 1) ทักษะการฟงจําแนกตามระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 เพิ่มขึ้นหลังการแสดงละคร 
 2) ทักษะการพูดจําแนกตามระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 เพิ่มขึ้นหลังการแสดงละคร 
 3) ทักษะการฟงและการพูดจําแนกตามระดับความสามารถ กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน เพิ่มขึ้นหลังการ

แสดงละคร 
 4) ทักษะการฟงและทักษะการพูดเทียบกับคะแนนรอยละและเปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนนเพิ่มขึ้นหลังการ

แสดงละคร 
5) คาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  t-test  ดานทักษะการฟงและทักษะการพูด ของนักเรียนชวงช้ัน 

ที่ 2 หลังการแสดงละครมากกวากอนการแสดงละคร 
 6) ผลคาเฉลี่ย (Χ ) ความซาบซึ้งและตระหนักรูของภาษาตอการแสดงละครของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 อยูในเกณฑ 

พอใจมาก  
 
อภิปรายผล 

จากผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและดานการพูดโดยใชบทและการแสดงละครของนักเรียนชวงช้ัน
ที่ 2  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลได ดังนี้ ประสิทธิภาพสื่อที่ใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและดานการ
พูดโดยใชบทและการแสดงละครของนักเรียนชวงช้ันที่ 2  พบวา  

1) มีคะแนนสอบทักษะการฟงและทักษะการพูดหลังการแสดงละครสูงกวากอนการแสดงละคร ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของละครชวยใหนักเรียนมีความกาวหนาในการฟงและพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใชบทละครของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ไดผานขั้นตอนในการสราง
แผนการจัดการเรียนรูขึ้นอยางมีระบบ และกิจกรรมการเรียน ทําใหนักเรียนสนุกสนานในการแสดงเนื้อหา สื่อ และการ
วัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมี สวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนมากที่สุด โดยผูศึกษาคนควาไดคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนกลา



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 871 

แสดงออก มีความคิดสรางสรรคกับบทละครเอง ซึ่งเครื่องมือตาง ๆ ไดพัฒนาการตามขั้นตอน ผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
และดําเนินการแกไขแลวนําไปทดลองใชปรับปรุง แลวจึงนํามาใชกับกลุมทดลอง  สรุปไดวา กิจกรรมเทคนิคการแสดง
ละครมีความเหมาะสมในการใชฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ และสงผลใหนักเรียนมีระดับความสามารถ
ทางการฟงและการพูดไดสูงขึ้น  

2) ผลของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษโดยใชบทละครจําแนกตามระดับความสามารถของ
กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมพอใช พบวา ผลการวิเคราะห ผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด (รอยละ 100) สูงขึ้น ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา หลังจากการเรียนดวยการแสดงละคร นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยใชการแสดงละครเปนการจัดกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนกลุมเกง 
ปานกลาง ไดชวยเหลือนักเรียนกลุมพอใช และมีการแตงกายที่สมบทบาท เพิ่มความสนุกสนาน เราความสนใจนักเรียน 
กระตือรือรนในการทํางานรวมกัน สงผลใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก มีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้น  

3) ผลของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษโดยใชบทละครเทียบกับคะแนนรอยละและ
เปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนน พบวา ผลการวิเคราะห ผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด (รอยละ 100) สูงขึ้น 

4) ผลของระดับความซาบซึ้งและตระหนักรูของภาษาตอการแสดงละคร พบวา ความซาบซึ้งและตระหนักรูของ
ภาษาตอการแสดงละครอยูในระดับพอใจมาก โดยที่นักเรียนเห็นวามีประโยชนตอตนเองทั้งทางดานวิชาการ ทางดานสังคม 
และทางดานพัฒนาอารมณ และความรูสึกนึกคิด บรรยากาศการเรียนการสอนนั้น มีสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหนักเรียนไดฝก
ทักษะฟง–พูดไดดีขึ้น  

โดยสรุป การแสดงละครสามารถเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการฟงและทักษะการพูดของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ไดเพราะสัมพันธภาพที่ดี มีมิตรภาพอันอบอุนที่มีตอกันระหวางครูกับนักเรียน และระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน โดยครูยิ้มแยมแจมใส คอยใหกําลังใจนักเรียนตลอดเวลา สงเสริมใหนักเรียนเคารพความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุม ใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก ซึ่งปจจัยในขอนี้ทําใหนักเรียนสบายใจ ไดพักผอนไปใน
ตัว และไมเกิดอาการวิตกกังวลอีกประการหนึ่ง การเรียงลําดับเนื้อหาในบทเรียนที่เปนไปตามขั้นตอนจากความงายไปสู
ความยากขึ้น ประกอบกับการใหรายละเอียดของขอมูลในบทบาทปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ทําใหนักเรียนเขาใจได
เพียงพอที่แสดงละครไดดี ไมมีความรูสึกวา บทเรียนยากเกินความสามารถของตน และไมมีความเขินอายที่จะพูดจน
พัฒนาการใชภาษาฟง–พูดไดอยางคลองแคลวอยางเปนธรรมชาติมากขึ้น 

 
เอกสารอางอิง 
สุมิตรา อังควัฒนกุล. วิธีสอนภาษาองักฤษ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. วิธีจัดการเรียนรู : เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ. กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ, 2545 
วัชราพงษ ทองงาม. การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการละครแบบมีบทพูด เพื่อสงเสริมทักษะการฟง–พูดภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนนาฏศิลปช้ันกลาง. วิทยานิพนธ ศศ.ม.เชียงใหม : มหาวิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม, 2540. 
รัตนา ศิริลักษณ. การพัฒนาบทเรียนที่ใชกิจกรรมการละครเพื่อสงเสริมทางการฟง–พูด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

6. วิทยานิพนธ ศศ.ม. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2539. 
บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2537. วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2538. การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2535. 
บุญชม ศรีสะอาด (2545) การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งที่ 6 ) กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสนการพิมพ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 872 

ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์. “ความรู เจตคติและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2526. 

รัตนา ศิริลักษณ. การพัฒนาบทเรียนที่ใชกิจกรรมการละครเพื่อสงเสริมทางการฟง–พูด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
6. วิทยานิพนธ ศศ.ม. เชียงใหม :มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 

Chasen, Lee Richard. “Linking Emotional Intelligence and Literacy Development Through Educational Drama for a 
Group of First and Second Graders,” Dissertation, Abstracts International. 64(08) : 2760-A ; February, 2004. 

 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 873 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาขาวชิาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 874 

การบูรณาการภาพบคุคลกับโครงสรางรูปอักษรท่ีเก่ียวกับการเวาวอนทางเพศ 
ในภาพโฆษณายีนส 

THE INTEGRATED OF PORTRAIT PHOTOGRAPH AND ALPHABETICAL STRUCTURE  
FOR SEX APPEAL IN JEANS ADVERTISEMENT 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจถึงลักษณะภาพบุคคลที่บูรณาการรวมกับโครงสรางรูปอักษร การใช
รหัสทางการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการเวาวอนทางเพศ การรับรูหนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสในทัศนะ
ของนักสรางสรรค แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชไดแก แนวคิดเรื่องงานภาพถายกับลายลักษณอักษร การเวาวอนทางเพศ 
การถายภาพบุคคล แนวทางการศึกษาสัญญะวิทยา การวิเคราะหภาพ Good eye และการกรองการรับรู การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิเคราะหตัวบทภาพงานโฆษณายีนสที่ปรากฏในเว็บไซตในปพ.ศ.2555 จํานวน 19 ภาพ  และทําการสัมภาษณนัก
สรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพจํานวน 7 คน โดยปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

1) ภาพบุคคลที่มีการบูรณาการกับเสนโครงสรางรูปอักษรมี 7 รูปอักษรไดแก โครงสรางรูปอักษร X สื่อความ
หมายถึงความเวาวอนทางเพศโดยตรง สวนอีก 6 รูปอักษรไดแก C, K, A, V, J, L เปนภาพเสนโครงสรางรูปอักษรที่
สอดคลองกับช่ือตราสินคาของยีนส Calvin Klein, Armani, Versace Jeans, และ Lee โดยสื่อการยุบรวมความหมายดาน
สารสนเทศและอารมณพรอมในขณะเดียวกัน สวนรหัสทางการสื่อสารจําแนกไดสองประเภทคือ ก) Presentational  code  
เปนรหัสที่ทําหนาที่ถายทอดอารมณความรูสึกและแสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางตัวแบบโดยผานภาษากาย ข) 
Representation code เปนรหัสที่ทําหนาที่อางอิงถึงการเวาวอนทางเพศในเชิงสัญลักษณภาพ 2)การรับรูหนวยประกอบ
ทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสที่เกิดจากการบูรณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษร ที่มีพลังในการเวาวอน
ทางเพศในทัศนะของนักสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพพบการรับรู 4 ประเด็นไดแก ก)การแสดงออกทางสายตาของตัว
แบบที่เปนการเชื่อมตอของเสนโครงสรางรูปอักษร   ข)การแสดงสรีระที่โคงเวาของตัวแบบ ค) การทรงตัวของตัวแบบไม
มั่นคงใหความรูสึกเคลื่อนไหว ง) การจัดวางทามีการสัมผัสและประชิดตัวเขาหากัน  
 
คําสําคัญ : ภาพบุคคล การเวาวอนทางเพศ งานโฆษณายีนส โครงสรางรูปอักษร 
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Abstract 
 

 The objectives of this research are to understand the integrated of portrait photographs  and alphabetical structure, 
the uses of codes for sex appeal, and the perception of creative elements in jeans advertisement by visual professional. 
The theoretical frameworks are based on the concept of photo-text, sex appeal, portrait photography, semiology approach, 
the good eye image analysis, and repertory grid. The research method consisted of textual analysis from 19 jeans 
advertisement photos which were purposive selected in 2012 and the interview of 7 visual professionals. The research 
findings are as follows: 

 1) The integrated of portrait photographs and alphabetical structures, 7 alphabets were found, consisted of X 
structure which directly conveyed meaning to sex appeal. Others consisted of C, K, A, V, J, and L alphabetical structures 
which conveyed meaning to brand;  Calvin Klein, Armani, Versace Jeans, and Lee. All photos reflected the idea of 
implosion of meaning which simultaneously conveyed both information and emotion. The used of codes can be divided 
into 2 categories;  a) presentational code which organized signs to present emotion and interaction between models 
through body language, and b) representation code which organized signs to present sex appeal by figurative symbols. 2) 

There are 4 issues in the perception of creative elements in jeans advertisement by visual professionals; a) eye contact 

between models showed the alphabetical structural line, b) the curve of model’s body related to alphabetical structure, c) 

incline body and imbalance posing of models created movement, and d) the tactile posing and interpenetrating forms 

communicated alphabetical structure. 
 

KEYWORDS:  PORTRAIT PHOTOGRAPH, SEX APPEAL, JEANS ADVERTISMENTS, ALPHABETICAL 
STRUCTURE 

 

1. บทนํา 
ภาพและขอความบรรยายประกอบภาพเปนองคประกอบพื้นฐานของงานโฆษณา โดยตางเปนรูปสัญญะที่เสริม

เกื้อกูลกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการสื่อสาร อยางไรก็ตามงานโฆษณาจําเปนตองมีการสรางสรรครูปแบบของการ
สื่อสารที่แปลกใหมอยูเสมอ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของผูรับสารใหติดตามเนื้อหาหรือสินคาที่ปรากฏในงานโฆษณา 
โดยแนวคิดทางการสรางสรรคงานภาพโฆษณารูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยหยิบยกขึ้นในการศึกษาครั้งนี้คืองานภาพบุคคลที่ไดรับ
การจัดวางทา (posing) ในเชิงการบูรณาการรวมกับโครงสรางของรูปอักษรโดยมีเปาหมายเพื่อการสื่อสารสนเทศรวมกับ
อารมณของภาพที่ปรากฏในงานโฆษณา 

การบูรณาการภาพกับโครงสรางรูปอักษรถือเปนรูปแบบหนึ่งของการสรางสรรคงานภาพโฆษณาที่สราง
ประสบการณที่แตกตางจากการใชภาพถายหรือคําบรรยายภาพในแบบเดิม McLuhan (1964) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องสื่อใน
ฐานะที่เปนตัวสาร (medium is the message) โดยมีแนวคิดสําคัญวา ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารในระดับบุคคลและสังคม
ของสื่อใดๆ ลวนเปนผลมาจากเทคโนโลยีใหมที่ เขามาสู วิถีชีวิต โดยเห็นวาสื่อเปนตัวกอใหเกิดรูปแบบ  (shape) 
ความสัมพันธระหวางมนุษย รวมทั้งการเกิดความตระหนักรู (awareness) และประสบการณของบุคคล McLuhan ยังเสนอ
อีกวา ไมมีสื่อใดมีความสมบูรณในตัวเองหรือมีอยูโดยลําพัง หากแตเปนสิ่งที่มีผลตอกันและกันอยางสม่ําเสมอกับสื่ออื่นๆ  
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 จากทัศนะดังกลาว ผู วิจัยเห็นวาทั้งสื่อภาพและรูปอักษรตางมีจุดเดนจุดดอยที่แตกตางกัน กลาวคือ ภาพมี
ความสามารถสูงในการสื่อสารดานอารมณ ในขณะที่ขอความมีความสามารถในการสื่อรายละเอียดในเชิงสารสนเทศ แต
เมื่อนํามาใชในเชิงการบูรณาการรวมกันก็จะชวยใหความหมายทางการสื่อสารมีความเดนชัดยิ่งขึ้นควบคูกับการกอใหเกิด
ประสบการณในการรับสารที่แตกตางจากเดิม 

ในกรณีของภาพโฆษณายีนสในงานวิจัยนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการเปนหนึ่งเดียวกันระหวางการ
ออกแบบทาบุคคลซึ่งเปนภาษาภาพกับโครงสรางรูปอักษรซึ่งเปนสื่อของภาษาเขียน เมื่อเกิดการยุบรวมผสมผสานของ
โครงสรางสัญลักษณทั้งสองไดกอใหเกิดพลังและการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย โดยมิติของความหมายที่งานโฆษณา
ยีนสนํามาใชประการหนึ่งคือความหมายที่เช่ือมโยงกับการเวาวอนทางเพศ ซึ่งอาจทําไดหลายลักษณะเชน การใชตัวแบบ ที่
มีเรือนรางเวาวอนทางเพศ การนําเสนอภาพกึ่งเปลือย การแสดงทาทางที่สื่อถึงกิจกรรมทางเพศ เปนตน ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้
ถือเปนแนวทางที่นักสรางสรรคงานโฆษณาไดนํามาใชในการสื่อการเวาวอนทางเพศมาเปนระยะเวลานาน และสามารถ
ใชไดแพรหลายทั่วโลกเนื่องจากการเวาวอนทางเพศเปนภาษาสากลของมนุษยที่รับรูไดโดยไมตองอาศัยการเรียนรูผาน
ระบบภาษา ทั้งนี้การบูรณาการภาพบุคคลกับโครงสรางรูปอักษรที่โดดเดนของงานโฆษณายีนสไดแกงานภาพโฆษณาของ 
Calvin Klein Jeans นิยมการจัดวางทาภาพนางแบบนายแบบโดยอิงโครงสรางรูปอักษร C และ K ในขณะที่ ยีนส Armani 
นิยมการจัดวางทาภาพนางแบบนายแบบโดยอิงโครงสรางรูปอักษร  A โดยที่ตราสินคาดังกลาวยังคงแนวคิดการเวาวอนทาง
เพศรวมอยูดวย  

 กาญจนา  แกวเทพ (2542) ไดกลาวถึงแนวคิดจิตวิเคราะหของ  Sigmund Freud วา  มนุษยนั้นมีสัญชาตญาณอยู 2 
ประการคือ สัญชาตญาณการอยูรอด และสัญชาตญาณการสืบพันธุ  สัญชาตญาณการอยูรอดนั้น  จะแสดงออกมาในรูปแบบ
ของความกาวราวปกปองตนเอง  สวนสัญชาตญาณการสืบพันธุนั้น  มักจะแสดงออกมาในรูปแบบของความรักหรือ  ความ
สนใจเพศตรงขาม  หากไมมีสัญชาตญาณทางเพศ  มนุษยคงไมมีแรงผลักดันจะดําเนินชีวิต  และสืบเผาพันธุได  เพื่อปองกัน
มิใหเผาพันธุมนุษยหมดสิ้นไป   นอกจากนี้  Sigmund Freud  ยังใหทัศนะวา  เรื่องเพศเปนเรื่องของความจําเปนและ
พฤติกรรมทางเพศของมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคม   

 ในการออกแบบงานโฆษณาโดยใชจุดจูงใจเกี่ยวกับการเวาวอนทางเพศ  การสื่อสารดวยภาพนับเปนสื่อที่มีอิทธิพล
อยางสูงในการเราความสนใจของผูรับสาร โดยสิ่งที่นักสรางสรรคงานโฆษณาไดใหความสําคัญอยางมากคือ  ระบบ
ของสัญญะและรหัสทางการสื่อสาร  ทั้งนี้เพราะการสื่อเรื่องที่เกี่ยวกับการเวาวอนทางเพศ  มีความเกี่ยวของกับขอบเขตการ
ยอมรับไดในแตละวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  เปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับความหมายทางสังคม  ลักษณะของการเวาวอนทาง
เพศมักปรากฏเชื่อมโยงกับรูปแบบของฉากหลัง  สถานที่ถายภาพ  รวมทั้งความหมายแฝงที่เกิดจากรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอภาพโฆษณายีนส ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงเนนการอธิบายรูปแบบงานโฆษณายีนสที่เกิดจากการนําเสนอการจัดวางทา
ภาพบุคคลที่บูรณาการรวมกับโครงสรางรูปอักษร   ตลอดจนรหัสทางการสื่อสารของการโฆษณายีนสที่เกี่ยวของกับการเวา
วอนทางเพศ  นอกจากนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาการรับรูเกี่ยวกับหนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสที่มีพลังใน
การเวาวอนทางเพศจากรูปแบบของงานโฆษณาดังกลาวในทัศนะของนักสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพอีกดวย  

2. ปญหานําวิจัย 
1. ภาพบุคคลที่บูรณาการรวมกับโครงสรางรูปอักษรและวิธีการสื่อความหมายที่เกี่ยวของกับการเวาวอนทางเพศที่

ปรากฏในงานภาพโฆษณายีนสมีลักษณะอยางไร 
2.  การรับรูหนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสที่เกิดจากการบูรณาการภาพบุคคลรวมกับ

โครงสรางรูปอักษร ที่มีพลังในการเวาวอนทางเพศในทัศนะของนักสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพมีอะไรบาง 
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3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยจําแนกระเบียบวิธีวิจัยเปนสองสวนคือ 1) การวิเคราะหภาพโฆษณายีนส

ทางเว็บไซตจํานวน 19 ภาพ เพื่อใหเขาใจถึงการบูรณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษรและวิธีการสื่อความหมายที่
เกี่ยวของกับการเวาวอนทางเพศ 2) การสัมภาษณนักสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพจํานวน 7 คนโดยใชตารางกรองการ
รับรูเปนเครื่องมือเพื่อใหเขาใจถึงการรับรูหนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสที่เกิดจากการบูรณาการภาพ
บุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษร 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากปญหานําวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดสรุปผลการวิจัยตามประเด็นปญหาการวิจัยเปนรายขอดังตอไปนี้ 

1. ลักษณะภาพบุคคลที่บูรณาการรวมกับโครงสรางรูปอักษรและการใชรหัสทางการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการเวา
วอนทางเพศที่ปรากฏในงานภาพโฆษณายีนส สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1.1 โครงสรางภาพบุคคลท่ีมีการบูรณาการกับเสนโครงสรางรูปอักษร 
ผลการวิจัยพบวาภาพบุคคลที่มีการบูรณาการกับเสนโครงสรางรูปอักษรมี 7 รูปอักษรไดแก โครงสรางรูปอักษร 

X ซึ่งพบไดในภาพโฆษณายีนสหลายยี่หอ สวนอีก 6 รูปอักษรไดแก C, K, A, V, J, L เปนภาพเสนโครงสรางรูปอักษรที่
สอดคลองกับช่ือตราสินคาของยีนสแตละยี่หอไดแก Calvin Klein, Armani, Versace Jeans, และ Lee ทั้งนี้เสนโครงสราง
ของรูปอักษรดังกลาวเปนเสนในจินตนาการที่เกิดจากความรูสึกเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ทั้งนี้โดยมีลักษณะ
สําคัญของการสื่อความหมายดังนี้ 

ก. โครงสรางอักษร X เปนนัยของการสื่อสารที่เช่ือมโยงกับเรื่องตองหาม การเวาวอนทางเพศ ความรูสึก
เคลื่อนไหว การจัดวางทาตามโครงสรางอักษร X มักเปนการประกอบเขาของรูปทรงที่มีการแทรกเขาหากันของตัวแบบ ซึ่ง
เปนลักษณะสําคัญที่นําไปสูการยั่วยวนดวยภาษาทาทาง  ดังตัวอยาง 

 
ที่มา www.99Fame.com, 11 พฤษภาคม 2555 

 

ข. โครงสรางอักษร C K โครงสรางรูปอักษร C เปนการเนนความเวาโคงของตัวแบบ ทําใหเกิดความรูสึก
เคลื่อนไหวควบคูไปกับการจัดวางทา ในขณะที่โครงสรางของรูปอักษร K  แฝงไวถึงความรูสึกแข็งแรงแตมักใหความรูสึก
ของความไมมั่นคงของการจัดวางทา ทําใหรูสึกถึงความเคลื่อนไหวอยางมีชีวิตชีวาโดยมักเชื่อมโยงกับการแสดงออกทาง
เพศ ดังตัวอยาง (ตัวอักษรแบบกลับดาน) 
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ที่มาwww.denimology.com, 11 พฤษภาคม 2555 

 

ค. โครงสรางอักษร V เปนรูปอักษรที่มีองคประกอบของเสนเฉียง ทําใหสื่อถึงความรูสึกเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจาก
ความเอนเอียงและความไมมั่นคง แตใหอารมณถึงความมีชีวิตชีวามากกวาที่จะสื่อเช่ือมโยงถึงการเวาวอนทางเพศ โดย
โครงสรางรูป V นี้ทําหนาที่ในการสื่อเช่ือมโยงกับตราสินคา Versace jeans ดงัตัวอยาง 

 
ที่มา www.bestfashionsstyle.com 11 พฤษภาคม 2555 

 

ง. โครงสรางรูปอักษร A และ J เปนรูปอักษรที่มีองคประกอบเปนเสนเฉียง ใหความรูสึกเคลื่อนไหว เอนเอียง ซึ่ง
เปนโครงสรางเดียวกับอักษร V แตกลับทิศทางในแนวตั้ง แตรูปอักษร A เปนโครงสรางรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งสื่อความ
หมายถึง ความสงา คงทน มีกําลัง ในขณะที่เสนโครงสรางรูปอักษร J เปนเสนที่เฉียงและโคง เมื่อนํามาใชรวมกับรูปอักษร 
A จึงสามารถสื่อไดทั้งในแงความเขมแข็งมั่นคงและความออนโยน ซึ่งมักใชรวมกับการประกอบกันเขาของรางนายแบบ
และนางแบบ ดังตัวอยาง 

 
ที่มา www.onesourcetalent.com, 11 พฤษภาคม 2555 

 

จ. โครงสรางรูปอักษร L  เปนรูปอักษรที่มีองคประกอบของเสนทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง จึงสามารถสื่อ
ความหมายเชื่อมโยงถึงความสงบ และความมั่นคง ซึ่งเปนรูปโครงสรางที่ไมไดสื่อการเวาวอนทางเพศหากแตเช่ือมโยงกับ
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ตราสินคา Lee  ดังนั้นการถายทอดอารมณที่เช่ือมโยงกับการเวาวอนทางเพศจึงแสดงผานภาษาทาทางและอุปกรณประกอบ
เปนหลัก ดังตัวอยาง 

 

 
ที่มา www. Ttisfashionbiz.com , 11 พฤษภาคม 2555 

 

1.2 การใชรหัสทางการสื่อสารที่เก่ียวของกับการเวาวอนทางเพศ  
รหัสทางการสื่อสารที่พบจากการบูรณาการรูปสัญญะภาพกับโครงสรางรูปอักษรจําแนกไดสองประเภทคือ ก) 

Presentational  code  เปนรหัสที่ทําหนาที่ถายทอดอารมณความรูสึกและแสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางคูสื่อสารโดย
ผานภาษากาย ข) Representation code เปนรหัสที่ทําหนาที่อางอิงถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากตัวของมันเอง ทั้งนี้โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. Presentational  code  จําแนกออกได 5 ประเด็นดังนี้ 
1. การปรากฏตัวของเรือนราง    
การปรากฏตัวของเรือนรางที่แสดงสรีระรางกายในภาพโฆษณายีนสครั้งนี้พบวาทั้งนายแบบและนางแบบสวน

ใหญมีลักษณะเปลือยกายทอนบน  ในกรณีผูแสดงแบบเปนชายมักเปนบุคคลที่มีกลามเนื้อชัดเจน  แข็งแรง  ซึ่งเปนสิ่งที่
แสดงความเปนชายของนายแบบ  ในกรณีนางแบบมักใชผูแสดงแบบที่มีสัดสวนที่ดี  มีสวนอก  เอว  สะโพกที่มีความเวา
โคงของสรีระ  

2. การแสดงกิริยาทาทาง   
การแสดงกิริยาทาทางเปนการจัดวางทาของผูแสดงแบบที่มีความหมายสื่อไปในทางการเวาวอนทางเพศ  โดย

ปรากฏผานทาทางการยืน  นั่ง นอน การทอดตัว  หรือทาทางอื่นใด การแสดงทาทางนั้นภาพสวนใหญจะเปนการสัมผัสกัน
ระหวางผูแสดงแบบ ซึ่งเปนการแสดงออกที่สื่อถึงการเวาวอนทางเพศ โดยทาทางสวนใหญเปนการจัดวางทาที่สอดคลอง
กับเสนโครงสรางรูปอักษร  X ในขณะที่รูปแบบที่สอดคลองกับเสนโครงสรางรูปอักษร   C K V A J และ L เปนกิริยา
ทาทางที่สอดคลองกับช่ือของตราสินคาควบคูกับการสื่อสารเพื่อแสดงการเวาวอนทางเพศ  

3.  ทิศทางของคูสื่อสาร  
ทิศทางของคูสื่อสาร เปนการแสดงปฏิสัมพันธระหวางตัวแบบ  โดยทิศทางของการใชสายตา การประสานภาษา

กายระหวางตัวแบบมักเปนทิศทางที่กอใหเกิดเปนเสนโครงสรางรูปอักษรไดแก  ทิศทางในแนวราบ (ฐานอักษร L, K, X)  
แนวดิ่ง  (แกนอักษร L, K, X)  แนวเฉียง  (V, A, J, X) ทั้งนี้การวิเคราะหทิศทางของตัวแบบ จะสะทอนใหเห็นถึงการ
เช่ือมโยงกับเสนโครงสรางของรูปบุคคลและรูปอักษร  
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4. การสัมผัสทางรางกาย   
การสัมผัสรางกายระหวางกันของตัวแบบอยูภายใตอิทธิพลของโครงสรางรูปอักษร โดยเปนตัวกําหนดทิศทาง

และจุดสัมผัส ทั้งการสัมผัสสรีระรางกายของตนเองและคูของตัวแบบ โดยยังคงเนนการสื่อสารเกี่ยวกับการเวาวอนทางเพศ
เชน ภาพที่ใชโครงสรางรูปอักษร X การสัมผัสรางกายจะเปนการประกอบกันเขาของเรือนรางแบบรูปทรงที่ผนึกเขาดวยกัน
หรือการแทรกเขาหากัน สวนโครงสรางรูปอักษร A จะเปนการประกอบกันเขาของเรือนรางแบบรูปทรงที่ผนึกเขาดวยกัน 
ในขณะที่รูปโครงสรางรูปอักษร C K จะเปนการประกอบกันเขาของเรือนรางแบบรูปทรงที่หลากหลายเชน การผนึกเขา
ดวยกัน การจัดวางเคียงกันและรูปทรงที่ตอเนื่องกัน เปนตน 

 5. การแสดงสีหนาและสายตา   
การวิเคราะหลักษณะการแสดงออกทางสีหนาในภาพโฆษณายีนสพบวาลักษณะการแสดงออกทางสีหนาที่สื่อถึง

การเวาวอนทางเพศไดแก การเผยอและกัดเมมริมฝปาก การใชล้ิน การเชิดหนาทํามุม 45 องศาในสวนของการแสดงออก
ทางสายตาพบวาการใชสายตาของตัวแบบเปนลักษณะของการจองมองมายังผูดูภาพและมีการทอดสายตาสูองคประกอบอื่น
ในภาพเพื่อแสดงการเชื่อมโยงกับเสนโครงสรางรูปอกัษร  

ข. Representation code (รหัสภาพตัวแทน)  สามารถจําแนกได 3 ลักษณะดังนี้ 
1. รหัสที่แสดงถึงความเปนเพศชาย  

รหัสภาพตัวแทนที่สื่อถึงความเปนเพศชายในงานวิจัยครั้งนี้พบวา รูปสัญญะที่โดดเดนไดแก ราวตากผา (นายแบบ
เกาะราวตากผาที่เปนโลหะกลม) ไอศกรีม (นางแบบเลียไอศกรีม) กุญแจ ทั้งนี้รูปลักษณของวัตถุทั้งสามนี้ มีโครงสรางคลาย
กับอวัยวะเพศชาย ซึ่งการตีความในเชิงจิตวิเคราะหอาจกลาวไดวาเปนวิธีการแสดงออกถึงสัญชาติญาณทางเพศที่หลีกเลี่ยง
การสื่อสารในรูปแบบตรงๆ  

2. รหัสที่แสดงถึงความเปนเพศหญิง  
ลักษณะความเปนเพศหญิงที่สะทอนผานรหัสภาพตัวแทนไดแกรูปสัญญะที่โดดเดนสองประการคือ โซฟาและตา

ขายเหล็ก โดยรูปโครงสรางของโซฟามีลักษณะแบน สวนตาขายเหล็กมีลักษณะแบนและมีรู ซึ่งรูปโครงสรางดังกลาวใน
ทัศนะของทฤษฎีจิตวิเคราะห มีความหมายที่แสดงถึงความเปนเพศหญิง เปนภาพตัวแทนที่สะทอนผานจิตไรสํานึก ที่มักใช
สื่อความหมายควบคูกับความปรารถนาทางเพศ 

3. รหัสที่แสดงถึงความสัมพันธทางเพศ  
นอกจากรหัสภาพตัวแทนที่แสดงถึงลักษณะความเปนเพศชายและเพศหญิงแลวในการสื่อสารเกี่ยวกับการเวาวอน

ทางเพศยังพบการใชรหัสภาพตัวแทนที่สื่อความหมายถึงความสัมพันธทางเพศผานรูปสัญญะตางๆ ไดแก 1) คลื่นกระทบ
โขดหิน เปนการสื่อถึงอารมณทางเพศที่ใชการอุปมาฉากเหตุการณของการมีเพศสัมพันธ  2) สายฝน เปนภาพตัวแทนที่สื่อ
ถึงอสุจิของเพศชาย  3) ความหมายแฝงจากเสนโครงสราง X   ซึ่งรูปอักษร X มีความหมายในเชิงสัญลักษณถึงกามารมณ 
การเวาวอนทางเพศ รวมทั้งการสื่อสารในเรื่องตองหาม 4) แสงเงา เปนรหัสภาพตัวแทนที่มีความหมายแฝงถึงความลึกลับ 
นาคนหา ดังปรากฏเปนภาพเงาดําบนใบหนาของตัวแบบ  5) สีแดง เปนรหัสภาพตัวแทนของความหมายแฝงของรูปอักษร 
X  ในงานโฆษณา Calvin Klein X ซึ่งรูปอักษร X ที่ปรากฏในขอความโฆษณาใชอักษรสีแดง และมีการตอกย้ําดวยสีกรอบ
ภาพแดงเชนกัน จึงเปนภาพตัวแทนที่สื่อถึง ความรอนแรง กามารมณ และการเชื่อมโยงกับการเวาวอนทางเพศอยางเลี่ยง
ไมได 

2. การรับรูหนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสที่ เกิดจากการบูรณาการภาพบุคคลรวมกับ
โครงสรางรูปอักษรที่มีพลังในการเวาวอนทางเพศในทัศนะของนักสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพ ผลการวิจัยพบวา
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ประเด็นคําตอบสามารถจําแนกไดเปน 2 สวนประกอบดวย ก) ประเด็นที่เปนหนวยประกอบของการเวาวอนทางเพศโดยที่
ไมเกี่ยวของกับการบูรณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษร ข) หนวยประกอบทางการสรางสรรคที่เกิดจากการ 
บูรณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) หนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสที่มีพลังในการเวาวอนทางเพศโดยที่ไมเกี่ยวของกับการบูร
ณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษร มีจํานวน 5 ประเด็นดังนี้ 

1. การจัดวางทาของนางแบบมีความเวาวอนทางเพศโดยที่เช่ือมโยงกับสัญลักษณทางเพศ เชน ไอศกรีมเปน
สัญลักษณแทนเพศชาย น้ําฝน ที่ตกลงบนตัวนางแบบเปนสัญลักษณแทนอสุจิ 

 2. การแสดงความแข็งแกรงของรางกายนายแบบนางแบบผานกลามเนื้อที่มีความเยายวน ลักษณะของตัวแบบมีความ
แข็งแกรง ดูทะมัดทะแมง ซึ่งเชื่อมโยงกับศักยภาพทางเพศ 

3. สถานที่โลงมีความทาทายตอสายตาผูอื่น ใหความรูสึกตื่นเตนเปดเผย อีกทั้งมีความหมายที่สะทอนถึงเสรีภาพ
ทางเพศ  

 4. โทนสีขาวดําแนว low key สื่อไปทางอารมณเกี่ยวกับ sex  สีโทนมืดทําใหดูสื่อไปทางเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ มี
ความลึกลับ นาคนหา 

5. การใชฉากสีขาวทําใหภาพตัวแบบมีความเดนและทําใหการสื่อเรื่องเซ็กซมีความเดน 
จากหนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสทั้ง 5 ประเด็นดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาเปนลักษณะของ

หนวยประกอบที่มีพลังในการอธิบายการออกแบบงานโฆษณาที่มีความเวาวอนทางเพศได ทั้งนี้โดยไมจําเปนตองเกี่ยวของ
กับการบูรณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอกัษร ซึ่งเปนเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ 

ข) หนวยประกอบทางการสรางสรรคภาพโฆษณายีนสทางการสรางสรรคที่มีพลังการเวาวอนทางเพศที่เกิดจาก
การบูรณาการภาพบุคคลรวมกับโครงสรางรูปอักษร มีจํานวน 4 ประเด็นดังนี้ 

1. การแสดงออกผานสายตาของตัวแบบสื่อถึงความสัมพันธระหวางคูรัก ทั้งนี้ทิศทางการมองของตัวแบบ
กอใหเกิดเปนเสนโครงสราง(structural line) ซึ่งเปนเสนในจินตนาการ กอใหเกิดการเชื่อมโยงเปนเสนโครงสรางรูปอักษร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางรูปอักษร X ทําใหผูดูภาพเกิดจินตนาการรวมเกี่ยวกับความเวาวอนทางเพศ  

2. การแสดงสรีระที่โคงเวาของตัวแบบกอใหเกิดเสนโครงรางรูปอักษรโดยโครงสรางสรีระที่โดดเดนคือ 
โครงสรางแบบ C curve และ  V shape ซึ่งกอใหเกิดความเวาวอนทางเพศสูงและเมื่อสรีระดังกลาวไดรับการจัดวางทาที่
สัมพันธกับโครงสรางรูปอักษร เชน รูป X, C, K, A, V, J จะทําใหสื่อการเวาวอนทางเพศควบคูกับช่ือตราสินคา เปนการ
ปรากฏพรอมระหวางสารสนเทศของตราสินคากับอารมณเวาวอนทางเพศ 

3. การทรงตัวของตัวแบบไมมั่นคงใหความรูสึกเคลื่อนไหว โดยปรากฏผานการเอียงตัวไปตามแนวเสนโครงสราง
รูปอักษร ทําใหภาพดูมีชีวิตชีวา ไมหยุดนิ่ง ซึ่งเปนหนวยประกอบทางการสรางสรรคที่เกิดจากการจัดวางทาที่กอใหเกิด
สมดุลระหวางเรือนรางกับการเคลื่อนไหว 

 4. การจัดวางทามีการสัมผัสและประชิดตัวเขาหากัน  ใหความรูสึกถึงความใกลชิด ผูกพันกันและเวาวอนทางเพศสูง  
ในขณะเดียวกันเปนการสะทอนใหเห็นถึงเสนโครงสรางรูปอักษรที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปอักษร X ซึ่งเปนการ
ประกอบรูปทรงของตัวแบบที่แทรกเขาหากัน รวมทั้งการบิดพันระหวางกันของตัวแบบ (twisting forms) จนเปนภาพเสน
โครงสรางเครื่องหมาย infinity ซึ่งมีความหมายแฝงเชื่อมโยงกับความรัก ความสัมพันธ การเวาวอนทางเพศที่ไมสิ้นสุด 
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------------------------------------ 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการสรางความหมายของโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทาง

โทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการรับรูของบุคลากรฝายแนะแนวทาง
การศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชเปนแนวทางการศึกษาประกอบดวยแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม, บัณฑิต
อุดมคติ, การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ,แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา การวิเคราะหภาพ และตารางกรองการรับรู 
การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหตัวบทงานโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระหวางปพ.ศ.2550 – 2555 จํานวน 7 ชุด และ
การสัมภาษณบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษา จํานวน 7 คน โดยใชตารางกรองการรับรู เปนเครื่องมือ ผลจากการวิจัย
พบวา การสรางความหมายของโฆษณาที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคมจําแนกได 5 ประเด็น ไดแก 1) เนื้อหาเชิงนามธรรม 
ไดแก การใหโอกาสทาง  การศึกษากับเยาวชน การเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคมการใหอยางสรางสรรคและการ
แบงปน และจิตอาสา   2)ความหมายจากจิตวิทยาของสีสื่อถึงความเปนธรรมชาติ 3)การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ใชการจัด
ภาพขนาดภาพระยะใกล แสดงถึง ความใกลชิด 4)ความหมายจากจิตวิทยาของแสง คือ การใชแสง High Key เพื่อแสดงถึง
การไดรับโอกาส และความสุข 5)การแสดงออกของอารมณภาพที่สื่อถึงความปติ ในสวนของผลการวิจัยใน การรับรูของ
บุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษาตอคุณลักษณะเดนของบัณฑิตมี 7 ขอ 1) บัณฑิตที่มีความสามัคคี 2)บัณฑิตที่มีความ
เสียสละ 3) บัณฑิตที่มีการชวยเหลือพัฒนาบานเกิด ชุมชน และสังคม 4) บัณฑิตที่รูจักการใหและการแบงปน 5) บัณฑิตที่มี
ความคิดสรางสรรคและบูรณาการ 6) บัณฑิตที่มีจิตอาสา และ7) บัณฑิตที่มีความมุงมั่นตั้งใจ 

 
คําสําคัญ : การสื่อความหมาย การรับรู ความรับผิดชอบตอสังคม โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศน 

 
Abstract 

 
This research aims to understand the signification of social responsibility in television public relations 

advertisement of private higher education institutions, and the perception of educational guidance staffs in school. The 
concepts and theories were based on social responsibility, undergraduate ideals, public relations advertisement, 
semiological approach, image analysis and repertory grid. This research was conducted by 7 sets of advertisement textual 
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analysis which produced by private higher educational institutes during 2007 – 2012 and the interview 7 educational 
guidance staffs; this stage was conducted together with the repertory grid. The findings are as follows; 

The signification of advertisement which conveys social responsibility concept can be divided into 5 issues; 1) 
abstract contents, which include providing educational opportunities for young people, participating as a part of 
community and society, giving and sharing creatively, and being volunteer-minded, 2) meanings from psychology of 
color, which indicate naturalness, 3) managing spatial elements in close-up image setting, which indicates closeness, 4) 
meanings from psychology of light, which is to use high key as for receiving chances and happiness and 5) expression of 
image emotions which indicates delightfulness. The research findings reveal that there are 7 remarkable characteristics of 
the undergraduates; 1) unity, 2) sacrifice, 3) community and society development, 4) giving and sharing, 5) creativity and 
integration, 6) voluntary mind and 7) determination. 

 
KEYWORDS:  SIGNIFICATION, PERCEPTION, SOCIAL RESPONSIBILITY, TELEVISION, PUBLIC 

RELATIONS ADVERTISING 
 
1. บทนํา 

การศึกษามีบทบาทและความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีแนวโนมชัดเจนวา จะตองใช
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มพลัง
และสงเสริมสมรรถนะของบุคลากรซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่กลาววา การ
พัฒนาคนคือการยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยมีความเชื่อวาหากคนไดรับการพัฒนาและไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด
แลว “คน” จะเปนปจจัยช้ีขาดความสําเร็จของการพัฒนาประเทศทุกดาน 

จิราภรณ จงเกษกรณ (2547) กลาววา บัณฑิตอุดมคติไทย คือ บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของความเปนคนเกง คนดี 
และมีความสุขพรอมเปนปจจัยเอื้อตอการเสริมสรางสังคมแหงการอยูรวมกันที่ดีของประเทศและสังคมโลก การสราง
บัณฑิตอุดมคติในสภาวการณปจจุบันและอนาคตนับเปนประเด็นที่มีความทาทายเปนอยางยิ่งสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
นอกจากนี้จรัส เพ็ชรเที่ยง (2542) ไดกลาววา การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทยที่พึงประสงคเปนแนวทางใน
การกลอมเกลาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาใหมีความสมบูรณทั้งความรูและคุณธรรมที่สอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่สําคัญในการปลูกฝงอุดมการณ ถายทอดวัฒนธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคใหเกิดขึ้นในเยาวชนคนรุนใหม ใหมีหลักคิดและหลักยึดในการนําชีวิตประกอบดวยคุณธรรมและความรู เพื่อสราง
สังคมใหมีความเขมแข็งและคงความเปนชาติไทย  

ในปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการแขงขันกันคอนขางสูง เพราะจํานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยนับวาเปนสวนหนึ่งของการตลาดที่จะสรางใหมหาวิทยาลัยมีความ
แตกตางจากคูแขงขันในตลาดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งภาพลักษณที่ดีถือเปนพื้นฐานสําหรับองคกรทุกแหงที่จะตองให
ความสําคัญ ดังที่วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546) ไดกลาววา “หนวยงานหรือองคการสถาบันใดก็ตามหากมีภาพลักษณที่ดี ภาพที่
เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงาน สถาบันนั้นยอเปนภาพที่บรรเจิดงดงาม นั่นคือเปนภาพของหนวยงาน
สถาบันเปนไปในทางที่ดี  มีความนาเชื่อถือศรัทธา  สมควรไววางใจ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษายอมตองการการ
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  
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การศึกษา “การสื่อความหมายและการรับรูเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมที่สะทอนผานงานโฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธทางโทรทัศนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เปนการศึกษาถึงกระบวนการสรางความหมายของโฆษณาเพื่อ
การประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม Corporate social responsibility (CSR) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหเห็นถึงการสรางความหมายของการประชาสัมพันธของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ปจจุบัน ที่ใหความสําคัญในการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม โดยเนนที่ตัวของบัณฑิตในเรื่องของความรูควบคู
จริยธรรม รวมถึงคุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม Corporate social responsibility (CSR) ในการรับรูของบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษา เพราะ
เนื่องจากบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษาเปน Opinion leader ผูนําทางความคิดของนักเรียนที่จะเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
2. ปญหานําวิจัย 

1. กระบวนการสรางความหมายของโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีลักษณะอยางไร 

2. คุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ในการรับรูของบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษามีลักษณะอยางไร 

 
3. ขอบเขตการวิจัย  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลช้ินงานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธโดยการดาวนโหลดผาน www.youtube.com 
เพ่ือหาขอมูลโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ที่เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางป 2550-2555 และจากการสัมภาษณอาจารยแนะแนวที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 3 ปขึ้นไป ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 7 คน เพื่อศึกษาการรับรูคุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผานโฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ประกอบดวย
แนวทางการศึกษา 2 แนวทาง ไดแก 1)  การวิเคราะหตัวบทเพื่อศึกษากระบวนการสรางความหมายของโฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 7 ชุด 2) การ
สัมภาษณบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษาโดยใชตารางกรองการรับรู(Repertory grid) เปนเครื่องมือในการสัมภาษณ 
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจการรับรูตอคุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จํานวน 7 คน   

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

จากปญหานําวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดสรุปผลการวิจัยตามประเด็นปญหาการวิจัยเปนรายขอดังตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหตัวบทเพื่อศึกษากระบวนการสรางความหมายของโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่

สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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 1.1 เนื้อหาเชิงนามธรรมที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
 งานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนไดมีกระบวนการสรางความหมายที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยการแสดงออกทางเนื้อหาเชิงนามธรรม ที่สามารถทําใหรับรูและเขาใจในตัวของเนื้อหาโฆษณา ทั้งนี้ผลการวิจัย
พบวา เนื้อหาเชิงนามธรรมที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สามารถจําแนกได 4 ประเด็นดงันี้ 

 ก. การใหโอกาสทางการศึกษากับความทุรกันดาร และผูประสบภัยพิบัติ 
 จากการแสดงออกผานทางโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สถาบันอุดมศึกษาไดแสดงออกอยาง

เดนชัด ในการใหโอกาสทางการศึกษากับผูที่ไมไดรับโอกาสทางการศึกษาไมวาจะเปนถิ่นทุรกันดารและ และผูประสบภัย
พิบัติ โดยการใหโอกาสในการศึกษาเพื่อนําไปใชในการชวยเหลือและบานเกิดของตนเอง ดังเชน โฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ชุดหมอมง ที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาในสายแพทย เพราะเนื่องจากชุมชนของเขาขาดหมอในการดูแล
รักษาคนในชุมชน เขาจึงตองการเรียนเพื่อกลับไปชวยเหลือบานเกิดของเขา และชุด สึนามิ แสดงใหเห็นถึงการที่
มหาวิทยาลัยรังสิตไดใหโอกาสแกผูประสบภัยพิบัติ โดยการใหโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือวาเปนการใหที่ยิ่งใหญ ไมใชแค
การใหความรู แตเปนการสอนใหเรียนรู ในการรักตนเอง รักบานเกิด และรักชุมชน นําความรูที่ไดเรียนรูไปสรางชุมชนให
เขมแขง็ และการสรางชีวิตใหมใหตนเอง แสดงใหเห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 ข. การเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม 
 การเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม การเรียนรูจากประสบการณในหองเรียน สูการนําความรูสูชุมชนและ

สังคม โดยการนําความรูรวมกับสิ่งที่มีอยูในชุมชนมาพัฒนา และสรางมูลคา และการชวยเหลือ เพื่อสรางความเขมแข็ง และ
ยั่งยืนใหแกชุมชนและสังคม ในการเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม ดังเชน โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ ชุด Success 
Together การแสดงถึงการเขาไปเปนสวนหนึ่งของชุมชนโดยการเขาไปพัฒนาและชวยเหลือ ดวยการใชความคิดสรางสรรค
จากนักศึกษาและถายทอดสูยังชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแปรรูปผลิตภัณฑในการเพิ่มมูลคา และการเพิ่มรายไดจาก
ของที่มีอยูในพื้นที่ โดยการแสดงออกถึงการที่มหาวิทยาลัยจะอยูเคียงขางชุมชนเพื่อพัฒนาไปดวยกัน 

 ค. การใหอยางสรางสรรคและการแบงปนสูสังคม  
 การใหอยางสรางสรรค การสรางสรรคความคิดในการใหจากอาชีพของตนเอง โดยการสรางสรรคสังคม การนํา

ความรูในดานนิเทศศาสตรดานสื่อสารมวลชน ถายทอดไปยังเยาวชนเพื่อสรางการเรียนรูจริงในการทํางานของนิเทศศาสตร 
การคิดสรางสรรคในการเห็นคุณคาและมูลคาของทุกสิ่งที่สามารถใหคุณคาไดเทาเทียมกับสิ่งที่ตองใชความสิ้นเปลือง การ
ใหอยางสรางสรรค การถายทอดประสบการณการความรูทางการศึกษา กับประสบการณทํางานเพื่อถายทอดและใหแก
สังคม การแบงปนสังคม การรูจักให รูจักเสียสละ ใหดวยความเต็มใจใหเพื่อชวยเหลือผูอื่น การใชความรู และวิชาชีพใน
การศึกษาตอบแทนและชวยเหลือสังคม การชวยเหลือผูปวยโดยไมหวังถึงสิ่งตอบแทน เพราะชีวิตคนมีคามากกวาสิ่งอื่นใด 
ผลประโยชนไมใชสิ่งสําคัญ แตการใหและการแบงปนความรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนสิ่งที่ชวยสรางสรรคสังคมไดดี
ที่สุด ไมจําเปนตองคิดเหมือนคนอื่น คิดใหแตกตาง ๆ และรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีใหแกสังคม ดังเชน ชุด Creating giving & 
Sharing Society ที่แสดงออกถึงการใหอยางสรางสรรคและการแบงปนสูสังคม 

 ง. จิตอาสา 
 จิตอาสา หรือการแสดงออกถึงความเสียสละ จิตอาสา การที่ผูคนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ

มากกวาตนเอง นั่นหมายถึงวา ทุกคนตอง มีการใหมากกวาการรับ เพราะสิ่งเหลานี้ ถาสามารถปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนได
ตระหนัก  สังคมยอมไดรับแตความสุขอยางแนนอน คําวา จิตอาสา จึงมีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษยโดย
สวนรวมการปลูกฝงความสํานึกกับบุคคลตาง ๆ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมหรือสาธารณะจะเปนการสราง
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คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป  สิ่งเหลานี้เปนเรื่อง
ที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคน   "จิตอาสา" จึงมีความสําคัญใน            การปลูกจิตสํานึกใหผูคนรูจัก การเสียสละ การรวม
แรงรวมใจ  รวมมือในการทําประโยชนเพื่อสังคมและสวนรวม การใหทั้งเพื่อนมนุษย และสิ่งแวดลอม ดังเชน โฆษณาเพื่อ
การประชาสัมพันธ ชุด Success Together ชุด Creating giving & Sharing และชุด Why sharing Society ที่เปนการแสดงออก
ของคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีการเสียสละ และคํานึงถึงสังคมสวนรวม 

 1.2 ความหมายจากจิตวิทยาของสีท่ีสื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ก. ความหมายจากจิตวิทยาของสีของความเปนธรรมชาติ 

 สีที่มีผลตอมนุษยในทางจิตวิทยา เนื่องจากการรับรูของมนุษยที่มีตอสีตางๆ นั้นจะไดมาจากประสบการณที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยตรง และอีกสวนจะไดมาจากการอบรมบมเพาะทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จากการพิจารณาพบวา 
โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทั้ง 7 ชุด ใชสีของความเปนธรรมชาติเปนพื้นหลังทั้งหมด โดยกําหนดใหเปนลักษณะของ
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ สีของตนไม ทองฟา ทะเล แมน้ํา และภูเขา  ผูสรางสรรคตองการใหผูชมโฆษณารับรูถึง
ความความเปนธรรมชาติ เปนการใชสีในการแสดงออกทางเรื่องราวของความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนชนบท ความ
สดใสสดชื่น ที่สามารถสัมผัสและรับรูถึงธรรมชาติไดโดยตรง 

 1.3 การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ท่ีสื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 ก. การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่พ้ืนที่ โดยการใชการจัดภาพขนาดภาพ Big Close-Up Shot (BCU) แสดงถึงความ

ใกลชิด 
 การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคมของโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศน

ทั้ง 7 ชุด ใชลักษณะการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ โดยการใชการจัดภาพขนาดภาพ Big Close-Up Shot (BCU) เปนการใช
ขนาดภาพที่ชวยตอกย้ําการกําชับความหมายของการแสดงออกทางการสื่อสาร โดยมักเนนภาพที่แสดงใหเห็นตัวบุคคล
ต้ังแตชวงไหลขึ้นไป ทําใหเกิดความใกลชิด ผูชมสามารถรับรูการสื่อความหมายทางอารมณของนักแสดงไดอยางเดนชัด 
ทั้งยังเปนการเนนใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่ถาย บังคับสายตาใหผูชมสนใจในสิ่งที่ตองการใหรับรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาพของใบหนาที่แสดงออกถึงความประสบความสําเร็จ ความสุข ที่แสดงออกทางรอยยิ้ม สีหนาและแววตาของนักแสดง 

 1.4 ความหมายจากจิตวิทยาของแสงที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 งานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนไดมีกระบวนการสรางความหมายที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยการความหมายจากจิตวิทยาของแสงที่สามารถทําใหรับรูและเขาใจในตัวของเนื้อหาโฆษณา ทั้งนี้ผลการวิจัย
พบวา ความหมายจากจิตวิทยาของแสงที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม สามารถจําแนกได 2 ประเด็นดังนี้ 

 ก. การใชแสง High Key แสดงถึงการไดรับโอกาส และความสุข 
 การใชแสง High Key หมายถึง การใชแสงสวางในการแสดงบรรยากาศที่สดชื่น แจมใส  ความกระตือรือรนใน

การให และการแบงปนอยางสรางสรรค รวมถึงความสุขจากสิ่งที่ไดกระทําในการใชแสงที่ใหความสวางแกบุคคลและสิ่งที่
อยูในฉากสวางทั้งหมด ทําใหเกิดเงานอย มุงใหเกิดความหวัง การไดรับโอกาส ความสุข ซึ่งในโฆษณาทุกชุดจะใชแสง 
High Key ในภาพจบของโฆษณา เพราะจะแสดงถึงความสําเร็จ และความสุข จากการปฏิบัติในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

 ข. การใชแสง Low Key แสดงถึงความอางวาง เศรา ความสูญเสีย การรอคอย 
 การใชแสง Low Key หมายถึง การใหแสงเฉพาะที่ เนนบางสวนของฉากใหมีความสวางสวนที่เหลือของฉากจะ

เปนเงาเขม มุงใหเกิดความอางวาง เศรา ความสูญเสีย การรอคอย และความหวัง เปนการใชแสงในการลําดับเรื่องถึง
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อุปสรรคในการรอคอยในบางสิ่ง เพื่อตองการแคความหวังที่จะไดจากผูที่มีน้ําใจ ที่จะสามารถชวยเหลือตนเอง และบานเกิด 
ชุมชนได และการใชแสงในการทําใหรูสึกถึงความหดหู รอเพียงแคแสงสวางมาชวยในการสองทาง เปนการเลาเรื่องเพื่อ
นําไปสูการแสดงออกทางการรับผิดชอบตอสังคม 

 1.5 การแสดงออกของอารมณภาพที่สื่อถึงความปติสุข 
 การแสดงออกของอารมณภาพที่สื่อถึงความปติ คือ ความสุข ความสําเร็จ ที่ผลสรุปของโฆษณาประชาสัมพันธทุก

ชุดไดแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยการเริ่มตนจากอารมณความรูสึกถึงความหวัง การรอคอย และการไดรับ
โอกาส รวมถึงความภาคภูมิใจการนําโอกาสที่ตนเองไดรับมาชวยเหลือผูอื่นตอไป หรือจากภาพโฆษณาใหอารมณ
ความรูสึกถึงความสําเร็จ การชวยเหลือ และการใหผูอื่นจากความรูลึกทางการศึกษาสูการปฏิบัติ และการสรางสรรคสังคม 
คิด ทํา และสรางสรรคสังคมสูสํานึกเพื่อสังคม การแสดงอารมณของภาพโฆษณาแตละภาพ ภาพที่แสดงถึงความภูมิใจ จาก
การเรียนรูในหองเรียนสูการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสัมผัสประสบการณจริง การเนนอารมณความรูสึกของการใหและการ
แบงปน การแสดงออกทางความชวยเหลือ ความคิดดีๆ ใหอารมณความรูสึกถึงความสําเร็จ การชวยเหลือ และการใหผูอื่น 
การรูจักการเสียสละที่จะเปนผูใหมากกวาการเปนผูรับ การใหแกมนุษย การใหกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการใหแกสังคมและ
สวนรวมการให 

2. คุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนท่ีสื่อถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ในการรับรูของบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษา 

คุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ที่ดีที่สุดในการรับรูของบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษา มีคุณลักษณะ 7 ขอ ดังตอไปนี้ 

 2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความสามัคคี 
คุณลักษณะของบัณฑิตสะทอนผานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

(CSR) ที่แสดงความสามัคคี เพราะในการทํางานตองใชความสามัคคี ตางคนตางที่มา แตตองมาทํางานรวมกัน ตองมีความ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีจะกอใหเกิดความสําเร็จ และเกิดประโยชนตอสังคม 

 2.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความเสียสละ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ดีตองเริ่มจากการเสียสละ การเสียสละตนเองเพื่อนึกถึงสังคมสวนรวม การศึกษาเรียนรู

เพื่อนําสิ่งที่ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองกลับมาชวยเหลือกับผูที่ไมไดรับโอกาสในทุกๆ ดานการเสียสละจะผลักดันใหเกิดสิ่ง
ที่ดีงามขึ้นในสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อใครหลายๆคนที่รอการชวยเหลืออยูขางหลัง การทุมเททั้งกายและใจเพื่อสวนรวม 
ถือวาเปนคุณลักษณะของบัณฑิตตองเสียสละเพื่อสวนรวม การทําเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมคํานึงถึงสิ่งตอบแทน  

2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีการชวยเหลือพัฒนาบานเกิด ชุมชน และสังคม 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ดีตองเริ่มจากการรักในความเปนตนเอง รักบานเกิดของตนเอง การคํานึงถึงภูมิลําเนาที่

เปนถิ่นเกิด และคํานึงถึงเปนอันดับ เริ่มตนจาการชวยเหลือจากคนรอบๆและใกลตัว เพื่อใหไดรับโอกาส และความเทาเทียม
ในสังคม และนําไปสูการพัฒนาไปยังชุมชนโดยรอบ และตอยอดดวยการพัฒนาสังคม การแสดงออกของสถาบันการศึกษา
ที่เขาไปมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหบัณฑิตไดเรียนรู และคํานึงถึงสังคมสวนรวม 

 2.4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่รูจักการใหและการแบงปน 
การแบงปน ความรู ประสบการณ และการสรางอาชีพ รวมถึงการสรางความเข็มแข็งใหแกชุมชนและสังคมอยาง

ยั่งยืน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต สรางใหชุมชนมีการพัฒนา เรียนรูในทุกดาน
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รอบตัว และการแบงปนที่ใหดวยความเต็มใจ การใหกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ถือวาเปนการชวยเหลือสังคมและแสดงใหเห็น
ถึงคุณลักษณะบัณฑิตของสถาบันอยางชัดเจน 

2.5 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรคและบูรณาการ 
การบูรณาการ ทั้งความรู ประสบการณและการเปนผูให มอบใหแกสังคม สรางสรรค สิ่งที่ดีเพื่อชวยเหลือสังคม 

พัฒนาสังคมใหเกิดความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น การนําความรูที่ไดจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงประสบการณใน
การฝกฝนและนําไปพัฒนาบานเกิดและชุมชน การตอยอดความรูเพิ่มมูลคา การมองไปขางหนา เพื่อการพัฒนาในสิ่งที่มีอยู
ในมือใหเกิดมูลคา และเพิ่มรายไดใหแกชุมชน รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ในปจจุบันที่ทันสมัยมาก ๆ นํามาใชใหถูกวิธี 
นํามาพัฒนาตอยอดการเพิ่มมูลคา การสรางคุณธรรมใหกับสังคม รวมถึงการใชในการสื่อสารเพื่อประโยชนสวนรวม
ความคิดที่แตกตาง ความคิดที่โดดเดน ที่แสดงออกมาและเปนความสรางสรรคที่จะกอใหเกิดประโยชนแกสังคม 

2.6 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีจิตอาสา 
การมีจิตใจที่เผื่อแผใหแกผูอื่น การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมดีๆ หรือชวยเหลือสังคม จิตอาสา หรือการแสดงออก

ถึงความเสียสละ จิตสาธารณะ หรือจิตอาสา การที่ผูคนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะมากกวาตนเอง นั่น
หมายถึงวา ทุกคนตอง มีการใหมากกวาการรับ เพราะสิ่งเหลานี้ ถาสามารถปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก  สังคม
ยอมไดรับแตความสุขอยางแนนอน คําวา จิตสาธารณะ จึงมีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษยโดยสวนรวมการ
ปลูกฝงความสํานึกกับบุคคลตาง ๆ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมหรือสาธารณะจะเปนการสรางคุณธรรม 
จริยธรรม ใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป  สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
จากภายในกายของคน   "จิตสาธารณะ" มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกใหผูคนรูจัก การเสียสละ การรวมแรงรวมใจ  
รวมมือในการทําประโยชนเพื่อสังคมและสวนรวม การใหทั้งเพื่อนมนุษย และสิ่งแวดลอม เปนการแสดงออกของ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีการเสียสละ และคํานึงถึงสังคมสวนรวม โดยเปนตัวอยางในการปฏิบัติกับบัณฑิตในปจจุบัน 

 2.7 คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความมุงม่ันตั้งใจ 
ความมุงมั่นตั้งใจ ในการกระทําในทุกๆสิ่งที่ต้ังใจ และมีเปาหมายที่ชัดเจน ต้ังใจในการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 

ลงสูการปฏิบัติ รวมถึงการตั้งใจในการใหและการชวยเหลือสังคม ความมุงมั่นตั้งในการกระทําในทุกๆ สิ่ง จะกอใหเกิด
ความคิดที่สรางสรรคและดีงาม และกอใหเกิดการประสบความสําเร็จ และการพัฒนาสังคม 

 
5. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

1. นอกจากการศึกษาการับรูของบุคลากรฝายแนะแนวทางการศึกษาตอคุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่สะทอนผาน
โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธทางโทรทัศนที่สื่อถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในอนาคตควรมีการสัมภาษณผูที่ผลิต
โฆษณาเพื่อการประชาสมัพันธ เพื่อใหเกิดการบูรณาการองคความรูเขาดวยกันในการสรางสรรคผลงาน 

2. ควรมีการศึกษาในการใชแนวคิดหรือกลยุทธใหม ๆ ในการสื่อสารผานทางสื่อ เพื่อมีบทบาทในการแสดงตัวตน
ของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงตอคุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาในสวนของผูรับสารที่มีผลตอภาพลักษณ และการตัดสินใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
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การเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบรกิารสายการบนิ  
ของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)  ของ สมาชิก Royal Orchid Plus 

MEDIA EXPOSURE, PERCEPTION, AND DECISION MAKING OF ROYAL ORCHID PLUS MEMBER  
TOWARD THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เปนหนึ่ง สุภารัตนสิทธ์ิ 1 ดวงทิพย เจริญรุกข เผ่ือนโชติ 2 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
และมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารการใหบริการ การรับรูขอมูลการใหบริการ และการ
ตัดสินใจใชบริการสายการบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ของสมาชิก Royal Orchid Plus ใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมสมาชิก Royal Orchid Plus โดยใชวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการทดสอบสมมติฐานใชสถิติวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) พรอมกับประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
for Windows 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนมาเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 33-37 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี 
และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท และมีจุดประสงคในการเดินทางคือทองเที่ยว
สวนตัว ในดานการเปดรับ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขอมูลขาวสารการใหบริการ จากสื่อ
ประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนครั้งคราว โดยมีการเปดรับจาก http://www.thaiairways.com 
มากที่สุด ในดานการรับรู พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจขอมูลและรายละเอียดจากสื่อประชาสัมพันธของ
สายการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในประเด็นตางๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และในดานการตัดสินใจ
พบวากลุมตัวอยาง มีการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การเปดรับ, การรับรู, การตัดสินใจ, การบินไทย 
 

Abstract 
 

This quantitative research has been conducted to investigate media exposure, perception and decision making of 
Royal Orchid Plus members toward THAI Airways International Public Company Limited. Questionnaire is used as a 
research instrument. 400 Royal Orchid Plus members are purposively investigated as a sampling group at this research. 
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The statistics methods used as scoring criteria for analyzing data are percentage, mean, and standard deviation. The 
correlation coefficient of Pearson (Pearson’s product moment correlation) is used for examining the hypotheses. The 

SPSS computer software package is employed for the results evaluation. 
The results showed that majority of samples were female and the average age was between 33-37 years old. Most 

of them graduated at a level of bachelor’s degree and have been working as office employees. Their incomes were mainly 
more than 50,000 baht per month. The main purpose of traveling was personal pleasure. The exposure information result 
from the public relations media of THAI Airways International Public Company Limited indicated that the group of 
samples sometimes exposed to public relations media of THAI Airways International Public Company Limited via 
http://www.thaiairways.com. In the aspect of perception of information, the group of samples showed the medium level 
of perception from the public relations media of THAI Airways International Public Company Limited. Additionally, the 
decision making presented with a high level. 
 
KEYWORDS: MEDIA EXPOSURE, PERCEPTION, DECISION, THAI AIRWAYS 

 
1. บทนํา 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินกิจการในดานการบิน
พาณิชยในประเทศ และระหวางประเทศ ในฐานะสายการบินแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนบริษัทรัฐวิสาหกิจของชาติ ที่
ดําเนินกิจการแขงขันกับสายการบินตางประเทศ ในธุรกิจการบินโลก และเปนรัฐวิสาหกิจที่สามารถทํากําไรตอเนื่องอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งในดานดานการบริการ ความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย ตลอดจนเผยแพรวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และเอกลักษณของประเทศไทย สูสายตาชาวโลกอยางตอเนื่อง โดยบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงคใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมสมาชิก 
Royal Orchid Plus ซึ่งเปนกลุมผูโดยสารที่ใหความไววางใจในการใชบริการสายการบินของบริษัทอยางตอเนื่อง บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) จึงจัดใหมีระบบสมาชิก Royal Orchid Plus ขึ้น เพื่อตอบแทนดวยสิทธิพิเศษในลักษณะตางๆ โดย
ใชการสะสมไมลจากการเดินทาง เพื่อนําไปใชแลกเปนของรางวัลหรือยกระดับช้ันการเดินทาง ดวยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกันของสมาชิก Royal Orchid Plus นี้ ทําใหเกิดพฤติกรรมในการเปดรับสื่อ การเลือกรับรูขอมูล
ขาวสารจากสื่อตางกัน ซึ่งทั้งการเปดรับสื่อและการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อนี้ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการ
บินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  จากการศึกษาทฤษฎีประชากรศาสตรของ เบเรลสัน และสไตเนอร (อางถึง
ในมณฑกาญจน วิจิตรสกลธ, 2552) พบวา ความแตกตางลักษณะทางประชากรศาสตรนั้น มีผลตอกระบวนการคิดหรือ
ไตรตรองขอมูลที่จะเปดรับ เชน ผูรับสารที่มีการศึกษาสูงจะมีการคิดวิเคราะหและมีกระบวนการในการกลั่นกรองขาวสารที่
ตนจะรับมากกวาผูที่มีการศึกษานอย ปจจัยทางประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
จึงมีอิทธิพลตอผูรับสาร โดยแตละคนมีทัศนคติ ภูมิหลังที่แตกตางกันออกไป จึงมีการเปดรับ หรือ รับรู สารนั้นๆ แตกตาง
กันไปดวย  

การเปดรับสื่อในดานตางๆ ของสมาชิก Royal Orchid Plus นับไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการตัดสินใจใช
บริการกับ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลาย ที่บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) เลือกใชเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารเกี่ยวกับสายการบินไปยังกลุมเปาหมายนั้น สงผลใหผูรับสารที่เปน
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กลุมเปาหมายไดรับรูเกี่ยวกับขอมูลของสายการบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับ
ชองทางการเปดรับสื่อของผูรับสารวาขอมูลขาวสารที่ไดมานั้นสรางความเขาใจหรือเกิดการรับรูขอมูลการใหบริการ กับ
ผูรับสารมากนอยเพียงใด ซึ่งตามแนวคิดของ Klapper (อางถึงในธีระพล ทวมชุมพร, 2541) ไดกลาววา มนุษยมีแนวโนมที่
จะเปดรับขาวสารหรือเลือกใชสื่อบางชนิด ซึ่งมีการเผยแพรขาวสารนั้นๆ ที่ตรงกับทัศนคติของตน ซึ่งมีขั้นตอนในการเลือก
เปดรับขอมูลขาวสาร (Selectivity Process) คือ การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) การเลือกใหความสนใจ (Selective 
Attention) และ การเลือกรับรูและตีความหมาย  (Selective Perception) ดังนั้นการมุงศึกษาความแตกตางทาง
ประชากรศาสตรของสมาชิก Royal Orchid Plus นี้ จึงสามารถนําไปอธิบายปจจัยดานการเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจ
ใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สมาชิก Royal Orchid plus 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความพึงพอใจ และการใชประโยชนในการสื่อสารผาน
ระบบเครือขายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของ นิชดา เตรียมชัยศรี (2542) พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารผานระบบเครือขาย Intranet ตางกันไป สงผลให
ดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจและมุงศึกษาเรื่อง การเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบริการ 
สายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สมาชิก Royal Orchid plus เนื่องจากสายการบินของบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) มีความแตกตางจากสายการบินอื่นๆ และยังคงไดรับความนิยม แมจะมีทางเลือกของการเดินทางดวยสาย
การบินตนทุนต่ําก็ตาม ประกอบกับผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสายการบิน ของบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) โดยการศึกษาถึงรูปแบบของสื่อที่บริษัทฯ ใชในการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย โดย
การศึกษาจากความถี่ในการเปดรับสื่อของผูรับสารที่เปนสมาชิก Royal Orchid Plus เพื่อนํามาซึ่งการศึกษาเรื่องการรับรู
ขอมูลการใหบริการของผูรับสารที่มีตอสายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และนํามาสูขั้นตอนการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งจะไดทราบถึงการเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบริการสายการบินของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ของสมาชิก Royal Orchid Plus และสามารถนํามาเปนขอมูลในการบริหารและจัดการสื่อประชาสัมพันธ เพื่อให
เขาถึงเปนกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการจากสื่อ

ประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 
2. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการรับรูขอมูลการใหบริการ จากสื่อประชาสัมพันธ ของบริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 
3. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) แตกตางกัน 
4. การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูขอมูลการใชบริการของสมาชิก Royal Orchid Plus จากสื่อ

ประชาสัมพันธของบริษัทการบนิไทย จํากัด (มหาชน) 
5. การเปดรับมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสายการบิน สมาชิก Royal Orchid Plus จากสื่อ

ประชาสัมพันธของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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ขอบเขตการวิจัย  
1. กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมสมาชิก Royal Orchid Plus ที่มีการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ

ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต้ังแตเดือน มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2555 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรม การเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ของกลุมสมาชิก Royal Orchid Plus 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ ใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบทดสอบในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Validity)  โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวไปให ดร.ดวงทิพย เจริญรุกข เผื่อนโชติ อาจารยที่ปรึกษา 
และคุณจิรัชญา ศิริภูล ตําแหนงหัวหนาฝายประชาสัมพันธ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) โดยเปนการตรวจสอบความชัดเจน 
เหมาะสม และเที่ยงตรง ในดานการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาความเชื่อมั่นจากการ
คํานวณเฉพาะสวนชุดคําถามที่วัดตัวแปรเปนคาคะแนน (ระดับการเปดรับ ระดับการรับรู) โดยนําไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง 20 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แลวหาคาสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (Coefficient of Alpha) ของ
เครื่องมือวัด เมื่อผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน และขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข หลัง
การปรับแก จึงนําแบบทดสอบที่มีความสมบูรณไปใชในการแจกจริง ซึ่งแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 สวน คือ 1) คําถาม
ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจุดประสงคใน
การเดินทาง จํานวน 6 ขอ 2) คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการในเปดรับสื่อประชาสัมพันธสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 18 ขอ 3) คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรูขอมูลการใหบริการ และรายละเอียดจากสื่อ
ประชาสัมพันธ สายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แบงเปน 5 สวนยอย สวนละ 10 ขอ รวมเปน 50 ขอ 4) 
คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ขอ และ 5) การ
วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

กลุมตัวอยางในการวิจัย ผูวิจัยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเจาะจงไปที่ผูใชบริการที่มี
สถานภาพการเปนสมาชิกของสายการบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีกลุมตัวอยางคือกลุมสมาชิก Royal 
Orchid Plus ทุกระดับ (Royal Orchid Plus, Royal Orchid Plus ระดับ Silver, Royal Orchid Plus ระดับ Gold และ Royal 
Orchid Plus ระดับ Platinum) รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน จากนั้นกําหนดเกณฑในการใหคะแนน และนําไปวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรปู SPSS for Windows  

สถิติที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใชคาสถิติรอยละ(Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอ
ขอมูลดวยตารางเพื่ออธิบายขอมูล ลักษณะทางประชากรศาสตร การเปดรับสาร การรับรูขอมูลการใชบริการ และการ
ตัดสินใจใชบริการของสมาชิก Royal Orchid Plus 2) วิเคราะหขอมูลอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
แตละขอ ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1-3 คือการวิเคราะหขอมูลโดยหาความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี t-test และการ
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วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) สวนสมมติฐานขอที่ 4 และ 5 ใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) 
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
ดานประชากรศาสตร ผลจากการศึกษาดานการสํารวจลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามพบวากลุม

ตัวอยางเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.3 เพศชาย มีจํานวน 131 คน คิดเปน
รอยละ 32.8 สวนใหญมีอายุระหวาง 33 – 37 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
เปนจํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 โดยมีอาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัท จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 และ
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 บาท เปนจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.0  

สวนที่ 2 พฤติกรรมการในเปดรับสื่อประชาสัมพันธสายการบินของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ดานการเปดรับสื่อประชาสัมพันธสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ย 

2.61 ซึ่งหมายความวา มีการเปดรับสื่อประชาสัมพันธสายการบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนครั้งคราว โดย
แบงเปนการเปดรับขอมูลขาวสารการใหบริการจากสื่อบุคคล มีคาเฉลี่ย 2.78 ในสวนนี้มีการเปดรับสื่อฯ จากเพื่อนหรือ
เพื่อนรวมงานมากที่สุด การเปดรับขอมูลขาวสารการใหบริการจากสื่อเฉพาะกิจ มีคาเฉลี่ย 2.66 ในสวนนี้มีการเปดรับสื่อฯ 
จาก http://www.thaiairways.com มากที่สุด การเปดรับขอมูลขาวสารการใหบริการจากสื่อมวลชน มีคาเฉลี่ย 2.56 ในสวนนี้
มีการเปดรับสื่อฯ จากหนังสือพิมพมากที่สุด และการเปดรับขอมูลขาวสารการใหบริการจากสื่ออินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 2.41 
ในสวนนี้มีการเปดรับสื่อฯจากเว็บไซตสนทนาเฉพาะกลุม เชน facebook และ twitter มากที่สุด 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการรับรูขอมูลการใหบริการ และรายละเอียดจากสื่อประชาสัมพันธสายการบินของ บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 
ดานการรับรูขอมูลการใหบริการ และรายละเอียดจากสื่อประชาสัมพันธ สายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลที่ถูกตอง คิดเปนคาเฉลี่ย 45.29 โดยแบงเปน 5 สวน คือ            1) ขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับขาวสารของการบินไทย มีคาเฉลี่ยรวม 61.0 ในสวนนี้กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลฯที่ถูกตองมากที่สุด วาบริษัทการ
บินไทยฯ มีรานเบเกอรี่ช่ือวา Puff & Pie จํานวน 376 คน คิดเปนรอยละ 94.0          2) ขอมูลดานลักษณะการใหบริการ 
(Product) มีคาเฉลี่ยรวม 53.12 ในสวนนี้กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลฯที่ถูกตองมากที่สุดวาตราสัญลักษณของบริษัทการ
บินไทยฯ ประกอบดวย 3 สี คือ สีทอง สีมวง และสีชมพู มีลักษณะคลายดอกจําป จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 88.8  3) 
ขอมูลดานราคาการใหบริการ (Price) มีคาเฉลี่ยรวม 33.88 ในสวนนี้กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลฯที่ถูกตองมากที่สุด วา
ผูโดยสารที่เดินทางกับสายการบินไทยสามารถแจงความประสงคขออาหารพิเศษไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม มีจํานวนมาก
ถึง 261 คน คิดเปนรอยละ 65.3 4) ขอมูลดานสถานที่ใหบริการ (Place) มีคาเฉลี่ยรวม 39.29 ในสวนนี้กลุมตัวอยางมีการ
รับรูขอมูลฯ ที่ถูกตองมากที่สุด วาสายการบินของบริษัทการบินไทยมีหองจําหนายบัตรโดยสาร ที่การบินไทยสํานักงาน
ใหญ ถนนวิภาวดี จํานวน 339 คน คิดเปนรอยละ 84.8  และ 5) ขอมูลดานการสงเสริมการขาย (Promotion) มีคาเฉลี่ยรวม 
38.91 ในสวนนี้กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลฯที่ถูกตองมากที่สุด วามีการจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษในเทศกาล
ตางๆ ทั้งเสนทางในประเทศและระหวางประเทศ มีจํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 80.8 
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สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ดานการการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวาในภาพรวมกลุม

ตัวอยางมีการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 
โดยเหตุผลอันดับ 1 ที่ทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจใชบริการสายการบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) คือ ดาน
ราคาเหมาะสมกับการบริการและความสะดวกสบายที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.98 อันดับ 2 คือ มีการใหบริการและการอํานวย
ความสะดวกหลายดาน มีคาเฉลี่ย 3.95 อันดับ 3 คือ เปนสายการบินที่มีมาตรฐาน สากลมีเสนทางการบินครอบคลุมทุก
เสนทาง มีคาเฉลี่ย 3.94 อันดับ 4 คือ มีสถานที่จําหนายบัตรโดยสาร / จุดจําหนายสินคา / ชองทางการใหบริการที่สะดวก
เหมาะสม และหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 3.53 และอันดบั 5 มีการสงเสริมการขายที่คุมคา มีคาเฉลี่ย 3.15  

สวนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ของ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยในแตละเดือน และจุดประสงคการเดินทางแตกตางกัน มีการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สวนใหญแตกตางกัน แตลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในดานอายุ และ
จุดประสงคในการเดินทางแตกตางกัน มีการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมสมาชิกจะมีการเปดรับขอมูลดานใดดานหนึ่ง ซึ่งขอมูล
ดังกลาวนั้นเปนขอมูลที่กอใหประโยชนแกสมาชิกอยูแลว ดังนั้นไมวากลุมเปาหมายจะมีชวงอายุหรือจุดประสงคในการ
เดินทางที่แตกตางกันไป จึงไมสงผลใหมีการเปดรับขอมูลขาวสารตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการรับรูขอมูลการใหบริการ จากสื่อประชาสัมพันธ ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยในแตละเดือน และจุดประสงคการเดินทางแตกตางกัน มีการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สวนใหญไมแตกตางกัน แตลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในดาน
รายไดเฉลี่ยในแตละเดือน แตกตางกัน มีการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมสมาชิกมีรายไดตอเดือนคอนขางสูงจึงสงผลใหเกิดชองทางในการรับรูไดมาก 
เมื่อเกิดชองทางในการรับรูไดมากกลุมเปาหมายจึงมีทางเลือกมากตามไปดวย โดยสามารถเลือกที่จะรับรูขอมูลที่เปน
ประโยชนตอตนเองมากที่สุด หลังจากไดเปรียบเทียบขอมูลในดานตางๆ แลว 

สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยในแตละเดือน และจุดประสงคการเดินทางแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) สวนใหญแตกตางกัน แตลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในดานอายุและระดับการศึกษา 
มีตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
เปนกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี มีชวงอายุ 33-37 ป และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท แสดงใหเห็นวา
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กลุมเปาหมายไมไดเปนกลุมคนที่ทํางานที่เพิ่งจบการศึกษา โดยพิจารณาจากรายไดตอเดือนที่คอนขางสูง ดังนั้น อายุและ
ระดับการศึกษา จึงไมมีผลตอการตัดสินใจตอการตัดสินใจใชบริการ 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลรวมการทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของสมาชิก Royal Orchid Plus กับ
การเปดรับ การรับรู และการตัดสินใจใชบริการ สายการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะทางประชากรของ
สมาชิก Royal Orchid Plus 

การเปดรับ การรับรู การตัดสินใจ 

เพศ แตกตางกัน ไมแตกตางกัน แตกตางกัน 

อายุ ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

ระดับการศึกษา แตกตางกัน ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

อาชีพ แตกตางกัน ไมแตกตางกัน แตกตางกัน 

รายไดเฉล่ียในแตละเดือน แตกตางกัน แตกตางกัน แตกตางกัน 

จุดประสงคในการเดินทาง ไมแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แตกตางกัน 

 
สมมติฐานที่ 4 การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรูขอมูลการใชบริการของสมาชิก Royal Orchid Plus จากสื่อ

ประชาสัมพันธของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Sig. = 0.000 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงสามารถสรุปไดวา ยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย กลาวคือ พฤติกรรมการเปดรับกับการรับรู ของสมาชิก Royal Orchid Plus จากสื่อประชาสัมพันธของ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกัน หมายความวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มากเทาใด จะยิ่งสงผลตอการรับรูขอมูลการใหบริการ จากสื่อ
ประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มากขึ้น ดวยเหตุผลที่วารายละเอียดของขอมูลขาวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธของบริษัทการบินไทยฯ แตละประเภทสามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิก Royal Orchid Plus ไดในระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้เปนเพราะสื่อประชาสัมพันธของบริษัทการบินไทยฯ มีเปาหมายในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
สมาชิก Royal Orchid Plus ซึ่งในสื่อประชาสัมพันธของบริษัทการบินไทยฯ นั้นมีเนื้อหาหลากหลาย และเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอสิทธิประโยชนที่สมาชิก Royal Orchid Plus ควรจะไดรับ จึงสงผลใหสมาชิก Royal Orchid Plus เกิดความ
พึงพอใจไมมากก็นอย   (r = 0.363) 

สมมติฐานที่ 5 การเปดรับมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ของสมาชิก Royal Orchid Plus จาก
สื่อประชาสัมพันธของบริษัท 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Sig. = 0.000 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.01 จึงสามารถสรุปไดวา ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย กลาวคือ พฤติกรรมการเปดรับกับการตัดสินใจ ของสมาชิก Royal Orchid Plus จากสื่อประชาสัมพันธ
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกัน หมายความวา กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการเปดรับขอมูล
ขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มากเทาใด จะยิ่งสงผลในการตัดสินใจใชบริการสาย
การบินของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มากขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา สมาชิก Royal Orchid Plus ไดเปดรับขอมูล
ขาวสารซึ่งเปนรายละเอียดที่ตรงกับความตองการของสมาชิก Royal Orchid Plus ผานสื่อประชาสัมพันธของบริษัทการบิน
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ไทย จํากัด (มหาชน) จะเกิดการจัดเก็บและเรียบเรียงขอมูลเอาไวหากมีขอมูลใดที่ตรงกับความตองการหรือวัตถุประสงค 
เชน มีต๋ัวโดยราคาพิเศษในเสนทางที่ตองการ ก็จะนําขอมูลที่ไดสะสมเอาไวนั้น มาประมวลผลเพื่อตัดสินใจหาทางเลือกที่
เหมาะสม โดยการมีสถานภาพเปนสมาชิกนั้น แมวาจะมีบางขอมูล เชน ขอมูลดานราคาที่สงผลใหตัวเลือกนั้นเปนตัวเลือกที่
ดีกวา แตการเลือกเดินทางดวยสายการบินซึ่งมีผลตอบแทนในระยะยาวจึงยังคงเปนทางเลือกที่ทําใหกลุมสมาชิกตัดสินใจ
ใชบริการตอไป  (r = 0.249) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลรวมการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ความสัมพันธระหวาง การรับรู การตัดสินใจ 

การเปดรับ สัมพันธกัน สัมพันธกัน 
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 ------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ      
 

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความคิดสรางสรรค วิธีการนําเสนอและการตอบสนองของ
ผูชมที่มีตอภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง”ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนคือ เริ่มจากการวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรโฆษณาฯ ดังกลาว จากนั้น
ศึกษาการตอบสนองของผูชมโดยนําผลการวิเคราะหเนื้อหามาสรางเปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลจาก นักเรียนมัธยมตน 
นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา คนทํางาน และผูเกษียณอายุ กลุมละ 30 คน รวม 150 คน โดยใหตอบแบบสอบถามหลังจาก
การฉายภาพยนตรโฆษณาใหชม  ผลการวิจัยพบวา 

           ความคิดสรางสรรคที่ปรากฏเดนชัดในภาพยนตร ไดแก การบอกลักษณะสินคาดวยการบรรยายโวหาร การ
เสนอภาพสินคาขณะใช   ในดานวิธีการนําเสนอพบการนําเสนอที่เนนอารมณ   เรียงลําดับตามเหตุการณ และนําเสนอแนว
สมจริง ในดานจุดจูงใจพบวา มีการใชแบบผสมผสานเหตุผลและอารมณ           

           สําหรับการตอบสนองของผูชมพบวา ภาพยนตรที่ใชการบรรยายโวหารเลาเรื่อง  เปรียบเทียบ  โดยนําเสนอ
เหตุผล การสาธิต มีการใชแอนนิเมชั่น และใชจุดจูงใจแบบผสมผสานไดรับการตอบสนองจากผูชมในดานความรูที่ไดรับ
จากภาพยนตร 

           ภาพยนตรที่ใชการแบบบรรยายโวหารเลาเรื่อง  นําเสนอแบบเนนเหตุผล อธิบายดวยการแสดงจริง และใชจุดจูง
ใจแบบผสมผสาน ไดรับการตอบสนองดานความชอบและการแนะนําตอ 

          ภาพยนตรที่ใชการแบบบรรยายโวหารเลาเรื่อง แสดงปญหา  โดยนําเสนอแบบเนนอารมณ  ลอเลียนดวยการ
แสดงจริง และใชจุดจูงใจแบบผสมผสาน ไดรับการตอบสนองดานการปฏิบัติตาม 

 
คําสําคัญ  : ความคิดสรางสรรค, วิธีการนําเสนอ, การตอบสนอง, โฆษณาสงเสริมสังคม 
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Abstract 
 

  The objective of this research is to explore creativity, presentation and audience’s response to public service 
advertising series “Live together with Porpeang Life” of Thai Health Promotion Foundation. The two-stage of research 
procedure is used; firstly, a content analysis of advertisement is conducted. Then, the audience responses to the 
advertisement are studied by collecting data from questionnaire developed from the content analysis. Five sample groups 
are explored, which comprising of secondary student, high-school student, university students, working people, and 
retired people. Each group consisted of 30 people, totaling 150 people. The questionnaire is distributed among sample 
group after they finished watching the advertisement. 

The research findings are as follows; 
The creativity shows clearly in the advertisement series, such as using functional name, narrative language, 

and product in use. The presentations are emphasized in emotional style, with vignettes structure and realistic 
presentation. In addition, the research finds that there is a usage of combination of rational and emotion appeals. 

For audience’s responses, the research finds that the advertisement, which applying creative presentation 
using narrative language and comparison by applying rational style and demonstration through animation with 
combination of appeal, are responded as a more knowledgeable.  

The advertisement which applying narrative language, presenting in a rational style, narrating the story 
through live action and combination of appeal are responded more in fondness and recommendations.   

Finally, the advertisement which applying narrative language to indicate problems, with a presentation in 
emotional style, through satire of live action and combination of appeal are responded as a more behavioral effect. 

 
KEYWORDS: CREATIVITY, PRESENTATION, RESPONSE, PUBLIC SERVICE ADVERTISING 

 
1. บทนํา 
             ในปพ.ศ.2550  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมมือกับเอเจนซี่โฆษณา  บริษัทผูผลิต

โฆษณาและผูกํากับช้ันนํารวมเปนพันธมิตรในการออกแบบพัฒนาและผลิตสื่อเพื่อการรณรงคในประเด็นสุขภาวะยั่งยืน
ดวยวิถีชีวิตพอเพียงสําหรับออกอากาศทางโทรทัศน   ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน  ดวยวิถีชีวิต
พอเพียง” มีความนาสนใจ เพราะเปนการรวมมือกันในหลายภาคสวนเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ  80  พรรษา  โดยไดรับความรวมมือจากผูมีช่ือเสียงในวงการโฆษณาและ
ภาพยนตรเปนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

             ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน  ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” มีความแตกตางกับภาพยนตร
โฆษณาเพื่อหวังผลทางธุรกิจทั่วไปแตเปนภาพยนตรโฆษณาเชิงรณรงคที่มิไดหวังผลทางธุรกิจแตหวังในการอธิบายในเชิง
สรางสรรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติในทางที่ดีที่จะทําใหประชาชนชาวไทยซึ่งอยูใตรมพระบารมีของ
พระองคมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิตานทานในการเปลี่ยนแปลงได    ในการจัดทําโครงการดังกลาวสามารถมุงหวังใหผูชมได
เขาใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น  มีการตีความและอธิบายความหมายรวมทั้งแนวทางปฏิบัติจากการที่มีหลายคน
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คิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องเขาใจยาก   แตคณะผูจัดทํา  ผูกํากับ  ทีมงานรวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดพยายามยุบรวมความหมายวิธีการปฏิบัติจากที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม      

             จากความโดดเดนและความนาสนใจรวมทั้งความสําคัญของภาพยนตรโฆษณาดังกลาว   ผูวิจัยสนใจศึกษาใน
แนวความคิดสรางสรรค    วิธีการนําเสนอภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด  “สุขภาวะยั่งยืน  ดวยวิถีชีวิตพอเพียง”  ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)รวมทั้งการตอบสนองของผูชม  เมื่อไดรับชมสื่อโฆษณาสงเสริม
สังคม แลวมีความเขาใจในสื่อและเรื่องราวของโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง”อยางไรเพื่อ
นําผลที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาและเปนขอมูลในการผลิตภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมเพื่อสนับสนุนภาคีตางๆที่มี
อยูมากมายมายภายใตหนาที่ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งหนวยงานและองคกรที่
มีโครงการจัดทําสื่อเพื่อสาธารณประโยชนตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
             ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนวิธีการวิจัยแบบ 2 ขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

เปนการวิเคราะหภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคม 8 เรื่องคือ1) เรื่อง “เกษตรประณีต”   2) เรื่อง “นมแม”  3) เรื่อง “Happy 
Workplace”     4) เรื่อง “ชุมชนเปนสุข”    5) เรื่อง“สมุนไพรไทย”   6) เรื่อง“ยุทธการพอเพียง”   7) เรื่อง“ผักปลอดสารพิษ”  
8) เรื่อง“ออกกําลังกาย” โดยมีเครื่องมือในการวิจัยคือ คูมือในการวิเคราะหเนื้อหา (Coding Manual) เปนคูมือที่อธิบาย
ความหมายและรายละเอียดของประเด็นที่ตองการวิเคราะห   แบบลงรหัส (Coding Sheet) สําหรับการวิเคราะหตามประเด็น
ที่ตองการวิเคราะหวามีการใชความคิดสรางสรรคและวิธีการนําเสนออยางไรในแตละเรื่อง แลวนําผลมาสรางแบบสอบถาม  
ในขั้นตอนการวิเคราะหผูรับสารโดยมีกลุมตัวอยางไดแกกลุมที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมที่ 2 นักเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุมที่ 3 นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุมที่ 4 วัยทํางานและกลุมที่ 5 วัยเกษียณอายุซึ่งมีอายุ 
55 ปขึ้นไป  โดยมีเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ( Questionnaire )ใชคําถามเกี่ยวกับเรื่องในการตอบสนองดาน
ความรู  การตอบสนองความชอบ  การตอบสนองในดานแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในดานความคิด
สรางสรรคและวิธีการนําเสนอที่ปรากฏอยูในภาพยนตรโฆษณา  โดยผูวิจัยใชกรอบแนวคิดรูปแบบจําลองการประมวล
ขอมูล/ความรู (Information processing Model) เปนโครงรางแบบสอบถาม 

             การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดําเนินการโดยนัดหมายกลุมตัวอยางแตละกลุมที่ยืนยันในการใหความรวมมือ
ในการดําเนินการวิจัย ณ สถานที่ที่สะดวกไดแก หองประชุม หองเรียนจากนั้นจัดฉายภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด 
“สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” ทีละเรื่องตามลําดับ   เมื่อจบ 1 เรื่องจะหยุดเพื่อใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและ
ทําตามขั้นตอนแบบนี้จนครบทั้งหมด 8 เรื่อง   แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายคุณลักษณะตัวแปรโดยใชการหาคารอยละ การแจกแจง
ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
             การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรุปจากผลการวิจัยความคิดสรางสรรค  วิธีการนําเสนอและการตอบสนองของผูชม

ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ความคิดสรางสรรคของภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะย่ังยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” 
 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 
             ความคิดสรางสรรคในการใช วัจนภาษา (Verbal  Language) พบวาอันดับที่หนึ่ง ใชแบบบอกลักษณะเกี่ยวกับ

สินคา  (Functional  Name) มีจํานวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100.00 อันดับที่สองไดแก  แบบบรรยายโวหารหรือแบบ
เลาเรื่อง  (Narrative  Copy)  และแบบบอกวิธีทํา  (How-to-Copy)  มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ 4 เรื่องเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 
50.00 อันดับที่สามไดแกคําบรรยายใตภาพ (Caption) และแบบสนทนา  (Dialogue  Copy) มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ 2 เรื่อง
เทาๆ กันคิดเปนรอยละ 25.00  อันดับที่สามไดแกแบบภาพและคําบรรยายใตภาพ (Illustration-Caption Copy) แบบมีพยาน 
(Testimonial  Copy) และแบบตลก (Humorous Copy) มีจํานวนอยางละ 1 เรื่องเทาๆ กันคิดเปนรอยละ 12.50  

             ความคิดสรางสรรคในการใช อวัจนภาษา ( Non- Verbal  Language ) พบวาอันดับที่หนึ่งใชเครื่องหมายการคา  
(Logo) และเสียงประกอบ (Sound Effects)  มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ  8 เรื่องคิดเปนรอยละ  100.00  อันดับที่สองไดแก  
ตัวอักษร  (Typography) และดนตรี  (Music)  มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ  7 เรื่องเทาๆ กันคิดเปน  รอยละ 87.50 อันดับที่สาม
ไดแก ภาพสินคาที่กําลังถูกใช  (Product-in-Use)     การแสดงภาพที่เปนผลของการใช  (Results) และการแสดงภาพสีหนา
ของผูใชที่มีความพอใจในสินคา (Users) มีจาํนวนทั้งสิ้นอยางละ 6 เรื่องเทาๆ กันคิดเปนรอยละ  75.00  อันดับที่สี่ไดแกภาพ
ของบุคคลที่ใชสินคา  (Testimonial) จํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50.00  อันดับที่หา ไดแกการแสดงบางสวนที่เดนๆ ของ
สินคา (Product  Features) และ สี  (Color) มีจํานวน 3 เรื่องเทากัน คิดเปนรอยละ 37.50  อันดับที่หก ไดแกภาพที่มีแตสินคา
อยางเดียว (Product Alone) ภาพที่แสดงถึงปญหาที่เกิดขึ้นกอนการใชสินคา (problems) และการจัดภาพ (Layout) มีจํานวน 
2 เรื่อง เทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 25.00 อันดับที่เจ็ด ไดแกภาพโฆษณาที่นําเอาสินคาของคูแขงมาวางเคียงขางเพื่อใหเกิดการ
เปรียบเทียบ  (Side  by  Side) และ ที่วาง (White  Space) มีจํานวนอยางละ 1 เรื่องเทากัน คิดเปนรอยละ 12.50  

จากผลการวิเคราะหเนื้อหาในดานความคิดสรางสรรคที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน  
ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง” สามารถสรุปเปนตารางแสดงผลไดดังนี้ 

 
ตารางที่1 ตารางแสดงผลการวิเคราะหเนื้อหาในดานความคิดสรางสรรค ที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคม

ชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง”  
 

ความคิด
สรางสรรค 

ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะย่ังยืน ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง” 
 

 เกษตร
ประณีต 

 

นมแม  
 

Happy 
Workplace 

 

ชุมชน
เปนสุข 

 

สมุนไพร
ไทย 

 

ยุทธการ
พอเพียง 

 

ผักปลอด
สารพิษ 

 

ออก
กําลังกาย 
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วัจนภาษา 

การบรรยาย
โวหารเลา
เรื่อง 

การสนทนา 
 

การสนทนา 
 

การบรรยาย
โวหารเลา
เรื่อง 

การบรรยาย
โวหารเลา
เรื่อง 

การสนทนา 
 

การให
เหตุผล 

 

คําบรรยายใต
ภาพ 
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อวัจนภาษา 

ภาพสินคามา
เปรียบเทียบ 

 

สีหนาของ
ผูใชที่มีความ

พอใจ 

สีหนาของ
ผูใชที่มีความ

พอใจ 

ภาพสินคา
กําลังถูกใช 

ปญหากอนใช
สินคา 

ภาพปญหา
กอนใชสินคา 

 

แสดงผลของ
การใช 

 

สวนที่เดน
ของสินคา 
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สวนที่ 2 วิธีการนําเสนอของภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะย่ังยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” 
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)” 
             จากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ของภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถี

ชีวิตพอเพียง”ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้ง 8 เรื่อง โดยใชกรอบแนวคิดที่นําเสนอใน
บทที่ 2 มาเปนกรอบในการวิเคราะห   พบวามีการใชวิธีการนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายสามารถสรุปไดดังนี้  

              วิธีการนําเสนอในดานการใช รูปแบบและลีลา (Style and Tone)  
              พบวาใชวิธีการนําเสนอในดานการใช รูปแบบและลีลา (Style and Tone) ที่มากที่สุดคือรูปแบบและลีลา(Style 

and Tone) แบบเนนอารมณ (Emotion) มีจํานวนทั้งสิ้น  6 เรื่องคิดเปน  รอยละ 75.00 อันดับที่สองไดแก เกินจริง  
(Exaggerated ) และจินตนาการ (Fantasy) มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ  4  เรื่องเทาๆกัน คิดเปนรอยละ  50.00และอันดับที่สาม
ไดแกเนนเหตุผล(Rational) ความตลกขบขัน (Humorous) และสมจริง (Realistic) มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ 3 เรื่องเทาๆ กัน 
คิดเปนรอยละ 37.50  

              วิธีการนําเสนอในดานการใช แบบโครงราง (Structure)  
              พบวาใชวิธีการนําเสนอแบบโครงราง (Structure) แบบชุดภาพเหตุการณเรียงตอกัน (Vignettes) มีจํานวน

ทั้งสิ้น 6 เรื่องคิดเปนรอยละ 75.00 อันดับที่สองไดแกเรื่องราวแสดงการเปรียบเทียบ (Comparison) มีจํานวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 25.00  

             วิธีการนําเสนอในดานการใช แบบแผนการนําเสนอ (Format)  
             พบวาใชวิธีการนําเสนอในดานการใช แบบแผนการนําเสนอ (Format) ที่พบมากที่สุดคือแบบแผนการนําเสนอ 

(Format) แบบนําเสนอสินคาเพียงลําพัง (Product Presentation) การสรางตัวแทนความคิด (Personification) และการใช
อุปมาอุปไมยและสัญลักษณ (Analogy)  มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ  8 เรื่องเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 100.00  อันดับที่สองไดแก  
การใช ผู แสดง (Presenter) มี จํ านวนทั้ งสิ้ น   7  เ รื่ อ ง  คิด เปนร อยละ   87.50  อันดับที่ ส ามได แก  การอธิบาย 
(Explanatory/Product in Use) การทรมานสินคาหรือการสาธิตเกินจริง (Torture Test/ Dramatization) และเรื่องราว (Story) 
มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ  4  เรื่องเทาๆกัน คิดเปนรอยละ  50.00  อันดับที่สี่ไดแกความไววางใจ(Demonstrator Faith) มี
ผูบรรยาย (People/Narration) และเรื่องลอเลียน (Satire) มีจํานวนอยางละ 3 เรื่องเทาๆกัน  อันดับที่หาไดแกการสาธิตเชิง
เปรียบเทียบ (Side by Side /  Comparative) การแสดงปญหา/ความตองการ (Show the  Problem /Need) การแสดงปญหา
ของคนอื่น (Show the    Problem With Other )และเสี้ยวหน่ึงของชีวิต (Slice of Life) มีจํานวน อยางละ 2 เรื่อง เทาๆกันคิด
เปนรอยละ 25.00 อันดับที่หกไดแกแสดงทางเลือกที่ตลกขบขัน(Show the Problem /Need) นําเสนอดวยเพลง (Musical) 
และการนําเสนอแบบรองรําทําเตน (Production Number) จํานวน อยางละ 1  เรื่องเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 12.50  

           วิธีการนําเสนอในดานการใชเทคนิคการผลิต (Production Techniques)   
           พบวาใชวิธีการนําเสนอในดานการใชเทคนิคการผลิต (Production  Techniques) ที่มากที่สุดคือ เทคนิคพิเศษ 

(Special  Effects) ในดานมุมมองภาพตางๆ (Optical and Image) และการตัดตอ (Editing) มีจํานวนทั้งสิ้นอยางละ  8 เรื่อง
เทาๆกันคิดเปนรอยละ  100     อันดับที่สองไดแกการใชเทคนิคการแสดงจริง (Live Action)ในแบบแนวสมจริง (Live 
Look)  มีจํานวนทั้งสิ้น  7  เรื่อง คิดเปนรอยละ  87.5        อันดับที่สามไดแกผสมผสาน(Combination) ในดานเทคนิคอนิ
เมชั่น (Animation) มีจํานวนทั้งสิ้น  4 เรื่อง คิดเปนรอยละ  50  อันดับที่สี่ไดแกเทคนิคพิเศษ(Special  Effects )ในดานภาพ
ลวงตา (Optical  Illusions) จํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 37.50    อันดับที่หาไดแก เทคนิคอนิเมชั่น (Animation) ในดาน
ตัวอักษร (Typographic) จํานวน 2 เรื่อง เทากับเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟฟก (Computer Graphics) คิดเปนรอยละ 25.00    
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อันดับที่หกไดแก เทคนิคการแสดงจริง (Live Action)ในดานแนวอนาคตหรือยอนยุค (Futuristic /Historical) เทคนิคอนิ
เมชั่น ( Animation) ในดานเรื่องราวการตูน (Cartoon Story) การแทนความหมาย (Interpretation) การใชภาพนิ่งเคลื่อนไหว  
(Moving Stills) การใชวัตถุ 3 มิติ ( 3-Dimention) และเทคนิคพิเศษ (Special  Effects ) ในดานเทคนิคฟลม (Film  Speeds  
and Directions) จํานวนอยางละ 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.50  

              วิธีการนําเสนอในดานการใช จุดจูงใจ (Appeal) 
               พบวาใชวิธีการนําเสนอในดานการใช จุดจูงใจที่ผสมผสานระหวางการใชดานเหตุผลและอารมณ 

(Combining   Rational and Emotional Appeals) รวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100.00  
               จากผลการวิเคราะหเนื้อหาในดานวิธีการนําเสนอที่ปรากฏในภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะ

ยั่งยืน  ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง” สามารถสรุปเปนตารางแสดงผลไดดังนี้ 
                            
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะหเนื้อหาในดาน วิธีการนําเสนอที่เดนๆและปรากฏในภาพยนตรโฆษณาสงเสริม

สังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง”  
วิธีการ
นําเสนอ 

ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง” 

เกษตร
ประณีต 

นมแม Happy 
Workplace 

ชุมชนเปน
สุข 

สมุนไพร
ไทย 

ยุทธการ
พอเพียง 

ผักปลอด
สารพิษ 

ออกกําลัง
กาย 

รูปแบบ 
ลีลา  

เนนเหตุผล 
 

เนนอารมณ
สมจริง 

ตลกขบขัน 
 

เนนเหตุผล 
 

ตลกขบขัน 
เนนเหตุผล 

เนนอารมณ 
ตลกขบขัน 

เนนอารมณ เกินจริง 

แบบโครง
ราง  

เรื่องราว
เปรียบเทียบ 

เรียงตอกัน 
จนจบ 

เรื่องราว 
เปรียบเทียบ 

เรียงตอกัน 
จนจบ 

เรียงตอกัน 
จนจบ 

เรียงตอกัน 
จนจบ 

เรียงตอกัน 
จนจบ 

เรียงตอกัน 
จนจบ 

แบบ
แผนการ
นําเสนอ  

สาธิต
เปรียบเทียบ 

เรื่องลอเลียน สาธิต
เปรียบเทียบ 

การอธิบาย 
 

การอธิบาย 
เรื่องลอเลียน 
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สวนที่ 3  การตอบสนองของผูชมภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะย่ังยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” 
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)”                      
               จากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 5 กลุม จํานวน 150 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเปน

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูทํางานประจํา และผู
เกษียณอายุ จํานวนกลุมละ 30 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามที่กําหนด       เปนเพศชายจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 
51.33 และเพศหญิงจํานวน 73 คน   คิดเปนรอยละ 48.67      มีอายุระหวาง 10 – 20 ปมากที่สุดจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 
46.00 รองลงมาไดแก อายุระหวาง 21 – 30 ป อายุ 56 ปขึ้นไปเทากันจํานวน  30 คน คิดเปนรอยละ 20.00  อายุระหวาง 31 – 
40 ปจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.67 และอายุระหวาง 41 – 55 ปนอยที่สุดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.33 
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               จากการศึกษาการตอบสนองในดานความรู  ความชอบและแนวโนมพฤติกรรมหลังจากชมภาพยนตรโฆษณา
สงเสริมสังคมสามารถสรุปเปนตารางแสดงผลไดดังนี้ 

ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลการตอบสนองในดานความรู ความชอบและแนวโนมพฤติกรรมหลังจากชมภาพยนตร
โฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง”  

ภาพยนตรโฆษณาสงเสริมสังคม 

ชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง” 
ระดับ 
ความรู 

(คาเฉลี่ย) 

ระดับ 
ความชอบ 
(คาเฉลี่ย) 

แนวโนมดานพฤติกรรม 

ปฏิบัติตาม
แนนอน

(คน) 

(รอยละ) 

การแนะนํา
ตอ(คน) 

(รอยละ) 

1.เรื่อง เกษตรประณีต มากที่สุด 

(4.60) 

มากที่สุด 

(3.50) 

92 
(61.33) 

135 
(90.00) 

2.เรื่อง นมแม มากที่สุด 

(4.07) 

มาก 

(3.14) 

80 
(53.33) 

132 
(88.00) 

3เรื่อง .Happy  Workplace มากที่สุด 

(4.47) 

มากที่สุด 

(3.23) 

100 
(66.67) 

137 
(91.33) 

4.เรื่อง ชุมชนเปนสุข  มาก 

(3.85) 

มากที่สุด 

(3.59) 

119 
(79.33) 

144 
(96.00) 

5.เรื่อง สมุนไพรไทย มากที่สุด 

(4.23) 

มากที่สุด 

(3.26) 

127 
(84.67) 

142 
(94.67) 

6.เรื่อง ยุทธการพอเพียง มาก 

(3.93) 

มากที่สุด 

(3.23) 

88 
(58.67) 

129 
(86.00) 

7.เรื่อง ผักปลอดสารพิษ มากที่สุด 
(4.21) 

มาก 

(3.00) 

112 
(74.67) 

142 
(94.67) 

8.เรื่อง ออกกําลังกาย มาก 

(3.31) 
มาก 

(2.91) 

109 
(72.67) 

141 
(94.00) 

หมายเหตุ : ระดับความรู 0-5 คะแนน, ระดับความชอบ 0-4 คะแนน  
                 แนวโนมพฤติกรรมจากจํานวนกลุมตัวอยาง (n) =150 

 

               จากผลการวิเคราะหความคิดสรางสรรค   วิธีการนําเสนอและผลการตอบสนองผูวิจัยสรุปไดวาภาพยนตร
โฆษณาสงเสริมสังคมชุด “สุขภาวะยั่งยืน ดวยวิถีชีวิตพอเพียง”ที่มีการตอบสนองในดานความรู   ดานความชอบและดาน
แนวโนมพฤติกรรมอยางโดดเดนมีผลจากการใชความคิดสรางสรรค และวิธีการนําเสนอสรุปไดดังนี้ 

               การตอบสนองของผูชมพบวาภาพยนตรที่ใชความคิดสรางสรรคแบบบรรยายโวหารเลาเรื่อง ภาพสินคา
เปรียบเทียบ  ดานวิธีการนําเสนอแบบเนนเหตุผล การสาธิตเรื่องราวเปรียบเทียบ   ดวยเรื่องราวการตูนและจุดจูงใจแบบ
ผสมผสาน ไดรับการตอบสนองในดานความรูมากวาเรื่องอื่น    ภาพยนตรที่ใชความคิดสรางสรรคแบบบรรยายโวหารเลา
เรื่อง ภาพสินคาที่กําลังถูกใช  ดานวิธีการนําเสนอแบบเนนเหตุผล เรื่องเรียงตอกันจนจบ ใชการอธิบาย  การแสดงจริงและ
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จุดจูงใจแบบผสมผสาน ไดรับการตอบสนองในดานความชอบและการแนะนําตอมากวาเรื่องอื่น    ภาพยนตรที่ใชความคิด
สรางสรรคแบบบรรยายโวหารเลาเรื่อง ภาพแสดงปญหากอนใชสินคา  ดานวิธีการนําเสนอแบบเนนอารมณ เรื่องเรียงตอ
กันจนจบ  เรื่องลอเลียนดวยการแสดงจริงและจุดจูงใจแบบผสมผสาน ไดรับการตอบสนองในดานการปฏิบัติตามมากกวา
เรื่องอื่น 

 
4.อภิปรายผลการวิจัย 
               จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถพิจารณาในประเด็นตางๆไดดังนี้ การใชวัจนภาษา นิยมใชการบรรยาย

ลักษณะเดนๆ เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการใชการบรรยายแบบเลาเรื่องผสมผสานกับการบอกวิธีทํา
เพื่อใหเขาใจในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชนเดียวกับ    Baldwin (1989) (อางถึงใน เฉลิมพล จันทรขจร, 2547:171) 
กลาววา การนําเสนอที่ตัวสินคาเปนการสรางพลังใหกับภาพยนตรโฆษณาไดเปนอยางดีรวมกับการประกอบกับอีกหลายๆ 
รูปแบบในการใชในภาพยนตรโฆษณา สวนการใช อวัจนภาษา หากสังเกตการใชจะเห็นวามีการใชอยางหลากหลายรูปแบบ
มากกวาเพราะในการใช อวัจนภาษา ผูผลิตสามารถนําไปใชไดอยางไมจํากัดซึ่งแลวแตความถนัดของผูกํากับผนวกกับ
เนื้อหาของภาพยนตรโฆษณาดวย 

               วิธีการนําเสนอในดานการใชรูปแบบและลีลา (Style And Tone) นิยมใชรูปแบบในดานรูปแบบเนนอารมณ  ( 
Emotion ) ที่ใชมากเปนอันดับที่หนึ่งเพราะการใชรูปแบบที่เนนอารมณสามารถทําใหผูบริโภคมีความประทับใจไดงายและ
ผลที่ตามมาคือการที่จะสามารถเปนที่จดจําไดดียิ่งขึ้น      ซึ่งนักโฆษณาจําเปนที่จะตองสรางความแตกตางในดานอารมณ
หรือความรูสึกโดยผานการนําเสนออารมณ  ความรูสึก ทั้งของผูบริโภคกลุมเปาหมายและผูใหบริการใหมีความชัดเจนและ
แตกตางจากตราสินคาอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค Frazer (1983)(อางถึงใน เฉลิมพล  จันทรขจร, 2547:156 )   

               วิธีการนําเสนอในดานการใช แบบโครงราง (Structure) นิยมใชแบบโครงรางที่เปนชุดเหตุการณเรียงตอกัน 
(Vignettes) เพราะการใชวิธีการนี้เปนการนําเสนอที่เปนรูปแบบที่มีบทสรุปไดในตอนเดียวสามารถสรางความเชื่อมั่นไดดี
และเปนรูปแบบพื้นฐานที่เขาใจไดงาย (Albert C. Book,1996:31)  

               วิธีการนําเสนอในดานการใช แบบแผนการนําเสนอ (Format) ใชการนําเสนอและมีแบบแผนการนําเสนออีก
หลายรูปแบบเพราะผูกํากับแตละคนมีลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นการทํางานของผูกํากับแตละคนยอมไดรับ
ความรูที่เปนแบบฉบับเฉพาะที่มีความลึกซึ้ง (เขมภัทธ พัชรวิชญ,2548:113) 

               วิธีการนําเสนอในดานการใช เทคนิคการผลิต (Production Techniques) ผูกํากับสวนมากใชเทคนิคการแสดง
จริง (Live Action) ในแนวสมจริง (Live Look) ซึ่งมีผลทําใหผูชมไดเห็นภาพเหตุการณที่เหมือนเกิดขึ้นจริงๆ   เขมภัทธ พัช
รวิชญ (2548:112) กลาววา การใชการเลาเรื่องใหงายและใชเทคนิคภาพที่ดูงายเพื่อที่จะสื่อสารกับคนดูไดงาย   

               วิธีการนําเสนอในดานการใชจุดจูงใจ (Appeals) นิยมใชรูปแบบในดานการใชจุดจูงใจนิยมใชจุดจูงใจที่
ผสมผสานระหวางการใชดานเหตุผลและอารมณ (Combining Rational and Emotional Appeal) เพราะสามารถมีผลตอ
ทัศนคติในทางบวกของผูชมไดดีที่สุด 

               จากการศึกษาผูรับสาร พบวากลุมตัวอยางเขาใจและมีความชอบในสารโฆษณาแตไมสามารถปฏิบัติตามได 
สามารถวิเคราะหไดวา  สารโฆษณาที่ผูผลิตมีเนื้อหาที่ครบถวนสมบูรณในการสื่อสารทําใหผูชมเกิดความรูมีความชอบตอ
ความคิดสรางสรรคและวิธีการนําเสนอ  ในดานการตอบสนองที่มีตอภาพยนตรนั้น บริบททางสังคมหรือสิ่งแวดลอมของมี
ผลตอแนวโนมในการปฏิบัติตามของผูชมภาพยนตรโฆษณา ซึ่งอาจมาจาก  ความแตกตางและขอจํากัดในหลายๆ ดานดังที่  
Hawkins, Best & Coney (1995) อางถึงใน (สิปณัฐ สําเริง, 2545 :89) กลาววาความเชื่อของผูบริโภคนอกจากจะแตกตางไป
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ตามบุคคลและสถานการณแลว แรงจูงใจ (Motivation) บุคลิกลักษณะ (Personality) กลุมอางอิง (Reference group) และ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Condition) ลวนเปนผลสําคัญที่ทําใหผูบริโภคแตละคนถึงแมจะมีความเชื่อเดียวกันอาจเกิด
การตอบสนองทางดานอารมณที่แตกตางกัน 
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การศึกษาบทบาทของการโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอดัลมในละครซิทคอม 
ตอการเปล่ียนแปลงทัศนคตขิองผูบริโภค 

THE POTENTIAL ROLE OF ADVERTISING PRODUCTS, SOFT DRINKS  
IN SITUATION COMEDY CHANGES ATTITUDES IN CONSUMER. 

 
โศรดา  ม่ันแน1  และ ผศ.ดร.จันทิมา เขียวแกว2 

1นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชานิเทศศาสตรการตลาด  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2ผูอํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

----------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

“การโฆษณาแฝง” เปนเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงสินคาน้ําอัดลมดวย แต
ขอควรระวังของการโฆษณาแฝง คือ รูปแบบหรือวิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงตองไมสรางทัศนคติไมดีใหกับผูบริโภค 
ดังนั้น ในบทความนี้จงึศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของวิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกัน 3 วิธี คือ 
การใชภาพอยางเดียว การใชเสียงอยางเดียว และการใชทั้งภาพและเสียง ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภควาแต
ละวิธีมีบทบาทตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคหรือไม อยางไร ซึ่งผลการศึกษา แบงได 2 สวน โดยสวน
แรก คือ ปจจัยที่มีผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียดและมี
โอกาสในการคิดขยายละเอียดอยูในระดับปานกลาง และความสามารถในการคิดขยายรายละเอียดอยูในระดับมาก สวนการ
โนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดอยูในระดับปานกลางเหมือนกันจากวิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงทั้ง 3 วิธี สวนที่สอง คือ 
แนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พบวา วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงทั้ง 3 วิธีสงผลใหกลุมตัวอยางมีแนวโนมทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผานทางสายหลัก (Central Route) เหมือนกันทั้ง 3 วิธี สําหรับสมมติฐานพบวา วิธีการนําเสนอ
โฆษณาแฝงที่แตกตางกัน และปจจัยแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียด ปจจัยความสามารถในการคิดขยายรายละเอียด 
ปจจัยโอกาสในการคิดขยายรายละเอียด มีผลตอการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน และ พบวา วิธีการ
นําเสนอโฆษณาแฝงที่แตกตางกันและปจจัยแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียด ปจจัยความสามารถในการคิดขยาย
รายละเอียด ปจจัยโอกาสในการคิดขยายรายละเอียด และปจจัยการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง 

    
คําสําคัญ : วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลม, ปจจัยที่มีผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ, ทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 

Abstract 
 

“Product Placement”  as a marketing communication tool that has been increasingly popular. These include soft 
drinks with. But be aware of the potential advertisers format or method of delivery is not a passive attitude is not good for 
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the consumer, so in this article to learn about. The role of the soft goods delivery latency to different third approach is 
Visual - Only Placement. Audio - Only Placement. And Visual - Audio Placement. With the changing attitudes of 
consumers as a way to influence the direction of change in consumer attitudes and how the results of this study can be 
divided into two parts, the first part is a factor that affects the direction of the change in attitude that sample. Incentives 
for people to have the opportunity to consider the details and the details are moderate. And the ability to think at a high 
level to detail. The incline to think the profile is moderately common methods of delivery latency and the third method, 
the second is likely direction of change in the attitude that the delivery latency of the three methods, the sample is likely. 
Direction of change in attitudes over the Main (Central Route) the same for all three methods showed that the hypothesis. 
How different delivery latency. The motivation to consider the details. Factors can be found in the details. The 
opportunity to consider the details. Affect persuasion to think the details are different, and the delivery latency to 
different ideas and motivation for the details. Factors can be found in the details. The opportunity to consider the details. 
And factors that influence the growth profile. Likely to affect the direction of the change in attitude. 

 
KEYWORDS : METHOD PRESENTATION PRODUCT PLACEMENT CATEGORY AERATED SOFT DRINK, 

FACTORS AFFECTING ATTITUDE CHANGE DIRECTION, THE DIRECTION OF ATTITUDE 
CHANGE 

 
1. บทนํา 

การโฆษณาแฝง (Product Placement) เปนเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดตัวหนึ่งที่ปจจุบันผูผลิตรายการ
โทรทัศน รวมถึงเจาของสินคาและบริการนิยมใชเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิผลที่สามารถสรางความตระหนักรู, ความเขาใจ, 
ความรูสึกหรือทัศนคติ และสามารถทําใหเกิดแนวโนมการเกิดพฤติกรรมการซื้อได   

 น้ําอัดลมเปนสินคาประเภทหนึ่งที่นิยมใชการโฆษณาแฝง เพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดดานเวลาการโฆษณาที่รัฐบาล
กําหนดและขอจํากัดดานการโฆษณาอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร จึงทําใหสินคาประเภทน้ําอัดลมเลือกโฆษณาผาน
การโฆษณาแฝง อีกทั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการจดจํารูปลักษณของสินคา สรางความคุนเคยกับสินคา และสงผลดานการระลึก
ถึงไปสูบริโภคเมื่อซื้อสินคาจริง 

 แมวาการโฆษณาแฝงสามารถชวยใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคา ทําใหระลึกถึงตราสินคา และยังสงผลดานการ
ระลึกถึงไปสูผูบริโภคเมื่อซื้อสินคาจริง  แตสิ่งที่ตองระวัง คือ การนําเสนอโฆษณาแฝงดวยวิธีตางๆ ตองไมเดนชัดและนา
รําคาญจนผูบริโภครูสึกถูกยัดเยียดหรือเอาเปรียบจากการโฆษณา ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปใน
ทิศทางที่ไมดี เพราะเมื่อเกิดทัศนคติไมดียอมทําใหเกิดพฤติกรรมไมดีตามมา  

 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติสามารถเกิดไดจากหลายปจจัย เชน ประสบการณที่บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล หรือ
สถานการณ ซึ่งกอใหเกิดทัศนคติในตัวบุคคลจากการที่ไดพบเห็น คุนเคย หรือทดลอง และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิผลจากการโฆษณาแฝงทําใหทราบวา วิธีการนําเสนอแตละวิธีมีประสิทธิผลตอกลุมผูบริโภคที่ตางกัน โดยจากการ
สํารวจความคิดเห็นของผูชมที่มีตอการรับชมโฆษณาแฝงในละครประเภทซิทคอมดานการจดจําโฆษณาแฝง พบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 35.3 จําไดเพราะเห็นภาพและเสียง รอยละ 26.3 จําไดเพราะเห็นภาพ รอยละ 22.5 จําไดเพราะเห็นเสียง และ
รอยละ 16.0 จําไดเพราะเห็นตัวอักษร (สิริวรรณ กะสินธุรัมย, 2551) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติสามารถเกิดขึ้นได



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 910 

จากแนวโนมการคิดขยายรายละเอียดของขอมูล (Elaboration Likelihood Model) ประกอบดวย การคิดขยายรายละเอียดผาน
ทางสายหลัก (Central Route) หรือผานทางรอบนอก (Peripheral Route) โดยปจจัยที่มีผลตอทิศทางในการคิดขยาย
รายละเอียด ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานความสามารถ ปจจัยดานโอกาส และปจจัยการโนมนาว ไดอีกดวย  

 เมื่อเปรียบเทียบการสรางและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแตละแบบ พบวา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติผานแนวโนมการ
คิดขยายรายละเอียดของขอมูล หรือ จากทฤษฎีแนวโนมการคิดขยายรายละเอียด (Elaboration Likelihood  Model) สามารถ
หาขอสรุปเปนลําดับขั้นไดอยางชัดเจน (De Pelsmacker and other, 2004) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษาผานทฤษฎีนี้เปน
หลัก โดยมุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภควาการโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมดวยวิธีการนําเสนอ
โฆษณาแฝงที่แตกตางกัน 3 วิธี คือ การใชภาพอยางเดียว (Visual - Only Placement) การใชเสียงอยางเดียว  (Audio - Only  
Placement) และ การใชภาพและเสียง (Visual - Audio Placement) วิธีการนําเสนอแตละวิธีมีบทบาทตอทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคแตกตางกันหรือไม อยางไร   

  
2. อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทกลุมตัวอยางเดียว (Single - Subject 

Design) โดยใชการทดลองในรูปแบบ A - B - A Design เนื่องจากผูวิจัยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนกลุม
ตัวอยางไดรับตัวแปรทดลอง (สิ่งทดลอง) เรียกวาชวง “Baseline Period” และชวงที่ใหตัวแปรทดลอง (สิ่งทดลอง) เรียกวา
ชวง “Treatment Period” (ประยุกตจากปริวัตร เขื่อนแกว, 2554: 18) ดังรูปที่ 1 

 
        O1+2 (1)                       X1  O1+2 (2)  X2  O1+2 (2)  X3  O1+2 (2) 

Baseline Period                  Treatment Period 
A                     B 

 
รูปท่ี 1 แสดงการทดลองในรูปแบบ A - B - A Design 

 
 จากรูปที่ 1 โดย X คือ ตัวแปรทดลอง (สิ่งทดลอง) การวิจัยครั้งนี้ คือ X1 - วิธีการนําเสนอดวยการใชภาพอยางเดียว 

X2 - วิธีการนําเสนอดวยการใชเสียงอยางเดียว X3 - วิธีการนําเสนอดวยการใชภาพและเสียง และ O คือ ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เคยดูละครซิทคอมและมีอายุระหวาง  
15-19 ป  ซึ่งชวงอายุดังกลาว  ตรงกับกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3-6 รวมทั้ งหมด  209,337 คน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากจํานวนของประชากรทั้งหมดไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอยางรอยละ 95 ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ดังนั้น ตองใช
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน  

 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยมีวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) ดังนี้ 
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 1. ทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Sampling) และทําการสุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ดวยวิธีการจับสลากเพื่อเลือกเขตที่จะเขาไปเก็บขอมูลจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพจากทั้งหมด 50 
เขตใหเหลือจํานวน 4 เขต ไดแก เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตดินแดง และเขตจตุจักร 

 2. ทําการสุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากแบบสุมเลือกแลวไมใสคืน 
(Sampling without Replacement) จากเขตทั้ง 4 เขต เพื่อเลือกโรงเรียนที่จะเขาไปเก็บขอมูล ไดแก โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตา
ราม โรงเรียนทิวไผงาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนเซนตจอหน 

 3. ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใหแตละโรงเรียนมีกลุมตัวอยางรวมโรงเรียนละ 100-
110 คน แบงเปนกลุมตัวอยาง 35-40 คนตอกลุมและตอการทดลอง 1 ครั้ง 

 การสรางและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางสิ่งทดลองเพื่อใชในการศึกษา ไดแก วิดีทัศนการโฆษณาแฝงสินคาประเภท

น้ําอัดลมดวยวิธีการนําเสนอที่ตางกัน 3 วิธี และสรางเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามในการเก็บขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางสิ่งทดลองเพื่อใชในการศึกษา ไดแก วิดีทัศนการโฆษณาแฝงสินคาประเภท

น้ําอัดลมดวยวิธีการนําเสนอที่ตางกัน 3 วิธี คือ วิธีการใชภาพอยางเดียว วิธีการใชเสียงอยางเดียว และวิธีการใชภาพและ
เสียง โดยผูวิจัยคัดเลือกการโฆษณาแฝงจากละครซิทคอมที่ออกอากาศระหวางเดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 
มีจํานวน 14 เรื่อง จากนั้นคัดเลือกการโฆษณาแฝงจากละครซิทคอมเรื่องบางรักซอย 9 เนื่องจากพบการโฆษณาแฝงมาก
ที่สุด และออกอากาศชวงเวลา 18.00-19.00 น.ซึ่งเปนชวงที่พบวามีผูชมมากที่สุด ทําการคัดเลือกใหเหลือเพียง 3 ตอน เพื่อ
แทนวิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงน้ําอัดลมทั้ง 3 วิธี 

 2. การสรางแบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยลักษณะของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามชนิดปลายปด (Close - Ended Questionnaire) ประกอบดวยคําถาม 3 สวน คือ  

 สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคลเปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ และรายได    
 สวนที่ 2 : ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (กอนรับสิ่งทดลอง) 
 สวนที่ 3 : ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (หลังรับสิ่งทดลอง)  
 เมื่อไดสิ่งทดลอง คือ วิดีทัศนการโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมดวยวิธีการนําเสนอที่ตางกัน 3 วิธีผูวิจัยทําการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของวีดิทัศน โดยพิจารณาขั้นตนจากคํานิยามศัพท จากนั้นผูวิจัยนําไป
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาวาสามารถนําไปใชเก็บขอมูลไดหรือ 

ไม สําหรับการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการทดสอบความตรงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปใหกับอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา 
เพื่อตรวจสอบแกไขกอนที่จะนําไปเก็บขอมูลจริง และทําการทดสอบความเที่ยง (Reliability) จากการทดสอบกอนเก็บ
ขอมูลจริง (Pretest) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน จากนั้นนํามาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาแอล
ฟา ครอนบาค (Alpha Cronbatch) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 

 ขั้นตอนการเก็บขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขั้นตน ผูวิจัยจัดทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหในการใชสถานที่ ไดแก หองและอุปกรณ

ตางๆ เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 80-100 คน การเก็บขอมูลมีผูชวยในการเก็บขอมูล 1-2 ทาน โดยผูชวยจะ
ไดรับการฝกสอนและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการเก็บขอมูลจากผูวิจัยกอน   
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 2. ผูวิจัยกลาวนํา หลังจากนั้นผูวิจัย และหรือผูชวยแจกแบบสอบถามชุดที่ 1 ใหกับกลุมตัวอยาง เพื่อใหกลุมตัวอยาง
กรอกขอมูลในแบบสอบถามชุดที่ 1 เมื่อทําแบบสอบถามชุดที่ 1 เสร็จทุกคน จึงเก็บแบบสอบถามชุดที่ 1 

 3. ผูวิจัยเปดวิดีทัศนการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมวิธีแรกใหกลุมตัวอยางดู  เมื่อดูวิดีทัศนจบ แจก
แบบสอบถามชุดที่ 2 ใหกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยางกรอกขอมูลเสร็จครบทุกคน ทําการเก็บแบบสอบ 

ถามชุดที่ 2 หลังจากเก็บจนครบ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาแฝงสินคาประเภท
น้ําอัดลมที่ไดชมเปนเวลา 5-10  นาที หลังจากนั้นแจกแบบสอบถามชุดที่ 2 สวนที่ 3 ความเห็นชอบจากกลุม (หลังถามความ
คิดเห็น) ใหกลุมตัว เมื่อกรอกขอมูลเสร็จจึงเก็บแบบสอบถาม แลวเริ่มเปดวิดีทัศนการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภท
น้ําอัดลมดวยวิธีตอไป ทําตามขั้นตอนที่ 3 จนครบทั้ง 3 วิธี 

 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 11.5 เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ใชอธิบายขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และรายได โดยใชตารางแจกแจงความถี่แสดงจํานวน 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลสวนนี้  
 สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (กอนรับสิ่งทดลอง) ไดแก ปจจัยแรงจูงใจในการ

คิดขยายรายละเอียด ปจจัยความสามารถในการคิดขยายรายละเอียด และปจจัยโอกาสในการคิดขยายรายละเอียด 
 สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (หลังรับสิ่งทดลอง) ไดแก ปจจัยการโนมนาวใน

การคิดขยายรายละเอียด  
 ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ผูวิจัยใชการวัดในระดับอันตรภาค (Interval Measurement) ใชมาตราวัดแบบ Likert Scale 

แบงออกเปน 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนนมากที่สุดเทากับ 5 คะแนน ถึงนอยที่สุดเทากับ 1 คะแนน  โดยใชตารางแสดง
คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลสวนนี้  

 2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐานตางๆ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 สมมติฐานที่ 1 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและแรงจูงใจในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอระดับการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน  
 สมมติฐานที่ 2 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและความสามารถในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอระดับการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน  
 สมมติฐานที่ 3 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและโอกาสในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอระดับการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน  
 สมมติฐานที่ 4 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและแรงจูงใจในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง  
 สมมติฐานที่ 5 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและความสามารถในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง  
 สมมติฐานที่ 6 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและโอกาสในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง 
 สมมติฐานที่ 7 วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและการโนมนาวในการคิดขยาย

รายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง 
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 ซึ่งสมมติฐานทั้ง 7 ขอใชสถิติ Two - way ANOVA ในการวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
ดวยตัวแปรตน 2 ตัวแปร       

 

3. ผลการวิเคราะห 
 ผลการวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
  3.1 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงจํานวน และรอยละของลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 
 

 จากรูปที่ 2 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 400 คน เปนเพศหญิงจํานวน 203 คน สวนใหญอายุ 17 ป จํานวน 200 
คน คิดเปนรอยละ 50 และมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมากที่สุดจํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 

 

 3.2 ปจจัยที่สงผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 
                ปจจัยที่สงผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   

ปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลม 

Χ  S.D. แปลผล 
1. ปจจัยแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียด 3.42 1.00 ปานกลาง 
2. ปจจัยความสามารถในการคิดขยายรายละเอียด 3.75 0.88 มาก 
3. ปจจัยโอกาสในการคิดขยายรายละเอียด   2.82 1.07 ปานกลาง 

ปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมทิศทาง 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลม 

การใชภาพอยางเดียว การใชเสียงอยางเดียว การใชภาพและเสียง 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 
4. ปจจัยการโนมนาวใน 
การคิดขยายรายละเอียด 

3.34 1.20 ปานกลาง 3.34 1.01 ปานกลาง 3.35 1.03 ปานกลาง 

แนวโนมทิศทาง 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

3.33 1.04 
ผานทาง
สายหลัก 

3.33 0.99 
ผานทาง
สายหลัก 

3.33 0.99 
ผานทาง
สายหลัก 

 

เพศ 

• ชาย   197 คน  (49.25) 

• หญิง  203 คน  (50.75) 

อาย ุ
• 15 ป  41 คน    (10.25) 
• 16 ป  123 คน  (30.75) 
• 17 ป   200 คน  (50) 
• 18 ป   36 คน    (9) 

รายได 

• นอยกวา 5,000 บาท  283 คน  (70.25) 

• 5,001-6,000 บาท      53   คน  (13.25) 

• 6,000-7,000  บาท     17   คน  (4.25) 

• 7,001-8,000 บาท      22   คน  (5.50) 

• มากกวา 8,000 บาท   25   คน  (6.25) 
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 จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียดระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42)  
มีความสามารถในการคิดขยายรายละเอียดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) มีโอกาสในการคิดขยายรายละเอียดระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.82) และมีการโนมนาวจากวิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมระดับปานกลางจากทั้ง 
3 วิธี คือ วิธีการใชภาพอยางเดียว (คาเฉลี่ย 3.34) วิธีการใชเสียงอยางเดียว (คาเฉลี่ย 3.34) และวิธีการใชภาพและเสียง 
(คาเฉลี่ย 3.35) สําหรับแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พบวา วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลม
ทั้ง 3 วิธี สงผลใหกลุมตัวอยางมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผานทางสายหลัก (Central Route) เหมือนกันทั้ง 3 
วิธี  

 
2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics)  
 3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
1. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและแรงจูงใจในการคิดขยาย   
     รายละเอียด  มีผลตอระดับการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน  

ยอมรับ 

2. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและความสามารถในการคิด 
    ขยายรายละเอียด  มีผลตอระดับการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน  

ยอมรับ 

3. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและโอกาสในการคิดขยาย 
    รายละเอียด  มีผลตอระดับการโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดที่แตกตางกัน  

ยอมรับ 

4. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและแรงจูงใจในการคิดขยาย 
    รายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง  

ยอมรับ 

5. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและความสามารถในการคิด 
    ขยายรายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง  

ยอมรับ 

6. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและโอกาสในการคิดขยาย   
    รายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง 

ยอมรับ 

7. วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมที่แตกตางกันและการโนมนาวในการคิด    
    ขยายรายละเอียด  มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แตกตาง 

ยอมรับ 

 

 จากตารางที่ 2 ผลทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางดวยตัวแปรตน 2 ตัวแปร พบวา ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยทุกสมมติฐาน กลาวคือ เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวทุกสมมติฐาน   

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลอง พบวา วิธีการนําเสนอโฆษณาแฝงสินคาประเภทน้ําอัดลมทั้ง 3 วิธี ไดแก วิธีการนําเสนอดวยการ

ใชภาพอยางเดียว วิธีการนําเสนอดวยการใชเสียงอยางเดียว และ วิธีการนําเสนอดวยการใชภาพและเสียง  สงผลใหกลุม
ตัวอยางมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผานทางสายหลัก (Central Route) เหมือนกันทั้ง 3 วิธี กลาวคือ ผูบริโภค
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จะพิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ไดรับมาอยางละเอียด อาจนําไปเปรียบเทียบกับความรูสึกเดิมที่ตนเองมีอยู และ
พิจารณาตัดสินใจโดยดูจากเนื้อหาของขาวสารที่สื่อออกมาเปนหลัก (พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2546) ดังนั้น ผูผลิตรายการ
โทรทัศน เจาของสินคาหรือบริการ จึงควรกําหนดเหตุจูงใจในเนื้อหาในโฆษณาแฝงใหเหมาะสมกับผูบริโภค คือ การใช
เหตุจูงใจดานเหตุผล (Information Appeal) เพราะการจูงใจลักษณะนี้ เปนการจูงใจใหผูบริโภคใชความคิดดานเหตุผลใน
การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งตรงกับบุคลิกลักษณะของกลุมตัวอยาง  

 ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พบวา ปจจัยที่มีผลใหเกิดแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติผานทางสายหลัก ไดแก แรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียด ความสามารถในการคิดขยายรายละเอียด และโอกาส
ในการคิดขยายรายละเอียด ซึ่ง 2 ปจจัยแรกตองเกิดควบคูกันเสมอโดยมีโอกาสในการคิดขยายรายละเอียดเปนปจจัยที่สงผล
ใหเกิดแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผานทางสายหลัก (พรทิพย  

สัมปตตะวนิช, 2546) จากผลการทดลองพบวา กลุมตัวอยามีระดับของแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียดและ
ความสามารถในการคิดขยายรายละเอียดไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปานกลางและมาก สวนโอกาสในการคิดขยาย
รายละเอียดอยูระดับปานกลาง สําหรับปจจัยที่มีผลใหเกิดแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผานทางรอบนอก ไดแก 
การโนมนาวในการคิดขยายรายละเอียดมีระดับปานกลาง 
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การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ในชุมชนบานหวยน้ําขุน ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

A STUDY OF THE POTENTIALITY AND THE DEVELOPMENT GUIDELINES FOR TRIBE CULTURAL 
TOURISM BASED ON COMMUNITY PARTICIPATION IN BAANHUAYNAMKHUN COMMUNITY,  

THAKOR SUB–DISTRICT, MAESUAY DISTRICT, CHIANG RAI  PROVINCE. 
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 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ในชุมชนบานหวยน้ําขุน ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ใชการวิจัยเชิงคุณภาพผสมสผานกับวิจัย      
เชิงปริมาณ กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนของทั้ง 4 ชนเผาในพื้นที่ชุมชนบานหวยน้ําขุน ทั้งหมดจํานวน 242 คน 
คือ ชนเผาจีนยูนนาน(จีนฮอ) จํานวน 65 คน ชนเผาอาขา(อีกอ) จํานวน 65 คน ชนเผาลาหู(มูเซอ) 65 และชนเผาอาเขออีก 47 
คน  เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ จํานวน 11 คน  กลุมผูนําชุมชน จํานวน 32 คน โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 
แบบสัมภาษณแบบปลายเปด แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  แบบสอบถามความคิดเห็น  
การสํารวจสภาพความเปนจริงของชุมชนและการจัดประชุมกลุมยอย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัย พบวาชุมชนบานหวยน้ําขุน มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา 
อยูในระดับปานกลาง โดยชุมชนมีวัฒนธรรมของชนเผาจีนยูนาน ชนเผาอาขา ชนเผาลาหูและชนเผาอาเขอที่มีคุณคาดึงดูด
ใจทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทําใหชุมชนมีความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวในเบื้องตนได แตชุมชนยังขาด
ความพรอมในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและบุคลากรในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน ชุมชนบาน
หวยน้ําขุนไดมีแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา คือ แนวทางการจัดรายการนําเที่ยวของชุมชน  
 
คําสําคัญ  : การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา การมีสวนรวมของชุมชน ชนเผา จีนยูนนาน อาขา ลาหู อาเขอ 

 
Abstract 

 
The objectives of this research are to study of the potentiality and the development guidelines for tribe Culture 

Tourism based on community participation in baanhuaynamkhun community. A Study includes qualitative research and 
quantitative research. The samples involved in this study comprises of 242 people; 65 from the Yunnan Tribe, 65 from 
the Akha Tribe, 65 from the Lahu Tribe, 47 from the Akhe Tribe, 11 local state officials and 32 community leaders. The 
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research instruments for the data collection were an open-ended structured interview, the assessment form for cultural 
tourism site quality standard, an opinion questionnaire, an actual community survey, and the focus groups. The research 
found that this village has medium cultural tourism potential, due to the Yunnan Tribe, Akha Tribe, Lahu Tribe, and the 
Akhe Tribe culture that can support tourists. However, the community is lacking management. Four methods to improve 
tourism in baanhuaynamkhun community presented: planning a tour package to attract tourists.  

The analysis results reveal that the potential to develop the community as a cultural tourism site is at a medium 
level. The distinct aspect of the community as a tourist attraction is the cultural diversity of the hill tribes. However, the 
community lacks the understanding and the knowledge in tourism management. The community is able to organize 
various traditional and cultural activities, but still lacks basic standardized facilities to accommodate tourists. The 
community is also not ready for tourism management due to the lack of experienced personnel, knowledge and 
understanding of tourism because there has not been any concrete tourism-related management in the community. 

 
KEYWORDS: TRIBE CULTURAL TOURISM, COMMUNITY PARTICIPATION, TRIBE , YUNNAN, AKHA , 

LAHU ,  AKHE 
 
1. บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว สรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศชาติ เพราะธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
เปนการเชื่อมโยงธุรกิจหลายๆสาขารวมกัน อาทิ อุตสาหกรรมภาคการขนสง ภาคการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ภาค
การเกษตร ภาคการบริการที่พัก โรงแรม โรงพยาบาล รานอาหาร การรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ ดังนั้น การทองเที่ยวจึง
เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของชาติ นอกจากนี้ ยังเปนการสรางสรรคความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม 
และการเมือง การปกครองของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ แหลงประวัติศาสตร สถานที่สําคัญทางศาสนา งานศิลปกรรม สถาปตยกรรม นาฏศิลป ดุริยางคศิลปะ เทศกาล 
ประเพณี งานศิลปหัตถกรรม และสินคาของที่ระลึกในรูปแบบตางๆ อีกทั้งประเทศไทยยังมีวัฒนธรรมชนเผาที่หลากหลาย
ที่นาสนใจ เปนสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดดี หนึ่งในสิ่งดึงดูดใจที่
นาสนใจของประเทศไทยคือ คือความหลากหลายทางชาติพันธุและชนเผา ที่อาศัยอยูตามภูมิภาคตางๆของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีกลุมชาติพันธุและชนเผาตางๆอาศัยอยูตามบนดอย และพื้นที่ราบสูงตาม
แนวชายแดนของประเทศ ที่มักถูกเรียกวา “ชาวเขา” (สายสุนีย  สิงหทัศน, 2543:36)     

ชุมชนบานหวยน้ําขุน มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย อาทิ ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
เชน ภูเขา ปาไม ทิวทัศน และภูมิอากาศ รวมไปถึงทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น คือ ชุมชน บานเรือนการ
ประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนเผาทั้ง 4 ชนเผา คือ ชนเผาจีนยูนนาน ชนเผาลาหู ชนเผาอาขาและ
ชนเผาอาเขอ ซึ่งสามารถเปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวไดเปนอยางดีในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา เพราะ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา จะนํามาซึ่งการอนุรักษ การฟนฟู และสามารถเผยแพรประเพณี วัฒนธรรมของชนเผาที่
หลากหลายในชุมชนนี้สูสังคมภายนอกได ขณะเดียวกันการทองเที่ยวยังนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้นของชุมชน ทําใหประชาชน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเปนอีกแนวทางในการลดปญหาการเดินทางไปทํางานนอกพื้นที่ของเยาวชนไดดวย 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการใชเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบสัมภาษณแบบปลายเปด แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แบบสอบถามความคิดเห็น การสํารวจสภาพความเปนจริงของชุมชนและการจัดประชุมกลุมยอย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา บริบทของชุมชน จากความคิดเห็นของผูนําชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐเรื่องความเปนไปได
ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาของชุมชน และศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผา จากความคิดเห็นของคนในชุมชนและการระดมความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา โดยการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการวิเคราะหผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากผูนําชุมชนลัเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน การนําเสนอขอมูลเปนแบบพรรณนาวิเคราะหและขอมูล
ทางสถิต 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนของทั้ง 4 ชนเผาในพื้นที่ชุมชนบานหวยน้ําขุน แบบโควตา คือ ชน
เผาจีนยูนนาน ชนเผาอาขา ชนเผาลาหู ชนเผาละ 65 ราย และชนเผาอาเขอ 47 ราย เปนจํานวน 242 ราย  เจาหนาที่ของรัฐใน
พ้ืนที่ จํานวน 11 คน และกลุมผูนําชุมชน จํานวน 32 คน รวมเปน 285 คน 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

บริบทของชุมชน 
ชุมชนบานหวยน้ําขุน ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีประวัติความเปนมาในการกอต้ังชุมชนจาก

กลุมลีซู และกลุมคณะทหารจีนคณะชาติกองพล93  ปจจุบันมีประชากรทั้งหมด จํานวน 1864 คน 451หลังคาเรือน ประกอบ
อาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ ชุมชนตั้งอยูในพื้นที่การปกครองของอําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย พ้ืนที่ชุมชนมีสภาพ
ทั่วไปทางภูมิศาสตรเปนภูเขาสลับซับซอนมีความลาดชันสูงเปนปาเบญจพรรณ ปาไผ และเปนพื้นที่ตนน้ําแมตํ๋า มีสภาพ
ภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งป ชุมชนบานหวยน้ําขุน มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานและนาสนใจ มีประวัติการตอสู มีการแยงชิง
อํานาจการเดินทางที่ยากลําบาก จนกลายเปนตํานานที่นาสนใจ รวมทั้งประวัติความเปนมาและเสนทางการอพยพของชนเผา
ตางๆในชุมชน จนกลายเปนเรื่องราวที่ถูกถายทอดมาทางประเพณีวัฒนธรรมชนเผาของทั้ง 4 ชนเผาอยางนาสนใจ ชุมชน
บานหวยน้ําขุนจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผาที่หลากหลาย อาทิ วัฒนธรรมชนเผาจีนยูนนาน(จีนฮอ) 
วัฒนธรรมชนเผาลาหู(มูเซอ) วัฒนธรรม ชนเผาอาขา(อีกอ) และวัฒนธรรมชนเผาอาเขอ(อาขา) โดยแตละชนเผามี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งภาษา อาหารการกิน การแตงกาย วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดจนพิธีกรรมตางๆ ตามความเชื่อของชนเผา มีภูมิปญญาและองคความรูทางวัฒนธรรมชนเผาที่นาศึกษา 
เชน วัฒนธรรมการปลูกและแปรรูปชาอัสสัม ชาอูหลง ชาเจียวกูหลานกาแฟอาราบีกา ลูกพลับ ทอ บวย ลูกไหน และพืชผล
ทางการเกษตรตางๆ อีกมากมาย ชุมชนบานหวยน้ําขุนจึงมีผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดไดตลอดทั้งป โดยเฉพาะชา
อัมสัม และชาอูหลง เปนผลิตที่โดดเดนและนํารายไดสูชุมชนมากที่สุด ต้ังแตเริ่มกอต้ังชุมชนมาจนปจจุบัน 

จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ชุมชนบานหวยน้ําขุนมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมได ซึ่งสามารถ
พัฒนาใหเกิดคุณคาและประโยชนกับชุมชนได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดี 
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ศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผา 
จากการศึกษาพบวาชุมชนบานบานหวยน้ําขุน มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 58.96  คะแนน จากคะแนนเต็มตามหลักเกณฑ
มาตรฐาน 100 คะแนน โดยผูประเมินเปนเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 11 คน ไดใหคะแนนในองคประกอบที่ 1 การดึงดูดใจ
ทางการทองเที่ยว 29.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 58.66 จากคะแนนเต็ม 50  คะแนน  องคประกอบที่ 2 การรองรับการ
ทองเที่ยว 6.71  คะแนน คิดเปนรอยละ 67.10 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และองคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 22.81 
คะแนน คิดเปนรอยละ 57.02 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน รวมเปน  58.66  คะแนน   

 

ตารางที่ 1 ระดับมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

คาคะแนน ระดับมาตรฐาน สัญลักษณ 

81 ขึ้นไป ดีเยี่ยม  

71 - 80 ดีมาก  

61 - 70 ดี  

51 - 60 ปานกลาง  

50 หรือนอยกวา ตํ่า  

ท่ีมา: คูมือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สํานักงานการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2549:7)          

 
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยรวมที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ของแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาและสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1 ระดับมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหนาที่ผานมา 

คะแนนที่ไดอยูในชวงคะแนนระหวาง 51-60 แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาตรฐานปานกลาง เมื่อวิเคราะหผล
คะแนนของแตละองคประกอบของศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะเห็นวาผลคะแนนเฉลี่ยของศักยภาพใน
การรองรับการทองเที่ยวมีคะแนนเฉลี่ย  6.71 คะแนน สูงมาเปนอันดับแรก ตอมาคือ ศักยภาพในการดึงดูดใจทางการ
ทองเที่ยว 29.33 คะแนน และอันดับสุดทาย ศักยภาพในการบริหารจัดการ 22.81  คะแนน จากผลคะแนนเฉลี่ยของ
องคประกอบของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 3 องคประกอบจะเห็นไดวาศักยภาพดานการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด 22.81 คะแนน คิดเปนรอยละ 57.02 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

จากผลการประเมินในขางตนอธิบายไดวาชุมชนบานหวยน้ําขุน มีวัฒนธรรมของชนเผาจีนยูนนาน ชนเผาอาขา  
ชนเผาลาหู และชนเผาอาเขอที่มีคุณคาดึงดูดใจทางการทองเที่ยวซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนทั้งภาษา การแตงกาย อาหาร        
วิถีชีวิต ที่มีความผูกพันตอทองถิ่นมาชานาน และชุมชนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่
หลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องพิธีกรรมสําคัญอันเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและการเกษตรที่ยังคงมีการรักษาสืบทอดอยาง
ตอเนื่องตลอด 12 เดือน คือ  

เดือนมกราคม มี 2 กิจกรรม คือ ประเพณีขึ้นปใหม เทศกาลตรุษจีน (ชุนเจีย) ของชาวจีนยูนนาน   
เดือนกุมภาพันธ มี 3 กิจกรรม คือ 1.เทศกาลโคมไฟ หรือเทศกาลบัวลอย (หยวนเซียว)ของจีนยูนนาน 2.เทศกาลป

ใหมของชาวลาหู 3.พิธีเก็บเมล็ดพันธุขาวของชาวอาขา  
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เดือนมีนาคม ชุมชนไมมีกิจกรรมใดๆทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนชวงเตรียมการเพาะปลูก   
เดือนเมษายน มี 4 กิจกรรม คือ 1. ประเพณีแซกอ(กอกองทราย)ของชาวลาหู 2.พิธีปลูกประตูหมูบาน(ประตูผี)ของ

ชาวอาขา 3.ประเพณีปใหมไขแดงของชาวอาขา 4.พิธีปลูกประตูหมูบาน(ประตูผี)ของชาวอาเขอ 
เดือนพฤษภาคม มี 4 กิจกรรม คือ 1.เทศกาลตวนวู(เทศกาลบะจาง)ของชาวจีนยูนนาน 2.พิธีปลูกขาวของชาวอาขา 

3.พิธีปลูกขาวเริ่มแรกของชาวลาหู 4.พิธีปลูกขาวเริ่มแรกของชาวอาเขอ   
เดือนมิถุนายน มี 1 กิจกรรม คือ พิธีกําจัดศัตรูตนขาว "ดวงดิน"ของชาวอาขา  
เดือนกรกฏาคม มี 3 กิจกรรม คือ 1. พิธีทําบุญนาขาวของชาวลาหู 2.พิธีทําบุญในไรขาวของชาวอาขา 3.พิธีอยูกรรม

กําจัดศัตรูขาว “ต๊ักแตน"ของชาวอาขา   
เดือนสิงหาคม มี 3 กิจกรรม คือ 1. เทศกาลสารทจีนของชาวจีนยูนนาน 2. ประเพณีโลชิงชาของชาวอาขา 3.พิธี

ทําบุญในไรขาวกอนเก็บเกี่ยวของชาวอาเขอ 
เดือนกันยายน มี 5 กิจกรรม คือ 1.เทศกาลไหวพระจันทรของชาวจีนยูนนาน 2.พิธีเกี่ยวขาวของชาวลาหู 3.พิธีไหว

บรรพบุรุษของชาวอาขา 4. พิธีเริ่มเกี่ยวขาวในไรของชาวอาขา 5.พิธีเกี่ยวขาวในไรของชาวอาเขอ  
เดือนตุลาคม มี 4 กิจกรรม คือ 1.วันเฉลิมฉลองวันชาติจีน(ไตหวัน)ของชาวจีนยูนนาน 2. เทศกาลกินวอ(กินขาว

ใหม)ของชาวลาหู 3.พิธีเกี่ยวขาวครั้งสุดทายของชาวอาขา 4.พิธีไหวตอนรับวิญญาณ บรรพบุรุษ 7 ช่ัวโคตรของชาวอาขา  
เดือนพฤศจิกายน มี 3 กิจกรรม คือ 1.ประเพณีกินขาวใหมของชาวอาขา 2.พิธีไหวสุสานของชาวอาขา 3.ประเพณี

กินขาวใหมของชาวอาขา 
เดือนธันวาคม มี 3 กิจกรรม คือ 1.วันคริสตมาสของทั้ง 4 ชนเผา 2.ประเพณีปใหมลูกขางของชาวอาขา 3.ประเพณีป

ใหมของชาวอาเขอ  
จากปฎิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนบานหวยน้ําขุนในรอบ 12 เดือนดังกลาว สามารถนํามาเปนขอมูลเบิ้อง

ตนสําหรับจัดทําแนวทางการสรางรายการนําเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนได 3 รายการคือ  
1. โปรแกรมนําเที่ยววัฒนธรรมชนเผาแบบ 1 วันไปกลับ (One day trip) 
2. โปรแกรมนําเที่ยววัฒนธรรมชนเผาแบบ 2 วัน 1 คืน (Two day One night trip) 
3. โปรแกรมนําเที่ยววัฒนธรรมชนเผาแบบ 3 วัน 2 คืน ( Three day Two night trip)   

 
แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผาในชุมชนบานหวยน้ําขุน 
จากการศึกษา พบวา ชุมชนบานหวยน้ําขุนมีความเปนไปไดในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชน

เผาของชุมชนบานหวยน้ําขุนอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน คือดานศักยภาพในการดึงดูดใจในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ดานศักยภาพในการองรับการทองเที่ยว และดานศักยภาพการบริหารจัดการของคนในชุมชนอยู ดังนั้น ในการ
พัฒนาชุมชนสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาใหนาสนใจ ควรเริ่มตนจากกลุมที่มีความพรอมกอนและควรมี
การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปบนพื้นฐานศักยภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรมชนเผาที่มีอยูในชุมชน ใหยึดตามหลักของ
องคประกอบของแหลงทองเที่ยว 5As คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ความสะดวกในการเดินทาง (Access) สิ่งอํานวยความ
สะดวก (Amenities) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรม (Activities) โดยใหสอดคลองกับความตองการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนอยางแทจริง เนนใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทในทุกกระบวนการของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชนเผาของชุมชน ต้ังแตกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น   
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ผลจากการระดมความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางวัฒนธรรมชนเผาของชุมชนในรอบ 12 เดือน 
นํามาเปนแนวทางการจัดรายการนําเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนได 3 รายการนําเที่ยว ชุมชนควรนําแนวรายการนําเที่ยวที่
รวมกันจัดทําขึ้น ไปทดลองใชจริง พรอมปรับแกไขใหคลอดคลองกับศักยภาพของชุมชนที่สามารถรองรับได และทําให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจมากที่สุด เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาของชุมชน
อยางไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับชุมชนมากที่สุด นอกจากนี้ควรเนนในการสรางบุคลากรทางการ
ทองเที่ยว การใหความรูดานการทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับทุกคนในชุมชน และอบรมใหความรู
ประวัติความเปนมาของชุมชน รวมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหเกิดความเขาใจตรงกัน เพื่อสรางความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จะถายทอดใหกับนักทองเที่ยวได ตลอดจนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนเกิดความตะหนักและเห็น
คุณคาในการเรียนรู พรอมรวมสืบทอดวัฒนธรรมชนเผาในชุมชนไดอยางเขมแข็ง เพื่อใหวัฒนธรรมดั้งเดิมของทุกชนเผาคง
อยูกับชุมชนตลอดไป การพัฒนากลุมการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนควรใหความสําคัญกับทุกองคประกอบของการ
พัฒนาที่ควรพัฒนาควบคูกันไปโดยเฉพาะคุณภาพของการบริการมากกวาคํานึงถึงผลประโยชนในรูปของตัวเงิน การ
พัฒนาการทองเที่ยวจึงจะเกิดประโยชนกับชุมชนไดอยางยั่งยืน นอกจากนั้น ควรปองกันผลกระทบจากการทองเที่ยวที่เกิด
จากตนเหตุมากกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนจึงควรเตรียมความพรอมเปนอยางดี และ
สามารถเริ่มตนการพัฒนาจากจุดที่ชุมชนมีความพรอมกอน จากนั้นพัฒนาไปตามลําดับจนเกิดความสมบูรณในทุก
องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาไดอยางเปนรูปธรรม 

อภิปรายผล 
ชุมชนบานหวยน้ําขุน มีศักยภาพอยูในระดับปานกลางในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา 

โดยชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนาภายใตการบริหารงานโดยชุมชน บนพื้นฐานการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพในการดึงดูดใจทางการทองเที่ยวซึ่งเปนภาพลักษณ
ทางวัฒนธรรมชนเผาที่หลากหลายและเกิดขึ้นอยางชัดเจนของชุมชนเอง คือ วัฒนธรรมชนเผาจีนยูนนาน วัฒนธรรมชนเผา
ลาหู วัฒนธรรมชนเผาอาขา และวัฒนธรรมชนเผาอาเขอ ที่เปนเครื่องบงบอกถึงความหมายของเอกลักษณทางวัฒนธรรม
และความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมของทั้ง 4 ชนเผา ทั้งภาษา การแตงกาย อาหาร ประเพณี และ
พิธีกรรมความเชื่อ มีความสอดคลองกับทฤษฏี และวิธีการคิดของคลิฟฟอรดท เกียรซ (อางในอคิน ระพีพัฒน,2551:74) ใน
เรื่องวัฒนธรรม คือ ความหมาย ในมิติเกี่ยวกับภาววิทยา(Ontology) ที่กลาวไววา วัฒนธรรม คือ โลกทัศน คานิยมและ
คุณสมบัติอื่นๆของกลุมคนกลุมหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตางจากวัฒนธรรมของคนกลุมอื่น และในมิติเกี่ยวกับญาณวิทยา 
(Epistemology) ที่กลาววา วัฒนธรรมเปนรูปแบบของความหมายที่ไดรับการสืบทอดกันมาในรูปแบบของสัญลักษณ และ
แสดงออกในรูปของสัญลักษณซึ่งผูคนใชในการติดตอสื่อสาร และเก็บรักษาไว เพื่อพัฒนา สรางความรูเกี่ยวกับชีวิตและ
ทัศนคติที่มีตอชีวิต ทําใหชุมชนชาวเขาบานหวยน้ําขุน มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมชนเผาที่มีคุณคาอยูคูกับชุมชนมาชานาน 
และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย ประกอบกับชุมชนมีศักยภาพในการรองรับ
การทองเที่ยวไดในระดับหนึ่ง ซึ่งชุมชนมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูใหทัดเทียมกับสังคมภายนอก มีความสอดคลองกับแนวคิดของกฤษฎา พิณศรีและคณะ(2550:23-24) ที่กลาววา 
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว คือ ปริมาณนักทองเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว และระดับการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่แหลงทองเที่ยวแตละแหงสามารถรองรับไดโดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและการ
ลดลงของคุณภาพประสบการณหรือนันทนาการที่นักทองเที่ยวควรไดรับจากการไปเยือนแหลงทองเที่ยว อีกทั้งชุมชนยัง
สามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของคนในทองถิ่นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได โดยเริ่มจากผูที่มีความเห็นดวย
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และมีความตองการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยนําทรัพยากรทางวัฒนธรรม
อันเปนทุนทางสังคมที่มีอยูแลวเขาสูกระบวนการพัฒนาใหเกิดคุณประโยชนอยางเหมาะสมกับชุมชนได เพื่อรวมกัน
ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาของชุมชนแบบคอยเปนคอยไป จากความพรอมของ
ชุมชนที่เปนไปตามหลักองคประกอบของแหลงทองเที่ยว  5As ที่มีความสอดคลองกับ Deskmen(1996) (อางในพรพิษณุ 
พรหมศิวะพัลลภและคณะ,2548:21-22) ที่วา องคประกอบของสถานที่ทองเที่ยวจําเปนตองประกอบดวย 5  องคประกอบ
หลักหรือ 5As คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ความสะดวกในการเดินทาง (Access) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities)ที่พัก
(Accommodation) และกิจกรรม (Activities) จึงจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนประสบ
ความสําเร็จได ตามแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 ดานที่ไดกําหนดรวมกัน คือ แนวทางการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวก แนวทางในการจัดองคกรดานการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาความพรอมของบุคลากร และแนวทาง
การจัดรายการนําเที่ยวของชุมชน ตลอดจนอาศัยบทบาทการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของในการสนับสนุน
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใหประสบความสําเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองได 

สรุปผลการวิจัย 
ชุมชนบานหวยน้ําขุน มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาไดในระดับปานกลางและมี

ความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริงในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเอง ประกอบกับความมุงมั่นของชาวบานที่จะพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน
อยางจริงจัง ซึ่งตองมีการศึกษาองคความรูดานการทองเที่ยวและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาเปนอยางดี มี
การวางแผนปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ชุมชนไดกําหนดรวมกัน คือ แนวทางการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก  แนวทางการจัดองคกรดานการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาความพรอมดานทรัพยากรบุคคล และแนวทางการจัด
รายการนําเที่ยว โดยมีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป จากบทบาทการมีสวนรวมระหวางชุมชนและองคกรภาครัฐที่
ปกครองดูแลพื้นที่ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนทั้งบุคลากร ผูเช่ียวชาญดานการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ 
และเปนผูช้ีนําทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง เพื่อผลักดันใหคนในชุมชนสามารถจัดการดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา
ของชุมชน ซึ่งมาจากความคิดเห็นของตัวแทนชาวบานทั้ง 4 ชนเผา อันควรปรับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป 
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การยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานโดยสมาชิก 
ADOPTION OF THE IMPLEMENTATION PLAN BY MEMBERS OF  PRAMONGPARN COOPERATIVE 
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------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพาน โดยการหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณประมงพาน กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณประมงจํานวนทั้งสิ้น 186 รายในเขตพื้นที่อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหคือ คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาความสัมพันธของตัวแปร Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  

ผลการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับแผนการดําเนินงานโดยรวมทั้ง 5 ดานมีการยอมรับในระดับปานกลาง  ( =
2.83) ความสัมพันธระหวางปจจัย พบวาอายุ ขนาดพื้นที่บอเลี้ยงปลา ประสบการณการเลี้ยงปลา แหลงเงินทุนทาง
การเกษตรแบบกูยืมกองทุนเงินลานของหมูบาน การเปนสมาชิกกลุม ประสบการณฝกอบรม การรับรูขอมูลขาวสารทางการ
ประมงจาก ผูนําทองถิ่นและ เพื่อนบาน ความรูความเขาใจ และทัศนคติมีความสัมพันธกับการยอมรับแผนการดําเนินงาน
ของสหกรณประมงพานอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 และรายไดจากการเลี้ยงปลา  แหลงเงินทุนทางการเกษตร
แบบใชเงินทุนตนเอง การรับรูขอมูลขาวสารทางการประมงจากเอกสารเผยแพรทางการเกษตร มีความสัมพันธกับการ
ยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: การยอมรับ, สหกรณประมงพาน 
 

Abstract 
 

This study was conducted to investigate the adoption of theimplementation plan by members of Pramongphan 
cooperative. This was done by finding a relationship among socio-economic factors of the members of Pramongphan 
cooperative. The sample group in this study consisted of 186 members of the cooperative, Phan district, Chiangrai 
province. An interview was used for data collection and analyzed by using frequency, percentage, and standard deviation. 
Chi-square was used for finding a relationship of variables with the reliability level at 95%  

Results of the study revealed that there was a moderate level of the adoption of the implementation plan   ( x = 
2.83) based on 5 aspects. Regarding a relationship among the variables, it was found that there was a statistically 
significant relationship at 0.01 between the adoption of the implementation plan and the following: age, size of fish pond, 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 924 

experience in fish culture, capital (loan) source, being a group member, training experience, fishery information 
perception through local leaders and neighbors, knowledge and understand, and attitude. Besides, there was a statistically 
significant relationship at 0.05 between the adoption of the implementation plan of the cooperative by its members and 
the following: an income earned form fish culture, own capital, and fishery information perception through agricultural 
printed materials. The following were suggestion: 
 

KEYWORDS:  ADOPTION, PRAMONGPHAN  COOPERATIVE 
 
1. บทนํา  

ในจังหวัดเชียงรายประชากรที่ทําการประมงสวนใหญ อาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํากก แมน้ําอิง แมน้ําคํา 
และแมน้ําลาว เปนตน ทําการประมงดวยเครื่องมือเล็ก มีการเลี้ยงปลาในบอในนาไดแก ปลาไน ปลานิล ปลานวลจันทรเทศ 
ฯลฯ อําเภอที่มีการเลี้ยงปลาจํานวนมาก ไดแก อําเภอเมือง อําเภอพาน และอําเภอเวียงชัย นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ยังมี
การอนุรักษและฟนฟูปลาไทย ไดแก ปลาบึก ซึ่งเปนปลาที่ไมมีเกล็ด และมีขนาดใหญที่สุดในโลก มีถ่ินอาศัยอยูในแมน้ํา
โขง มีการจับปลาที่บานหาดไคร อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

ปลานิลเปนปลาเศรษฐกิจที่มีขนาดตลาดใหญและมีมูลคาสูง จึงเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตตางๆ ทั้ง
ภาครัฐนําโดยกรมประมง และภาคเอกชนตั้งแตโรงเพาะฟก บริษัทผลิตอาหาร และเกษตรกรผูเลี้ยง เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีโต
เร็วและไดปริมาณเนื้อมาก และเกิดเปนปลานิลสายพันธุตางๆ โดยมีรูปแบบการเลี้ยงหลัก ๆ คือการเลี้ยงในบอดิน และใน
กระชังตามลําน้ําตางๆ ไพโรจน พรหมานน (2530)  
 ปจจุบันสหกรณประมงพาน ถือเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลานิลใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ  เนื่องจากปจจุบัน
ชาวบานจะยึดอาชีพเลี้ยงปลานิลเปนอาชีพหลัก มีการจับปลานิลสง จําหนายเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3-4 ตันตอวัน หรือประมาณ 1.2
หมื่นตันตอป โดยมีตลาดหลักอยูในจังหวัดตางๆ ทางภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากปลานิลสดที่สรางรายได
หลักใหสมาชิกแลวยังมีผลิตภัณฑแปรรูปจากปลานิลหลากหลายรูปแบบวางจําหนายใหผูสนใจโดยทั่วไปอีกดวย สําหรับ
สาเหตุที่ชาวบานนิยมเลี้ยงปลานิลกันมากก็เพราะเลี้ยงงาย ขายไดราคาดี ที่สําคัญมีน้ําหลอเลี้ยงตลอดทั้งป โดยอาศัยน้ําจาก
เขื่อนแมสรวยและเขื่อนแมลาว ตลอดสภาพดินที่ปราศจากสารเคมี ทําใหปลานิลจากสหกรณประมงพานไมมีกลิ่นคาว
เหมือนปลานิลที่เลี้ยงจากแหลงอื่นที่ โดยสมาชิกจะมีหนาที่เลี้ยงปลาตามแผนงานที่ทางสหกรณประมงพานวางไว และรับ
เงินเมื่อถึงกําหนดจับปลา ซึ่งสหกรณประมงพาน ไดรับความสนใจจากผูการประกอบกิจการภาคตางๆวามีระบบการบริหาร
จัดการที่ยอดเยี่ยมและเครือขายที่เขมแข็ง จนกลายเปนแหลงผลิตปลานิลใหญที่สุดของประเทศในปจจุบัน (อาชีพเสริม 
2554: ออนไลน) 
 ปจจุบันความตองการปลานิลในสวนของตลาดผูบริโภคทั้งในและตางประเทศยังมีความตองการสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก
จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น  ทําใหการสงออกลดลง ประกอบกับมีขอจํากัดที่ตลาดสงออกไมตองการกลิ่นโคลน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงไดทําการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล เนื่องจากมีชองทางที่ตลาดปลานิล
สามารถขยายตัวไดมากในอนาคต และเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย (ที่มา: กรมประมง\ website\ 
ขอมูลโครงการ\ ยุทธศาสตรปลานิล) ในอําเภอพานเกษตรกรประกอบอาชีพประมง ซึ่งมีการรวมกลุมแปรรูปอาหาร กลุม
ปลานิลแปลงเพศ และสหกรณประมงพาน ผูคนสวนมากไมทราบวาในพื้นที่อําเภอพานจะสามารถทําการประมงไดดีและมี
จํานวนมาก และสรางอาชีพ สรางรายไดใหเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลเปนอยางมาก จึงทําใหมีการกอต้ังสหกรณประมงพาน 
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จํากัด ขึ้น ในการรวมกลุมเลี้ยงปลานิลของสมาชิกสหกรณประมงพาน จํากัด แหงบานดอยชังมงคล ตําบลสันติสุข อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย เปนสหกรณตนแบบในดานการบริหารจัดการดีเดน ใชเวลาเพียงแค 10 ป สามารถขยายเครือขายได
มากถึง 16 กลุม มสีมาชิกรวม 688 รายและมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้นกวา 18.40 ลานบาท เปนกลุมสหกรณตัวอยาง  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพาน เพื่อความสําเร็จใน
การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรที่เปนสมาชิก โดยศึกษาในสวนของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคม 
รวมทั้งการยอมรับวาสมาชิกมีการยอมรับเพียงใด แลวมีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับการยอมรับแผนดําเนินงานของ
สหกรณประมงพาน และสมาชิกมีปญหาและอุปสรรคใดบางในการเลี้ยงปลานิลในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัยวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งไดกําหนดใหมีการสุมตัวอยาง เพื่อเปนตัวแทนเกษตรกรโดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง คํานวณขนาด
กลุมตัวอยางเพื่อหาขนาดของกลุมประชากรตัวอยางจากประชากรทั้งหมด 347 ราย จากสูตร Yamane (1967: 889-887) ได
ขนาดตัวอยางเทากับ 186 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อน 0.05 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการศึกษาการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานโดยสมาชิก ในครั้งนี้
ไดกําหนดใชแบบสัมภาษณ (Interview schedule) ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด (open-ended questions) และคําถาม
ปลายปด (close-ended questions) โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณเปนการเก็บรวบรวมรายละเอียดพื้นฐานของตัวอยางทั้ง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม โดยใชทั้งคําถามปลายปด (close-ended questions) และคําถามปลายเปด (open-ended 
questions)  

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล มีคําถามจํานวน 20 ขอ โดยใหผูใหขอมูลทดสอบแบบปรนัย คือ คําถาม

แบบถูก ผิด มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   ตอบคําถามถูกตอง  มีคาเทากับ  1  คะแนน 
   ตอบคําถามผิด   มีคาเทากับ  0  คะแนน 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดาน
การจัดทําโครงการ ดานการจัดฝกอบรม ดานคุณภาพสินคาและสวัสดิการ และดานสาธารณประโยชน ของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 5 ระดับ คือ 

มีการยอมรับมากที่สุด  = 5   คะแนน 
   มีการยอมรับมาก  = 4   คะแนน 
   มีการยอมรับปานกลาง  = 3   คะแนน 
   มีการยอมรับนอย  = 2   คะแนน 
   มีการยอมรับนอยที่สุด  = 1   คะแนน 

ในสวนของการแปลผลคาเฉลี่ยของการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพาน ผูวิจัยไดคํานวณระดับ
ของคาเฉลี่ย (mean) เพื่ออธิบายการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานโดยสมาชิก 
   คาคะแนนเฉลี่ย  ความหมายคาคะแนนเฉลี่ย 
   3.68-5.00   มีการยอมรับในระดับมาก 
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   2.34-3.67   มีการยอมรับในระดับปานกลาง 
   1.00-2.33   มีการยอมรับในระดับนอย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดวยการสัมภาษณเกษตรกรที่เปน

สมาชิกสหกรณประมงพาน จํานวน 186 ราย โดยทําการติดตอประสานงานกับสมาชิกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลของสหกรณ
ประมงพาน  

2.  ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและอาจทําการเก็บขอมูลเพิ่มเต็ม เมื่อขอมูลที่เก็บได
ไมครบถวน เมื่อตรวจสอบความถูกตองขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อแปลผล สรุป
ผลการวิจัย และรายงานผลการวิจัยตอไป 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยเก็บขอมูลจากการกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณ ผูวิจัยจะดําเนินการตรวจสอบดูความ
ถูกตอง เพื่อนนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา และแจกแจงความถี่ทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the -Social Science: SPSS for windows) เพื่อทําการแจกแจงขอมูลที่ไดในแต
ละสวนดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคม ตอการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณ
ประมงพาน โดยใชคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการแจกแจงความถี่และจัดลําดับของ
ขอมูลพ้ืนฐาน 

2.การใชสถิติ Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการยอมรับ
แผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพาน 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 73.1) เปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย มากกวา 50 ปขึ้นไป จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนอยูที่ 3 - 5 คน รายไดจากการเลี้ยงปลาตอเดือนอยูที่ระหวาง 
1,001 – 2,500 บาท มีจํานวนบอเลี้ยงปลาที่เลี้ยงกันสวนใหญไมเกิน 2 บอ ขนาดพื้นที่บอเลี้ยงปลาอยูที่ขนาดระหวาง 401 – 
600 ตารางเมตร สวนใหญใชแหลงเงินทุนจากกองทุนเงินลานหมูบานในการประกอบอาชีพ การถือครองที่ดินสวนใหญ
(รอยละ 93.5)เปนของตนเอง  มีประสบการณในการเลี้ยงปลาอยูที่ระยะเวลาไมเกิน 5 ป เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 80.6) 
ไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุมหรือสหกรณที่เกี่ยวกับการเกษตร สวนมากอยูในกลุมของสมาชิก ธ.ก.ส. เคยเขารวมการ
ฝกอบรม / ประชุมทางดานการประมงและดานการประกอบอาชีพ(รอยละ 77.4) ที่ไดเขารวมคือหนวยงานของสหกรณ
ประมงพาน เกษตรกรสวนใหญ(รอยละ 90.3)ไดรับขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับดานการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
สวนมากไดรับขอมูลขาวสารจากเอกสารเผยแพรทางการเกษตร เกษตรกรสวนใหญมีความรูความเขาใจ (รอยละ 55.1) เรื่อง
การประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล ระดับความคิดเห็นมากที่สุดดานทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอสหกรณประมงพาน (  = 
4.11) คือ เกษตรกรมีสิทธิในการเลือกตัวแทนใหบริหารงานในสหกรณ ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกวาคณะกรรมการดําเนินงาน 

ผลการศึกษาระดับการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพาน แบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานการบริการ
จัดการ มีการยอมรับในแผนการดําเนินงานในระดับปานกลาง( = 3.04) ดานการยอมรับในโครงการ มีการยอมรับใน
แผนการดําเนินงานในระดับนอย (  =2.19) ดานการจัดการฝกอบรม มีการยอมรับในแผนการดําเนินงานในระดับปาน
กลาง (  = 3.29) ดานคุณภาพสินคาและสวัสดิการ มีการยอมรับในแผนการดําเนินงานในระดับ ปานกลาง (  = 2.94) และ
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ดานสาธารณประโยชน มีการยอมรับในแผนการดําเนินงานในระดับปานกลาง (  = 2.71) การยอมรับแผนการดําเนินงาน
โดยรวมทั้ง 5 ดานมีการยอมรับในแผนการดําเนินงานในระดับปานกลาง (  = 2.83) 

การอภิปรายผลการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับแผนการดําเนินงานโดยรวมทั้ง 5 ดานมีการยอมรับในระดับปาน
กลาง ( =2.83) ความสัมพันธระหวางปจจัย พบวาลักษณะสวนบุคคล ไดแกอายุ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแกขนาดพื้นที่
บอเลี้ยงปลา ประสบการณการเลี้ยงปลา แหลงเงินทุนทางการเกษตรแบบกูยืมกองทุนเงินลานของหมูบาน ลักษณะทาง
สังคม ไดแก การเปนสมาชิกกลุม ประสบการณฝกอบรม การรับรูขอมูลขาวสารทางการประมงจาก ผูนําทองถิ่นและ เพื่อน
บาน ความรูความเขาใจ และทัศนคติมีความสัมพันธกับการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในสวนของลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดจากการเลี้ยงปลา  แหลงเงินทุนทาง
การเกษตรแบบใชเงินทุนตนเอง  ลักษณะทางสังคม ไดแก การรับรูขอมูลขาวสารทางการประมงจากเอกสารเผยแพร
ทางการเกษตร มีความสัมพันธกับการยอมรับแผนการดําเนินงานของสหกรณประมงพานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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การมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภยั ในโครงการ 
พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดพะเยา 

FARMER PARTICIPATION IN SAFE LIVESTOCK ACTIVITIES OF THE PROJECT  
FOR COMPREHENSIVE FARMING DEVELOPMENT, PHAYAO PROVINCE 

 

ภาคภูมิ  มีสุข1  ผศ.ดร.สุรชัย  กังวล2  ผศ.ดร.พหล  ศักดิ์คะทัศน3 ดร.สายสกุล  ฟองมูล4 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3,4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกร 2) การมีสวน

รวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย 3) ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมปศุสัตว
ปลอดภัย 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรที่มีตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย จังหวัดพะเยา โดยรวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรม จากวิธีการใชแบบสัมภาษณ ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบ simple random sampling 
จํานวน 125 ราย 

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุโดยเฉลี่ย 51 ป จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน มีสถานภาพสมรส เลี้ยงไกโดยเฉลี่ย 47 ตัว  เลี้ยงโคเฉลี่ย 5 ตัว เลี้ยงเปดเฉลี่ย 13 ตัว 
เลี้ยงสุกรเฉลี่ย 5 ตัว เลี้ยงกระบือเฉลี่ย 3  ตัว สวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา และ มีอาชีพรอง คือ เลี้ยงสัตว รายได
หลักเฉลี่ย 8,762.40 บาท/เดือน รายไดรองเฉลี่ย 2,203 บาท/เดือน แหลงเงินทุนที่ใชในการปศุสัตว เกษตรกรสวนใหญใช
เงินออมในครอบครัว (รอยละ 48.8) เกษตรกรไดรับการอบรมเฉลี่ย 1 ครั้ง/ป เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารของการปศุสัตว
สวนใหญไดรับจากเจาหนาที่โครงการ (รอยละ 89.6) ครั้ง/ป และไดรับขอมูลขาวสารของการปศุสัตว เฉลี่ย 4 ครั้ง/ป 

จากการวิจัยการมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย พบวา เกษตรกรมีสวนรวมตอกิจกรรมปศุ
สัตวปลอดภัยในดานการวางแผน มีระดับมากที่สุดในเรื่อง กิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย มีคาเฉลี่ย  3.89 เกษตรกรมีสวนรวม
ตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในดานการดําเนินการ มีระดับมากในเรื่องการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย 3.71 
เกษตรกรมีสวนรวมตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในดานการรับผลประโยชน มีระดับมากในเรื่อง ความรูความเขาใจ การทํา
ปศุสัตวปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.06 และเกษตรกรมีสวนรวมตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในดานการติดตามประเมินผล มี
ระดับมากในเรื่องการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 3.42 

 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ปศุสัตวปลอดภัย, การเกษตรแบบครบวงจร 
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Abstract 
 

 This study was conducted to investigate: 1) socio-economic characteristics of the farmers; 2) farmer participation 
in safe livestock activities of the project for comprehensive farming development; 3) factors effecting farmers 
participation in safe livestock activities; and 4) problems encountered and suggestions of the farmers participating in the 
safe livestock activities.  A set of interview schedules was used for data collection administered with 125 framers 
obtained by simple random sampling. 

 Findings revealed that most of the informants were male, 51 years old on average, elementary school graduates, 
and married. The informants had 4 family members on average.  They domesticated 50 chickens, 2 ox, 10 duck, 2 swine, 
and 4 buffalo on average.  Most of the informants grew rice as their main occupation and they domesticated animals as 
their supplementary incomes. Their monthly main incomes were 8,762.40 baht and supplementary incomes were 2,203 
baht on average.  Less than one half of the informants (48.8%) used their household savings for the investment. The 
informants attained a training once a year on average.  Most of them (89.6%) perceived news or information about 
livestock through the project staff and they perceived the news or information for 4 times per year on average. 

 It was also found that the informants participated in the safe livestock activity on planning for safe livestock at a 

highest level ( x = 3.89).  They participated in the operation on the cooperation with the project staff at a high level ( x = 
3.71).  They participated in the operation on benefit sharing at a highest level on knowledge/understanding in safe 

livestock ( x = 4.06).  Besides, the informants participated in an assessment and monitoring at a high level on the success 

of the activities ( x = 3.42). 
 

KEYWORDS: PARTICIPATION, SAFE LIVESTOCK ACTIVITIES, COMPREHENSIVE FARMING 
 
1. บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีสินคาทางการเกษตรเปนสินคาสงออกสําคัญ ประชากรสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งมีชีวิตความเปนอยูยังไมดีเทาที่ควรเนื่องจากความไมแนนอนของผลผลิตและราคาสินคาทาง
การเกษตร โดยเฉพาะในชนบทเกษตรกรมีความรูดานการผลิตดีแตขาดการตอรองดานการตลาด กอใหเกิดปญหาตางๆ 
ตามมาไมวาจะเปนปญหาหนี้สิน ความยากจน การอพยพแรงงานจากชนบทสูเมืองใหญ การพัฒนาการเกษตรที่ผานมา
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการวางแผนกําหนดกิจกรรม จัดกิจกรรมลงพื้นที่และการถายทอดความรู แตยังขาดการผสมผสาน
กิจกรรม ขาดการบูรณาการของหนวยงานของรัฐและเอกชนอยางแทจริง ทําใหเกิดการพัฒนาแบบแยกสวน ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดครบทุกดาน ซึ่งบุคคลที่ไดรับผลประโยชนสวนใหญมักจะเปนผูที่มีฐานะดีและ
ปานกลาง กลุมผูยากจนซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรไมไดรับประโยชนเทาที่ควร ทั้งนี้สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยาจึงได
ดําเนินกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาภาค
การเกษตรของไทยสูความยั่งยืนและมั่นคงภายใตแนวคิดเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย
และสรางรายไดใหแผนดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดปรัชญาการพัฒนาการเกษตรบนพื้นฐานของ
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หลักการที่มีจุดมุงหมายยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาเพื่อใหผูผลิตหรือเกษตรกรและผูบริโภคเขาถึงการบริหาร
ของภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่เปนเกษตรกรผูทําการผลิตปศุสัตวปลอดภัยตองมีความมั่นคงในอาชีพ 
และมีคุณภาพที่ดีขึ้นตลอดจนผูบริโภคตองไดรับสินคาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย จากโครงการพัฒนาการเกษตรแบบ
ครบวงจร กิจกรรมการผลิตปศุสัตวปลอดภัยสวนใหญจะประสบกับปญหาในเรื่องของตนทุนการผลิตสูง เชน คาอาหาร
สัตว ปญหาผลผลิตตกต่ํา ไมมีคุณภาพ เพราะขาดการจัดการที่ถูกตอง จึงจําเปนตองใหความรูในเรื่องของการพัฒนาการ
เกษตรแบบครบวงจร เพื่อจะทําใหเกษตรกรลดตนทุนในการผลิต และใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยใชวัสดุ และวัตถุดิบใน
พ้ืนที่ ลดการพึ่งพาจากภายนอก ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากปญหาที่เกิดขึ้นจึงจําเปนตองศึกษาเพื่อนําขอมูล
มาปรับปรุงแกไข และพัฒนาโครงการใหดียิ่งขึ้นตอไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวาเกษตรกรควรมีสวนรวมตอกิจกรรม
ปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดพะเยาอยางไร โดยศึกษาถึงลักษณะของปจจัยดาน
บุคคล เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรที่มีตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยใน
โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดพะเยา ขอมูลซึ่งไดมาจากการศึกษาวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงแกไข อันเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกรภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกลเคียงใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัยวิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ จํานวนเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตร

แบบครบวงจร จังหวัดพะเยา 9 อําเภอ อําเภอละ 20 ราย ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งหมด 180 ราย 
 สําหรับขนาดกลุมตัวอยาง (sample size) ดคิดคํานวณจากสูตรของ Yamane (1973 อางใน ประกายรัตน สุวรรณ,  

2549) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากสูตร 
 n =           N 

                       1 + N(e)2 

 เมื่อ  n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N    =   จํานวนประชากรทั้งหมด 
    e    =   ความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมใหเกิดขึ้น (0.05) 
 แทนคา  n    =               180    

               1 + 180(0.05)2 
   n            =    124.14 

 ดังนั้น จํานวนตัวอยางที่เหมาะสม คือ 125 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวของวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด (opened form) และคําถามแบบปลายปด (closed form) โดยทําการสัมภาษณออกเปน 4 
ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ของผูตอบแบบสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมรายละเอียดพื้นฐานของประชากรตัวอยาง 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทผลผลิต อาชีพ รายไดและจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยคําถามเปนลักษณะปลาย
ปดใหเลือกคําตอบและปลายเปดในหัวขออายุและรายได 
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 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบ
ครบวงจร ของผูตอบแบบสอบถาม โดยคําถามเปนลักษณะใหเลือกคําตอบ ระดับ 5 ระดับ ไดแก 5 หมายถึง มีสวนรวมมาก
ที่สุด 4 หมายถึง มีสวนรวมมาก 3 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง 2 หมายถึง มีสวนรวมนอย 1หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการ
พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร  
 ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัด
พะเยา โดยคําถามเปนลักษณะปลายเปดใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น 
 การทดสอบเครื่องมือ 
 ผูวิจัยจะนําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองในดาน
ความเที่ยงตรงในเนื้อหา (content validity) และทดสอบแบบ สอบถามในดานความเชื่อมั่น (reliability) กับกลุมตัวอยาง
จํานวนประมาณ 20 คน โดยคํานวณสูตรหาความเชื่อมั่น (reliability) ของ Cronbach ซึ่งเรียกวาคา “สัมประสิทธิ์แอลฟา”  

α-coefficient   บุญชม  ศรีสะอาด (2535: 96) มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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  α  = สัมประสิทธิ์ความเที่ยง 
  N = จํานวนขอของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
  S 2

i =  ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
  S 2

x = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 จากผลการทดสอบ ถาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคือ 0.78 แสดงวาแบบสัมภาษณที่ใชสําหรับงานวิจัยครั้งนี้มีความ
เที่ยงตรง นาเชื่อถือ และใหผลความแมนยํา สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดวยการสัมภาษณเกษตรกร
ผูเขารวมกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จํานวน 125 ราย  
 2. ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เมื่อตรวจสอบความถูกตองขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัย
นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อแปลผล สรุปผลการวิจัย และรายงานผลการวิจัยตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบดูความ
เรียบรอยและจัดลําดับขอมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา และแจกแจงความถี่ทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อทําการแจกแจงขอมูลที่ไดในแตละสวนดังตอไปนี้ 
 1.  คาความถี่รอยละ ใชเพื่อแจกแจงจํานวนความถี่และรอยละของ ขอมูลพ้ืนฐาน ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทผลผลิต อาชีพหลัก อาชีพรองรายไดหลัก รายไดรอง และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 2.  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ใชเพื่ออธิบายเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมตอการสงเสริมการเกษตรของ
กลุมตัวอยาง 
 3. ใชการวิเคราะหการถดถอยที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % เพื่อหาความ สัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการมีสวน
รวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร จังหวัดพะเยา 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม   
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ(รอยละ 52.8)เปนเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย 51 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คนตอครอบครัว มีสถานภาพสมรส เลี้ยงไกโดยเฉลี่ย 50 ตัว เลี้ยงโคเฉลี่ย 2 ตัว เลี้ยง
เปดเฉลี่ย 10 ตัว เลี้ยงสุกรเฉลี่ย 2 ตัว เลี้ยงกระบือเฉลี่ย 4  ตัว สวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา และ มีอาชีพรอง คือ 
เลี้ยงสัตว รายไดหลักเฉลี่ย 8,762.40 บาท/เดือน รายไดรองเฉลี่ย 2,203 บาท/เดือน แหลงเงินทุนที่ใชในการปศุสัตว 
เกษตรกรสวนใหญใชเงินออมในครอบครัว (รอยละ 48.8) เกษตรกรไดรับการอบรมเฉลี่ย 1ครั้งตอป สวนใหญเปนการ
อบรมเรื่อง การสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวปลอดภัย เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารของการปศุสัตวสวนใหญไดรับจาก 
เจาหนาที่โครงการ (รอยละ89.6) ครั้งตอป และไดรับขอมูลขาวสารของการปศุสัตว เฉลี่ย 4 ครั้งตอป 

 ดานการมีสวนรวม 
 จากการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบ

วงจร แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการวางแผน เกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนใหญมีระดับการมีสวน
รวมมากที่สุดในเรื่อง กิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร (คาเฉลี่ย 3.89) ดานการมีสวน
รวมในการปฏิบัติและดําเนินการ เกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดในเรื่อง การ
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ของกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร (คาเฉลี่ย 3.71) ดาน
การมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชน เกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดในเรื่อง 
ความรูความเขาใจ การทําปศุสัตวปลอดภัย (คาเฉลี่ย 4.06) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ พบวา
เกษตรกรผูเขารวมโครงการสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดในเรื่อง  การมีสวนรวมในการประเมินความสําเร็จ
ของกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร (คาเฉลี่ย 3.42) 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของเกษตรกรตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบ
ครบวงจร 

 ผลการศึกษาพบวามีตัวแปร ประเภทผลผลิตหลัก (ไก) และประเภทผลผลิตหลัก (สุกร)  มีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญ 0.01 อายุ และรายไดรวม มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมตอ
กิจกรรมปศุสัตวปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญ 0.05 สวนตัวแปรอื่นๆพบวามีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการมี
สวนรวมตอกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย 
ตาราง 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมกับการมีสวนรวมตอกิจกรรมปศุสัตว

ปลอดภัย 

 ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ การมีสวนรวมในกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย 

 b t sig 
1. เพศ 0.012 0.114 0.909 
2. อายุ -0.014 -2.535* 0.013 
3. ระดับการศึกษา 0.014 0.128 0.899 
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 0.005 0.118 0.906 
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 ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ การมีสวนรวมในกิจกรรมปศุสัตวปลอดภัย 

 b t sig 
5. สถานภาพ 0.058 0.373 0.710 
6. ประเภทผลผลิตหลัก (ไก) 0.006 3.791** 0.000 
7. ประเภทผลผลิตหลัก (โค) 0.003 0.326 0.745 
8. ประเภทผลผลิตหลัก (เปด) 0.005 0.495 0.621 
9. ประเภทผลผลิตหลัก (สุกร)  0.058 3.76** 0.000 
10. ประเภทผลผลิตหลัก (กระบือ) 0.043 0.494 0.622 
11. อาชีพ 
12. รายไดรวม 
13. แหลงเงินทุนที่ใชในการปศุสัตว 
14. การรับการฝกอบรม 
15. การรับขอมูลขาวสาร รวม 
คาคงที่ 

-0.152 
1.057×10-5 
1.431×10-7 

0.011 
-0.003 
3.870 

-1.187 
2.141* 
0.232 
0.457 
-0.320 
12.317 

0.238 
0.035 
0.817 
0.648 
0.750 
0.000 

R2  .328 (32.8%) 
F  3.542  
Sig. F  .000  
หมายเหตุ    *  มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
                      ** มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  
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ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกู 
ของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จํากัด จังหวัดเชยีงใหม 

FACTORS AFFECTING LOAN REPAYMENT CAPABILITY  
OF CHOMTHONG AGRICULTURAL COOPERATIVES LIMITED MEMBER, CHIANG MAI 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคล เศรษฐกิจ ของเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณ
การเกษตรจอมทอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสามารถในการชําระคืนเงินกูของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง 3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาการชําระคืนเงินกูของสมาชิก
สหกรณการเกษตรจอมทอง รวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณจากเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จํากัด 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 52 ราย แลวนํามาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (SPSS) สถิติที่ใชคือ คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ 
Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิก
สหกรณการเกษตรจอมทอง ดานการชําระหนี้สินไดตามระยะเวลาที่กําหนด พบวา ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว รายได การนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตร มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร ขนาดของพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน
การติดตามหนี้ของเจาหนาที่สหกรณ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานจํานวนเงินของการชําระหนี้ 
พบวา ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร การประสบภัยพิบัติในระหวางทําการเกษตร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และรายได มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: ความสามารถในการชําระคืนเงินกู, เงินกูระยะสั้น 

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to explore: 1) socio-economic factors of members of Chomthong Agricultural 

Cooperatives Ltd., Chiangmai province; 2) factors related to the ability in loan repayment of Members of the 
cooperatives; and 3) problems encountered and a guideline for solving the problems.  Interviews were used for data 
collection administered with 52 cooperatives’ members.  Obtained data were analyzed by using the Statistical Package for 
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the Social Sciences Program.  Frequency, Percentage, and standard deviation were used for the statistical treatment.  Chi-
square with the reliability level at 95%  was used for finding the relationships of variables. it was found that the following 
factors had a statistical significance relationship (0.01) educational attainment, a number of family member, income, 
using the loan for agricultural purposed, and knowledge/understanding in agricultural credits.  The following also had a 
statistically significant relationship (0.05): years of being a cooperative member, size of cultivation land, type of land 
holding, a number of debt contact.  An amount of debt repayment had a statistically significant relationship (0.05) with 
size of cultivation land and natural calamity while farming.  An income also had a statistically significant relationship 
(0.05). 

 
KEYWORDS: ABILITY IN LOAN REPAYMENT, SHORT-TERM LOAN 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศมีฐานะความเปนอยูคอนขางยากจนและมีภาระหน้ีสิน
จํานวนมาก โดยกลุมที่มีปญหามากที่สุดคือ เกษตรกรรายยอย เนื่องจากรายไดจากภาคการเกษตรไมเพียงพอกับการดํารงชีพ
ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน อีกทั้งประสบปญหาดานการผลิต เชน ตนทุนและปจจัยการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
ปญหาการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ตลอดจนภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้ําทวม พายุ ลูกเห็บ และในภาคการผลิตสวน
ใหญเกษตรกรยังขาดแคลนแหลงเงินทุนเพื่อประกอบการผลิต สินเชื่อทางเกษตรที่มีประสิทธิภาพยอมเปนเครื่องมือที่สําคัญ
อยางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะชวยใหเกษตรกรมีเงินลงทุนเพื่อใชจายสําหรับการจัดทํา
ปจจัยการผลิตในการเกษตรแลว สินเชื่อการเกษตรยังเปนเครื่องมือในการชี้นําทิศทางการผลิตของภาคเกษตรใหเหมาะสม
กับสภาพทางดานภูมิศาสตรและภาวการณตลาดทั้งภายในและภายนอกของประเทศจึงกลาวไดวา “สินเชื่อการเกษตร” นั้น
เปนเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางมั่นคงถาวร (อุทัย สายเนตร 2537: 5) 

สหกรณเปนองคการธุรกิจและสังคมที่มีจุดมุงหมายที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกสมาชิกใหอยูดีกินดี 
มีสันติสุข โดยอาศัยหลักการชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดําเนินงาน ดังนั้น สหกรณจึงเปนทั้งสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและสถาบันทางสังคม เพราะสหกรณมิไดมุงสรางเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกสมาชิกเทานั้น แตใน
ขณะเดียวกันก็มุงสรางความเปนธรรมและสรางความมั่นคงใหแกสังคมดวย  

สําหรับสหกรณสินเชื่อนับวามีความสําคัญยิ่งตอสมาชิกสหกรณนับตั้งแตการดําเนินสหกรณขึ้นมาในประเทศ
ไทย ก็เริ่มจากการที่ชาวบานไดรับความเดือดรอนเปนหนี้เปนสินและถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบ รัฐบาลสมัยนั้นมีความ
ประสงคที่จะปลดเปลื้องหน้ีสินของชาวนา จึงไดจัดตั้งสหกรณประเภทหาทุนขึ้น เพื่อจัดหาเงินกูมาใหสมาชิกกูยืมเพื่อ
นําไปปลดเปลื้องหนี้สิน และเพื่อประกอบอาชีพในการเกษตร แมในปจจุบันสหกรณจะถูกจัดตั้งขึ้นมากมายหลายประเภท 
แตการใหสินเชื่อแกสมาชิกไมวาในลักษณะการกูยืมเงิน การขายสินคาหรือวัสดุอุปกรณ และการใหบริการดวยเงินสินเชื่อก็
ดําเนินการอยูในสหกรณเกือบทุกประเภท ผลที่เกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อยอมตกแกทั้งสองฝาย คือฝายสหกรณเองและฝาย
สมาชิก ผลที่เกิดขึ้นตอสหกรณก็คือ ทําใหสหกรณสามารถขยายธุรกิจที่ดําเนินการไดอยางกวางยิ่งขึ้น เพราะสามารถบริการ
แกสมาชิกไดมากขึ้นและตรงกับความตองการ สวนผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกมีทั้งทางตรงและทางออม เชน ทําใหสมาชิก
สามารถปลดเปลื้องหนี้สิน ชวยขจัดปดเปาความเดือดรอนได โดยไมตองไปขอกูยืมหรือพ่ึงพาอาศัยนายทุนที่คอยแตจะเอา
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รัดเอาเปรียบชวยใหการดําเนินธุรกิจ หรือการทํามาหากินดีขึ้นและประสบผลสําเร็จตลอดจนทําใหฐานทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูดีขึ้น(กรมสงเสริมสหกรณ, 2547: 9) 

สหกรณการเกษตรจอมทอง จํากัด ไดประสบปญหาเกี่ยวกับการชําระหนี้คืนเงินกูของสมาชิกสหกรณไมตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเงินกู ทําใหสหกรณการเกษตรมีปญหาในการใหสินเชื่อแกสมาชิกรายใหม เพราะขาดเงินทุน
มาหมุนเวียนใหแกสมาชิกรายใหมจากปญหาดังกลาว ถือวาเปนปญหาที่สําคัญที่สมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ผูวิจัย
มีความสนใจในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกูของเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณ
การเกษตรจอมทอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม โดยเลือกศึกษาในพื้นที่ อําเภอจอมทองและอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและวางแผนการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรจอมทอง จํากัด 
ตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวจิัย 

ประชากร ไดแก สมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จังหวัดเชียใหม ที่กูเงินระยะสั้นจํานวน 52 ราย โดยกลุม
ตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1. สมาชิกในตําบลขวงเปา 12 ราย 2. สมาชิกในตําบลบานหลวง 3 ราย 3. 
สมาชิกในตําบลสบเตี๊ยะ 15 ราย 4. สมาชิกในตําบลแมสอย 8 ราย 5. สมาชิกในตําบลบานแปะ 5 ราย 6. สมาชิกในตําบล
สองแคว 1 ราย 6. สมาชิกในตําบลดอยหลอ 8 ราย โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 52 ราย ตามจํานวนผูกูเงิน
ระยะสั้นในป 2552 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเปนแบบ (Questionnaire) 
ประเภทปลายปด (Closed Form)โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด และแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน  และไดรับคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธเพื่อมาประกอบเปนโครงสรางในการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยจะนําแบบสัมภาษณที่
สรางขึ้นจากการศึกษาคนควาและจากแนวทางในการตรวจเอกสาร จากนั้นนําไปทดสอบความเที่ยง (Validity) โดยนําแบบ
สัมภาษณเสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาและนักวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาที่จะวัด (content validity) มากขึ้น และนําไปทดสอบความเชื่อมั่น 

การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยนําแบบสัมภาษณที่ไดจากการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไป
ทดสอบกับเกษตรกร ซึ่งเปนเกษตรกรที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับเกษตรกรผูใหขอมูล จํานวน 20 ราย หลังจากนั้นนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient of alpha) ใน
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหคาความเชื่อมั่นที่ไดตองมีคาไมนอยกวา 0.70 ตามเกณฑของ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2536: 152) 
ผลการทดสอบพบวาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.79 ซึ่งมีคาคอนขางสูงพอที่จะเชื่อถือวาแบบสัมภาษณมีความ
นาเชื่อถือ และสามารถนําไปใชในงานวิจัยได 

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหระดับปจจัย
ทั้งหมดที่มีผลตอความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการ
วิเคราะห Chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 71.2 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป และ อายุมากกวา 50 ป 

ขึ้นไปรอยละ 40.4 เทากัน มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 44.2 สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลวรอยละ 76.9 จํานวน
สมาชิกในครอบครัวอยูที่ 3 – 5 คน อาชีพทางการเกษตรรอยละ 94.2 มีระยะเวลาการเปนสมาชิกนอยกวา 5 ป และมี
ระยะเวลาการเปนสมาชิก 6 – 10 ป เทากันรอยละ 50 

 ดานเศรษฐกิจเกษตรกรสวนใหญมีรายไดอยูที่ไมเกิน 40,000 บาทตอป มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากกวา 6 ไร รอยละ 
44.2 ลักษณะการถือครองที่ดินสวนใหญเปนเจาของ มีจํานวนเงินกูที่กูจากสหกรณ 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 28.8 สวน
ใหญ มีจํานวนสถาบันที่เปนหนี้ 1 แหง 

 ดานอื่นๆ เกษตรกรสวนใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อการกูยืมเพื่อการเกษตร เกษตรกรนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคคือ
ใชทั้งหมด รอยละ 65.4 มีประสบการณในการทําเกษตร 6 – 15 ป สวนใหญไมเคยประสบภัยพิบัติในระหวางทําการเกษตร 
เกษตรกรทั้งหมดเคยไดรับการติดตามหนี้สินของเจาหนาที่สหกรณ เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตรอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 61.5 ความรูความเขาใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 28.8 
และระดับความรูความเขาใจนอยมีเพียงรอยละ 9.6 

จากการศึกษาพบวา ความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
ดานการชําระหนี้สินไดตามระยะเวลาที่กําหนด เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญ มีระยะเวลาที่สามารถชําระหนี้สินเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 73.1 รองลงมาคือ สามารถชําระหนี้สินไดตามระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 26.9  

 ความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดานจํานวนเงินของการ
ชําระหนี้ เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญ สามารถชําระหนี้ไดรอยละ 78.8 และไมสามารถชําระหนี้ไดเลยรอยละ 21.2 โดย
สาเหตุที่เกษตรกรชําระหนี้ไดสวนใหญเกษตรกรมีหนี้คางชําระนอยประกอบกับมีรายไดมากทําใหสามารถชําระหนี้ได 
สวนสาเหตุที่ไมสามารถชําระหนี้ไดเลยเพราะเกษตรกรมีคาใชจายในครัวเรือนมาก เชน คาเทอมบุตร คาอุปกรณการเรียน 
เกษตรกรบางรายนําเงินไปซื้อรถจักรยานยนตเพื่อใชในครัวเรือน อุปกรณการเกษตร เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ไดผล
ผลิตที่ตํ่าและราคายังตกต่ําทําใหไดเงินนอยเกษตรกรตองแบงเงินไวใชในครัวเรือน สวนที่เหลือถึงนําไปชําระหนี้  ถาไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเกษตรกรก็ยินดีเสียคาปรับ 

ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

1. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ดานการชําระหนี้สินไดตามระยะเวลาที่กําหนด คือ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได การนํา
เงินไปใชตามวัตถุประสงค ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร ขนาดของพื้นที่ทําการเกษตร ลักษณะการถือครองที่ดิน 
จํานวนการติดตามหนี้ของเจาหนาที่สหกรณ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิกสหกรณการเกษตรจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ดานจํานวนเงินของการชําระหนี้ คือ ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร การประสบภัยพิบัติในระหวางทําการเกษตร มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 และรายได มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมนกัทองเที่ยวผูสูงอายชุาวไทยในจังหวัดเชียงใหม 
ในการทองเที่ยวในประเทศไทยและการทองเที่ยวในตางประเทศ 

THE COMPARISON OF DOMESTIC AND OUTBOUND TRAVEL  BEHAVIOURS OF THAI ELDERLY 
TOURISTS FROM CHIANGMAI  PROVINCE 

 
ปภาวี โรจนหิรัญเศรษฐ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
--------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหมในการทองเที่ยวใน

ประเทศและการทองเที่ยวในตางประเทศครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการบริการดานการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยใน
จังหวัดเชียงใหม  ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก  
แบบสอบถามและแบบประเมิน  ซึ่งประชากรกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่ เคยเดินทางทองเที่ยวในประเทศและใน
ตางประเทศ  แบงเปนกลุมอาชีพ  4 กลุม  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ   พอคา  และเกษตรกร  สัมภาษณเชิงลึก  40  คน และใช
แบบสอบถาม  400 คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  440  คน 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีปญหาและอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศและในตางประเทศ
เหมือนกัน  คือ  ที่พักราคาแพง  รสชาติอาหารไมอรอย  ของที่ระลึกซ้ําๆ  กัน  และมีใหเลือกไมหลากหลาย การบริการไมได
คุณภาพและปญหาทางดานความปลอดภัย  จะแตกตางกันอยูที่การใหลําดับความสําคัญกอนและหลังเทานั้น  เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศและในตางประเทศ  พบวา  การทองเที่ยวในประเทศนิยมเดินทางกับ
ครอบครัวรอยละ  47.5  ใชพาหนะสวนตัวรอยละ  42.8  คาใชจายวันละ  1,000 – 2,000  บาท  รอยละ  54.3  สวนใน
ตางประเทศนิยมเดินทางกับครอบครัว ลูกหลาน  รอยละ  35.00  นิยมใชบริการกับบริษัททัวรถึงรอยละ  71.3  คาใชจายวัน
ละ 3,001-7,000 บาท  รอยละ  49.3  และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการดานการทองเที่ยวใหเหมาะสม
กับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ  ผูประกอบการ ควรมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ  5  ประเด็นหลัก คอื 

 1.  นโยบายการจัดการทองเที่ยวของผูประกอบการ 
 2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 3.  แนวทางการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ 
 4.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 5.  แนวทาง  การวางแผน  การพัฒนาคุณภาพในอนาคตของผูประกอบการ 

 

คําสําคัญ  พฤติกรรม, นักทองเที่ยว, ผูสูงอายุชาวไทย, จังหวัดเชียงใหม 
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Abstract 

 
The  Comparison of  Domestic  and  Outbound  Travel  Behaviours  of  Thai  Elderly  Tourists From  

Chiangmai  Province aims to examine problems and obstacles in travelling Domestic  and  Outbound  Travel of Thai 
elderly in Chiang Mai. The study compares travelling behavior Domestic  and  Outbound  of the travel of Thai elderly 
tourists in Chiang Mai. Examine the method to develop and improve tourism quality of service corresponding to the 
needs of Thai elderly in Chiang Mai. Examine the method to develop and improve tourism quality of service 
corresponding to the needs of Thai elderly tourists in Chiang Mai. Qualitative and quantitative research methods were 
applied. Tools used for data collection were in-depth interview, questionnaire, and evaluation form. The sample 
population used to travel in Domestic  and  Outbound  Travel. They were separated by career in to 4 groups, including 
government officers, state enterprise employees, merchants, and agriculturists. In-depth interview was carried on with 40 
persons and the questionnaires were distributed to 400 persons. The total number of samples was 440 persons. 

 In the result, it was found that elderly persons had the same problems and obstacles in travelling in Domestic  and  
Outbound  Travel, namely expensive hotel, unpleasant food, duplicated and limited type of souvenirs, low quality of 
service, and security problem. The difference is about priority. When compared travelling behavior in Domestic  and  
Outbound  Travel, it was found that for domestic tourism, they preferred travelling with family 47.5%, use personal 
vehicle 42.8%, daily expense 1,000-2,000 Baht 54.3%. About Outbound  travel, they preferred travelling with family 
35.00%, use tour agency service 71.3%, daily expense 3,000-7,000 Baht 49.3%. About the method for development and 
improvement of travelling service quality appropriate for old tourists, the businessperson should have 5 main points in 
running business: 

 1.  Travelling management policy of the businessperson 
 2.  Method in improving quality of service 
 3.  Method in creating satisfaction 
 4.  Service quality development process 
 5.  Method, planning, quality development in the future of businessperson 
 

KEYWORDS: BEHAVIOURS, TOURISTS, THAI ELDERLY, CHIANGMAI 
 
1.บทนํา 
 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก  ประกอบกับสถานการณการเมืองในประเทศไทย  ซึ่งเปนผลพวงมา

จากความไมเขาใจกัน  ความคิดที่แตกตาง  ความขัดแยงกันระหวางผูนําประเทศ  การแบงพรรค  แบงพวก   เสื้อเหลือง   เสื้อ
แดง และเสื้อหลากสี  ทําใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรง  และยังมีปญหาการแบงแยกดินแดน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต   เกิด
การฆาตกรรมกันเปนรายวัน  การวางระเบิด   การคารบอม รวมทั้งลาสุด  ยังมีโรค  มือ  เทา  ปากที่ระบาดในประเทศเพื่อน
บานและเมืองไทย  ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความกลัวในดานความมั่นคงและความปลอดภัยสงผลใหตัวเลขดานการทองเที่ยว
ของคนไทยลดลง  ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวชาวเอเชียเดินทางมาประเทศไทยลดลงมากสุดเปนอันดับหนึ่ง กระทรวงการ
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ทองเที่ยวและกีฬา จึงตระหนักถึงการสงเสริมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการสงเสริมทองเที่ยวแนวใหม
ที่ปราศจากอุปสรรคสําหรับคนทั้งมวล ที่ใหความสําคัญกับนักทองเที่ยวประเภทผูสูงอายุ คนพิการ เด็กและสตรีมีครรภ ซึ่ง
มีแนวโนมการเติบโตทางการตลาดที่มีศักยภาพมาก เพราะจากผลการศึกษาโดย University of Surrey สหราชอาณาจักร ป 
พ.ศ.2549 พบวาตลาดทองเที่ยวกลุมคนพิการและครอบครัวของสหภาพยุโรป มีประมาณ 134-267.9 ลานคน กอใหเกิด
รายไดจากการทองเที่ยว ประมาณ 3,910-7,820 ลานบาท จึงไดจัดฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวและมัคคุเทศก เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจในรูปแบบการใหบริการแกกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งสงเสริมใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานตางๆ อยางครบวงจร มีการเปดตัวแผนที่ทองเที่ยวสําหรับคนพิการและผูสูงอายุของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย จึงถือเปนเรื่องนายินดี เพราะจะชวยแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อดึงดูดใหกลุมนักทองเที่ยวผูพิการและ
ผูสูงอายุใหเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นและยังชวยกระจายรายไดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวของ พลิกฟนเศรษฐกิจไทยใหกลับมา
ครึกครื้นอีกครั้งและจากแนวโนมของสังคมโลกยุคปจจุบันกําลังเขาสูสังคมของผูสูงอายุ  ซึ่งผลสํารวจจํานวนประชากรโดย
สหประชาชาติ ในป 2549 ไดคาดการณวา จํานวนผูที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ในป พ.ศ.2549 ทั่วโลกมีประมาณ 687.9 ลาน
คน และจะเพิ่มเปน 1,968 ลานคนในป พ.ศ.2593 ซึ่งคนในทวีปเอเชียจะมีจํานวนผูสูงอายุมากที่สุด สําหรับประเทศไทยในป 
พ.ศ.2550 มีผูสูงอายุจํานวน 7.02 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 11 และในป พ.ศ.2593 จะเพิ่มเปนจํานวน 20.7 ลานคน หรือ
รอยละ 28 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ    จึงนับเปนโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะพัฒนาการทองเที่ยวแบบใหมใหมี
คุณคา ตอบสนองแกคนทั้งมวลไดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวในกลุมผูสูงอายุและผูพิการ และยังเปนโอกาสที่
ประเทศจะฟนฟูเศรษฐกิจการทองเที่ยว เนื่องจากประชากรผูสูงอายุและผูพิการกําลังมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก 
(สถาบันวิจัยสาธารณสุข,  2552 : ออนไลน) 

 ดังนั้น  การศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหมในการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยและการทองเที่ยวในตางประเทศ   เพื่อที่จะสามารถเตรียมความพรอมในการรองรับตลาดนักทองเที่ยวกลุม
ผูสูงอายุเหลานี้จึงตองมีการศึกษาในรายละเอียดตางๆ   ในการรองรับที่เหมาะสม เพื่อนํามาซึ่งประโยชนตอการจัดการ
บริการดานทองเที่ยวในทุกธุรกิจการทองเที่ยวที่มีความเกี่ยวของกับกลุมนักทองเที่ยวประเภทผูสูงอายุ   สําหรับใชเปน
แนวทางในการพัฒนา   ปรับปรุงคุณภาพการบริการดานการทองเที่ยวในการตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ ได
อยางมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจไดอยางสูงสุด   

 
2 .ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธการวิจัย 

ซึ่งประชากรกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่เคยเดินทางทองเที่ยวในประเทศและในตางประเทศ  แบงเปนกลุมอาชีพ  
4 กลุม  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ   พอคา  และเกษตรกร  สัมภาษณเชิงลึก  40  คน และใชแบบสอบถาม  400 คน  รวมกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น  440  คน การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

 1.  การสัมภาษณ การสัมภาษณเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  คือ นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่
เคยทองเที่ยวในประเทศและในตางประเทศ  เกี่ยวกับประเด็นปญหาและอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย
และในตางประเทศ  พฤติกรรมการทองเที่ยว การเลือกใชบริการองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  การบริการดานการทองเที่ยวอยางเหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย   
ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดขางตนไดอยางลึกซึ้ง  เพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นมาวิเคราะห  สรุป ให
เหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม 
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ผูศึกษาวิจัย  ไดจัดทําแบบสัมภาษณผูสูงอายุ  ซึ่งเจาะจงเลือกเฉพาะผูที่เคยเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศ  
โดยสัมภาษณถึงปญหาและอุปสรรคในการเดินทางวาผูสูงอายุเคยประสบปญหาในดานใดบาง  ซึ่งผลที่ไดจากการสัมภาษณ
ถึงปญหาดานตางๆ  นั้น นํามาวิเคราะหและสรุปไดเปนปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเดินทางในดานตางๆ  
ไมวาจะเปนปจจัยดึงดูดของแหลงทองเที่ยว   สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เกี่ยวกับการเดินทาง   ปญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวกับการบริการในดานของที่พัก    รานอาหาร  รานขายของที่ระลึก  การเดินทาง  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว  เมื่อทราบถึง
ปญหาตรงนี้แลวก็สรางแบบฟอรมของแบบสอบถามขึ้นมา ไดแบบสอบถามผูสูงอายุ  ดังนี้ 

 2.  แบบสอบถามนักทองเที่ยวผูสูงอายุ 
 ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอและรายการตางๆ  ตามประเด็นที่ตองการศึกษาโดยอางอิงขอมูลหลังจากแบบสัมภาษณ

นักทองเที่ยว เพื่อสอบถามถึงปญหาและอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ สามารถแบงแบบสอบถาม
ไดเปน  5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม   
 ตอนที่  2  พฤติกรรมการทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหมในการทองเที่ยวในประเทศ   

ตอนที่  3  พฤติกรรมการทองเที่ยวของผูสูงอายุชาวไทยในการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ   
ตอนที่  4  เปนปญหาและความตองการในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในการเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศ  
ตอนที่  5  เปนปญหาและความตองการในการเดินทางของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในการทองเที่ยวใน

ตางประเทศ   
 ในตอนทายของแบบสอบถามทุกตอน  ผูวิจัยไดเพิ่มแบบสอบถามปลายเปดไวสําหรับแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ดวย   หลังจากการจัดทําแบบสอบถามเสร็จแลวไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ  แลวเรียนเชิญให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จ ก็นําแบบสอบถามนี้มาปรับปรุงแกไข  โดยมีรายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถามดังนี้  

  1.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ   
  2.  รองศาสตราจารยชยาภรณ   ช่ืนรุงโรจน   
  3. ผูชวยศาสตราจารยชูสิทธิ์ ชูชาติ 
 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามออกสัมภาษณผูสูงอายุพบขอบกพรองที่ตองนํามาปรับปรุงแกไขเมื่อนํามาปรับปรุงแกไข

แลวก็นําแบบสอบถามออกทดสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อพบวาแบบสอบถามไมมีขอบกพรองแลวจึงทําการออกภาคสนาม
สอบถามผูสูงอายุที่เคยเดินทางทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศโดยไดคําตอบจากการถามแบบสอบถามในขอมูลที่
กําหนด  

  3. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ   เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพและบริการ ที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอและ
รายการตางๆตามประเด็นที่ตองทําการศึกษา   และคําถามปลายเปดใหผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น  ผูวิจัยไดนําปญหาและ
อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวของผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหมในการทองเที่ยวในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ  ออกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นผูประกอบการและผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ผูประกอบการโรงแรมเซ็น
ทาราดวงตะวัน   โรงแรมเซ็นทรัลกาดสวนแกว  ผูประกอบการรานอาหารเจี่ยทงเฮง  ครัวการบินลาว  รานอาหารครัวฉลอง  
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ขันโตก ผูประกอบการรานขายของที่ระลึก  วนัสนันท  รานขายของที่ระลึกตลาดไนทบารซาร  บริษัททัวรของเชียงใหม 
บริษัททัวรยูเนี่ยนทราเวล  บริษัททัวร CM เชียงใหม  และผูเช่ียวชาญเฉพาะดานที่มีสวนเกี่ยวของดังรายนามตอไปนี้ 

 1.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย คุณสุรพล  เศวตเศรณี 
 2.  รองผูวาการฝายนโยบายและแผน  คุณพงศธร  เกษสําลี 
 3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ 
 4.  รองศาสตราจารย ชยาภรณ  ช่ืนรุงโรจน 
 5.  ผูชวยศาสาตราจารย ชูสิทธิ ชูชาติ 
 6.  นายกสมาคมผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม 
 7.  รองคณบดีคณะศิลปศาสาตรวิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหมอาจารย อดิศักดิ์ เมฆพัฒน 
 8. ฝายบริหารโรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน   
 9. ภัตตราคารอาหารจีนเจี่ยทงเฮง 
เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการดานการทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัย

นําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการนํากลับมาหาคา IOC  จากผูเช่ียวชาญ  หาคาความเหมาะสมที่ผูวิจัยไดกําหนด  
มาตราสวนการประมาณคามีระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตางๆ   ในแบบ
ประเมินระดับคุณภาพ 3 ระดับ ไดแก 

  +1 หมายถึง แนวทางการพัฒนาคุณภาพเหมาะสม 
    0 หมายถึง แนวทางการพัฒนาคุณภาพควรปรับปรุง 
  -1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับแนวทางพัฒนาคุณภาพ 
  จากผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุ  

โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 9 ทาน  ปรากฎวาคา  IOC  มีคาเทากับ 0.94  แสดงใหเห็นวา ประเมินความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุมีความเหมาะสม  ในตอนทายของแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริการนักทองเที่ยวผูสูงอายุจะมีขอเสนอแนะไวสําหรับใหผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดวย 

 
3.ผลการวิเคราะห/ สรุปผลการวิจัย      

  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหมในการทองเที่ยวในประเทศไทย
และการทองเที่ยวในตางประเทศ  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา  ผูสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จํานวน  400  คน  เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย สวนใหญอยูในชวงอายุประมาณ  65-69 ป มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีรายไดเดือนละ 10,000-20,000 บาท  และผูสูงอายุสวนใหญเปนโรคความดัน  ซึ่งสามารถ
สรุปผลเปน  3  ประเด็นตอไปนี้ 

 1.  ปญหาและอุปสรรคในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศและตางประเทศของนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทยใน
จังหวัดเชียงใหม   

 ผลการศึกษาดังตาราง 
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ปญหาและอุปสรรค ในประเทศ ตางประเทศ 
1.  ดานที่พัก ที่พักราคาแพง 

พนักงานไมคอยตอนรับ 
การบริการไมดี 

ที่พักราคาแพง 
พนักงานไมคอยตอนรับ 

2.  ดานรานอาหาร ราคาไมยุติธรรม 
รสชาติไมอรอย 
ไมมีใหเลือกหลากหลาย 
ไมสะอาดและไมคอยปลอดภัย 

รสชาติไมอรอย 
ไมมีใหเลือกหลากหลายชนิด 
ราคาไมยุติธรรม 

3.  ดานการขนสง ไมสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
มีรถนอยเกินไป 
คาโดยสารราคาแพง 
มารยาทพนักงานไมเหมาะสม 
รถโดยสารสกปรก 

ไมสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
มารยาทพนักงานไมเหมาะสม 

4. ดานของที่ระลึก ราคาแพง 
มีไมหลากหลายชนิด 
สินคาไมแตกตางจากที่อื่น 

ราคาแพง 
มีไมหลากหลายชนิด 
สินคาไมแตกตางจากที่อื่น 

5. ดานความปลอดภัย ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
ไมมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัย 

ไมมีมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 

 ทางดานปญหาและความตองการในการเดินทางในตางประเทศของผูสูงอายุนั้น  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นวาปญหาที่พักราคาแพงรอยละ  35  รองลงมาคือ  พนักงานไมคอยตอนรับ  ดวยวัฒนธรรมที่แตกตางพนักงาน
จึงไมคอยนอบนอม  อยางเชนคนไทย  แตการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศของผูสูงอายุนั้น  สวนใหญไมคอยมีปญหา
ถึงแมวาจะมีปญหาเกิดขึ้นจริง   ก็สามารถผานไปไดดวยดี  เพราะนิยมเดินทางทองเที่ยวกับบริษัททัวร  จึงหมดกังวลในเรื่อง
ปญหาตางๆ  บริษัททัวรไดเตรียมพรอมไวใหหมดแลว 

 2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม   
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศของผูสูงอายุสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 ปจจัยที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจทองเที่ยว  ปจจัยหลักนั้นเพื่อการพักผอนสวนปจจัยรองเพื่อการเยี่ยมญาติ  เพื่อน  

ซึ่งตางจากการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศนั้นคือ  การที่ผูสูงอายุมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจึงเปนสวนชวยกระตุนใหเกิดการ
เดินทางไปตางประเทศไดมากขึ้น  และยังมีความนาสนใจของแหลงทองเที่ยวที่ทําใหอยากเดินทางใน  1 ป  กลุมตัวอยาง
สวนใหญนิยมเดินทางในประเทศ 1 ครั้ง หลายๆ จังหวัดเหมือนกับการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ปละ 1 ครั้ง เชนกัน  
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจทองเที่ยวในประเทศคือครอบครัว  และลูกหลาน  ซึ่งเหมือนกับตางประเทศ  
ครอบครัวและลูกหลานที่มีบทบาทเชนกัน  สวนลักษณะการเดินทางทองเที่ยวในประเทศนั้น  กลุมผูสูงอายุสวนใหญจะ
เดินทางดวยตนเองกับครอบครัว  วางแผนการจัดการเดินทางทองเที่ยวเอง  แตกตางจากการเดินทางทองเที่ยวไปยัง
ตางประเทศ  นิยมใชบริษัททัวรนําเที่ยว  เพราะไมคุนเคยและไมเคยชินกับสถานที่ที่ไปทองเที่ยว จึงเกิดความกลัวใชบริษัท
ทัวรนําเที่ยวมีความอบอุนมากกวาเพราะมีการเตรียมความพรอมใหในทุกเรื่อง  ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางในประเทศ
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ต้ังแต  4 วันขึ้นไป ซึ่งแตกตางกับตางประเทศคือต้ังแต 3-7 วัน มีขอกําหนดการทองเที่ยวในตางประเทศที่ไมนานมาก  
เนื่องจากงบประมาณสวนใหญเดินทางทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ  กับครอบครัว  คาใชจายในประเทศเฉลี่ยวัน
ละ  1,000-2,000 บาท ตางกับตางประเทศเฉลี่ยวันละ  3,001-7,000 บาท  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดในประเทศผูสูงอายุ
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  ไมวาจะเปนโรงแรม  รานอาหาร  รานขายของที่ระลึก  แตกตางกับการทองเที่ยวใน
ตางประเทศนิยมการเดินทางที่เขาถึงแหลงทองเที่ยวมากที่สุดไมชอบเดินไกลดวยขอจํากัดเรื่องสุขภาพและความชรา 

  3.  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการดานการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับความตองการของ
นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม   

1.  นโยบายการจัดการทองเที่ยวของผูประกอบการ 
 2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 3.  แนวทางการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ 
 4.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 5.  แนวทาง  การวางแผน  การพัฒนาคุณภาพในอนาคตของผูประกอบการ 
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ความรับผดิชอบตอสังคมดานการดูแลสิง่แวดลอมของกิจการรีสอรท 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT MANAGEMENT OF RESORT 

 

จักรพงษ สุขเจริญ1 ดร.พิจักษณ หิญชีระนันทน2 และ รศ.สยาม อรุณศรีมรกต3 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สาขาการวางแผนสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 อาจารยประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สาขาการวางแผนสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
3 อาจารยประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สาขาการบริหารสิ่งแวดลอม 

 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมดาน
การดูแลสิ่งแวดลอมของเจาของกิจการรีสอรท และศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจของกิจการรีสอรทที่เปนความรับผิดชอบ
ตอสังคมดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม วิธีการศึกษาประกอบดวยการสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณ รวมกับการวิเคราะห
กิจกรรม เพื่อคนหากิจกรรมและลักษณะการดําเนินธุรกิจที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาเจาของกิจการรีสอรทสวนใหญใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมดาน
การดูแลสิ่งแวดลอม เนื่องจาก เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของตลาดการทองเที่ยว ซึ่งลักษณะการดําเนินธุรกิจที่
เปนความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม แบงไดเปน 1. มีการจัดการรูปแบบการประหยัดพลังงาน 2. รี
สอรทกลมกลืนและไมรุกล้ําธรรมชาติ 3. รีสอรทรักษาสิ่งแวดลอมโดยการปลูกสรางมาจากวัสดุธรรมชาติ 4. มีกิจกรรม
เกี่ยวกับอนุรักษธรรมชาติใหกับผูเขาพัก 

 
คําสําคัญ  : ความรับผิดชอบตอสังคม, รีสอรท 

 

 
Abstract 

 
The main objective of this study is to investigate the concept of social responsibility and environmental 

stewardship of resort owners and their level of responsibity for the environment. This study used qualitative data such as 
field walks, resort surveys, and interviews to determine if busines are socially responsible and care for the environment. 
The results showed that most resort owners focus on the concepts of social responsibility and environmental stewardship 
in order to meet the needs of the tourism market. In addition many busines are socially responsible and care for the 
environment.A mong the strategies used are energy management plans, resorts built in harmony with the environment, 
resort environments build from natural materials, and conservation of  nature by guests. 

 
KEYWORDS: SOCIAL RESPONSIBILITY, RESORT 
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1. บทนํา 
 การบริหารองคกรไมวาจะเปนองคกรภาคธุรกิจหรือองคกรภาครัฐก็ตาม ตางจําเปนตองมีแนวทางในการบริหาร

และการจัดการภายในองคกร อันจะนําไปสูองคกรที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็จในที่สุด ซึ่งวิธีการหรือระบบการ
จัดการตางขึ้นอยูกับนโยบายขององคกรนั้นๆ วาจะกําหนดแนวทางและทิศทางในการบริหารงานไปในแนวทางใด สําหรับ
การบริหารงานองคกรภาคธุรกิจนั้น วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การทํากําไรสูงสุด ซึ่งกําไรในที่นี้อาจแสดงถึง
จํานวนเงินกําไรที่ไดจากการขาย หรือผลตอบแทนจากการลงทุนก็ได กําไรเปนเครื่องแสดงถึงความเขมแข็งหรือความ
ออนแอขององคกร องคกรใดมีกําไรสูงยอมแสดงไดวาองคกรนั้นกําลังเจริญเติบโตและมีความมั่นคง แตถาหากกําไรลดลงก็
แสดงวาองคกรนั้นกําลังประสบปญหา และในบางครั้งการที่กําไรลดต่ําลง อาจเปนผลทําใหธุรกิจตองลมเลิกไปหรือตองมี
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร (ธงชัย, 2540) ดวยเหตุนี้กําไรจึงเปรียบเสมือนเครื่องทดสอบความสามารถของผูบริหารอีกดวย 
จากทัศนะการบริหารงานขององคกรธุรกิจนี้เอง ทําใหผูบริหารองคกรสวนใหญจึงใหความสําคัญตอวัตถุประสงคทาง
เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว นั่นหมายความวาองคกรธุรกิจจะมุงเนนการทํางานตามหนาที่ในการผลิต การจําหนาย เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของตนเองเพียงเทานั้น  

 ในปจจุบันเปาหมายขององคกรธุรกิจไดเปลี่ยนไป เนื่องจากผูบริหารสมยัใหมไดหันมาใหความสนใจใน
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากคานิยมทางสังคมไดเปลี่ยนไป ทําใหผูบริหารไดหัน
มาตระหนักดานจริยธรรมและจรรยาบรรณการบริหารองคกรมากขึ้น  

รูปแบบของธุรกิจอีกประเภทหนึ่งในประเทศไทยที่เปนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เปนอยางมาก คือ ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยวถือวาเปนสินคาและบริการประเภทหนึ่งที่สามารถนํารายไดเขาสู
ประเทศ โดยรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 299,536 ลานบาท ในป พ.ศ.2543 เปน 406,535 ลานบาท ในป พ.ศ.2546 
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2546)  สงผลใหธุรกิจทางดานรีสอรทมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย การดําเนิน
ธุรกิจรีสอรทนั้น เปนธุรกิจการใหบริการแกสาธารณชน และใกลชิดกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด ซึ่งผูประกอบการรีสอรท
จําเปนตองคํานึงอยูตลอดเวลา ในเรื่องความรับผิดชอบที่มีตอผูรับบริการ สิ่งแวดลอม และสังคมโดยสวนรวม ดังนั้น
ผูประกอบการจึงไมควรมุงหวังกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว ควรจะใหความสําคัญและความรับผิดชอบตอสังคม มิฉะนั้น
ธุรกิจก็ไมสามารถดําเนินอยูได ฉะนั้นผูประกอบการรีสอรทควรใหความสําคัญกับความรับผิดชอบของธุรกิจดวย ความ
รับผิดชอบตอสังคมภายนอกธุรกิจเปนสิ่งแวดลอมที่อยูภายนอกกิจการ แตเปนสวนที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานภายใน
ธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการรีสอรทควรใหความสําคัญแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม โดยควรมีการแสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมดานสิ่งแวดลอมดวย ไมใชเพียงดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดกําไรเพียงอยางเดียวเทานั้น ควรคํานึงถึงผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจที่สงผลไปยังชุมชนรอบขาง ซึ่งอาจทําใหสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเสียไป 

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมุงที่จะศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลสิ่งแวดลอมของกิจการรีสอรท โดย
ศึกษาวากิจการรีสอรท มีการใหความสําคัญ กับการดูแลสิ่งแวดลอมในระดับใด และผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร สิ่งเหลานี้เปนการแสดงถึงการมีความรับผิดชอบตอสังคม
ดานการดูแลสิ่งแวดลอมที่ผูประกอบการควรจะมี รวมถึงเปนการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบขางใหดีขึ้น และ
เปนการสรางความสุขใหแกสาธารณชนโดยรวมอยางแทจริง 

 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 948 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ประชากร ไดแก สถานประกอบการรีสอรท 63 แหง และเจาของสถานประกอบการรีสอรท 23 คน พ้ืนที่ที่เก็บขอมูล

เพื่อทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ พ้ืนที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา เพื่อทําความเขาใจ ความคิด รวมทั้งลักษณะพฤติกรรมขององคกร ตอแนวคิด

ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม  ดานสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาจากมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงทั้ง
ผูประกอบการ  โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนนําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จากนั้น
บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
packge for the Social )  ซึ่งมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายสภาพพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของราษฎรครัวเรือนตัวอยาง โดยนํา ขอมูลที่ศึกษา
มาแจกแจงในรูปคาสถิติอยางงาย เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และการทดสอบที (t-test) ใน
กรณีที่มีกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมในการหาคาความแตตางคาเฉลี่ย ใชการทดสอบ(f-test) 

3. วิเคราะหลักษะการดําเนินธุรกิจรีสอรท ที่เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม ผูศึกษา
เลือกใชวิธีการวิเคราะหโดยนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยเอกสารทางวิชาการ และการสังเกตการณประกอบ 

4. เก็บขอมูลจากการสัมภาษณที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหในขอ 1) และขอ 2) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูประกอบการรีสอรทตอแนวความคิด ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมดานสิ่งแวดลอม วิเคราะหลักษณะปญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจรีสอรท และความตองการ การสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม กรณีการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของผูประกอบการรีสอรท 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

การสํารวจกิจกรรมดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ของสถานประกอบการรีสอรท 63 แหง พบวา สถานที่ต้ังของ
สถานประกอบการสวนใหญเปนที่พักที่ไมรุกล้ําทําลายสิ่งแวดลอมรอบขาง รอยละ 95.2 สถานประกอบการสวนใหญเปนที่
พักที่สรางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ออกแบบในสไตลที่สะทอนถึงวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และศิลปะทองถิ่น รอยละ 
66.7 และทรัพยากรทองถิ่นในการตกแตงสถานประกอบการ รอยละ 58.7  ไมปรับสภาพภูมิทัศนมากเกินไป จนเปนการ
ทําลายภูมิทัศน รอยละ 85.7 โดยในสถานประกอบการยังมีการสงเสริมการแยกขยะภายในสถานประกอบการ รอยละ 47.6  
นอกจากนี้ยังไมทิ้งขยะมูลฝอยจากภายในสถานประกอบการออกสูภายนอกและมีการจัดการที่ดี รอยละ 39.7 สถาน
ประกอบการยังมีการบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆของสถานประกอบการ กอนปลอยทิ้งออกสูภายนอก รอยละ 38.1 และ
สวนใหญไมสรางกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงรบกวนจนมากเกินไป รอยละ 71.1 ในสถานประกอบการมีการจัดการกับวัสดุ
เหลือใช รอยละ 34.9 และยังมีการสงเสริมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานภายในสถานประกอบการ รอยละ 28.6 มี
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รอยละ 93.6 มีการบริจาคเงินใหกับโครงการหรือกิจกรรมดานการดูแลสิ่งแวดลอมของ
องคกรจากภายนอก รอยละ 17.5 นอกจากนี้ยังเปนสถานประกอบการรีสอรทที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาส
พบปะ แลกเปลี่ยนกับคนทองถิ่น รอยละ 33.3 และมีการสงเสริมผลิตภัณฑของทองถิ่น ที่เปนผลิตภัณฑไมทําลาย
สิ่งแวดลอม  รอยละ 53.9 สถานประกอบการยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเชนมี
การสงเสริมการปลูกปา รอยละ 84.1 มีการสอดแทรกใหความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับนักทองเที่ยว รอยละ 30.1 
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สรางกิจกรรมสงเสริมสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน รอยละ 22.2 และยังสงเสริมใหความรูแกพนักงานของสถานประกอบการ
ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รอยละ 14.2 

ลักษะการดําเนินกิจกรรมของสถานประกอบการที่เปนแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในเรื่องตางๆ 
- สถานประกอบการรีสอรท มีการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจที่เปนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม เรื่องการ

ควบคุมดูแล การปลอยของเสียตางๆ ที่ออกจากสถานประกอบการรีสอรทอยางสม่ําเสมอ พบวา สถาน
ประกอบการมีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย พิจารณาพบวาสถานประกอบการมี
การปฏิบัติการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยในระดับมากที่สุด 

- สถานประกอบการรีสอรท มีการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจที่เปนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม เรื่องรูปแบบ
การประหยัดพลังงาน พบวา สถานประกอบการมีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องการใชไฟฟาและการใช
น้ําประปาอยางเหมาะสม โดยมีการออกแบบตัวอาคารใหมีการใชแสงสวางที่เหมาะสมเพื่อการใชไฟฟาอยาง
ประหยัด และการใชผลิตภัณฑที่รวมอนุรักษพลังงาน พิจารณาพบวา สถานประกอบการมีการปฏิบัติมากที่สุด 
ในเรื่องการใชไฟฟาและการใชน้ําประปาอยางเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

- สถานประกอบการรีสอรท มีการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจที่เปนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม เรื่องรีสอรทก
ลมกลืนและไมรุกล้ําธรรมชาติ พบวา สถานประกอบการมีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องการไมรุกล้ําเขตอุทยาน
แหงชาติ และการสรางสถานประกอบการที่ไมแตกตางไปจากสภาพแวดลอมเดิมจนเกินไป พิจารณาพบวา 
สถานประกอบการมีการปฏิบัติมากที่สุดในเรื่องการไมรุกล้ําเขตอุทยานแหงชาติ และการสรางสถาน
ประกอบการที่กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมในระดับมากที่สุด 

- สถานประกอบการรีสอรท มีการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจที่เปนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม เรื่องมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการสงเสริมสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติใหกับผูเขาพัก พบวา สถานประกอบการมีการปฏิบัติ
มากที่สุด ในเรื่องการสรางกิจกรรมการสงเสริมการปลูกปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหกับผูใชบริการ 
พิจารณาพบวา สถานประกอบการมีการปฏิบัติมากที่สุดในเรื่องกิจกรรมการปลูกปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในระดับ ปานกลาง 

จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารสถานประกอบการรีสอรท  พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 65.2 โดยสวน
ใหญจะมีอายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 34.8 และมีสถานภาพสมรสแลว เทากับ รอยละ 69.6 สวนใหญมีระดับการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี และการสัมภาษณของผูบริหารสถานประกอบการรีสอรท ตอแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมดานสิ่งแวดลอมนั้น สามารถสรุปได ดังนี้ 

- ความคิดเห็นของผูประกอบการรีสอรท ที่มีตอแนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม ในดานการ
คํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที่จะสงไปยังชุมชนรอบขาง พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นดวยมากที่สุด ในเรื่อง
การมีมาตรการกํากับดูแลการปลอยมลพิษโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของปริมาณขยะและน้ําเสียของสถานประกอบการที่จะ
ออกสูภายนอก และพิจารณาในภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการตอแนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ดานสิ่งแวดลอม ในเรื่องการคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที่สงผลไปยังชุมชนรอบขาง เห็นดวยมาก 

- ความคิดเห็นของผูประกอบการรีสอรท ที่มีตอแนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม ในดานการ
แกปญหาดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ พบวา ผูประกอบการมีความเห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เดิม และรบกวนสิ่งแวดลอมรอบขางใหนอยที่สุด และพิจารณาในภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการตอ
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แนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม ในเรื่องการแกปญหาดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เห็นดวย
ปานกลาง 

- ความคิดเห็นของผูประกอบการรีสอรท ที่มีตอแนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม ในดานการ
อนุรักษและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นดวยมากที่สุด ในเรื่องการสราง
กิจกรรมดานการอนุรักษและการจัดกิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกใหกับผูมาใชบริการไดตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม พิจารณาในภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการตอแนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคมดาน
สิ่งแวดลอม ในเรื่องการอนุรักษและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม เห็นดวยมาก  

ซึ่งลักษณะการดําเนินธุรกิจที่เปนความรับผิดชอบตอสังคมดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สามารถสรุปและแบงได
เปน 1. มีการจัดการกิจการแบบประหยัดพลังงาน 2. รีสอรทกลมกลืนและไมรุกล้ําธรรมชาติ  3. รีสอรทรักษาสิ่งแวดลอม
โดยการปลูกสรางมาจากวัสดุธรรมชาติ 4.มีกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษธรรมชาติใหกับผูเขาพัก 
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การวิเคราะหการสอดแทรกของภาษาแมในการเขียนของนักเรียนไทย 
AN ANALYSIS OF MOTHER TONGUE INTERFERENCE IN STUDENTS’ WRITING  
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-------------------------------------------- 
 

 บทคัดยอ 
 

 ในประเทศไทยภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญอีกภาษาหนึ่งที่ใชในการติดตอสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการเขียน
เนื่องจากโครงสรางของภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกตางกัน  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
สอดแทรกของภาษาแมที่ปรากฏในการเขียนของนักเรียน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิตจํานวน 50 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 กลุมตัวอยางไดรับมอบหมายใหเขียน
เรียงความภายใตหัวขอที่กําหนดให การวิเคราะหขอมูลใชหลักทฤษฎีของการวิเคราะหขอผิดพลาด การวิเคราะหและการ
เปรียบเทียบภาษา ความสัมพันธระหวางภาษา การถายโอนทางภาษา และการสอดแทรกของภาษาแม (Norrish: 1883, 
Hoffman: 1991, Corder: 1981, James: 1980).  ผลการวิเคราะหพบวาการใชเครื่องหมายตางๆในการเขียนภาษาอังกฤษเปน
ขอผิดพลาดที่พบมากที่สุด สวนการใชคําสรรพนามและคําสันธานเปนขอผิดพลาดที่พบนอยที่สุด  การสอดแทรกของภาษา
แมสามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุมคือ การสอดแทรกทางดานโครงสรางทางภาษาและการสอดแทรกทางดานการใชคํา
ตางๆ ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูควรจะเนนการสอนหลัก
ไวยากรณที่จําเปนตอการเขียนภาษาอังกฤษ และนักเรียนสามารถนําไปปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อใหเกิด
ขอผิดพลาดในการเขียนนอยลง 

 
คําสําคัญ:  การเขียนภาษาอังกฤษ, การสอดแทรกของภาษาแม, การวิเคราะหขอผิดพลาด, การวิเคราะหและการเปรียบเทียบ

ภาษา, โครงสรางของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 

 In Thailand, English is becoming an increasingly important language used in communication especially writing 
skill. Writing is the difficult skill for Thai students due to using Thai structure in English Writing. This  

research aimed to study the mother tongue interference which appeared in the students’ written products. The sample 
group was 50 students who were in grade 12 semester 1 in academic year 2012 at Sarasas Witaed Rangsit Bilingual 
School. They were required to write a paragraph under the given topic. The data were analyzed by using approach of 
errors analysis, contrastive analysis, interlanguage, language transfer, and mother tongue interference (Norrish: 1883, 
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Hoffman: 1991, Corder: 1981, James: 1980).  From the analysis, punctuation errors were found to be the highest ranking, 
whereas pronouns, connectors and conjunctions were found to be lowest ranking. The interference can also be 
categorized into 2 types which are syntactic interference and lexical interference. The results can be adapted to improve 
the quality in teaching and studying English. Teachers should emphasize the grammatical rules which are necessary for 
the students’ writings. This research will also help students improve their writing abilities to lessen errors in their written 
products.  

 
KEYWORDS: WRITING, MOTHER TONGUE INTERFERENCE, ERRORS ANALYSIS, CONTRASTIVE 

ANALYSIS, THAI AND ENGLISH STRUCTURES 
 

1. Introduction  
Nowadays, English plays an important role in the global communication system. Many people all around the 

world use English to communicate with people in different countries.  In Thailand, English has been taught as a foreign 
language and Thai people mostly use English as the main language to communicate with foreigners. Writing skill is one 
among four skills that is useful in communicating.  However, Thai students find writing difficult for them due to the 
differences in Thai and English structures. Richard (1997) and Rush (1974) (cited in Thanomsri Jenwitheesuk, 2009: 983) 
stated that the main causes of errors in writing are the interference of mother tongue and the differences between Thai and 
English structures. Therefore, Thai structure inevitably interfere their written English. The students always carry over 
Thai structure when producing written English such as transferring Thai forms and meaning into English sentences. As a 
result, L1 or Thai interference occurs widely in students’ written English. 

 
2. Research Procedure, Research Instruments and Research Methodology  
 The main concern of this study focused on the L1interference in students’ paragraph writings. Besides identifying 

the L1 interference, it was also focused on using Thai structure in English writing. The data were collected in semester 1 
academic year 2012. The samplings of this study were 50 G.12 students at Sarasas Witaed  Rangsit School. The data were 
assigned on Monday 18th June, 2012 and the samplings were required to write a paragraph with the topic “Life Changes”. 
They were required to write more than 15 sentences for 45 minutes in language class. They were not permitted to use any 
dictionary. The total numbers of the students in each class were shown in Table 1. 

Table 1: The total of the students in each class 

Class Boys Girls Students’ Absence Total Number 

12C 8 17 2 23 
12D 11 15 1 24 

12E 11 12 3 20 

12F 8 2 2 8 
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 3. Results  
This research analyzed the students’ written products in order to identify errors and to categorize interference 

errors into 13 sub-categories according to linguistic structure:  punctuation, capitalization, tense, determiner, verb and 
auxiliary, word choice, preposition, singular and plural, subject verb agreement, word order, pronoun and relative 
pronoun, connector or conjunction, and other Thai structure i.e. if – clause and the omission of some sentence structures. 
The results were shown in the table through percentages.  

 
Table 2: Overall errors 

Error Type 

Overall errors 
1,519 

Number of  Errors Percentage % 

1. Punctuation 269 17.71 
2. Capitalization 262 17.25 
3. Tense 251 16.50 
4. Determiner 143 9.41 
5. Verb and auxiliary 132 8.69 
6. Word choice 102 6.71 

7. Preposition 83 5.46 

8. Singular and plural noun 62 4.08 

9. Subject verb agreement 46 3.03 

10. Word order 28 1.84 

       11.   Pronoun and relative pronoun  16 1.05 

       12.  Connector and conjunction  16 1.05 
       13.  Other Thai structure 114 7.50 

 
From 50 samplings, the results showed there were 1,519 errors which were caused by the mother tongue 

interference appearing in the students’ written products. Table 2 shows the errors ordered from the most to the least: 
punctuation (17.71%), capitalization (17.25%), tense (16.50%), determiner (9.41%), verb and auxiliary (8.69%), word 
choice (6.71%), preposition (5.46%), singular and plural noun (4.08%), subject verb agreement (3.03%), word order 
(1.84%), pronoun and connecter or conjunction in equal number (1.05%). However, there were other types of Thai 
structure (7.50%). These errors were the omission of some sentence structures and the wrong use of the if-clause. Also, 
there were two samples which could not be identified the type of error because the sentences were not complete.  
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4. Conclusion and Discussion 
 The most frequent type of interference that students made was capitalization and the least frequent type of 

interference that students made were pronoun and connector. The other errors which could be found were related to tense, 
capitalization, determiner, verb, word choice, preposition, singular and plural noun, subject verb agreement, word order, 
and other Thai structure. This could be supported by the studies of Pirote Bennui (2008), Thanomsri Jenwitheesuk 
(2009), and Jitra Banlomchon (2011). It can be concluded that Thai interference has affected the students’ written 
products since students transferred Thai to English structure. Their intension was to use the correct English structural 
rules, but the Thai structural rules interrupted their writing. Therefore, this causes various errors in their written products. 

 The results also revealed that for the students who have good level of English, the majority of errors which were 
made by them were the wrong use of tenses. On the other hand, the students who have low level of English, they had the 
problem in the use of capitalization most. They used capital or lower case letters wherever they wanted. 

 From the results, the interferences can be categorized into 2 types; syntactic interference such as punctuation, 
capitalization, tense, and so on, and lexical interference such as word choice.  

 Another concern taken from the results was there were many errors appearing in each sentence. Some sentences 
consisted of more than one type of errors in each sentence. The researcher believes that errors analysis on mother tongue 
interference of G.12 students will help the students improve their writing abilities. If the students recognize the 
differences between English structure and Thai structure, fewer errors will appear in their written products. 
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การศึกษาโวหารภาพพจนในบทละครเพลงเรื่อง “เดอะ แฟนทั่ม ออฟ ดิ โอเปรา” 
A STUDY OF FIGURATIVE LANGUAGES FOUND IN THE MUSICAL THE PHANTOM OF THE OPERA 

 
พัชรภาภรณ สาวาโย 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต 

----------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาโวหารภาพพจนที่ใชในละครเพลงและเพื่อวิเคราะหความหมายของโวหารแตละ

ประเภท โดยนําบทเพลงจํานวน 18 บทเพลงจากละครเพลงเรื่อง เดอะ แฟนทั่ม ออฟ ดิ โอเปรา  ที่ถูกดัดแปลงมาจาก
วรรณกรรมฝรั่งเศสซึ่งประพันธโดย กาสตง เลอรู แลวนํามาเรียบเรียงเปนบทเพลงโดย แอนดรูว ลอยด  เวบเบอร และ
ประพันธเนื้อรองโดย ชารลส ฮารต ผูวิจัยไดนําบทเพลงเหลานี้มาเปนขอมูลในการศึกษาโดยใชหลักการของโวหาร
ภาพพจนในการวิเคราะหขอมูล พบวามีการใชโวหารภาพพจน 10 ประเภทในบทเพลงที่นํามาศึกษา และไดวิเคราะห
ความหมายในประโยคที่ใชโวหารแตละประเภท โดยโวหารภาพพจนที่ผูวิจัยพบไดแก อุปลักษณ (29.4%) อติพจน (11.8%) 
บุคลาธิษฐาน (9.8%) สัมผัสอักษร (9.8%) อุปมา (7.8%) จินตภาพ (7.8%) อุปลักษณโดยนัย (5.9%) นามนัย (5.9%) ปฏิพจน 
(5.9%) และการแฝงนัย (5.9%) 

 
คําสําคัญ: กาสตง เลอรู, แอนดรูว ลอยด เวบเบอร, ชารลส ฮารต, เดอะ แฟนทั่ม ออฟ ดิ โอเปรา, โวหารภาพพจน 

 
Abstract 

 
The purpose of this study was to analyze songs from the musical The Phantom of the Opera and interpret the 

meaning of the figurative language found in the lyrics. The show was adopted from Le Fantôme de l'Opéra  by French 
novelist Gaston Leroux. Eighteen songs were analyzed from the musical produced by Andrew Lloyd Webber. Initially, 
ten types of figurative language were identified. Then, a conceptual framework for figurative language was used to 
analyze the data. Later, the implicit meaning of the figurative language was found. The results show that the songs 
contained the following ten types of figurative language: metaphor (29.4%), hyperbole (11.8%), personification (9.8%), 
alliteration (9.8%), simile(7.8%), imagery (7.8%), implied metaphor (5.9%), metonymy (5.9%), paradox (5.9%) and 
irony (5.9%). 

 
KEYWORDS: GASTON LEROUX, ANDREW LLOYD WEBBER, CHARLES HART, THE PHANTOM OF THE 

OPERA, FIGURATIVE  LANGUAGE 
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1. Introduction 
English is an important language because it is the language of international communication. Statistic from 2007 

show that 73 countries use English as their official language, the country that uses English in the most part of country is 
India, and the country that uses English in the government office only is Pitcairn Islands. It is also used in business 
communication, education, and most entertainment media. The media plays an important role in informing citizens, 
influencing attitudes and advertising. It also affects the latest trends in fashion, music, and other entertainment including 
the musical. Recently, the musical has seen a revival on screens with television shows that increase ratings and entertain 
viewers. One of the most popular musicals seen by more than 130 million people is The Phantom of the Opera. Some 
learners may have difficulty fully comprehending the meaning of the figurative language in this musical because the 
songs are based on a French novel. Therefore, this study was conducted to examine the linguistic features found in the 
lyrics from the musical in order to simplify them and find the implicit meaning of the figurative language. 

The Phantom of the Opera is a musical produced by Andrew Lloyd Webber based on the French novel Le 
Fantôme de l'Opéra by Gaston Leroux published in 1909. Lloyd Webber composed the music, with lyrics by Charles 
Hart. Additional lyrics were by Richard Stilgoe. The central plot revolves around a beautiful soprano, Christine Daaé, 
who becomes the obsession of a mysterious, disfigured musical genius. The show has won over 50 major theatre awards. 
The Phantom of the Opera became Broadway’s longest running show ever when it overtook the record set by Cats in 
2006 but it is still the only Broadway show ever to celebrate anniversaries through 18 to 25 years. Moreover, it has been 
produced in 145 cities, in 27 countries and translated into no fewer than 15 language (Grandage, 2012). 

Musical theatre is a form of theatre that combines songs, spoken dialogue, acting and dance. Non-native English 
speakers may have difficulty understanding the plot of a musical because the show consists of songs that are combined to 
tell a story. Figurative language is used as a tool by the lyricist to provoke emotion from the audience. Therefore, if 
audiences do not appreciate and understand figurative language they will not comprehend the real meaning of the 
musical, even if they are native English speakers. 

Figurative language is found extensively in songs and poems. Bernstein (1992) noted that figurative language is 
“language that conveys beyond the literal or ordinary meaning of words” (p.940). According to Wyrick (2002), 
Figurative language can produce images or pictures in the readers’ and audiences’ minds, helping them to understand 
abstract subjects. When writers want to impress readers, they use images that appeal to the readers’ five senses: smell, 
sight, touch, taste and sound. Phrommazui (2000) found that figurative language can make the imaginative picture 
clearer, readers, listeners, and audiences can feel more involved in the media. Figurative language is also widely used in 
songs, Chaktirit (2008) and Brien (2009) found that most song lyrics have an indirect meaning. Authors use figurative 
language to describe feelings because it makes the imaginative picture clearer and expands audiences’ understanding. 

It is hoped that this paper will facilitate younger students who learn English through songs. Learners, after 
understanding the implied meaning of figurative language, can develop their communicative techniques and emotional 
levels of understanding. Figurative language can also give students an insight into the culture of other countries.  
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2. Objectives 
The objectives of this study were: 
1) To analyze the figurative language used in the songs from the musical The Phantom of the Opera produced 

by Andrew Lloyd Webber. 
2) To examine the meaning of phrases and sentences in songs from the musical that contain figurative  language. 

 
3. Method 

Figurative language was found in 18 songs from the musical The Phantom of the Opera. The procedure was as follows:  
3.1)   Song lyrics from the musical The Phantom of the Opera which composed by Andrew Lloyd Webber. 
3.2)  Relevant research on figurative language was studied to gain more understanding of the subject 
         before using it as a framework for this study. 
3.3)   Figurative language was identified in the songs from the musical. 
3.4)   The songs were analyzed by considering the discourse. 
3.5)   The collected figurative language data was compiled and presented in charts using percentages. 

 
4. Results 

The song which contained the most figurative language was “I remember/ Stranger than You Dreamt It”. The 
metaphor appeared 15 times making it the most common type of figurative language found in the songs. Least used were 
implied metaphor, metonymy, paradox, and irony, they were used 3 times each. Each type of figurative language 
collected and identified from the musical is presented from the most used to the least used in figure 1. 

 
Figure1 Figurative Language Frequency of Use 

 

The graph above highlights that the metaphor was the type of figurative language used most often, it appeared 
15 times or 29.4%. Second to metaphor was hyperbole,  which appeared 6 times or 11.8%.It is remarkable that the 
difference between the frequency of use of the metaphor and all the other types of figurative language found was quite 
large. Personification and alliteration both occurred 5 times or 9.8%, they appeared quite frequently. Simile and imagery 
were next, both occurred 4 times or 7.8%. Finally, implied metaphor, metonymy, paradox and irony all occurred only 3 
times or 5.9%. They did not appear frequently. 
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Figure2 Frequency of Use of Figurative Language in Songs 

 
 Figure 2 shows that the song, “I remember/ Stranger than You Dreamt It” had the most examples of figurative 

language, 7 or 13.7%. Second most was “The Point of No Return”, which had 6 examples of figurative language or 
11.7%. Next, containing 5 to 3 examples of figurative language were “Why have you brought me here? Raoul” and 
“Music of the Night” both had 5 examples of figurative language or 9.8%. Then, “Masquerade/ Why so Silent” had 4 
examples of figurative language or 7.8%.After that, 3 songs all had 3 examples of figurative language or 5.9% they were: 
“Chandelier Crash”, “Little Lotte/ the Mirror” and “Note/ prima donna”. Four songs contained 2 examples of figurative 
language or 3.9% they were: “Down Once More”, “I Can Hear You”, “Magical Lasso” and “Notes”. Finally, 6 songs or 
2.0%contained only 1example of figurative language they were:“All I ask of you”, “Learn To Be Lonely”, “Hannibal”, 
“Madame Giry’s Tale”, “Notes I” and “Wandering Child”. 

 
5. Discussion 

Music has been around since the beginning of time. For hundreds of years, people have made music to express 
the emotions that they feel (Schaefer, 2002). Music features as part of the plot in musicals, it is generally thought of as a 
universal language (Kalinak, 1992). Andrew Lloyd Webber based the musical The Phantom of the Opera on the French 
novel Le Fantôme de l'Opéra by Gaston Leroux. The best known adaptations of this novel are probably the 1925 silent 
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film version, the 1962 film version made by Hammer Film Productions and the 1986 musical which was produced by 
Andrew Lloyd Webber (Wikipedia). 

The findings of this research relate to those of Chaktirit (2008) who studied figurative language used in 
American country songs. He found that simile, metaphor, personification and hyperbole appeared in every song that he 
analyzed. Chaiyakarn (2009) studied figurative language used in 5 romantic short stories which all were the most used: 
Divided (by Keith Silver), The Letter (by Jane Ashdown), Sunshine (by Alice Christopher), My Sweet Loretta (by Sue), 
and The Connection (by James R.Muri). On the other hand, Kreuz (2001) studied figurative language used in advertising 
and found that personification was rarely used. Songs from the musical The Phantom of the Opera contained: simile, 
metaphor, personification, and hyperbole probably because it is a romantic drama that is played with great passion and 
desire. 

However, the results show that some songs from the musical used the implied metaphor to compare two things 
without being obvious or directly stating the object. Therefore, these results may not directly relate to previous research 
by Chaiyakarn (2009), Chaktirit (2008), and Kreuz (2001) because they did not report the use of the implied metaphor in 
their studies. This may be because musicals combine various forms of art with acting, singing and dancing. Musicals are 
not only about one feeling they influence the audiences’ subconscious and become popular motion pictures (Christensen, 
2003). The results of this research show that the lyricist used implied metaphors in the songs to compare things. For 
example, the lead character in The Phantom of the Opera is compared to an “Opera Ghost” because of his frightening 
face. The other characters in the show refer to him as a “Ghost” or “the Devil’s Child” during the performance.  

Conversely, a young opera singer in the musical refers to the main character as a “Fallen Angel” or the “Angel 
of Music”. Here, the author uses an implied metaphor to evoke different emotions about the same character, dependent on 
the perspective of the people around him. Therefore, the implied metaphor can be used to allow audiences to paint more 
vivid pictures of the characters during the performance of the musical. Other relevant research has analyzed romantic 
short stories, country songs, and advertising, however, none of this prior research identified examples of implied 
metaphors. 

In common with other previous studies, this research used examples of figurative language to explore the 
culture and language of another country. 

 
6. Conclusion 

English is an important language because it is the language of international communication. It is widely used as an 
official language in 73 countries throughout the world (Kevisaurus, 2007). It can be said to be the single most important 
language because it is the only language that truly unites most of the world. It is also important to the media: press, radio, 
television and film. The media is a major knowledge source of events, which take place in the world. In recent years, 
there has been a dramatic increase in the speed that information from the media is made a variable for consumption. 
Media influences the latest trends in fashion, music and other entertainment including the musical. Recently, the musical 
has seen a revival on screens with television shows that increase ratings and entertain viewers (Chan, 2011). Musical 
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theatre is a form of theatre that combines songs, spoken dialogue, acting and dance. Non-native English speakers may 
have difficulty understanding the plot of a musical because figurative language often conceals the true meaning of the 
language. Figurative language is used as a tool by lyricists to provoke emotion from an audience. If audiences do not 
appreciate and understand figurative language, they will not comprehend the real meaning of the musical, even if they are 
native English speakers. Therefore, this study focused on analyzing the meaning of figurative language found in 18 songs 
featured in Andrew Lloyd Webber’s production of the musical The Phantom of the Opera. 

The examination of figurative language found in songs requires an analytical thought process. Learning language 
through music can facilitate an exploration of the language and culture of other country. Skills such as speaking, 
comprehension and even writing may improve (Murray, 2005). Furthermore, figurative language can appeal to students 
who are passionate about learning foreign languages. Simile, metaphor, implied metaphor, personification, metonymy, 
alliteration, imagery, paradox, hyperbole and irony are examples of figurative language found in this study. 
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การศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชัน้เรียน 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 

A STUDY OF FACTORS WHICH CREATE HAPPINESS IN CLASSROOM LEARNING ENGLISH  
FOR MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS OF RITTIYAWANNALAI 2 CHOOL 
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---------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
ขอบเขตของสารนิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่4 โดยมีปจจัยซึ่งไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน และดานสิ่งแวดลอม กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4 จํานวน 196 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ โดยมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาสถิติ
พ้ืนฐาน สหสัมพันธพหุคูณ และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และจากการศึกษาพบวาปจจัยดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานครูผูสอนและดานสิ่งแวดลอมกับการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุข มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
เทากับ 0.719 โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งปจจัยทั้ง3 ตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการ
เรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขรอยละ 51.70 และปจจัยดานครูผูสอน สงผลทางบวกตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้น
เรียนอยางมีความสุข โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) เทากับ 4.403 รองลงมาคือ ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ดานการจัดการเรียนการสอน คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) เทากับ 4.269 และ 3.320 
ตามลําดับ  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาครูเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน 

 
คําสําคัญ : ความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ, ปจจัย, นักเรียนมัธยมศึกษาปที่4 

 
Abstract  

 
The purpose of this study was a study of factors which create happiness in classroom learning English for 

Mattayomsuksa4 students of Rittiyawannalai2 School. The factors in this study were the lesson, the teacher and the 
environment. The total number of students was 196 Mattayomsuksa 4 students chosen by random sampling. A 
questionnaire with multiple-answer questions and five-point Likert scale items were used as a data collecting instrument. 
The data were analyzed by using basic statistics, multiple correlation and regression.  The research finding showed that 
coefficient of multiple correlation between the teaching, the teacher and the environment variables towards learning in 
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classrooms happiness equal to 0.719 with a statistical significance level of 0.05. The quadratic value of the coefficient of 
multiple correlations between variable factors of learning in classrooms happiness equals to 51.70 %. The teacher was the 
main factor that positively affects the happiness in classroom learning, with the data weight of 4.403; followed by the 
environment and the teaching factors which were equaled to 4.269 and 3.320, respectively. The results of this study 
showed that teacher is the most important variable which creates happiness in classroom learning. 

 
KEYWORDS: HAPPINESS IN LEARNING ENGLISH, FACTORS, MATTAYOMSUKSA4 STUDENTS 

 
1. Introduction 

The Thai society and economic had changed at a fast rate. The growth of technology and communication affect 
student’s potential.  The students have to learn more to acquire knowledge in more subjects.  However, the teaching and 
learning today do not focus on the students towards the process of developing their thinking, creating, expressing their 
opinion and their knowledge.  This leads to mostly learning by memorizing and make some students feel stress and 
tiresome with learning. If the students’ interests do not match with what they are learning, it will increase the dislike in 
learning and students will have no pleasure in learning. When the students are unhappy, it will affect the quality of 
education, especially in secondary school which is the foundation of knowledge for undergraduate school. Difficulties 
and unpleasantness in the secondary level will lead to problems when they study in the undergraduate level. The 
researcher, as a teacher, has experienced the problems when students do not want to learn because they are not intended 
in learning as not capable of learning and this affects their grade results. The researcher would like to study the factors 
which are the lesson, the teacher, and the surrounding environments that could make students enjoy learning English in 
the classroom. Therefore, the researcher would like to investigate there factors since happy learning can help improve 
their English. 

 
2. Methodology  

 The population in this research is 3 Mattayomsuksa 4 second semester 2011 students of Rittiyawannalai 2 
School. 

 The participant in this research is 196 Mattayomsuksa 4 second semester 2011 students of Rittiyawannalai 2 
School chosen by simple random sampling and sized according to the Krejcie and Organ chart. 

 A questionnaire with multiple- answer question and five- point Likert scale items were used as a data- collecting 
instrument. 

 The procedures of analyzing data in this research are 1). using basic statistics such as Mean, Standard Deviation, 
and Population Mean Variable factor Estimation which are teaching planning, teacher, environment, as well as 
Dependent Variable which is learning happily in classroom.2). using the Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient test the statistic significance by using the t-test, find the multiple correlation, find the quadratic number of the 
multiple correlation and the quadratic number of the multiple correlation (R²) and test the statistic significance by using 
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the F-test. 3).using regression analysis between variable factors and between variable factors of learning happily in 
classrooms.   

 
3. Results  

 Research Results were concluded that there is coefficient of multiple correlations between variables.  These 
variables are the teacher, teachings and the environment towards learning in classrooms happily equal to 0.719 with a 
statistical significance level of 0.05 and the quadratic value of the coefficient of multiple correlations between variable 
factors of learning in classrooms happily equals to 0.517.  This shows these three variable factors can explain the 
variability of learning happily at 51.70 percent.  

The weight of importance on the standard score (β ) showed that the teacher was the factor that positively affects 
learning in classrooms most valuing at 4.403, followed by the environment and the teachings valuing at 4.269 and 3.320 
respectively. 

 
4. Conclusion and Discussion 

The researcher discovered that the teacher, the teachings and the environment are related to each other at a 
significant level of .05 consisting with the theory.  The teacher affects learning in classrooms the most, followed by the 
environment and the teachings the results are related to the statement mentioned by the Office of the National Education 
Commission (2002, 33-35) stating that a teacher is compassionate, sincere and gentle to everyone equally and 
understands students. Therefore they have the opportunity to follow their dreams that leads them to achieve their goals. 
Teachers should care all children, have no favorites and be a good model with emotional stability, cheerfulness and being 
a true giver.  The teacher should prepare in the lesson plan in order to be qualified in teaching, helpful and patient to help 
children understand themselves, find solutions to the problems and self esteem. This relates to Sumon Amornwiwat and 
Sompong Jitradub (1987: 184-186) supporting that besides classroom that encourages learning happily is colorful, easy 
on the eye, ventilates air well, sanitary, with tables and chairs organized for teaching conveniently,  the activities also 
give students freedom and self- discipline.  They add that preparations in each class should be prepared such as for group 
work, demonstrations or role playing.  Kitiyawadee Boonsue (1997: 87) mentions that what makes students learn happily 
are lesson starting from easy to hard, depending on the age and capability of the children. The lessons are fun and not 
boring without force or pressure. Each step in learning is to develop the students’ process of thinking creatively and 
systematically analyzing information and reason. Give each student an opportunity to participate in the activity and gently 
persuade and encourage students to be creative. Learning tools stimulate learning according to the objective that was 
clearly determined as to have the student learn to know, learn to do, and learn to be.  
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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษในพาดหัวขาวธุรกิจในนังสือพิมพ
บางกอกโพสต, หนังสือพิมพเดอะเนชั่น และหนังสือพิมพอินเตอรเนชั่นนัล เฮอรัลด ทริบูน และเพื่อเปรียบเทียบการใช
ไวยากรณในหนังสือพิมพทั้ง 3 ช่ือฉบับนี้ การศึกษาครั้งนี้มีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมจํานวน 20 พาดหัวขาว จาก
หนังสือพิมพแตละช่ือฉบับ โดยทั้งหมด 60 พาดหัวขาวไดมีการตีพิมพระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 
การวิเคราะหขอมูลมุงเนน 3 ดาน ไดแก การใชวลี (phrases), การใชรูปกริยาที่บอกเวลา (tenses) และการใชกริยาที่บอกการ
กระทํา (voices)  มีการนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของรอยละ ซึ่งผลของการศึกษาปรากฏดังนี้ (1) การวิเคราะห
โครงสรางวลี พบวา มีการใชโครงสรางนามวลีที่ตามดวยกริยาวลีมากที่สุดในหนังสือพิมพทั้ง 3 ช่ือฉบับ โดยมีจํานวน
ทั้งหมด 49 พาดหัวขาว หรือ รอยละ 81.66 (2) การวิเคราะหรูปกริยาที่บอกเวลา พบวา มีการใช present simple tense มาก
ที่สุด จํานวน 21 พาดหัวขาว หรือ รอยละ 35 และ (3) การวิเคราะหกริยาที่บอกการกระทํา พบวา มีการใช active voice ใน
การพาดหัวขาวในหนังสือพิมพทั้ง 3 ช่ือฉบับมากกวาการใช passive voice โดยมีพาดหัวขาวในรูป active voice จํานวน 51 
พาดหัวขาว หรือรอยละ 85 
 
คําสําคัญ : โครงสรางไวยากรณ, พาดหัวขาวธุรกิจ, หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

 
Abstract     

                                                                                                                             
The purposes of this study were to explore and analyze the frequencies of English grammatical structure of 

business news headlines of Bangkok Post, The Nation and International Herald Tribune newspaper; and to compare the 
structural patterns used in those three kinds of newspaper. The 20 business news headlines were randomly selected from 
each newspaper as the samples of this study. All 60 collected headlines were published in newspapers during 1st August, 
2011 to 30th September, 2011. The data were analyzed in three aspects: phrases, tenses and voices. The results were 
summarized by the statistical method as percentage of each aspect as following: 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 967 

1) An analysis of patterns of business news headlines revealed that the pattern of NP+VP was mostly used in 
business news headlines with the total of 49 headlines (81.66%) in three kinds of newspaper.  

2) An analysis of possible tenses revealed that present simple tense was mostly occurred with the total of 21 
headlines (35%). 

3) An analysis of voices of the three kinds of newspaper revealed that active voice was more popularly used in 
three kinds of newspaper than passive voice. It was found that there were 51 headlines (85%) presented in active voice. 

 
KEYWORDS: GRAMMARTICAL STRUCTURE, BUSINESS NEWS HEADLINES, ENGLISH NEWSPAPERS  
 

1. Introduction                                                                                                                                                                      
Due to globalization, the mass media absolutely helps transferring information and be able to support people’s 

understanding and vision. There are several means of information distribution: books, journal, television, radio, Internet 
and newspaper. Newspapers are considered an up-to-date information resource. (Somchit Laumsupanimit, 1986 : 6). 
Most of them are daily issued to present the current news. Bhikul Punyaratabandhu (1998 : 3) states that newspaper is a 
good source of information. It keeps us informed of what is happening, near and far. People are interested in reading 
newspapers since they are portable, easy to access the information with useful content and attractive pictures. Headline 
which appears at the beginning is very important since it can arouse readers’ attention. Therefore, understanding the 
headlines is useful for readers to easily get through the news. Also, there are many studies involving analysis of language 
use and vocabulary words in the news but there have been a few studies focusing on grammatical structure, especially in 
International Herald Tribune newspaper. This study intends to provide useful information on English news headlines for 
newspaper readers, student or anyone who is interested in studying English through newspapers. 

 
2. Methodology 
 In this study, the data were business news headlines collected from Bangkok Post, The Nation and International 

Herald Tribune. Twenty business news headlines equally of each newspaper were selected during 1st August 2011 to 30th 
September 2011. Totally there were 60 business news headlines taken from the three newspapers. This study was 
conducted according to the following procedures: 1) Twenty business news headlines from each newspaper were 
randomly selected to be analyzed. 2) Those selected headlines were categorized according to interested grammatical 
structure through phrases, tenses and voices. 3) The frequency count was calculated as percentage and 4) The results were 
examined and presented according to the structural pattern used of headlines appearing on each newspaper. 

 In accordance to data procedures, all collected data were presented in the statistical method as percentages. Each 
headline was analyzed according to the structures of phrase, tense and voice. The data of each newspaper were presented 
in the tables for clarification. 
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3. Results 
 All headlines have been analyzed into the frequencies of pattern, possible tense and voice. The results were 

summarized into the frequencies as percentages as follows. 
 For an analysis of patterns, it revealed that the pattern of Noun Phrase+Verb Phrase (NP+VP) was mostly 

occurred with 49 headlines (81.66%) which were divided into 16 headlines each from Bangkok Post and International 
Herald Tribune and 17 headlines from The Nation. The pattern of Noun Phrase+Preposition Phrase (NP+PP) appeared 4 
headlines (6.67%): 1 headline each from Bangkok Post and International Herald Tribune and 2 headlines from The 
Nation. There were 3 headlines (5%) for the pattern of Noun Phrase+ Adjective Phrase (NP+AdjP), which were found in 
Bangkok Post and International Herald Tribune only. The pattern of Noun Phrase+Adverb Phrase (NP+AdvP) occurred 
once (1.67%) in Bangkok Post. Moreover, there was 1 headline (1.67%) of Verb Phrase+Adverb Phrase (VP+AdvP) 
found in International Herald Tribune. There was 1 headline (1.67%) in the pattern of Noun Phrase (NP) found in 
Bangkok Post. Lastly, Verb Phrase (VP) occurring once (1.67%) in The Nation. 

 According to tenses, it revealed that present simple tense mostly occurred (21 headlines or 35%) among three 
kinds of newspapers. There were six headlines from Bangkok Post, seven headlines from The Nation and eight headlines 
from International Herald Tribune. Fifteen headlines (25%) appeared in future simple tense in these newspapers. There 
were 10 headlines (16.7%) in present perfect tense as well as past simple tense. Present continuous tense was also found 
(4 headlines or 6.6%): 2 headlines equally from The Nation and International Herald Tribune but it did not appear in 
Bangkok Post. 

 In case of voices, the result revealed that the active voice occurred 51 headlines (85%). Seventeen headlines 
(85%) were found in Bangkok Post, 18 headlines (90%) were found in The Nation and 16 headlines (80%) appearing in 
International Herald Tribune. However, there were only 9 headlines (15%) found in passive form: 3 headlines from 
Bangkok Post, 2 headlines from The Nation and 4 headlines from International Herald Tribune. 

 
4. Conclusion and Discussion 
 According to the frequency of patterns, it was found that most headlines begin with noun phrase and are followed 

by verb phrase (NP+VP). The pattern of NP+PP was the second most found. This means that this pattern was much used 
in order to extend readers’ understanding. It is able to make the readers get the directive information since the readers 
might not be necessary to read the whole contexts of that news. However, the headline can appear as an incomplete 
sentence or phrase as the writer would like to make it concise and direct. This statement is supported by Reah (1998 : 16) 
stating that the headlines use words that are normally short, appealing effectively. Hence, the incomplete sentences were 
often found by omitting ‘verb to be’ especially in Bangkok Post and The Nation while the headlines of International 
Herald Tribune mostly appeared in the complete sentences. 

 According to the frequency of tenses, the results showed that the headlines from each newspaper had their own 
characteristics. In this study, most headlines of these newspapers appeared in present simple tense. This result was 
supported by Somchit Laumsupanimit (1986) stating that one of the basic forms of the headlines which were written in 
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complete sentences, mostly appeared in present simple tense. However, the structure can be different from the pattern 
shown such as “Auto-parts industry expecting 20% growth” (The Nation, 9th August 2011). The pattern is parallel to the 
sentence “The Thai auto-parts manufacturing industry expects to enjoy 20-per-cent growth this year…” showing present 
simple tense. Present perfect tense was frequently found in these three headlines while future simple tense was most 
found in Bangkok Post and The Nation. In International Herald Tribune, past simple tense appeared more than future 
simple tense. Moreover, some headlines appeared in the form of ‘subject + to + verb’ such as “Plastic industry to expand 
in region ahead of the AEC” (The Nation, 29th August 2011) showing future simple tense. However, it was noticed that 
none of present continuous tense occurred in Bangkok Post. Therefore, it can be said that present simple and future 
simple tenses often appear as hidden tense in headlines. Present continuous tense which was found in the full form 
appeared only in International Herald Tribune. Furthermore, the headlines from International Herald Tribune were 
mostly found in the complete sentences since the auxiliary verb and ‘verb to be’ were not omitted. 

 According to the frequency of voices, the results showed that the active voice was mostly used in writing business 
news headlines. This statement is supported by Nita Prateepchaikul ( 2010 : 10) stating that the form of active voice is 
rather preferred to passive voice as this form makes the headline quite attractive and informative. Also, the passive voice 
was used in writing headlines to emphasize an object or to de-emphasize an unknown subject (Rosen and Beherens, 1992: 
252). There was still passive voice used when the writers want to emphasize the action. The reduced form of passive 
voice was most found in selected business news headlines such as “US GDP growth in Q2 revised down to 1%” 
(Bangkok Post, 27th August 2011). This pattern omitted ‘verb to be’ while the pattern found in International Herald 
Tribune showed the full form of passive voice such as “Fed action is expected, but effects are uncertain” (5th September 
2011).  

From the results, the patterns of these three newspapers’ headlines are quite similar in the aspects of phrase, 
tense and voice. Most of them appeared in phrases. In addition, the form of omitted ‘verb to be’ was frequently found in 
Bangkok Post and The Nation whereas the style and language use in International Herald Tribune which is not published 
in Thailand would be different in some points as mentioned earlier. 
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การวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายอิงประวัติศาสตร 
เร่ือง “โจรสลัดแหงตะรุเตา” 

AN ANALYSIS OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS  
OF HISTORICAL FICTION “THE PIRATES OF TARUTAO” 

 

สุชานันท สระบัว1  ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร2 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ มหาวทิยาลัยรังสิต 

2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
--------------------------------- 

 

บทคัดยอ      
 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหประเภทของการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลที่
ผูแปลใชในงานแปลนวนิยายอิงประวัติศาสตร เรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา” แปลโดยวิภาดา กิตติโกวิท  จากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษเรื่อง “The Pirates of Tarutao” ที่เขียนโดย ปองพล อดิเรกสาร  ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชขอมูลเชิง
คุณภาพ 

ในการศึกษาผูวิจัยเลือกขอความจากบทแปลภาษาไทยจํานวน 20 ตัวอยางโดยใชการสุมแบบเปนระบบเพื่อทําการ
วิเคราะห โดยใชหลักเกณฑการจําแนกประเภทการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว (2550) มาเปนเกณฑในการวิเคราะห ซึ่ง
แบงเปน 2 ระดับ คือ การปรับระดับคํา และการปรับระดับโครงสรางภาษา ผลการวิเคราะหการปรับบทแปลระดับคําพบวา
มีการปรับบทแปลดังนี้คือ 1) การเติมคําอธิบาย 2) การใชวลีหรือประโยคแทนคํา 3) การใชคําที่อางอิงถึงความหมายที่กวาง
ขึ้นแทนคําที่อางอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกวา 4) การใชการเติมตัวเช่ือมระหวางกลุมความคิดตางๆ 5) การตัดคําหรือสํานวนทิ้งไป 
สวนผลการวิเคราะหการปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษาพบวามีการปรับบทแปลดังนี้ 1) ระดับเสียง 2) ระดับประโยค 
(การปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี การปรับเปลี่ยนประโยคเปนวลี หรือวลีเปนประโยค การปรับรูปประโยค
ปฏิเสธ การปรับรูปกรรตุวาจกและกรรมวาจก  การเพิ่มคําและละคําในประโยค)          

จากการปรับบทแปลทั้งสองระดับสามารถสรุปไดวาการปรับบทแปลระดับคําที่พบมากที่สุด คือ การเติม
คําอธิบาย และการปรับบทแปลระดับคําที่พบนอยที่สุด คือ การใชคําที่อางอิงถึงความหมายที่กวางขึ้นแทนคําที่อางอิงถึงสิ่ง
ที่เฉพาะกวา สวนการปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษาที่พบมากที่สุด คือ การปรับระดับประโยค ประเภทการปรับ
ระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี และการปรับบทแปลระดับประโยคที่พบนอยที่สุดในจํานวนที่เทากัน คือ การ
ปรับเปลี่ยนประโยคเปนวลี หรือวลีเปนประโยค สําหรับการใชกลวิธีการแปลดวยการปรับบทแปล พบวาผูแปลไดใชกลวิธี
การแปลแบบเอาความเพื่อใหภาษาที่ใชเปนธรรมชาติ เขาถึงผูอานและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง       

 

 
คําสําคัญ  : การปรับบทแปล, กลวิธีการแปล, นวนิยายอิงประวัติศาสตร           
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Abstract 
 

The aim of this research was to study the type of translation editing and translation processes of historical 
fiction “The Pirates of Tarutao.” by Paul Adirex and translated by Wipada Kittikovit . This research was a quantitative study,  

based on qualitative data.  
 To begin the process, the researcher selected 20 texts to analyze. The principles of translation editing by 

Sanchawi Saibua (2550) was used as the analyzing framework. The findings were classified into two levels: the 
adjustment at the word level and one at the language structure level. The adjustment at the word level included 1) adding 
lexical explanation, 2) using phrases or sentences instead of words, 3) using general words to replace specific ones 4) 
adding connective groups of thoughts, 5) deleting words and idioms. The adjustment at the language structure level 
included 1) phonological level (transliteration) 2) sentence structure level: rearranging of word order in sentence or 
phrase, reducing sentence into phrase and expanding phrase into sentence, modifying negative sentences into affirmative 
sentences, adjusting active and passive voice, adding and deleting of words in sentences.  

The summary of the findings showed that the adjustment at the word level in terms of adding lexical 
explanation were used most frequently and using general words to replace specific ones was found the least, whereas 
rearranging of word order in a sentence or phrase at the language structure level was used most frequently and reducing 
sentences into phrases and expanding phrases into sentences was used the least. Furthermore, free translation was also 
used mostly in this translated work.  

 

KEYWORDS : TRANSLATION EDITING, STRATEGY IN TRANSLATION, HISTORICAL FICTION  
 
1. บทนํา 

ภาษาเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารของมนุษย มนุษยติดตอกันได เขาใจกันไดก็ดวยอาศัยภาษาเปนเครื่องชวยที่
ดีที่สุด  ภาษาเปนสิ่งชวยยึดใหมนุษยมีความผูกพันตอกัน เนื่องจากแตละภาษาตางก็มีระเบียบแบบแผนของตน ซึ่งเปนที่ตก
ลงกันในแตละชาติแตละกลุมชน การพูดภาษาเดียวกันจึงเปนสิ่งที่ทําใหคนรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีความผูกพันตอกันใน
ฐานะที่เปนชาติเดียวกัน ภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนุษย และเปนเครื่องแสดงใหเห็นวัฒนธรรมสวนอื่นๆของ
มนุษยดวย เราจึงสามารถศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณของชนชาติตางๆ ไดจากศึกษาภาษาของชนชาตินั้นๆ 

ดังนั้นผูที่มีความรูทางดานภาษาอังกฤษ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานตางๆ  จึงถือวาเปนผูที่ไดเปรียบ
มาก  โดยเฉพาะสําหรับงานแปลในประเทศไทยงานแปลจะมีบทบาทมากขึ้นตามไปดวย จะเห็นไดวามีงานแปลเกิดขึ้นบอย 
โดยเฉพาะทางดานการศึกษา อาทิเชน หนังสือ ตํารา วิชาความรูตางๆ  และนอกจากจะมีความรูทางดานภาษาอังกฤษที่ดีแลว  
ยังตองอาศัยการแปลที่ถูกตองตรงตามโครงสรางการเขียนภาษาไทยที่สละสลวย เปนธรรมชาติ เสมือนวากําลังอานงานเขียนอยู    

การแปลเปนรูปแบบการเขียนที่อาศัยภาษาในการถายทอดความคิด ซึ่งเปนกระบวนการที่ซับซอน โดยรักษา
รูปแบบ คุณคา และความหมายในขอความเดิมไวอยางครบถวน รวมทั้งความหมายแฝงซึ่งไดแกความหมายทางวัฒนธรรม 
ปรัชญา ความคิด และความรูสึก เปนตน 
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ดังนั้น เราจึงมีเครื่องมือในการวิเคราะหและปรับบทแปล ของสัญฉวี สายบัว (2550)  ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
ระดับคํา และระดับโครงสรางภาษา   เพื่อวิเคราะหวาผูแปลไดใชกลวิธีใดในการปรับบทแปล 

สาเหตุที่ผูศึกษาเลือกนวนิยายอิงประวัติศาสตร เรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา” มาศึกษาการปรับบทแปลนั้น  
ประการแรกคือหนังสือแปลเลมนี้เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซึ่งเขียนโดยปองพล อดิเรกสาร  เปน
นักการเมืองที่มีช่ือเสียงโดงดังและยังเปนเจาของนามปากกา  Paul Adirex มีผลงานนิยายภาษาอังกฤษและภาษาไทยหลาย
เลม  ประการที่สองคือ ผูแปลตองการศึกษางานวิจัยในเชิงลึกวาถาหากเปนการแปลนวนิยายแลว จะมีการวิเคราะหการปรับ
บทแปลในลักษณะใด   เหมือนหรือตางกับงานแปลในลักษณะอื่นๆ อยางไรบาง  และประการสุดทาย คือ เนื้อหาและภาษา
ที่ผูแปลไดแปลเปนภาษาที่อานแลวเขาใจงาย  สามารถเขาถึงอรรถรสของงานแปลไดเปนอยางดี  ประกอบกับมีความ
เพลิดเพลินในการอานเปนอยางมาก  ซึ่งคาดวานาจะเหมาะสําหรับนํามาศึกษาวิเคราะหการปรับบทแปลไดเปนอยางดี  และ
ก็หวังวาผลที่ไดจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจอาชีพการแปลและผูที่ตองการจะศึกษาตอไปในอนาคต  

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาประเภทการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลที่ผูแปลเลือกใชในนว
นิยายอิงประวัติศาสตร เรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา”  
 

3. ขั้นตอนการศึกษา 
ในการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกขอมูล 
การเลือกขอมูล ผูศึกษาไดเลือกนวนิยายอิงประวัติศาสตร ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Pirates of Tarutao” ที่

เขียนโดย ปองพล อดิเรกสาร  และฉบับแปลภาษาไทยโดย วิภาดา  กิตติโกวิท  
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาขอมูลเบื้องตน 
การศึกษาขอมูลเบื้องตน ผูศึกษาไดอานตนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อสรางความคุนเคยกับสํานวนภาษาของผูแตง         

จนเกิดความเขาใจในเนื้อเรื่อง  และสําหรับภาษาฉบับแปลภาษาไทย ผูศึกษาก็ไดอานตลอดทั้งเรื่องเชนเดียวกัน เพื่อเปน
ขอมูลในการวิเคราะห และทําความเขาใจในการจัดประเภทการวิเคราะหตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎท่ีีใชในการวิเคราะหการปรับบทแปล 
ศึกษาคนควาเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการแปลทั่วไป ไดแก ทฤษฎีการแปล การปรับบทแปล กลวิธีการแปล 

การแปลวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องการแปล  และการใชภาษาในการถายทอดความหมายในงานแปล  เพื่อ
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการศึกษาครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาไดอานเรื่องราวทั้งหมดทั้งตนฉบับ “The Pirates of Tarutao”  และฉบับแปล “โจรสลัดแหงตะรุเตา” ซึ่งมี

ดวยกันทั้งหมด 22 บท และผูศึกษาไดใชวิธีสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic sampling)  และทําการสุมออกมาจํานวน  
20 ตัวอยาง  และทําการรวบรวมตัวอยางเตรียมความพรอมเพื่อนํามาวิเคราะหในการปรับบทแปลตอไป 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล    
การวิเคราะหขอมูลเมื่อไดขอความ 20 ตัวอยางตามที่ไดสุมมาแลว  ผูศึกษาไดนําตัวอยาง 

เหลานั้นมาวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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1.   นําตัวอยางยอหนาที่ไดมาวิเคราะห    การปรับบทแปลโดยใชหลักเกณฑของสัญฉวี สายบัว (2550)  เปนกรอบ
ความคิดในการวิเคราะห  ซึ่งจําแนกเปน 2 ระดับ คือ การปรับระดับคํา   และการปรับระดับโครงสรางภาษา ซึ่งไดกลาว
มาแลวขางตนในหัวขอการปรับบทแปล 

2.  นําตัวอยางที่ไดมาวิเคราะหกลวิธีการแปลที่ผูแปลใชในการถายทอดความหมายจากภาษาตนฉบับสูภาษาฉบับ
แปล ซึ่งแบงการแปลออกเปน 2 ประเภท คือ การแปลแบบตรงตัว และการแปลแบบเอาความ 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
ในขั้นตอนนี้  ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชสํานวนภาษาจากตนฉบับ

ภาษาอังกฤษไปเปนฉบับแปลภาษาไทย จํานวน 20 ตัวอยาง วามีการปรับบทแปลลักษณะใดบาง และอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สําคัญที่ใชสําหรับการปรับบทแปล รวมทั้งขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาอิสระครั้งตอไปดวย 

 
4.  การวิเคราะห  ผลการวิจัย  การอภิปรายและบทสรุป 
 
     4.1  การวิเคราะห  จากการวิเคราะหงานวิจัยที่ไดผูศึกษาขอยกตัวอยางวิธีการวิเคราะหงานวิจัยดังนี้ 

 
ตนฉบับ The Andaman Sea, which was turbulent during the southwest monsoon season from May to October, 

was relatively calm in the morning of December 7, 1941. At seven, a small sailboat with two 
passengers left the fishing port of Kuala Perlis. Hawkins and Grant were relieved that they’d been 
able to escape the mainland safely. So far, luck had been with them.  (Page 49) 

ฉบับแปล ทะเลอันดามันซึ่งมักจะบาคลั่งปนปวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมนั้น  
คอนขางเงียบสงบในเชาวันที่ 7 ธันวาคม 2484 เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกา  เรือใบลําเล็กๆ ลําหนึ่งซึ่งมี
ผูโดยสารสองคน  ไดออกจากทาเรือประมงที่กัวลาปะลิส  ฮอวกินสและแกรนทรูสึกโลงอกที่สามารถ
หนีออกจากแผนดินใหญมาไดอยางปลอดภัย  จวบจนบัดนี้  โชคเขาขางพวกเขาตลอด (หนา 80) 

การวิเคราะห 
  ในภาษาตนฉบับผูแปลไดใชการปรับระดับคํา  ประเภทการใชวลีหรือประโยคแทนคํา โดยในที่นี้คํา

ที่มีการปรับคือคําวา “turbulent” ซึ่งหากแปลตรงตามพจนานุกรมจะมีความหมายวา “violent”  ผูแปลไดแกปญหา
การไมมีคําศัพทที่สามารถเทียบเคียงในภาษาแปลได ดวยการใชวลีแทนวา “บาคลั่งปนปวน” เพื่อจินตนาการถึง
สภาพของทะเลอันดามันเมื่อเวลาที่เขาสูฤดูมรสุม 

 สําหรับภาษาแปลนั้น ผูแปลไดปรับระดับประโยค โดยทําการเพิ่มคําไวขางหนาคําวา “เจ็ดนาฬิกา”  
เพราะเนื่องจากประโยคดังกลาวไดถูกละประธานเอาไว  ดังนั้นจึงทําการเพิ่มคําวา “เวลาประมาณ”  เมื่อฟงแลวจะ
ทําใหขอความมีความสมบูรณและผูอานสามารถเขาใจชัดเจนขึ้น 

 ในภาษาแปลผูแปลยังไดปรับระดับคํา โดยการเติมลักษณะนามไวขางหลังเพื่อขยายขอความให
สมบูรณมากขึ้น  จึงเติมคําวา “ลําหนึ่ง” หลังคําวา “เรือใบลําเล็กๆ”  และจะทําใหไดประโยคที่สมบูรณขึ้นดวย
ประโยคที่วา “เรือใบลําเล็กๆ ลําหนึ่ง”   ซึ่งสามารถสื่อใหรูวา เรือใบลําเล็กๆ ลํานั้นมีอยูหนึ่งลํา 
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ผูแปลไดทําการปรับระดับคํา โดยทําการเติมคําอธิบายลงไป  เนื่องจากคําวา “with two passengers” ใน
ภาษาตนฉบับเลี่ยงที่จะใชเปนประโยค   เพราะจะทําใหไมชัดเจนหรืออาจจะมีการเติมคําอธิบาย โดยการใสคํากริยา
เขาไปก็จะกลายเปนประโยคไดดังนี้ “ซึ่งมีผูโดยสารสองคน”   

 นอกจากนี้จากภาษาตนฉบับคําวา “luck had been with them” ที่แปลไววา “โชคเขาขางพวกเขา
ตลอด” ผูแปลไดทําการปรับบทแปลระดับคํา  ประเภทการใชวลีแทนคํา  เนื่องจากคําบุพบทคําวา “with” กับ
ประโยคนี้แปลวา “เขาขางได”  ดังนั้นผูแปลจึงใชกระบวนการแปลแบบเอาความ จึงสามารถนําเอาสํานวนไทยมาใช
เทียบเคียงได 

 
 4.2 ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหตัวอยางที่เลือกมาศึกษาจํานวน 20 ตัวอยางนั้น ทําใหผูศึกษาไดขอมูลเชิงปริมาณ และ
สามารถสรุปผลการศึกษาตามประเภทการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลของสัญฉวี สายบัว (2550) โดยเรียงลําดับ
ที่พบมากที่สุดไปสูลําดับที่พบนอยที่สุดดังนี้ 

 
การปรับบทแปลระดับคํา  
อันดับที่ 1  ประเภทการเติมคําอธิบาย พบมากที่สุด จํานวน 13 ตัวอยาง ไดแก ตัวอยางที่ 

 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,15,17 
อันดับที่ 2  ประเภทการตัดคําหรือสํานวนทิ้งไป และการใชวลีหรือประโยคแทนคํา  
 พบในจํานวนที่เทากันประเภทละ 10 ตัวอยาง  

-  การตัดคําหรือสํานวนทิ้งไป ไดแก  ตัวอยางที่  2,3,5,6,13,14,15,16,18,19  
-  การใชวลีหรือประโยคแทนคํา ไดแก  ตัวอยางที่   2,4,6,8,9,10,14,15,18,20 

อันดับที่ 3  ประเภทการเติมตัวเช่ือมระหวางกลุมความคิดตาง  ๆ จํานวน 4 ตัวอยาง ไดแก ตัวอยางที่  5,12,14,16 
อันดับที่ 4  ประเภทการปรับการใชคําที่อางอิงถึงความหมายที่กวางขึ้นแทนคําที่อางอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกวา    

  พบนอยที่สุด 1 ตัวอยาง  คือ ตัวอยางที่  11 
 

การปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษา  (ระดับประโยค) 
อันดับที่ 1  ประเภทการปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี พบมากที่สุด จํานวน 9 ตัวอยาง ไดแก  
 ตัวอยางที่  1,2,5,8,11,13,17,18,20       
อันดับที่ 2  ประเภทการเพิ่มคําและละคําในประโยค จํานวน 4 ตัวอยาง ไดแก ตัวอยางที่  3,4,19,20 
อันดับที่ 3  ประเภทการปรับเปลี่ยนประโยคเปนวลี หรือวลีเปนประโยค พบนอยที่สุด 1 ตัวอยางคือ ตัวอยางที่ 15 
 

และจากการศึกษาครั้งนี้พบวาผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบเอาความมากกวาการแปลแบบตรงตัว  
เพราะในการแปลนวนิยายเรื่องนี้จะเนนการถายทอดอารมณ ความรูสึก ใหผูอานไดจินตนาภาพถึงเหตุการณ 
สภาพแวดลอมในเนื้อเรื่อง   โดยการปรับเปลี่ยนคํา  สลับการวางตําแหนงของคํา  เพื่อเนนการถายทอดความหมาย
เปนหลัก  จึงทําใหการแปลมีความไพเราะ สละสลวย  นาติดตามยิ่งขึ้น 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 975 

 4.3 การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการวิเคราะหงานแปลนวนิยายอิงประวัติศาสตร  เรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา”   พบวาผู

แปลไดใชการปรับบทแปลในระดับคํา และระดับโครงสรางภาษา  และใชกลวิธีการแปล 2 ลักษณะ คือ  การแปล
แบบตรงตัวและการแปลแบบเอาความ   ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว ที่ระบุไวได
อยางถูกตอง  โดยที่ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาดังตัวอยางที่สําคัญตอไปนี้ 

การปรับระดับคํา  ประเภทการเติมคําอธิบาย  พบมากที่สุด  อาจเปนเพราะวาผูแปลมีความเห็นวาใน
ภาษาตนฉบับ  ขอความสวนใหญยังขาดความสมบูรณทั้งในดานของรูปประโยคและการสรางความเขาใจที่ดีแก
ผูอาน  หากผูแปลทําการแปลตรงตัว โดยไมเติมคําอธิบายใดๆ ทั้งที่ผูแปลเองไดทราบวาขอความนั้นฟงดูแปลกๆ  
ผูอานอาจสื่อสารขอความในทางที่ผิด หรือเกิดความสับสนก็เปนได    ดังนั้นผูแปลจึงใชวิธีเติมคําอธิบายเพื่อให
ผูอานเขาใจความหมายของขอความตางๆ ใหชัดเจนขึ้น   โดยผูแปลไดเนนการเติมคําอธิบายในลักษณะการเติม
ลักษณะนามขางหนา และการเติมขอความสั้นๆ ตอทายลงไปในประโยค โดยสัญฉวี สายบัว (2550)  ไดกลาวไววา 
คําอธิบายนี้อาจเติมลงไปได  2  วิธีคือ เติมลงไปในเนื้อหา  หรือใสคําอธิบายในรูปของเชิงอรรถหรือหมายเหตุ  และ
นํามาไวตรงทายหนากระดาษ  โดยมีตัวเลขชี้โยงบอกวาเปนขออธิบายของคํานั้นๆ  โดยตองคํานึงวาจะไมทําใหงาน
แปลเสียรสชาติและบรรยากาศไป  ซึ่งมีวิธีการดังนี้ คือ การเติมลักษณะนามขางหนา  ใชในกรณีที่คําคํานั้นไมมีคําที่
เทียบเคียงกันในภาษาฉบับแปลและผูแปลตัดสินใจนําคําในภาษาตนฉบับมาใชฉบับแปล  ลักษณะนามที่เติมลงไป
จะทําใหความหมายที่คํานั้นอางอิงถึงชัดเจนขึ้น  และนอกจากนี้  รังษินี  เกตุสม (2541)  ยังกลาวไววา  การวิเคราะห
และถายทอดความหมายระดับคํา พบวา มีการเติมคําอธิบายในคําบางคําที่ไมมีหรือเปนที่รูจักในวัฒนธรรมของผูรับ
สารโดยการถายทอดดวยการทับศัพทแลว  การเติมคําอธิบายโดยเติมลักษณะนามขางหนาหรือเติมขอความสั้นๆ 
เพื่ออธิบาย  ซึ่งผูแปลสามารถเติมคําลักษณะนามขางหนาไดอยางเหมาะสมกับการอธิบายคําในบทสนทนาและไม
ยาวรุงรัง จากการศึกษาพบวา ผูแปลไดใชการปรับบทแปลโดยการเติมคําอธิบาย      จากตัวอยางการวิเคราะหงาน
แปลที่ 6   ในภาษาแปล ผูแปลไดทําการปรับระดับคํา  โดยการเติมคําอธิบายลงไป  ซึ่งไดเติมลักษณะนามขางหนา
คือคําวา “เรือ”  หนาคําวา  “อาดัง”  จึงไดคําใหมวา “เรืออาดัง”  ซึ่งหากกลาวแคคําวา  “อาดัง”  จะไมสามารถทําให
ผูอานทราบไดเลยวาบทแปลนี้หมายถึงสิ่งใด  นอกจากนี้การปรับดังกลาวยังทําใหขอความโดยรวมชัดเจนขึ้น 

การปรับระดับประโยค  ที่พบมากที่สุดคือ ประเภทการปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี  อาจมี
สาเหตุมาจากผูแปลมีความเห็นวาขอความในภาษาตนฉบับโดยสวนใหญแลว จะถูกเขียนในรูปประโยค
ภาษาอังกฤษที่ไมสามารถเปนที่เขาใจไดสําหรับผูอานหรือไมอยูในโครงสรางภาษาไทย  จึงจําเปนตองมีการสลับ
ปรับเปลี่ยน ตําแหนงการวางคํา  การปรับระเบียบวิธีการเรียงคําในประโยคหรือวลีนั้นๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจแกผูอาน  
เพราะหากแปลตรงตัวตามตัวอักษร  อาจทําใหความหมายผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับก็เปนได  ดังนั้นผูแปลจึงเลือกใช
การปรับวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี  เพื่อใหไดบทแปลที่เขาใจงาย  และเปนธรรมชาติมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของปาริชาติ  ญาณวารี (2544)  ผลการศึกษาพบวา ผูแปลใชกลวิธีการแปล  โดยการรักษารูปแบบ 
โครงสรางทางภาษาจากตนฉบับใหคงความหมายเดิมไว  และเนนใหผูอานเขาใจความหมาย   ดานการถายทอด
ความหมายในระดับประโยคนั้น  ผูแปลไดปรับลําดับวิธีการเรียงความในประโยค  ปรับรูปแบบการนําเสนอ
ความหมายและลักษณะการใชสํานวนภาษาใหมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโครงสรางภาษาไทย    อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวรรณ อนุศาสนนันทน (2554)   ซึ่งไดศึกษากลวิธีการแปลบทละครเรื่องโรเมโอและจู
เลียต บทพระราชนิพนธแปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
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เจาอยูหัวทรงใชกลวิธีการแปลโดยการปรับโครงสรางประโยค  ไดแก การเพิ่มคํากริยา  การเพิ่มคําและขยายความ
เพิ่ม การละไมแปล การปรับระเบียบวิธีการเรียงคําในประโยค การปรับรูปแบบกรรมวาจก การเพิ่มและละคําสรรพ
นาม และการผละจากภาษาตนฉบับ   จากตัวอยางการวิเคราะหงานแปลที่  2  การปรับบทแปลในภาษาฉบับแปลนี้ ผู
แปลไดปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลีจากภาษาตนฉบับคําวา “The passenger/cargo ship, the MANILA 
STAR”  โดยผูแปลไดสลับตําแหนงคําในประโยคใหม โดยนําคําขยายมาวางไวหนาคํานาม “เรือโดยสารและเรือ
สินคา” จึงเรียบเรียงคําใหมไดวา “เรือ “มะลิลา สตาร” ซึ่งเปนทั้งเรือโดยสารและเรือสินคา”  ซึ่งจะอยูในรูปประโยค
ภาษาไทยที่ฟงแลวสื่อความหมายเขาใจไดชัดเจนขึ้น 

สําหรับกลวิธีการแปลนวนิยายเรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา”  ผูศึกษาพบวาผูแปลเลือกใชกลวิธีการแปล
ทั้งสองแบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาในแตละตอน  แตโดยสวนใหญแลวจะเลือกใชการแปลแบบเอาความมากกวาการ
แปลแบบตรงตัว  เนื่องจากสําเนียงภาษาตนฉบับโดยสวนใหญแลวมีแตกตางไปจากโครงสรางของภาษาไทยเปน
อยางมาก   ผูแปลจึงตองเนนสื่อความหมายไปยังผูอานเปนหลัก  แตยังคงรักษาเคาโครงเดิมของตนฉบับเอาไวเพื่อมิ
ใหจุดประสงคของงานเขียนตองผิดเพี้ยนไป   ดังนั้น การแปลแบบเอาความ  นอกจากจะทําใหสื่อความหมายกับ
ผูอานแลว  ยังทําใหภาษามีความสละสลวยยิ่งขึ้นอีกดวย  

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาวิธีการแปลของวิภาดา กิตติโกวิท ไมไดมีความแตกตางไปจากงานวิจัยดาน
วรรณกรรม เรื่องสั้น ละคร หรืออื่นๆ อีกทั้งยังถูกตองตรงตามงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน   อีกทั้ง
ผูแปลยังเลือกใชภาษาไทยไดอยางเหมาะสม ทําใหผูอานไดรับอรรถรสในการอานและสามารถใหความรูสึก
เทียบเคียงกับตนฉบับได  โดยผูแปลไดนําเสนอกลวิธีการแปลแบบเอาความ เพื่อมุงสื่อความหมายของตนฉบับไปสู
ผูอานโดยเนนความเขาใจเปนหลักสําคัญ 

 
 4.4 บทสรุป 

จากการศึกษาครั้งนี้ ไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูศึกษาตองการจะศึกษาเกี่ยวกับประเภทการปรับบท
แปลและกลวิธีการแปลของหนังสือเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง เรื่อง “โจรสลัดแหงตะรุเตา”  ที่แปลโดย 
วิภาดา  กิตติโกวิท โดยใชหลักเกณฑการแปลของสัญฉวี สายบัว (2550)  เปนกรอบความคิดในการวิเคราะห  ผลที่
ไดคือขอมูลเชิงปริมาณ  โดยที่การปรับบทแปลระดับคําที่พบมากที่สุด คือ การเติมคําอธิบาย  จํานวน 13 ตัวอยาง 
และการปรับบทแปลระดับคําที่พบนอยที่สุด คือ การใชคําที่อางอิงถึงความหมายที่กวางขึ้นแทนคําที่อางอิงถึงสิ่งที่
เฉพาะกวา  จํานวน 1 ตัวอยาง สวนการปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษา ประเภทการปรับระดับประโยคที่พบมาก
ที่สุด คือ การปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี  จํานวน 9 ตัวอยาง  และที่พบนอยที่สุดในจํานวนที่เทากัน
คือ การปรับเปลี่ยนประโยคเปนวลี หรือวลีเปนประโยค   จํานวน 1 ตัวอยาง 

นอกจากนี้ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบเอาความมากกวาการแปลแบบตรงตัว  เพราะในการแปล
หนังสือเรื่องนี้จะเนนการถายทอดอารมณ ความรูสึก ใหผูอานไดคลอยตาม ทั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งตอไปดังนี้ 

1)  การเลือกงานแปลหรือหนังสืองานวิจัยที่ดีนั้น  ผูศึกษาควรศึกษาและเลือกงานแปลที่ยังไมเคยมีผูใด
นํามาศึกษางานแปลมากอน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการศึกษางานแปลแขนงตางๆ ใหมากขึ้น 

2)  ควรศึกษางานแปลดานอื่นๆ  เพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตางและความเหมือนกับงานแปลนวนิยาย 
เรื่อง โจรสลัดแหงตะรุเตา  เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกประเภทการศึกษางานแปลตอไป 
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3) การปรับบทแปลในเรื่องนี้  เปนการสุมตัวอยางในลักษณะของยอหนา  ผูศึกษามีขอเสนอแนะวา ควร
มีการศึกษาการปรับบทแปลในหัวขอที่เฉพาะเจาะจง เชน การใชสรรพนาม การทับศัพท  โดยเลือกวรรณกรรมที่มี
ตัวละคร และความสัมพันธระหวางตัวละครหลากหลาย โดยใชกรอบการวิเคราะห เรื่องการปรับบทแปลที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
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การศึกษาเชิงวเิคราะห การปรับบทแปล  และกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “หลุม” 
AN ANALYTICAL STUDY OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS  

OF THE CHILDREN’S LITERATURE “HOLES” 
 

ภาสกร ทอนมณี 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลที่ใชในวรรณกรรมเยาวชน ภาษาอังกฤษ

เรื่อง “HOLES” (หลุม) ที่แตงโดย หลุยส ซาซาร และแปลเปนภาษาไทยโดย แมกไม ทั้งนี้ผูวิจัยนําหลักเกณฑในการปรับ
บทแปลของสัญฉวี  สายบัว มาเปนเกณฑในการวิเคราะห โดยการนําเสนอตัวอยางที่มีลักษณะโดดเดน จํานวน 21 ตัวอยาง
ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือ การปรับระดับคํา และการปรับระดับโครงสรางของภาษา ผลการศึกษาการปรับบทแปลระดับคําที่
พบมากที่สุดคือ การใชวลีแทนคํา รองลงมาคือการเติมคําอธิบาย สวนการปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษาที่พบมากที่สุด
คือ การปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี ในสวนของกลวิธีการแปลนั้น ผูแปลใชการแปลทั้งแบบตรงและแบบเอา
ความตามความเหมาะสมของแตละสวน งานแปลที่ออกมาจึงเปนธรรมชาติ กลมกลืน เหมาะกับบริบทของเนื้อเรื่อง 

 
คําสําคัญ: การปรับบทแปล กลวิธีการแปล วรรณกรรมเยาวชน 

 
Abstract 

 
The objective of this research was to study the type of translation editing and translation process in Louis 

Sachar’s children’s literature “HOLES”, and the Thai translated version by Maekmai. The principles of translation editing 
by Sanchwi Saibua was adopted as the analytical framework in this study. The findings were classified into two levels: 
adjustment in word level and adjustment in language structure level. 

The results indicated that in the word level, using phrases or sentences instead of words and adding lexical 
explanation were used most frequently. On the other hand, the rearrangement of word order in sentences or phrases was 
mostly used in the language structure level. Both literal and free translation techniques were used appropriately in order 
to keep the natural flow of the language as well as the meanings as closely as in the original version. 

 
KEYWORD: TRANSLATION EDITING, STRATEGY OF TRANSLATION, TRANSLATION TECHNIQUE 
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1.บทนํา 
         ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทในสังคมโลกยุคปจจุบันมากขึ้นในทุกๆดาน อีกทั้งยังไดถูกกําหนดใหเปนหนึ่งใน

ภาษาสากลเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ  ดวยเหตุนี้หลายๆ ประเทศที่ใชภาษาอื่นเปนภาษาแมตองมีการ
กําหนดใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของประเทศนั้นๆ สงผลใหการใชภาษาอังกฤษไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมใน
หลายมิติ  ดังนั้นเพื่อใหการติดตอสื่อสารระหวางกลุมประเทศที่ใชภาษาตางกันเปนที่เขาใจกัน จําเปนจะตองมีการแปล
ขอมูลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง เพราะฉะนั้น “การแปล” จึงเขามามีบทบาทในการสื่อความหมายเพื่อใหเกิดความ
เขาใจของทั้งสองฝายตรงกัน เราจะเห็นไดวาการแปลเขามามีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของเราจนเปนเรื่องปกติไปแลว ดังที่ 
สิทธา พินิจภูวดล (2544: 19) กลาววา การแปลมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยตลอดเวลา และมีแนวโนมจะมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนดานธุรกิจการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูลวารสารทางดานตางๆ 

 แตไมวาผูแปลจะมีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถรักษาอรรถรส ความหมายและรูปแบบของการ
นําเสนอไดอยางครบถวยสมบูรณ อางอิงจากวัลยา (2548: 17) ไดวา  “ผูอานตนฉบับรูสึกอยางไร ผูอานงานแปลตองได
ความรูสึกเชนเดียวกัน” รูปแบบโครงสรางของแตละภาษามีความแตกตางกัน รวมไปถึงความแตกตางของสภาพทางสังคม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งทัศนะคติที่สอดแทรกในวรรณกรรมนั้นก็สรางปญหาใหผูแปลเชนกัน อาจทํา
ใหการถายทอดความหมายคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการแปลวรรณกรรมที่ผุแปลตองคํานึงถึงความหมาย ลีลาการเขียน สุม
เสียง บุคลิกของตัวละคร และลักษณะทางสังคมวิทยา (หอมหวน ช่ืนจิตร: 2527) อีกทั้งตองรักษาเนื้อความ รส อารมณ และ
ความคิดตางๆที่ผูแตงตองการถายทอดไว (กรรมวิชาการ: 2540) 

 การศึกษาในครั้งนี้ไดใหความสําคัญกับการปรับบทแปลวรรณกรรมเยาวชนจะเห็นไดวางานเขียนประเภทนี้มี
ลักษณะเฉพาะในการเขียน ดวยการดําเนินเนื้อเรื่องใหเกิดความนาสนใจ โดยการใช เด็ก สัตวหรือสิ่งของ เปนตัวเอกในการ
ดําเนินเรื่องเพื่อใหเยาวชนที่อานเกิดความเขาใจไดงาย การดําเนินเรื่องจึงเนนบทสนทนาที่ไมยาวจนเกินไป อานแลว
สามารถจินตนาการตามไดงาย นั้น สาเหตุที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษากลวิธีการแปลวรรณกรรมเรื่องนี้คือหนังสือตนฉบับ
เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง และไดรับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน ประการที่สองคือ วรรณกรรม
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ไดรับการพิจารณาวามีคุณภาพ และผานการคัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาให
เปนหนังสืออานนอกเวลาสําหรับนักเรียนเกรด 7 (เทียบเทาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1)   และประการสุดทายคือผูศึกษาเคยอาน
ตนฉบับภาษาอังกฤษมากอนแลวแตยังไมเคยอานฉบับแปล จึงเกิดความสนใจวาฉบับแปลจะมีอรรถรสเหมือนกับตนฉบับ
หรือไม ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ผูศึกษาจึงคิดวาวรรณกรรมเรื่องนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหการปรับบทแปล
ไดเปนอยางดี 

 
2.วัตถุประสงค 
 การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเชิงวิเคราะหประเภทของการปรับบทแปลที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 

HOLES (หลุม)  
 
3.วิธีการศึกษา 

เปนการวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหาทางดานภาษาโดยการหาขอมูลจากเอกสาร เพื่อศึกษาวิธีการปรับบทแปล
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง HOLES ที่ใชในภาษาฉบับแปลภาษาไทย จํานวน 21 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีลักษณะสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขั้นตอนในการทําดําเนินงานวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก เอกสาร ตํารา วิชาการแปล วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ดังเชน คํานิยามของการแปล หลักการ

แปล แนวคิด และทฤษฎีการแปล กระบวนการแปล ขอจํากัดหรือปญหาในการแปล รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการแปล
วรรณกรรมเยาวชน และการปรับบทแปล เพื่อกําหนดกรอบลักษณะการปรับบทแปล โดยกําหนดตามแนวทางที่ไดศึกษา
คนควาจาก สัญฉวี  สายบัว (2550:  63) 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการอานเนื้อหาจากตนฉบับ และฉบับแปลจากนั้นไดทําการศึกษาเชิงลึก 

เปรียบเทียบบทแปลในเนื้อหาระหวางตนฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลภาษาไทย และนําขอมูลของการวิเคราะห
เปรียบเทียบที่เปนไปตามกรอบในการศึกษาในครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากบันทึกขอมูลทั้งหมดที่เปนการปรับบทแปลจากฉบับแปล และรูปเทียบเคียงจากตนฉบับแลว จึงวิเคราะห

แลวทําการจัดแยกการปรับบทแปลเปน 2 ระดับไดแก การปรับบทแปลในระดับคํา และ การปรับบทแปลในระดับประโยค 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผล และการอภิปลายผลการศึกษาวิเคราะห 
 นําเสนอผลการวิเคราะหการปรับบทแปลที่ใชในภาษาฉบับแปลสําหรับวรรณกรรมเยาวชนในแตละระดับ โดย

ยกตัวอยางการปรับบทแปลจํานวน 21 ตัวอยาง จากการวิเคราะหเรื่องทั้งหมดในวรรณกรรมเรื่องสั้นนี้ 
  
4.ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเชิงวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลบทแปลที่เลือกมาเปนตัวอยางทั้งหมดแลว ผูวิจัยได

สรุปผลการศึกษาโดยแยกตามประเภทการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลโดยเรียงลําดับที่พบมากที่สุดไปลําดับนอยที่สุด
ไดดังนี้ 

4.1 การปรับบทแปลระดับคํา 
 อันดับที่ 1 การปรับระดับคํา การใชวลีหรือประโยคแทนคํา ไดแก ตัวอยางที่ 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18 และ 20  
ตัวอยางเชน 
 “… killing himself all day on the lake…”  
“… เหนื่อยแทบตายมาทั้งวันกับการขุดหลุม…” 
จากตัวอยางจะเห็นไดวา killing himself  ผูแปลแทนความหมายดวยคําวา เหนื่อยแทบตาย  เพราะแสดงถึงความรูสึก

ของตัวละคร แตถาแปลแบบตรงตัวการฆาตัวตาย หมายถึงการทําใหตัวเองเสียชีวิต แตเพราะคํานี้แสดงถึงความรูสึกจึงทํา
ใหผูแปลตองหาคําใหมมาแทนเพื่อใหเหมาะสมกับความหมาย 

 อันดับที่ 2 การปรับระดับคํา ประเภทการเติมคําอธิบาย ไดแกตัวอยางที่ 1, 3, 4, 5, 11, 19 และ 20 
ตัวอยางเชน “oaks” ไดมีการเติมลกัษณะนามขางหนา คือคําวา ตนโอก เนื่องจากวาในวัฒนธรรมของภาษาฉบับแปลไม

มีพันธุไมดังกลาว เพื่อชวยใหผูอานสามารถเขาใจไดโดยงาย 
 อันดับที่ 3 การปรับระดับคําประเภท การตัดคําหรือสํานวนทิ้ง ไดแกตัวอยางที่ 6, 7 และ 17  
ตัวอยางเชน ในภาษาตนฉบับขอความวา 
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“For breakfast they'd been served some kind of lukewarm cereal” เปนประโยคในรูปกรรมวาจก หากแปลตรงตัวจะ
อานไดใจความวา “สําหรับอาหารเชา พวกเขาไดรับบางประเภทของอุนซีเรียล” จากบริบทผูอานสามารถรับรูไดวาใคร
ไดรับอาหารเชา เนื่องจากเปนการแปลแบบเอาความทําใหประโยคถูกตัดเหลือเพียง “สําหรับอาหารเชา เปนซีเรียลรสจืดๆ” 

อันดับที่ 4 การปรับระดับคํา ประเภทการเติมตัวเช่ือมระหวางกลุมความคิดตางๆ พบนอยที่สุด ไดแกตัวอยางที่ 4 
ตัวอยางเชน “เพราะ…แลว” เพื่อใหภาษาฉบับแปลมีความสละสลวยตอเนื่อง รื่นไหล ไมสะดุด เมื่อเติมตัวเช่ือมจะได

วา “เพราะเทาที่เขานอนอยู ตัวก็เต็มเตียงอยูแลว” เมื่ออานแลวจะรูสึกถึงความตอเนื่อง 
 
4.2 การปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษา 
 อันดับที่ 1 ระดับประโยค ประเภทการปรับระเบียบวีธีเรียงคําในประโยคหรือวลี พบมากที่สุด ตัวอยางที่ 1, 2, 3, 5, 

8, 9, 11, 16 และ 17 
ตัวอยางเชน ขอความตนฉบับที่วา “a log cabin stands behind that”  ผูแปลไดปรับวิธีเรียงคําในประโยคใหเหมาะสม

กับโครงสรางภาษาไทย โดยนําคําวา กระทอม “cabin” มาวางหนาคําวา ไม “log” และนํา “a” มาไวขางหลังเพื่อแสดง
จํานวนของกระทอมหนึ่งหลัง ดังนั้นแทนที่จะใชวิธีการแปลตรงตัววา “หนึ่งหลังไมกระทอมอยูหลังตนไมออกไป” แตผู
แปลปรับบทแปลโดยปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคเพื่อใหสอดคลองตามโครงสรางภาษาไทยดังนี้ “กระทอมไมหลัง
หนึ่งอยูหลังตนไมออกไป” ซึ่งทําใหผูอานจินตนาการถึงสภาพแวดลอมของคายกรีนเลคและทําใหขอความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณภาษาไทย 

 อันดับที่ 2 ระดับประโยค ประเภทการปรับการใชปฏิเสธ ไดแกตัวอยางที่ 9, 15 และ 18 
ตัวอยางเชน ขอความตนฉบับที่วา "the door doesn't hang straight," ผูแปลไดทําการปรับรูปประโยคปฎิเสธใหเปน

ประโยคบอกเลา ในภาษาตนฉบับมีคําวา “doesn’t” แตเมื่อแปลออกมาแลว ไมปรากฏรูป  ปฏิเสธ เนื่องจากผูแปลไดปรับให
อยูในรูปของประโยคบอกเลา ซึ่งใหความหมายเดียวกันกับที่ผูเขียนตองการสื่อถึงผูอาน จากภาษาตนฉบับ  ขอความ "the 
door doesn't hang straight” สามารถแปลตรงตัวไดวา ประตูไมไดหอยอยูเปนแนวตรง ซึ่งฟงแลวไมไพเราะรื่นหู อีกทั้งยัง
สื่อใหผูอานจินตนาการตามไมได  ผูแปลจึงไดเรียบเรียงใหประโยคนุมนวลและสามารถนึกสภาพของประตูในเหตุการณ
ตามไปไดอยางชัดเจน 

 อันดับที่ 3 การปรบัระดับเสียง ดังตัวอยางที่ 6 และ 10 
ตัวอยางเชน คําวา “cereal” ซึ่งเปนคําเฉพาะแทนชื่ออาหาร ตามพจนานุกรมจะแปลวา “ธัญญาหาร เมล็ดธัญพืช” แตผู

แปลไดทําการยืมคําเดิมลงมาใชในบทแปล ในลักษณะของการทับศัพท 
อันดับที่ 4 ระดับประโยค ประเภทการเพิ่มและละคําในประโยค  

ตัวอยางเชน ภาษาฉบับแปลจะไมมีการแปล “said” และ “… , coming around the side of the truck” เพราะประโยคนี้
ผูกระทําเหตุการณมีเพียงคนเดียว ทําใหสามารถตัดคําวา “said” ออกไปได สําหรับ “… , coming around the side of the 
truck” ในภาษาตนฉบับ เปนการสื่อถึงการเคลื่อนที่ไปดานขางรอบๆ ตัวรถของบุคคลนั้น การที่ผูแปลเลือกที่จะไมแปลคํา
ทั้งสองนี้สงผลใหประโยคกระชับขึ้น แตสารที่สื่อออกมาจากผูเขียนยังคงไดรับการรักษาไวเหมือนเดิม 

 จากการศึกษาในสวนของกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง หลุม (HOLES) พบวาผูแปลใชทั้งวิธีการแปลแบบ
ตรงตัว และวิธีการแปลแบบเอาความ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละสวน แตสวนใหญจะคอนไปทางการแปลแบบ
ตรงตัว  ในสวนของการปรับบทแปล เมื่อพิจารณาในแตละตัวอยาง จะเห็นวามีการปรับบทแปลมากกวาหนึ่งประเภท เพราะ
ผูแปลใหความสําคัญวา ในแตละวัฒนธรรมมีความเปนอยู สภาพแวดลอม ความเชื่อที่แตกตางกัน ทําใหการศึกษาผานงาน
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เขียน หากนําวิธีปรับบทแปลมาใชแควิธีเดียวเพียงเพราะตองการสื่อสารออกไป อาจทําใหขาดอรรถรสที่ผูแตงพยายามสรร
สรางขึ้นมา ซึ่งงานแปลที่ดีตองคํานึงถึงสิ่งนี้เปนสิ่งแรก 

 
5. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษางานแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “หลุม” จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 21 ตัวอยาง ผูศึกษาพบวาผูแปล

ไดมีการปรับบทแปลทั้งหมด 2 ระดับ ซึ่งตรงตามหลักเกณฑการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว (2550) ที่ระบุไวไดอยาง
ถูกตอง การปรับบทแปลในระดับคํา ประเภทการใชวลีหรือประโยคแทนคําพบมากที่สุด อาจเปนเพราะ คําที่เปนปญหาใน
ภาษาตนฉบับไมสามารถหาคําในภาษาฉบับแปลมาเทียบเคียงไดอยางเหมาะสมตามวัฒนธรรมของภาษาไดเชนคําวา 

“The jarred peaches would last all winter.” 
“ขวดโหลบรรจุลูกพีชจะแชอ่ิมไปตลอดฤดูหนาว” 
การนําลูกพีชมาคลุกสวนผสมตางๆ แลวเก็บในขวดโหลคือการถนอมอาหาร แตในไทยมีสิ่งที่คลายกันเพียงแต

สวนผสมที่ใชนั้นตางกันและนําไปแชในน้ําเชื่อม สิ่งที่เหมือนกันคือตองมีการเก็บใสภาชนะกอนระยะหนึ่งกอนจะนํามา
บริโภคนั่นก็คือการแชอิ่ม  

        ผูแปลจึงแทนความหมายดวยการใชวลีหรือประโยคเพื่ออธิบายลักษณะของคําที่เปนปญหานั้นแทน ประเด็นการ
ปรับบทแปลนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของศุภิกา ยิ้มละมัย (2543) ซึ่งพบวา ปญหาสวนใหญในการแปลเกิดจากความ
แตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งนับเปนอุปสรรคสําคัญในการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง อยางไรก็ตามมี
การใชทฤษฎีและกลวิธีหลากหลายในการแกปญหาดังกลาว แตผูแปลตองตระหนักอยูเสมอวา การรับเอาวัฒนธรรมอื่นมา
ใชและการตีความวัฒนธรรมนั้นๆ ผานการถายทอดดวยการแปล อาจเกิดความคลาดเคลื่อนเพราะความหมายของคําใน
ภาษาหนึ่งอาจไมสามารถแทนที่ดวยคําในอีกภาษาหนึ่งไดครบถวน นอกจากนี้ประเด็นการศึกษาเรื่องนี้ยังสัมพันธกับผล
การศึกษาของ ปาริชาติ ญาณวารี (2544) ที่พบวาผูแปลไดใชวลีหรือประโยคแทนคําเพื่อถายทอดความหมายใหผูอานเขาใจ
ตรงตามเนื้อเรื่องตนฉบับ โดยไดอธิบายความอยางชัดเจนแลวทําการปรับใหกลมกลืนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง บริบทของ
เหตุการณ ในกรณีที่ไมสามารถหาคํามาเทียบเคียงคําในภาษาตนฉบับ ผูแปลไดทําการใชวลีหรือประโยคแทนคําที่เปน
ปญหานั้น การแปลลักษณะนี้จะไมยึดติดกับรูปแบบแตจะพยายามทําใหผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาของตนฉบับใหมากที่สุด 

 การปรับบทแปลระดับประโยค ประเภทการปรับวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลีพบมากที่สุด สาเหตุที่ผูแปลนําวิธีการ
นี้มาใชก็เพื่อใหเหมาะสมและเปนไปตามหลักโครงสรางไวยากรณของภาษาไทย เพราะถาหากทําการแปลแบบตรงตาม
ตัวอักษร เมื่อแปลแลวอาจไมไดความหมายและอาจทําใหผูอานไมเขาใจในเนื้อหา ผูแปลจึงไดเลือกวิธีการปรับระเบียบการ
เรียงคําในวลีหรือประโยค เพื่อทําใหเกิดบทแปลที่เขาใจไดงาย และเปนธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนิษฐ ดี
หนอ (2546) ซึ่งพบวา ผูแปลใชวิธีการปรับวิธีเรียงคําในวลีเพื่อลดปญหาอันเกิดจากความแตกตางทางโครงสรางของภาษา 
และเพื่อใหการเรียงลําดับคําในประโยคเปนไปตามโครงสรางไวยากรณของภาษาไทย โดยที่ผูอานยังไดรับความบันเทิงใน
ฉบับแปลเชนเดียวกับผูอานจากตนฉบับ อีกทั้งยังสัมพันธกับงานวิจัยของวัชรพงษ  แจงประจักษ (2544) ที่วา การที่ผูแปลใช
กลวิธีการแปลโดยพยายามรักษาโครงสรางภาษาและการลําดับความในประโยคไวตรงตามตนฉบับ ซึ่งแมบทแปลจะ
สามารถถายทอดความหมายไดอยางครบถวน แตมีขอเสียคือทําใหภาษาฉบับแปลขาดความเปนธรรมชาติไป 

 ในสวนของกลวิธีการแปล พบวาผูแปลใชทั้งวิธีการแปลแบบตรงตัว และวิธีการแปลแบบเอาความ ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาในแตละสวน แตสวนใหญจะคอนไปทางการแปลแบบตรงตัว  ในสวนของการปรับบทแปล เมื่อ
พิจารณาในแตละตัวอยาง จะเห็นวามีการปรับบทแปลมากกวาหนึ่งประเภท เพราะผูแปลใหความสําคัญวา ในแตละ
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วัฒนธรรมมีความเปนอยู สภาพแวดลอม ความเชื่อที่แตกตางกัน ทําใหการศึกษาผานงานเขียน หากนําวิธีปรับบทแปลมาใช
แควิธีเดียวเพียงเพราะตองการสื่อสารออกไป อาจทําใหขาดอรรถรสที่ผูแตงพยายามสรรสรางขึ้นมา ซึ่งงานแปลที่ดีตอง
คํานึงถึงสิ่งนี้เปนสิ่งแรก 

 
6.บทสรุป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการปรับบทและกลวิธีการปรับบทแปลของ

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “หลุม” ที่แปลโดยแมกไม (2545) โดยใชหลักเกณฑการแปลของสัญฉวี สายบัว (2550) เปนกรอบ
ความคิดในการวิเคราะห พบวาการปรับบทแปลระดับคําที่พบมากที่สุดคือ การใชวลีแทนคํา รองลงมาคือการเติมคําอธิบาย 
สวนการปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษาที่พบมากที่สุดคือ การปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี จากการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1.ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลในงานวรรณกรรมแปลเรื่องอื่น ๆ ของ หลุยส ซาซาร ซึ่งแปลโดย บุคคลอื่น ที่
ไมใช แมกไม เพื่อที่จะไดทราบถึงความหลากหลายในการปรับระดับภาษาตามกรอบแนวคิดของการปรับบทแปล 

 2.ควรศึกษาการวิเคราะหการแปลวรรณกรรมเรื่องอื่นๆของ “แมกไม” เพื่อเปรียบเทียบวาผูแปลมีการใชการปรับบท
แปลและกลวิธีในลักษณะใดกับการแปลวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ 

 3.ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลของคําบรรยายใตภาพของภาพยนตรเรื่อง “หลุม” (HOLES, 2546) เพื่อจะได
นํามาเปรียบเทียบหาความแตกตางและความเหมือน ระหวางการปรับบทแปลบทภาพยนตรกับวรรณกรรมเยาวชน 
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การวิเคราะหการปรับบทแปลและปญหาในการแปลนวนิยายเรื่อง “ปาฏิหาริยบันทึกรัก” 
AN ANALYSIS OF TRANSLATION EDITION EDITING AND TRANSLATION PROBLEM  

OF A NOVEL “THE NOTEBOOK” 
 

พจนันท  เกตุประเสริฐ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

---------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเชิงวิเคราะหประเภทของการปรับบทแปลและปญหาในการแปลที่ปรากฎใน 

นวนิยายเรื่อง “THE NOTEBOOK” (ปาฏิหาริยบันทึกรัก) แปลโดย จิระนันท  พิตรปรีชา และประพันธโดย Nicholas 
Sparks (นิโครลัส  สปารค)  ผูวิจัยนําการปรับบทแปลของอาจารยดวงตา สุพล(2541) เปนเกณฑในการวิเคาระห โดย
นําเสนอตัวอยางที่มีลักษณะโดดเดนและเกี่ยวของตรงตามทฤษฎีที่การศึกษามาทั้งหมด 20 ตัวอยาง โดยพบวาการปรับบท
แปลและปญหาการแปล มีการปรับคําและประโยคใหเปนภาษาที่ธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือการแปลเกิน และพบ
ปญหานอยที่สุดคือการแปลขาด ,การแปลผิดมีจํานวนที่เทากัน 
 
คําสําคัญ : การปรับบทแปล ปญหาการแปล 

 
Abstract 

 

This research paper aim to analyze the translation editing and the translation problems from English to Thai, a 
novel composed by Nicrolas Sparks  by comparing  the original with its translation,“The Notebook”  translated by Jiranan  
Pitpreecha. The researcher applied Duangta Supol ‘s principles of translation editing and translation problem the data 
which included 20 samples texts.  The result of this study showed that the naturalness was used the most, followed by 
mistranslation, under translation and over translation was used the least. 
 
KEYWORDS: TRANSLATION EDITING, TRANSLATION PROBLEM, “THE NOTEBOOK” 

1. บทนํา 

 ปจจุบันโลกของเรานั้นไดมีการสื่อสารขามวัฒนธรรมกันมากขึ้นและประชาชนในแตละประเทศก็ตองมีการ
ติดตอสื่อสารกัน ไมวาจะสื่อสารเพื่อธุรกิจ ชีวิตประจําวัน และ อีกหลายวัตถุประสงค ซึ่งการแปลก็เปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่
เปนปจจัยในการแปลในการโอนถายขอมูลความรูจากวัฒนธรรมหนึ่งสูอีกวัฒนธรรมหนึ่งทําใหผูที่ไมสามารถใชภาษาใน
การติดตอสื่อสารกับตางชาตินั้น ก็สามารถที่จะเขาใจและไดรับความรูเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นั้นก็คือ งานแปล 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 985 

 ในสังคมไทย เมื่อหลายปกอนผูวิจัยนั้นไดสังเกตุเห็นวามีหนังสือแปลขายดีหลายเลมตามแผงหนังสือช้ันนํามากมาย 
ซึ่งผูแปลสวนใหญก็เปนผูที่มีช่ือเสียงมากดานการแปล  ปจจุบันหนังสือตนฉบับสวนใหญก็มาจากผูประพันธอเมริกัน  ซึ่งจะ
สังเกตุเห็นไดวาถาหนังสืออเมริกาขายดีติดอันดับก็จะมีนักแปลคนไทยนํามาแปลและวางจําหนายในประเทศไทยโดยทันที 
สวนใหญก็จะเปนหนังสือจําพวกวิชาการ หนังสืออานเลน วรรณกรรมเยาวชน และ นวนิยาย ซึ่งผูแปลแตละคนก็มีผลงาน
หลายเลม และแตละคนก็ใหหลากหลาย ทฤษฎีเพื่อใชในงานแปลเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูอานคนไทยเขาใจความหมายที่ใกลเคียง 
กับตนฉบับมากที่สุด และในปจจุบันนี้ก็ไมเพียงแตหนังสือของประเทศอเมริกาจะขายดีเพียงประเทศเดียว แตมีหนังสือจาก
ประเทศในทวีปเอเชียก็ไดรับความนิยมไมตางกันเชน ประเทศ   จีน ญี่ปุน เกาหลี ซึ่งไดรับการแปลเปนหลายภาษามากมาย  
ดังนั้นการแปลจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถที่จะเรียนรูทุกทุกอยางไดจากทั่วทุกมุมโลก เพียงอาศัยการแปลนั่นเอง 

 งานแปลที่ดีและไดรับความนิยมสูงก็จะเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของยุคโลกาภิวัฒนเพราะทําใหทุกคนบนโลก    ใกล
กันมากขึ้นและแบงปนขอมูลกันมากขึ้น ดังนั้นจึงมีนักแปลที่พ่ึงเริ่มตน และสํานักพิมพใหมๆมากขึ้น ซึ่งผูแปลบางคนก็ยัง     
มีทักษะไมดีพอ แตก็ทําไปเพราะในอาชีพนี้เงินดีพอที่จะดึงดูดคนมาทําอาชีพนักแปล ดังนั้นไมใชวางานแปลทั้งหมดจะมี
คุณภาพดี   นักแปลใหมๆก็ควรฝกทักษะและเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการแปลใหมากพอที่จะแปลผลงานออกมาใหดี และ
แปลใหเทียบคียงภาษาตนฉบับมากที่สุด และนี่คือสาเหตุที่ผูวิจัยไดเลือกหนังสือเรื่อง “The Notebook” หรือ “ปาฏิหาริย
บันทึกรัก” นวนิยายที่มียอดขายดีอันดับหนึ่งขามปของสํานักพิมพนิวยอรคไทม  

 นวนิยายเรื่องนี้ประพันธโดย นิโคลัส สปารค   (Nicholas Sparks) และแปลโดย จิระนันท  พิตรปรีชา กวีซีไรตและ
ไดรับลิขสิทธิ์การจัดพิมพโดยสํานักพิมพมติชนเรื่อง ปาฏิหาริยบันทึกรัก เปนผลงานการแปลนวนิยายเรื่องแรกของ จิ
ระนันท  พิตรปรีชาดวย 

2. วัตถุประสงค 
 การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเชิงคุณภาพประเภทของการปรับบทแปลและปญหาการแปลที่ปรากฎในนวนิยาย

เรื่อง “ปาฏิหาริยบันทึกรัก” (The Notebook) 
 
3. วิธีการเนินดําการศึกษา 
 เปนการวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหาดานภาษา ดวยการหาขอมูลจากเอกสารวิชาการ เพื่อศึกษาวิธีการปรับบทแปลและ

ปญหาในการแปล นวนิยายเรื่อง The notebook (ปาฏิหาริยบันทึกรัก)  ซึ่งเปรียบเทียบตนฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับ
แปลภาษาไทย จํานวน 20 ตัวอยาง โดยผูวิจัยเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพื่อนํากลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะพิเศษสอดคลองกับประเด็นในการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรรม 
 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก เอกสาร ตํารา วิชาการแปล วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ กลาวคือ คํานิยามของการแปล หลักการ

แปล แนวคิด และทฤษฎีการแปล กระบวนการแปล ขอจํากัดหรือปญหาในการแปล รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการแปลนวนิยาย 
และการปรับบทแปล 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการอานตนฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปล จากนั้นไดวิเคราะหเชิงลึก และ

เปรียบเทียบในลักษณะประโยคตอประโยค เพื่อเก็บขอมูลในสวนที่เปนประเด็นนาสนใจสําหรับนํามาศึกษาการปรับบท
แปลและปญหาในการแปลแลววิเคราะห็ขอมูลแตละสวนตามลําดับ ใหอยูในกรอบการศกึษานี้ 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหการปรับบทแปลและปญหาการแปล    ตามทฤษฎีของ อาจารยดวงตา สุพล ซึ่งแบงปญหาการแปล

ออกเปน 4 แบบ การแปลขาด การแปลเกิน การแปลผิดและการแปลโดยใชภาษาที่เปนธรรมชาติ 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับเหตุและผลตามทฤษฎีการแปลตางๆ และนําเสนอดวยวิธี

ยกตัวอยาง จากนั้นจึงนําผลมาสรุปอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

จากการศึกษาการปรับบทแปลและปญหาการแปลใน  นวนิยายเรื่อง “The Notebook” (ปาฏิหาริยบันทึกรัก) โดย
ผูวิจัยคัดเลือกเนื้อหาบางสวน บางตอนมาวิเคราะห และนําเสนอในรูปของกลุมตัวอยางทั้งหมด รวมจํานวน 20 ตัวอยาง 

ตัวอยางการวิเคราะหท่ี 1 
ตนฉบับ : I cough(1) , and through squinted eyes(2) I check my watch. I realize it is time to go. I stand from my seat 

by the window and shuffle (3)across the room, stopping at the desk to pick up the notebook I have read hundred times 
(4).  (P. 2) 

ฉบับแปล : ผมโกงคอไอแหบ ๆ(1) แลวกมมองดูนาฬิกาขอมือผานสายตาอันฝาฟาง ถึงเวลาตองไปแลว ผมลุกจากที่นั่ง
ประจําริมหนาตาง ลากสังขารขามหองไปยังโตะ เพื่อหยิบสมุดบันทึกที่ผมอานเปนรอยเที่ยวจนขึ้นใจ (หนา 19) 

วิเคราะห : 1. Over translation การแปลเกิน จากตนฉบับ I cough แปลวา ฉันไอ แต ภาษาในฉบับแปลนั้น แปลวา       
“ ผมโกงคอไอแหบๆ ” เปนการแปลเกินจากภาษาตนฉบับ แตก็ไมไดทําใหเสียความหมายหรือรูปประโยคแตอยางใดและ
ยังทําใหผูอานเขาใจและสามารถจินตนาการถึงลักษณะของตัวละครไดดวย  

2.  Mistranslation จากตนฉบับผูแปลไดแปลคําวา “ through squinted eyes “ เปนการมองผานสายตาอันฝาฟาง “ 
ซึ่งจริงๆแลวควรแปลวา หยีตามองนาฬิกา 

3.  Naturalness จากตนฉบับคําวา shuffle แปลวา การเดินลากขา แต ผูแปล ไดใชคําวา ลากสังขารแทนนั้น เปน
การปรับคําใหเหมาะสมปรับใหเปนธรรมชาติและทําใหผูอานจินตนาการถึงลักษณะการเดิน ลากสังขาร ดวยวาตัวละครคง
มีอายุมากถึงตองใชคําวาลากสังขารถึงจะเหมาะสมกับตัวละคร 

4.  Over translation การแปลเกิน จากตนฉบับคําวา “ hundred time “ ที่แปลวา รอยรอบ แตในภาษาฉบับแปลได
แปลวา “  รอยเที่ยวจนขึ้นใจ ” เปนการแปลเกิน เพื่อใหไดเนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไมทําใหเสียรูปประโยคหรือ
อรรถรสในการอาน 

ตัวอยางการวิเคราะหท่ี 2 
ตนฉบับ : She leaned (1)toward him. “ Tell me, Noah(2), what do you remember most from the summer we spent 

together? 
“ All of it. “ 
“Anything in particular? ” 
“No, ” he said (3) 
“You don’t remember?” 
He answered after a moment, quietly, seriously. (P.102) 
ฉบับแปล : เธอชะโงกรางเขามาหา (1)  “โนอาหคะ (2) ชวงฤดูรอนที่เราเคยอยูดวยกันนั้น คุณชอบอะไรมากที่สุด” 
“ทุก ๆ อยาง” 
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“ไมมีอะไรเปนพิเศษเลยหรือคะ” 
“ไมมีเลย”   เขาตอบหนักแนน (3) 
“ง้ัน….ก็คงไมมีอะไรใหคุณจดจําเลย” 
เขาเงียบไปครูหนึ่ง แลวตอบเสียงแผวอยางจริงจริง (หนา 113) 
วิเคราะห : 1.  Mistranslation จากประโยค ผูแปลไดแปลคําวา leaned วา ชะโหก ซึ่งเปนการแปลผิดความหมาย การ

แปลที่ถูกตองคือ” เธอเอนกายพิงเขา “ ไมใช “ เธอชะโงกรางมาหาเขา “ ดังนั้นจะทําใหผูอานจินตนาการผิดได 
 2. Under translation จากตนฉบับคําวา “ Tell  me “ ที่แปลวา “ บอกฉันหนอย “ ผูแปลไดตัดสินใจตัดออกไมแปล

เลย ในสวนนี้ผูวิจัยคิดวา ผูแปลตองการที่จะทําใหประโยคกระฉับและเขาใจงายแตก็ยังเปนการแปลขาดอยูดี 
 3. Over translation ในขอที่เปนการแปลเกินในคําที่วา “ เขาตอบหนักแนน “  ซึ่งจากตนฉบับนั้น ผูประพันธไมได

บอกเลยวาเขาตอบหนักแนนแคเพียงวา “ เขาพูด”  แตผูแปลตั้งใจที่จะเพิ่มเพื่อใหคนอานนั้นเขาใจถึงความรูสึกของตัวละคร
มากขึ้น 

ตัวอยางการวิเคราะหท่ี  3 
ตนฉบับ : His questions brought her back (1)to the present, making her realize what could happen if she wasn’t 

careful. Don’t let this get out of hand (3), she told herself; the longer it goes on, the harder it’s going to be. 
ฉบับแปล : คําถามของเขากระชาก(1)  เธอออกจากวันกอนเกา(2)กลับคืนมาสูวันนี้ เธอเริ่มรูตัววา ถาไมควบคุมตัวเอง

ใหดีจะมีอะไรเกิดขึ้นไดบาง อยาออกนอกลูนอกทางเปนอันขา(3) เธอย้ํากับตัวเอง ยิ่งยืดเยื้อก็ยิ่งยุงยาก 
วิเคราะห : 1.  Naturalness จากตนฉบับคําวา “ back “ แปลวา หวนกลับคืน แตผูแปลเปลี่ยนใชเปนภาษาที่ใชแลวดู

นาสนใจและไดอารมณกวาคือ “ กระชาก “  เพื่อใหไดความรูสึกวาตัวละครนั้นไดรูสึกถึงวันเกากอนหรืออดีตอยางมาก 
 2. Over translation ฉบับแปลนั้นมีประโยควา “ วันกอนเกา “ แตในตนฉบับนั้นไมมีประโยคนั้นเลยดังนั้นจึงเปน

การแปลเกินไปจากประโยคตนฉบับ 
 3. Naturalness จากตนฉบับประโยค “ Don’t let this get out of hand “ แปลวา อยาสูญเสียารควบคุม แตผูแปลนั้นได

แปลวา “ อยาออกนอกลูนอกทาง “  ซึ่งเปนการใชคําไดเปนธรรมชาติและนาสนใจมากกวานอกจากนั้นผูอานยังคุนเคยกับ
วา อยาออกนอกลูนอกทางมากกวา 

เมื่อไดผลวิจัยแลว ผูวิจัยไดเรียงประเภทการปรับบทแปลและปญหาการแปลที่พบมากที่สุดไปสูนอยที่สุด โดย
พบวาผูแปลไดปรับระดับคํา ความเปนธรรมชาติของภาษามากที่สุด รองลงมาคือการแปลเกิน , การแปลขาดและการแปล
ผิดพบนอยที่สุดในจํานวนที่เทากัน 

4.1 ความเปนธรรมชาติของภาษา (Naturalness) 
ความเปนธรรมชาติของภาษาแบงเปนระดับคํา และ ระดับประโยค ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการแปล เพราะถาใชภาษา

ที่ไมเหมาะและไมมีความเปนธรรมชาติ จะทําใหความหมายของงานแปลนั้น ไมนาสนใจและเสียอรรถรสในการอาน 
ดังนั้นในงานแปลก็จะพบการปรับความเปนธรรมชาติของภาษามากที่สุด 

4.2 การแปลเกิน (Over Translation) 
การแปลเกิน มี 2 ลักษณะแบบตั้งใจและไมต้ังใจ การต้ังใจแปลเกิน เพื่อใหไดความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและเพิ่ม

อรรถรสในการอานโดยไมผิดความหมายจากตนฉบับ อีกหนึ่งลักษณะคือแปลเกินแบบไมต้ังใจ แปลเกินไปจนทําให
ความหมายผิดและอาจเสียอรรถรสในการอาน ดังนั้นการแปลเกินเปนสิ่งที่พบมากรองลงมาในงานแปลฉบับนี้ 
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4.3 การแปลขาด (Under Translation) 
 การแปลขาด คือ การเปรียบเทียบภาษาตนฉบับและฉบับแปล แตพบวาฉบับแปลนั้นไมไดแปลประโยคของตนฉบับ

เลย ดังนั้นการแปลขาดก็เปนปญหาที่มักพบในงานแปลทั่วไปและก็พบในงานแปลวิจัยฉบับนี้ดวย 
4.4 การแปลผิด (Mistranslation) 
 การแปลผิด เปนการแปลที่ภาษาจากฉบับแปลนั้นไมตรงกับภาษาตนฉบับ ดังนั้นความหมายที่ผิดจะทําใหผูอาน

เขาใจเนื้อเรื่องผิด ซึ่งเปนปญหาที่พบนอยที่สุดเทาๆ กับการแปลขาด 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและวิเคราะหประเภทการปรับบทแปลและปญหาการแปลเรื่อง “The Notebook” หรือ “ปาฏิหาริย

บันทึกรัก” ทั้ง 20 ตัวอยาง ผลปรากฎวาผูวิจัยไดนําการปรับบทแปลและปญหาการแปลมาทั้งหมด  4 ประเภท ตาม
หลักเกณฑการจําแนกของ อาจารยดวงตา สุพล (2541) โดยพบวา ความเปนธรรมชาติของภาษานั้นไดพบมากที่สุด และพบ
ในตัวอยางที่ 2, 3 (พบสองจุด), 4, 5 (พบสองจุด), 6, 8 (พบสองจุด), 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19 (พบสองจุด)  รองลงมาคือ การ
แปลเกินซึ่งพบในตัวอยางที่ 2 (พบสองจุด), 9, 13, 14, 15, 16 (พบสองจุด) และ 20 ถัดมาเปนการแปลขาดและการแปลผิดที่
พบเทากัน  การแปลขาดพบในตัวอยางที่ 4, 7, 10, 12, 14 (พบสองจุด), 16 และ 20 ปญหาสุดทายคือ การแปลผิดพบไดใน
ตัวอยางที่ 1, 2, 10, 17 (พบสองแหง), 18, 19 และ 20  ซึ่งสอดคลองกับปญหาการแปลของดวงตา สุพล (2541)  

จากการวิเคราะหประเภทของการปรับบทแปลและปญหาการแปลทั้ง 20 ตัวอยาง ผลปรากฏวาผูวิจัยไดทราบถึงปญหา
ของการแปลทั้งหมด 4 ประเภท ตามหลักเกณฑการจําแนกของอาจารยดวงตา สุพล (2541)ไดแก 

1. ความเปนธรรมชาติของภาษา (Naturalness) ดวงตา สุพล (2541) ในงานแปลดังกลาวไดสอดคลองกับ กีรตา ฮาสะนี
(2005) กลาววา ความเปนธรรมชาติของภาษานั้นมีความสําคัญมากกับงานแปลเพราะเปนสิ่งช้ีวัดถึงคุณภาพของ
งานแปล ดังนั้นงานแปลที่ดีก็ควรปรับคําใหภาษามีความเปนธรรมชาติและทําใหผูอานไดอรรถรสในการอานมาก
ยิ่งขี้น เชนตัวอยาง คือ “I have never belonged anywhere” แปลวา “รูสึกอยางที่ไมเคยรูสึกมากอน” ซึ่งจาก
ตัวอยางขางตนแสดงวา ผูแปลไดปรับคําใหมีความเปนธรรมชาติมากขึ้นและผูอานสามารถเขาใจถึงอารมณของ
ตัวละครไดเปนอยางดี ดังนั้นถาผูแปลไมมีการปรับภาษาใหเปนธรรมชาติผูอานก็จะไมไดรับถึงอรรถรสในการ
อานและอาจเขาใจความหมายผิด 

2. การแปลผิด (Mistranslation) ดวงตา สุพล (2541) (อางถึงในชมพูนุช จิตพงษพุม, 2011)  ไดกลาววา ปญหาในการ
แปลที่มีผลกระทบกับงานแปลมากที่สุดคือ การแปลผิด เพราะจะทําใหเนื้อเรื่องผิดเพี้ยนและผูอานอาจจะเขาใจผิด 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตนฉบับแลวความหมายผิดจากตนฉบับไปเลย เชน  

ตนฉบับ : เวลาไมสบายตองไปพบแพทย 
ฉบับแปล : Before visiting your doctor 

วิเคราะห : Mistranslation การแปลผิด จากตนฉบับและฉบับแปลนั้นไมตรงกัน ดังนั้นฉบับแปล ควรแปลวา 
“When you are sick and need to see a doctor”  ไมใช “Before visiting your doctor” 
3. การแปลขาด (Under translation) (อางถึงในสุญาดา กรรณประดิษฐ, 2006) กลาววา การแปลขาด หรือ การแปลไม

คบนั้นเปนอีกสาเหตุหลักทําใหงานแปลมีปญหาบอยและทําใหผูอานขาดอรรถรสในการอานและทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในเนื้อหาได ดังตัวอยางเชน  

ตนฉบับ : that is one of the great mysteries of the chocolate-making world 
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ฉบับแปล : นั่นแหละคือสิ่งลี้ลับสําคัญที่สุดของโลกแหงการผลิตช็อคโกแล็ต 
วิเคราะห : จากตนฉบับผูแปลได แปลขาด คําวา “one  of” แปลวา “นั่นแหละคือหนึ่งในสิ่งที่ล้ีลับที่สุดของ

การผลิตช็อคโกแล็ต” 
4. การแปลเกิน (Over translation) ไดสอดคลองกับ ลักษณสุวรรณ หิรัญศิริ (2006) กลาววา การแปลเกิน คือการแปล

มากเกินกวาที่ระบุไวในตนฉบับและบางทีก็เกินความจําเปน เชน 
ตนฉบับ : As Carl Rogers once said, “What is most personal is most general” 
ฉบับแปล : เหมือนที่นายคารล โรเจอร เคยกลาววา “เรื่องที่เปนความลับภายในใจของแตละบุคคลมากที่สุด” กลับ

กลายเปนรื่องที่ทุกคนตองรูเชนกัน 
วิเคราะห : จากตนฉบับคําวา “Personal” ควรแปลวา “เปนเรื่องสวนตัว” แตคําวา “ความลับภายในใจ” เปนการ

แปลเกินจากตนฉบับ 
 

6. สรุป 
ผลงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับบทแปลและปญหาการแปลนวนิยายจากตนฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง 

”The notebook” โดย Nichrolas Sparks และฉบับแปลเปนไทยเรื่อง “ปาฏิหาริยบันทึกรัก” งานแปลโดย จิระนันท พิตร
ปรีชา โดยผูวิจัยไดนํากรอบความคิดปญหาการแปลของ อาจารยดวงตา สุพล มาเปนเกณฑในการศึกษาและไดแบงการปรับ
บทแปลและปญหาการแปลออกเปน 4 ประเภทคือ 

1. ความเปนธรรมชาติของภาษา (Naturalness) 
2. การแปลผิด (Mistranslation) 
3. การแปลเกิน (Over translation) 
4. การแปลขาด (Under translation) 

ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูแปลไดปรับคํามาใชภาษาที่เปนธรรมชาติมากที่สุด สวนปญหาที่พบรองลงมาคือการแปลเกิน 
และสุดทายการแปลขาดและการแปลผิดซึ่งพบในจํานวนที่เทากัน 
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การศึกษาเชิงวเิคราะห การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเรื่อง 
“เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย” 

AN ANALYTICAL STUDY OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION PROCESS OF THE CHILDREN’S 
LITERATURE “BRIDGE TO TERABITHIA” 

 
ธิบดี ทรัพยอนันต 

นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
-------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่อง “เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย” แปลโดยหัทยา จากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษเรื่อง “Bridge to Terabithia” ที่เขียนโดย แคทเธอรีน แพเธอสัน นี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเชิงวิเคราะห
ประเภทของการปรับบทแปล ผลการศึกษาพบวา การปรับบทแปลที่ใชในวรรณกรรมเยาวชน “เทราบิเทีย สะพาน
มหัศจรรย” จํานวน 15 ตัวอยางนั้น พบการปรับบทแปล 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การปรับระดับคํา แบงออกเปน การเติม
คําอธิบาย การอางอิงความหมายที่กวางขึ้น การเติมตัวเช่ือมระหวางกลุมความคิดตางๆ การตัดคําหรือสํานวนทิ้ง ระดับที่ 2 
คือการปรับระดับโครงสรางภาษา แบงออกเปน ระดับเสียง ระดับโครงสรางคํา ระดับโครงสรางประโยค และการปรับ
ระดับที่สูงกวาประโยค โดยจากการวิเคราะห 15 ตัวอยาง พบวาการปรับบทแปลระดับคํา ประเภทการเติมคําอธิบาย คือการ
ปรับบทแปลที่ถูกเลือกใชมากที่สุด รองลงมาคือการปรับบทแปลระดับประโยค ประเภทระดับโครงสรางของคํา และการ
ปรับบทแปลระดับประโยค ชนิดการเปลี่ยนวลีเปนประโยค โดยพบในจํานวนเทาๆ กัน นอกจากนี้ ยังพบวาผูแปลไดใช
กลวิธีการแปลแบบเอาความ เพื่อใหมีเนื้อหาที่เขาใจไดงายและคงไวซึ่งอรรถรสจากตนฉบับ 
 
คําสําคัญ: การปรับบทแปล กลวิธีการแปล 

 
Abstract 

 
This study aimed to study the type of editing and translation process in “Bridge to Terabithia” by Katherine 

Paterson and translated by Hattaya.  All samples are collected, analyzed, and the results are presented in the form of 
descriptive analysis. The study found that the principles of translation editing by Sanchawi Saibua was adapted in this 
study. The translation editing from 15 examples can be classified into 2 levels of translation editing: 1) Adjustment in 
word level composed of adding lexical explanation, using general words to replace specific ones, adding connective 
between group of thoughts, words and idioms deletion 2) Adjustment in language structure level composed of 
phonological level, word level because of different structure in different language. It is found that Adjustment in word 
level composed of adding lexical explanation is most frequently used. Using all types of adjustments and free translation 
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process can make the translated version simple, and maintain its sensation and liveliness of the original novel into the 
Thai language version. 
 
KEYWORDS: ADJUSTMENT STRATEGY IN TRANSLATIONS, YOUNG ADULTS’ LITERATURE 
 

1. บทนํา 
ภาษา เปนเครื่องมือสําคัญในการในการสื่อสารของมนุษย ซึ่งเปนสัตวสังคมประเภทหนึ่งที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กันมาแตโบราณ และการพึ่งพา การอยูรวมกันระหวางสิ่งมีชีวิตในสังคมหนึ่งๆ จําตองมี “ภาษา” เปนเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตอสื่อสาร ยิ่งสังคมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ เติบโตขึ้นมากเทาไร “ภาษา” ยอมทวีความสําคัญมากขึ้นเทานั้น สําหรับมนุษยก็
เชนกัน สังคมของมนุษยไดเติบโต เปนยุคโลกาภิวัฒน โดยมีภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ไดรับความนิยมสูงสุด และเปนภาษา
ราชการที่สามารถใชติดตอทางราชการของหลายประเทศในโลก 

ตามเหตุผลขางตน จึงปฏิเสธไมไดวาผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษยอมทวีความสําคัญ เนื่องจากเขาเหลานั้นสามารถรับรู 
เขาใจเบื้องลึกของเอกสารงานที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ ผานกระบวนการที่เรียกวา “การแปล” โดยการแปลที่ดี คือการถายทอด
เนื้อหาภายในงานนั้นๆ จากภาษาหนึ่ง ไปสูอีกภาษาหนึ่งอยางครบถวน เชวง จันทรเขตต (2528: 1-2) กลาวไววา การแปลเปน
ทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยความรู ทักษะความชํานาญในการเลือกใชคําใหเหมาะสม ถูกตองตามหลักภาษา วัฒนธรรม 
กาละเทศะ ตองใชจินตนาการประกอบกับความคิดสรางสรรค รูและเขาใจโครงสรางไวยากรณของภาษาตนฉบับ กับภาษา
แปลเปนอยางดี และตองรูวัฒนธรรมของเจาของภาษานั้นๆ ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางขาดไมไดในการแปลที่ดี ก็คือการ “ปรับบท
แปล” ซึ่งเปนหนึ่งในกลวิธีการแปลที่มีอยูและมีการยอมรับกันอยางแพรหลายที่สุด ของสัญฉวี สายบัว 

ผูศึกษาเลือกวรรณกรรมเรื่องสั้นสําหรับเด็กเรื่อง “เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย” (Bridge to Terabithia) เขียนโดย แค
เทอรีน แพทเธอสัน (Katherine Paterson) ซึ่งเปนนักเขียนช่ือกองโลก กับผลงานระดับคุณภาพที่ไดรับรางวัล Newberry Medal 
ป 1978 และยังไดรับการสรางเปนภาพยนตฟอรมยักษโดยบริษัทระดับโลก อยาง Disney Enterprise (inc.) ทั้งการศึกษานิยาย
ฉบับนี้ ยังพบวาผูแปลยังใชวิธีการปรับบทแปล ที่สามารถอธิบายโดยทฤษฎีของ อ.สัญฉวี สายบัวมาใชอยางหลากหลาย และ
สามารถเทียบเคียงใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน 

การศึกษานี้จึงไดรับการจัดทําขึ้นตามเหตุผลขางตน โดยผูเขียนเลือกมุงเนนศึกษาวิธีที่ผูแปลใชในการปรับบทแปล
นิยายประเภทวรรณกรรมสําหรับเด็ก และกลวิธีที่ไดรับเลือกนํามาใชในการปรับบทแปลสวนตางๆ จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย เพื่อเปนกรณีศึกษาตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

 การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเชิงวิเคราะหประเภทของการปรับบทแปล และศึกษากลวิธีการแปลใน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เทราบเิทีย สะพานมหัศจรรย” (Bridge to Terabithia) 

 
3. วิธีการการศึกษา  

ในบทนี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการศึกษาประเภทของการปรับบทแปล ตามทฤษฎีของ อ.สัญฉวี สายบัว
ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย โดยมีวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 993 

การเลือกนิยายที่จะนํามาวิเคราะห 
นิยายแปลที่ผูศึกษานํามาวิเคราะหในการศึกษาชิ้นนี้ คือวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง Bridge to Terabithia (เทราบิเทีย 

สะพานมหัศจรรย) ซึ่งประพันธโดย Katherine Paterson (แคเธอรีน แพเทอสัน) และแปลโดย หัทยา โดยมีหลักเกณฑในการ
เลือกดังนี้ 

1. นิยายเรื่อง Bridge to Terabithia คือนิยายที่ไดรับรางวัล Newberry Medal ซึ่งเปนรางวัลที่ไดรับการตั้งช่ือตามนาย 
John Newberry ซึ่งเปนชาวอังกฤษ โดยรางวัลนี้จะมอบแดวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการ และ
สมาคมหองสมุดอเมริกันวาเปนนิยายสําหรับเด็กที่มีความคิดสรางสรรคที่สุดในแตละป ซึ่งนวนิยายเรื่องนี้ไดรับรางวัลเมื่อป 
1973 ไดรับการแปล พิมพเผยแผอีกหลายภาษาทั่วโลก ทั้งไดรับการยอมรับบวกความนิยมสูงจน Disney Studios นําไปสราง
เปนภาพยนตจอเงินเพื่อฉายในป 2007 จนสรางความประทับใจแดนักวิจารณและคนทั่วโลก 

2. ความสมจริงของเนื้อหา และความสามารถของผูเขียน อันที่จริง จุดประสงคของผูประพันธวรรณกรรมเยาวชน
เรื่อง Bridge to Terabithia ซึ่งแตกตางจากนิยายทั่วไป คือ เปนนิยายที่ Katherine Paterson แตงขึ้น เพื่อเปนสิ่งปลอบใจแกลูก
ชาย David Lord Paterson ที่เพิ่งสูญเสียเพื่อนหญิงคนสําคัญนาม Lisa Hill ไป จึงอาจกลาวไดวานิยายเรื่องนี้ไดรับอิทธิพล
จากผูมีชีวิต มีเลือดเนื้ออยูจริง ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวาตัวละคร บทสนทนา เนื้อหา รายละเอียด บริบทตางๆ ในนิยาย
เรื่องนี้มีความสมจริงมาก เรียกไดวาเปนกระจกสะทอนทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งตอสังคมอเมริกันไดดียิ่ง จนทําให Katherine 
Paterson กลายเปนนักเขียนที่ประสบความสําเร็จ โดยไดรับรางวัลมากมาย อาทิเชน National Book Award  จากนิยายเรื่อง 
The Master Puppeteer (1977) และ  The Great Gilly Hopkins (1979) รางวัล Edgar Allan Poe Special Award จากนิยายเรื่อง 
Master Puppetee (1977 และรางวัล Newbery Medal จากนิยาย Bridge to Terabithia (1977) เปนตน 

การกําหนดขอมูลเพื่อการศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย (Bridge to 

Terabithia) ตนฉบับภาษาอังกฤษโดย Katherine Paterson แปลเปนภาษาไทยโดย หัทยา 
การเก็บขอมูล 
การเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการปรับบทแปลในการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
1. กําหนดกรอบลักษณะการปรับบทแปล โดยใชแนวทางทฤษฎีจากหนังสือเรื่อง หลักการแปล (2550) ของ อ.สัญ

ฉวี สายบัว ในบทที่ 4 วิธีการปรับบทแปล ต้ังแตหนาที่ 63 จนถึง 78 เนื่องจากสามารถอธิบายถึงหลักแนวคิด กลวิธีที่ใชใน
การปรับบทแปลที่ปรากฏภายในนิยายเรื่อง เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย ที่แปลไทยโดย หัทยา ไดทั้งหมด 

2. เก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลโดยการอานเนื้อหาจากหนังสือตนฉบับ และ
หนังสือฉบับแปลไปพรอมกันเพื่อเปรียบเทียบระหวางภาษาในนิยายทั้งสองฉบับ จากนั้นจึง ต้ังเปาจํานวนขอมูลไวทั้งหมด 
15 ตัวอยาง เพื่อวิเคราะหตามกรอบความคิดของ อ.สัญฉวี สายบัวดังที่กําหนดไว 

3. เก็บตัวอยาง โดยการรวบรวมขอมูลการปรับบทแปลที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง Bridge to Terabithia ทั้ง
ตนฉบับ และฉบับแปล 

4. จัดเก็บขอมูลที่ไดในฉบับภาษาไทย แลวนําไปเปรียบเทียบกับตัวตนฉบับภาษาอังกฤษ จึงดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลวาเปนกลวิธีรูปแบบใดตามทฤษฎีของ อ.สัญฉวี สายบัว 

การวิเคราะหขอมูล 
หลังไดขอมูลที่เปนการปรับบทแปลจากฉบับแปล และตัวเทียบที่ไดจากตนฉบับแลว จึงทําการวิเคราะหตามลําดับ

วิธี โดยนําตัวอยางที่ไดทั้งหมดจากหนังสือทั้งในตนฉบับ และฉบับแปลไปเทียบเคียงความหมายซึ่งกันและกัน โดยอางอิง
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ความหมายของคําในฉบับภาษาอังกฤษจากพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย หลายฉบับ ทั้งใน
คอมพิวเตอรและเวบไซตเพื่อความหมายที่ถูกตอง จัดเก็บขอมูลทั้งหมดที่ไดเพื่อเตรียมการศึกษาถึงกลวิธีปรับบทแปลที่ใช 
และใชทฤษฎีของ อ.สัญฉวี สายบัวในการศึกษาวิเคราะห  

 
4. ผลการศึกษาและขอวิจารณ 
 จากการสึกษากลวิธีการปรับบทแปลในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “Bridge to Terabthia” (เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย) 

โดยผูศึกษาไดเลือกเนื้อหาบางสวนมาทําการวิเคราะห และนําเสนอในรูปกลุมตัวอยาง รวมทั้งหมด 15 ตัวอยาง  
ตัวอยางการวิเคราะห 
ตนฉบับ:   

Jess had finished all the picking and helped his mother can the beans. She never canned except it was scalding 
hot anyhow, and all the boiling turned the kitchen into some kind of hellhole. 

ฉบับแปล:  
เจสเก็บถั่วเสร็จแลวและชวยแมบรรจุกระปอง แมจะไมยอมยัดมันใสกระปองจนกวามันจะรอนจนลวกมือ ตลอด
การตมถั่ว ครัวกลายเปนหองรอนจัดชนิดเปนขุมนรกไปแลว 
จากประโยคขางตน จะเห็นไดวามีการปรับบทแปลเกิดขึ้นในสวน scalding hot anyhow ในภาษาตนฉบับ ซึ่งเปน

ภาษาฉบับแปลคือ รอนจนลวก โดยผูแปลไดทําการปรับบทแปลในระดับคํา ประเภทการเติมคําอธิบาย ซึ่งสวนที่เติมมาคือ 
มือ นั้น มีไวเพื่ออธิบายความหมายเชิงเปรียบเทียบใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น ดวยเหตุที่วาหากไมมีการเติมคําอธิบายในสวนนี้
แลว ผูอานฉบับแปลอาจเกิดความสับสนขึ้นได เนื่องจากไมมีตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจนเพียงพอ  

นอกจากนี้ยังมีการปรับบทแปลระดับคํา ประเภทการเติมคําอธิบายในสวนประโยคถัดมาของฉบับแปล ตลอดการ
ตมถั่ว ครัวกลายเปนหองรอนจัดชนิดกลายเปนขุมนรกไปแลว สวนที่ไดรับการเพิ่มเขาไปคือคําวา รอนจัด โดยใน
ภาษาตนฉบับ all the boiling turned the kitchen into some kind of hellhole นั้น เมื่อทําการแปลโดยตรง (literal) จะไดความ
วา “การตมทั้งหลาย ทําใหหองครัวเปลี่ยนเปนนรกสักขุมไปแลว” ผูแปลจึงเลือกใชการเติมคําอธิบายเขาไปเพื่อขยายความ 
ชวยใหผูอานเขาใจไดงายยิ่งขึ้นกวาเดิม และยังเพิ่มความสละสลวยของภาษาในฉบับแปล 

ตนฉบับ:  
The U-Haul was still out by the Perkins place. 

ฉบับแปล:  
รถบรรทุกยังคงจอดอยูหนาบานเพอรกินส 
การปรับบทแปลในสวนนี้ จะเห็นไดวาการปรับบทแปลในระดับคํา โดยใชคําที่อางอิงถึงความหมายที่กวางขึ้น 

เพื่อแทนคําที่อางอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกวา โดยเปลี่ยนจากคําในภาษาตนฉบับ U-Haul ใหเปน รถบรรทุก ในภาษาฉบับแปล 
คําวา “U-Haul” นั้น เปนช่ือบริษัทขนสงวัสดุภัณฑในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนคําเฉพาะที่มีความหมายถึง

รถบรรทุกที่ใชขนของของบริษัทดังกลาว โดยมีขอมูลในเวบไซต Wikipedia ดังนี้ 
U-Haul's rental fleet is composed of trucks, trailers, and various other equipment. Heavy duty pickup 
truck and van cabs manufactured by GMC and Ford are mated with U-Haul manufactured truck boxes in 
fabrication plants located at various places in North America.. (http://en.wikipedia.org/wiki/U-Haul) 
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ซึ่งในที่นี้ มีความหมายถึงรถบรรทุกขนของจําพวกหนึ่งที่บริษัทใช ผูแปลจึงเลือกวิธีปรับบทแปลโดยอางอิงคําที่มี
ความหมายกวางขึ้นแทน เนื่องจาก U-Haul เปนช่ือเฉพาะ มีความหมายเฉพาะในสังคมเดิมของภาษาตนฉบับ หรือประเทศ
สหรัฐอเมริกาเทานั้น จึงไมมีความหมายโดยตรง หรือคําที่ใชแทนไดอยางเหมาะสมในสังคมตางวัฒนธรรมของฉบับภาษา
แปล หรือภาษาไทยเลย เนื่องจากไมมีบริษัทที่วาเปดทําการอยู ผูแปลจึงอาศัยความรูความเขาใจในสังคมอเมริกัน เลือกใชคํา
วา รถบรรทุก ซึ่งมีความหมายกวางกวาเดิม และมีความหมายโดยนัยตรงกับเนื้อหาในเดิมแทนลงไป เพื่อปรับภาษาในฉบับ
แปลใหเหมาะสมและใกลตัวผูอานยิ่งขึ้น 

 
5. การอภปิรายผล 

กลวิธีการปรับบทแปลที่นํามาใชในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย” นั้น นับวาเหมาะสมกับ
โครงสรางภาษาที่ใชในวรรณกรรมเยาวชน เนื่องจากวรรณกรรมทั่วไปมีกลุมผูอานเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะ ภาษาที่ใชในเรื่อง
จึงมีความซับซอนในระดับหนึ่ง ทวาวรรณกรรมเยาวชนจะใชวิธีการบรรยายถึงฉาก ตัวละคร เหตุการณตางๆ ดวยภาษาที่ไม
ซับซอน ใชคําที่สามารถสื่อความหมายไดงาย และจํานวนคําตอประโยคมักนอยกวาวรรณกรรมประเภทอื่นเสมอ ผูแปลจึง
ตองมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อเลาเรื่อง เลือกใชคําที่ชัดเจนไมกํากวมจนเขาใจยาก นอกจากนี้ยังนําการปรับบทแปล
มาใชในงานแปลไดถูกหลัก ซึ่งจากการวิเคราะห ผูศึกษาพบวาผูแปลนิยมใชวิธีการแปลแบบเอาความ (free translation) 
เนื่องจากพบคําที่ภาษาตนฉบับไมมี แตปรากฏในภาษาฉบับแปลเปนจํานวนมาก 

จากการศึกษาประเภทของการปรับบทแปลจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ทีราบิเทีย สะพานมหัศจรรย พบวาใชการ
ปรับบทแปล ที่สามารถจําแนกประเภทตามทฤษฎีของ อ.สัญฉวี สายบัว (2550, หนา 63) ไดทั้ง 15 ตัวอยาง คือ 

การปรับบทแปลระดับคํา แบงออกเปน 
1. การเติมคําอธิบาย เปนการปรับบทแปลแบบที่พบมากที่สุดในงานแปลวรรณกรรมทั้งหลาย โดยบารนเวล (อางถึง

ในวัชรพงษ แจงประจักษ, 2544:12) ไดระบุไว และเสนอวาวิธีนี้เปนการ “เสนอความคิดใหถายทอดสิ่งที่ไมเปนที่รูจักใน
วัฒนธรรมของผูรับสารโดยการใชขอความหรือวลีอธิบาย” เพื่ออธิบายคําที่เปนปญหาในภาษาฉบับแปลใหมีความหมาย
ชัดเจนขึ้น เชน การเติมคําอธิบาย คําวา “pickup” ในภาษาตนฉบับ โดยการเติมคําลักษณนาม “รถ” หนาคําวา “ปกอัพ” 
เพื่อใหมีความหมายชัดเจนขึ้น และเพื่อไมใหภาษาฉบับแปลเสียอรรถรสไป ทั้งนี้ ผูศึกษาพบวางานแปลชิ้นนี้ใชการเติม
คําอธิบาย เพื่อขยายความคําสั้นๆ ที่มีปญหามากที่สุด และเพื่อคงรสชาติจากตนฉบับไว ดังตัวอยางที่ 16 “A wail went up 
from Ellie and Brenda” ที่ไดรับการแปลวา “เอลลีกับเบรนดาครวญครางเสียงแหลม” ซึ่งเปนการเติมคําอุปมาเพื่อขยายความ 
ตามที่ณัฐวรรณ อนุศาสนนันทน (2544:92-93) ไดกลาวถึงในเรื่องการใชภาษาภาพพจนในการเปรียบเทียบ เพื่อใหงานเขียน
คงรสชาติและแสดงจินตนาการ 

2. การใชคําที่อางอิงถึงความหมายที่กวางขึ้น แทนคําที่อางอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกวา เปนการปรับบทแปลเพื่ออธิบายคําที่
เปนปญหา เพราะกลาวถึงสิ่งที่มีในภาษาตนฉบับ แตไมมีในภาษาฉบับแปล ซึ่งมักเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยูอยางจําเพาะใน
สังคม หรือวัฒนธรรมของผูเขียนภาษาตนฉบับเทานั้น โดยการใชอีกคําหนึ่งที่มีความหมายเดียวกัน แตมีความหมายที่กวาง
ขึ้นและสามารถเขาใจไดงาย ดังตัวอยางเชน คําวา U-Haul ที่ไดรับการแปลวา รถบรรทุก หรือ T-shirt ที่แปลเปน เสื้อยืด ใน
ภาษาไทย ซึ่งเปนการยกคําที่มีความหมายกวางขึ้นและมีความหมายเดียวกันมาใช โดยผูศึกษาพบวาผูแปลไดเลือกใชคําที่
เขาใจงาย และมีความหมายอางอิงถึงสิ่งของหรือกิจกรรมที่มีความหมายกวางขึ้นเพื่ออธิบายคําที่อาจเปนปญหาใน
วรรณกรรมเยาวชน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการแปลของสัญฉวี สายบัว (2550: 68) และยังตรงกับหลักการแปลของ Newmark 
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ที่กลาวไววา “การแปล คือการผลงานสรางสรรคที่เกิดจากความพยายามในการแทนที่คํา หรือรูปประโยคในภาษาหนึ่ง ดวย
คําหรือรูปประโยคในอีกภาษาหนึ่งที่มีความหมายเดียวกัน” (Newmark, 1981: 7) 

3. การเติมตัวเช่ือมระหวางกลุมความคิดตางๆ เปนการปรับบทแปลเพื่อแกปญหาความแตกตางทางไวยากรณของ
ภาษาตนฉบับ หรือภาษาอังกฤษ กับภาษาฉบับแปล หรือภาษาไทย เนื่องจากรูปแบบทางไวยากรณที่แตกตางกันระหวาง
สองภาษา ดังที่ อังศุมารินทร ชลธนานารถ (2543:49 ) ไดกลาวถึงการเติมตัวเช่ือมกลุมความคิด เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่อง
ระหวางสองประโยคไว ดังตัวอยาง “OK, Now, We’ll have eliminations like always. Count off by fours. Then we’ll run 
all the ones together, then the twos –“ ซึ่งไดรับการแปลเปน “ดีละ ทีนี้เราจะแบงเปนกลุมเหมือนอยางทุกที นับหนึ่งถึงสี่ตอ
กันไปเรื่อยๆ พวกที่ไดเลขหนึ่งจะออกวิ่งพรอมกันหมด ตามดวยพวกที่ไดเลขสอง...” ซึ่งผูแปลไดเติม “ไปเรื่อยๆ”  เพื่อ
เช่ือมความสัมพันธของประโยค นับหนึ่งถึงสี่... กับ พวกที่ไดเลขหนึ่ง... เช่ือมเขาหาและ ใหมีเนื้อความสอดคลองกัน ซึ่ง
ตรงกับที่เชวง จันทรเขตต (อางถึงใน เสาวลักษณ จอยเจริญสุข, 2544:17) กลาวไววา “ผูแปลควรปรับบทแตงฉบับแปล ใหมี
ลักษณะเหมาะสมกับขอบเขตของประสบการณของผูรับสารใหมากที่สุด” อาทิ การเติม “ไปเรื่อยๆ” ซึ่งเปนคําที่ผูอาน
วรรณกรรมเยาวชน หรือผูอานทุกเพศทุกวัยสามารถเขาใจไดงาย และเพื่อเพิ่มความสละสลวยของภาษาฉบับใหมากขึ้น 

4. การตัดคําหรือสํานวนทิ้งไป เปนการปรับบทแปลเพื่อใหภาษามีความกระชับไมเยิ่นเยอ โดยไมสงผลกระทบถึง
ความเขาใจของผูอานที่มีตอเนื้อหา โดยเบเกอร (อางถึงใน อรณิชา มุงชมกลาง, 2552:14) ไดกลาวถึงการปรับบทแปล
ประเภทนี้ไววา “หากความหมายของคําบางคําไมมีความจําเปนตอความเขาใจในเนื้อเรื่องของผูอาน ก็สามารถตัดทิ้งได” 
ฉะนั้น ผูแปลจึงควรทําการตัดคํา หรือสํานวนที่เห็นวามีความเยิ่นเยอทิ้ง ดังตัวอยาง “Might as well milk Miss Bessie and 
get that out of the way.” ซึ่งแปลเปน “ไปรีดนมมิสเบสซีดีกวา” จะเห็นไดวาผูแปล ทําการตัด “And get that out of the way” 
ทิ้งไป เนื่องจากเปนสวนที่มีความเยิ่นเยอ และการตัดสวนดังกลาวทิ้ง ไมไดทําใหเนื้อหาโดยรวมของประโยคตองเสียไป 
และยังทําใหภาษาฉบับแปลมีความกระชับมากยิ่งขึ้น 

การปรับบทแปลระดับโครงสรางภาษา แบงออกเปน 
1. ระดับเสียง เปนการปรับบทแปลเพื่อใชเพื่อแกปญหาความแตกตางดานวัฒนธรรมของภาษาตนฉบับกับภาษา

ฉบับแปล โดยใชวิธีเขียนคําทับศัพทคําที่เปนปญหานั้นๆ ซึ่ง เบเกอร (อางถึงใน อรณิชา มุงชมกลาง, 2552:12) ไดกลาวไว
วา การทับศัพทนิยมใชแกปญหาการแปลคําเฉพาะทางวัฒนธรรม และเพื่อเปนไปตามสมัยนิยม โดยผูแปลสามารถเติม
คําอธิบายเพิ่มเมื่อกลาวถึงคําดังกลาวเปนครั้งแรก จากนั้นจึงใชเพียงคําทับศัพทในการการกลาวครั้งตอไป โดยการศึกษานี้
พบวาผูแปลไมใชคําทับศัพทมากนัก เนื่องจากเปนวรรณกรรมสําหรับเด็ก แตเมื่อใช ก็ใชเพื่ออธิบายคําที่อาจเปนปญหาตอ
ความเขาใจของผูอานในวัยเรียน อาทิ คําวา “ไดโนเสาร” (Dinosaur) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังศุมารินทร ชลธนานา
รถ (2543:51) ที่ใกลาวถึงวิธีถายอักษร (Transliteration) คําที่ใชเรียกช่ือเฉพาะของสิ่งตางๆ เพื่ออางอิงถึงสิ่งที่ไมมีในสังคม
ภาษาไทย หรือไมมีคําที่เทียบเคียงไดอยางเหมาะสม อาทิ คอมพิวเตอร ซอฟตแวร กิโลกรัม ปอนด ซึ่งเปนคําที่ใชในสังคม
ตางประเทศ เพื่อคงไวซึ่งอรรถรสและกลิ่นอายจากตนฉบับ 

2. ระดับโครงสรางคํา เปนการปรับบทแปลเนื่องจากความแตกตางของโครงสรางภาษาของภาษาตนฉบับ และภาษา
ฉบับแปล โดยการศึกษาฉบับนี้ ผูศึกษาพบการปรับบทแปล ที่เกิดจากความแตกตางในดานคําพิเศษที่บอกพจน กาล 
เนื่องจากหนวยคําในภาษาอังกฤษจะใชวิธีเปลี่ยนรูปจากเอกพจนเปนพหูพจน แตภาษาไทยจะใชการขยายความเพื่อบอก
พจนแทน ตามทฤษฎีของอ. สัญฉวี สายบัว (2550: 71) เปนจํานวนมากที่สุด ดังตัวอยาง “Even his sisters squabbling about 
what presents ...” ซึ่งแปลเปน “แมพ่ีสาวทั้งสองจะเถียงกันเรื่องของขวัญ…” โดยจะเห็นวา sisters ที่อยูในบทแปลนั้นเปน
พหูพจน ซึ่งการเกิดจากการเติม s หลังคําวา sister จนเปลี่ยนความหมายคําจาก พ่ีสาว เปน พ่ีสาวทั้งสอง ในฉบับแปล 
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เนื่องจากในภาษาไทยไมมีการเติมตัวอักษรเพื่อการเพิ่มพจนเชนนั้น โดยผลการศึกษานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของอังศุมาริ
นทร ชลธนานารถ (2543:53 ) ที่กลาววา “ภาษาอังกฤษมีฐานะเปนหนวยคําที่ไมสามารถอยูโดดเดี่ยวได แตในภาษาไทยใช
คําขยายเพื่อบอกจํานวนหรือปริมาณ” 

3. ระดับโครงสรางประโยค การปรับบทแปลประเภทนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อโครงสรางของประโยคในตนฉบับไมเปนที่
คุนเคยในหมูผูอานงานแปล อันจะทําใหเกิดความไมเขาใจในที่สุด โดยผลการศึกษาพบวา ผูแปลมักเปลี่ยนคําที่เปนวลีใน
ภาษาอังกฤษ ใหกลายเปนประโยคในภาษาไทยแทน หรือทําสลับกัน เนื่องจากความแตกตางของรูปแบบการเรียงคําใน
ประโยคของทั้งสองภาษาเปนจํานวนมากที่สุด เชนตัวอยาง “You made her that mad?” ซึ่งแปลเปน “ที่เธอโกรธจัดอยู
ตอนนี้เปนเพราะพี่ง้ันเหรอ” โดยวลี that mad ไดถูกปรับบทเปน ที่เธอโกรธจัดอยูตอนนี้ ซึ่งเปนนามานุประโยค หรือ
ประโยคความซอนที่มีประโยคยอยทําหนาที่คลายคํานาม ทําหนาที่เปนประธานของประโยค ในฉบับแปลไปแทน ดวยผู
แปลเห็นวาอาจทําใหผูอานเกิดความไมเขาใจความหมาย (สัญฉวี สายบัว, 2550:72) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุพิชา พันธเสน (2545:88-89) ซึ่งยกตัวอยางงานแปลนิยายเรื่อง “เจาชายกบ” โดยเนนการแปลเทาที่จําเปน และหลีกเลี่ยง
รูปแบบที่ผิดทางไวยากรณในภาษาไทย 

4. การปรับบทแปล ในระดับโครงสรางที่สูงกวาประโยค เปนประเภทของการบทแปลที่พบนอยที่สุดในการศึกษา
ฉบับนี้ ซึ่งสอดคลองกับที่ อ.สัญฉวี สายบัว (2550:75) กลาวไววา การปรับบทแปลเชนนี้ผูแปลควรหลีกเลี่ยงไมควรทํา 
นอกจากมีเหตุผลจําเปน และตองพิจารณาแลววาเมื่อปรับโครงสรางประโยคแลว จะไมทําใหความหมายสําคัญของตนฉบับ
นั้นเสียไป 

นิยายเรื่อง เทราบิเทีย สะพานมหัศจรรย เปนวรรณกรรมเยาวชนที่มีเนื้อหาไมซับซอน รวมถึงรูปแบบของภาษาที่
เขาใจงายอยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองปรับโครงสรางที่สูงกวาประโยค จึงพบการปรับบทแปลประเภทนี้ในตัวอยางที่ 14 
“So he opened the door …” ซึ่งผูแปลไดเลือกใชการปรับโครงสรางในระดับที่สูงกวาประโยค เพื่อเรียบเรียงโครงสรางของ
ประโยคที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเสียใหม เพื่อเรียบเรียงถอยความจากภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับภาษาไทย และเขาใจงาย
ยิ่งขึ้น เทานั้น 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหทั้ง 15 ตัวอยาง พบวาการปรับบทแปลระดับคํา ประเภทการเติมคําอธิบาย คือการปรับบทแปล
ที่ผูแปลเลือกนํามาใชมากที่สุด คือ 9 ตัวอยาง 

รองลงมาคือ การปรับระดับโครงสราง ระดับโครงสรางของคํา กับการปรับระดับโครงสราง ประเภทระดับประโยค 
ชนิดการเปลี่ยนวลีเปนประโยค โดยพบมากเทากันเปนลําดับรองลงมา คือ 3 ตัวอยาง 

ลําดับตอมา คือการตัดคําหรือสํานวนทิ้ง กับการปรับระดับวิธีเรียงคําในประโยคหรือวลี และการอางอิงคําที่มี
ความหมายกวางขึ้นแทนคําที่อางอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกวา พบในจํานวนเทากัน คือ 2 ตัวอยาง 

และที่พบนอยที่สุดเปนจํานวนเทาๆ กัน คือ การปรับระดับคํา ประเภทการเติมตัวเช่ือมกลุมความคิด การปรับระดับ
โครงสราง ประเภทระดับเสียง และการปรับระดับโครงสรางที่สูงกวาประโยค โดยพบเพียงอยางละ 1 ตัวอยางเทานั้น โดย
สาเหตุที่พบการปรับบทแปลเหลานี้จํานวนนอยที่สุด เปนเพราะภาษาที่ใชในวรรณกรรมเยาวชนนั้น ไมใชภาษาที่มีความ
สลับซับซอนเหมือนในวรรณกรรมสําหรับผูใหญ จึงสามารถใชการเติมคําอธิบายซึ่งสามารถเติมความหมายในเนื้อความให
สมบูรณในทันที โดยไมตองอาศัยปรับระดับอื่นๆ แตอยางใด 

เมื่อทําการวิเคราะหการแปลดวยกลวิธีการแปลของกรมวิชาการ จากตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยางแลว พบวาผูแปลใช
การแปลแบบเอาความมากที่สุด ซึ่งผูแปลเลือกถายทอดความหมายจากตนฉบับ โดยหลีกเลี่ยงวิธีการแปลความหมาย
โดยตรงชนิดคําตอคํา แตเลือกนําคําที่สามารถเทียบเคียงกันไดในภาษาฉบับแปลมาใช หรือใชการเติมคําอธิบายเพื่อให
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ความหมายของคําหลักสมบูรณขึ้นแทน เพื่อใหความหมายในเนื้อความถูกตอง เปนธรรมชาติ คงไวซึ่งอรรถรสและ
ความหมายเทียบเทาตนฉบับ 

สรุปไดวา ผลการศึกษาครั้งนี้ถือเปนแนวทางแดผูสนใจไดทราบถึงการปรับบทแปลประเภทตางๆ รวมทั้งการนํา
วิธีการปรับบทแปลในใชในการแปลวรรณกรรมเยาวชน ซึ่งจะชวยใหภาษาในฉบับแปลมีความสละสลวย และเปน
ธรรมชาติตามภาษาตนฉบับ และยังไมทําใหความหมายและอรรถรสของตนฉบับตองขาดหายไป 

 
6. บทสรุป 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวายังมีประเด็นที่นาสนใจสําหรับผูตองการศึกษาเรื่องการปรับบทแปลตอไปในภายหนา 
ดังนี้ 

1. การศึกษาชิ้นนี้ศึกษาการปรับบทแปลในวรรณกรรมเยาวชนโดยนักแปลเพียงคนเดียว ผูอานควรศึกษาผลงานของ
นักแปลทานอื่น ที่ทําการแปลวรรณกรรมเยาวชนจากภาษาอังกฤษเปนไทยบาง เพื่อทราบถึงความหลากหลายของการปรับ
บทแปล และกลวิธีการแปลรูปแบบตางๆ ที่นํามาใชในการแปลที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. ควรทําการวิเคราะหงานวรรณกรรมแปลชิ้นอื่นๆ ของ หัทยา เพื่อเปรียบเทียบวาผูแปลนิยมนํากลวิธี หรือการปรับ
บทแปลในลักษณะใดมาใชในงานแปลวรรณกรรมชิ้นอื่น 

3. ควรศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ทีราบิเทีย สะพานมหัศจรรย” (Bridge to Terabithia) ในแงมุมที่ตางจากเดิม 
เชน ปญหาที่มักเกิดในการแปล หรือการใชสํานวนภาษาตางประเทศในฉบับภาษาไทยเปนตน เพื่อเปนประโยชนแดผูสนใจ
ในงานแปลวรรณกรรมเยาวชนตอไป 

4. ควรทําการศึกษาการปรับบทแปล และงานแปลดานอื่นๆ นอกเหนือจากวรรณกรรมเยาวชน อาทิ นวนิยาย นิทาน 
บทละคร งานเอกสารทางวิชาการ เปนตน เพื่อศึกษาความแตกตางของภาษาที่ใชในงานแปลดานอื่น และเพื่อใหผูที่สนใจ
สามารถนํามาใชเปนแนวทาง หรือปรับปรุงแกไขผลงานของตนเองในภายหนา 
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ธนัช คงเกรียงไกร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
---------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคนหาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหกลวิธีการแปลที่ผูแปลใชในงานแปลบทบรรยายใต

ภาพในภาพยนตรฮอลลีวูดเรื่อง “ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว (2544)” (Almost Famous, 2001) ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ  

ในการศึกษาผูวิจัยเลือกบทสนทาที่เปนภาษาอังกฤษ(ตนฉบับ) และภาษาไทย(ฉบับแปล) จํานวน 23 ตัวอยาง
เพื่อทําการวิเคราะห โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการแปลภาษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 1. การแปลแบบตรงตัว (Word for 
Word Translation) 2. การแบบกึ่งตรงตัว (Literal Translation) 3. การแปลแบบเสรี (Free Translation) และผูวิจัยไดนํา
หลักเกณฑการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบัว (2525) รวมกับหลักเกณฑของเบเกอร โมนา (Baker Mona, 1992) เพื่อ
เปนกรอบความคิดวิเคราะหโดยรวมทั้งสิ้น 11 หลักการดังนี้  1.การทับศัพทหรือยืมคํา (Transliteration) 2.การใชคําที่
อางอิงถึงคําที่มีความหมายกลางๆ (กวาง) แทนคําที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ(Neutral Word instead of Expressive 
Word) 3.การเพิ่มคํา (Adding Word) 4. การละคํา (Omission) 5.เปลี่ยนจากประโยคที่ประธานเปนผูกระทํา (Active 
voice)ใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทํา(Passive voice) หรือ เปลี่ยนจากประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทํา
(Passive voice) ใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูกระทํา(Active voice) 6.เปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจาก
กลุมคําใหเปนประโยค 7.ใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน (Related word) 8.ใชคําที่มีความหมายไมใกลเคียงกัน 
(Unrelated word) 9.เปลี่ยนจากคําใหเปนประโยคหรือวลี (กลุมคํา) 10.การปรับรูปของประโยคปฎิเสธ 11.การเพิ่ม
คําอธิบายเมื่อเจอชื่อเฉพาะ (Adding Explanation)  

จากการวิเคราะหบทสทนาของตัวละครในภาพยนตรทั้งหมด 23 ตัวอยางสามารถสรุปไดวา หลักการแปลที่พบ
มากที่สุดคือ 1. การละคํา 2. เปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจากกลุมคําใหเปนประโยค 3. ใชคําที่มีความหมาย
ใกลเคียง หลักการละ 7 ตัวอยาง หลักการแปลที่พบนอยที่สุดคือ 1. การใชคําที่อางอิงถึงคําที่มีความหมายกลางๆ (กวาง) 
แทนคําที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ 2. เปลี่ยนจากคําใหเปนประโยคหรือวลี (กลุมคํา) 3. ปรับรูปประโยคปฏิเสธ 
หลักการละ 1 ตัวอยาง หลักการที่ไมพบในตัวอยางใดๆคือ 1. เปลี่ยนจากประโยคที่ประธานเปนผูกระทําใหเปนประโยค
ที่ประธานเปนผูถูกกระทําหรือเปลี่ยนจากประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทําใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูกระทํา 
สําหรับหลักการแปลขั้นพื้นฐาน พบวาผูแปลไดใชการแปลแบบกึ่งตรงตัวเปนสวนใหญเพื่อตองการที่จะคงความหมาย
เดิมของภาษาตนฉบับเอาไวใหไดมากที่สุด 

 
คําสําคัญ:  กลวิธีการแปล ,  บทบรรยายใตภาพ   

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1001 

Abstract 
 

 The aim of this research was to study the translation techniques used in subtitle of the movie “Almost Famous, 
2001”. This research was quantitative in nature based on qualitative data. 

 To begin the process, the researcher selected 23 examples of conversation in the movie included source language, 
English, and target language, Thai. The researcher also studied on the basic techniques of translation which are 1.Word 
for Word Translation 2.Literal Translation 3.Free Translation and used the principles of translation editing by Sanchawi 
Saibua(1982) combined with Baker Mona(1992) as the analyzing framework which are 1.Transliteration 2.Neutral word 
instead of expressive word 3.Adding word 4.Omission 5.Changing active into passive voice or changing passive into 
active voice 6.Changing sentences into phrases or changing phrases into sentences 7.Related word 8.Unrelated word 
9.Changing words into sentences or phrases 10. Negative sentences arranging 11.Adding explanation   

 The summary of the finding showed the translation techniques that used mostly were 1. Omission 2. Changing 
sentences into phrases or changing phrases into sentences 3. Related word (7times per each). The least translation 
techniques used were 1.Neutral word instead of expressive word 2.Changing words into sentences or phrases 3.Negative 
sentences arranging (1time per each). And Changing active into passive voice or changing passive into active voice was 
not found in this analyzing. In addition, Literal translation was also used mostly in this translated work. 

 
KEYWORDS: TRANSLATION TECHNIQUES, SUBTITLE 
 

1. บทนํา 
 ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเรียนรูเรื่องภาษานั้นนับวันจะยิ่งทวีความสําคัญตอมนุษยมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสิ่งจําเปน

อันดับตนๆที่มนุษยทุกคนจําเปนตองเรียนรูเพื่อการดํารงชีวิต หนึ่งในนั้นก็คือภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักที่ใช
กันอยางแพรหลายเปนอันดับที่ 3 ของโลกรองจากภาษาจีน(อันดับที่ 1) และสเปน(อันดับ 2) (http://www.oknation.net/ 
blog/saynathy/2010/04/01/entry-1) ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่นิยมใชในการติดตอสื่อสารกับคนทั่วโลกมานานหลายทศวรรต 
จะเห็นไดจากการติดตอธุรกิจ การคาตางๆ การใชชีวิตประจําวัน ฯลฯ  มนุษยทุกคนจําเปนตองใชและรับสื่อภาษาอังกฤษ
อยางปฎิเสธไมได  ตลอดจนสื่อตางๆไมวาจะเปน สื่อโฆษณา โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต ฯลฯ จะมีภาษาอังกฤษปะปนอยู
ในสื่อนั้นๆไมมากก็นอย ซึ่งเมื่อมีความสําคัญมาก ความตองการที่จะเรียนรูก็มากตามมาดวย สังเกตุไดจากสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่เปดใหบริการกันอยางคับคั่งในชวงหลายปที่ผานมา มีทั้งการสอนโดยผูสอนเปนคนไทยและ
ผูสอนชาวตางชาติที่ เปนเจาของภาษาโดยตรง ผูที่สมัครเขามาเรียนนั้นตางมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในดานตางๆไมวาจะเปน ฟง พูด อาน เขียนและแปล แตกตางกันไป ผูเรียนบางทานสมัครเรียนเพื่อเสริมทักษะ
เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพตางๆ หลายหนวยงานในประเทศไทยตางตองการบุคลากรที่มีความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษ
เปนอยางดี โดยเฉพาะสายงานที่ตองการผูที่มีความรูเรื่องภาษาอยางลึกซึ้งเขามาเกี่ยวของ เชน อาจารยสอนภาษา นัก
แปลภาษา ลาม มักคุเทศน หากจะกลาวถึงการแปลภาษานั้นก็สามารถแยกยอยออกมาไดหลายแขนงดวยกัน เชน การแปล
หนังสือสื่อการเรียนการสอนทั่วไป การแปลเรื่องสั้นและนวนิยายตางประเทศ การแปลขาว การแปลเอกสารตางประเทศ 
การแปลบทบรรยายใตภาพในภาพยนตร เปนตน  
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ภาพยนตรกับคนไทยมีความเกี่ยวโยงกันมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2466) เนื่องจากไดมีคณะผูสรางภาพยนตรจาก
ฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา เขามาถายทําภาพยนตรที่ประเทศไทยโดยใชนักแสดงที่เปนคนไทยเปนครั้งแรก ช่ือเรื่อง นางสาว
สุวรรณ และหลังจากนั้นถัดมาอีก 2 ป (พ.ศ. 2568) ก็ไดมีคณะผูสรางภาพยนตรจากฮอลลีวูดอีกคณะหนึ่ง เขามาถายทํา
ภาพยนตรในประเทศไทยอีกครั้งโดยใชช่ือเรื่องวา ชาง หลังจากนั้นสื่อภาพยนตรก็ไดเขามามีอิทธิพลคนไทยเรื่อยมา
จนกระทั่งในยุคของสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการภาพยนตรไดซบเซาลงไปอยางมากเนื่องจากปญหาเศษฐกิจที่ตกต่ํา อีกทั้งยัง
ขาดวัตถุดิบในการผลิต แตอยางไรก็ตามก็ยังมีการสรางภาพยนตรขึ้นมาใหมอยูบาง ที่สําคัญคือ ภาพยนตรเรื่อง พระเจา
ชางเผือก เปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ออกฉายครั้งแรกพรอมกันทั่วประเทศ
ไทย สิงคโปร และนิวยอรค ในปพ.ศ.2484 สรางโดยนายปรีดี พนมยงค มีจุดประสงคเพื่อแสดงใหชาวโลกเห็นวาประเทศ
ไทยเปนประเทศสันติไมเคยคิดรุกรานเพื่อนบาน ในปพ.ศ.2488 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดยุติลง กิจการภาพยนตรของ
โลกและของประเทศไทยก็กลับมารุงเรืองอีกครั้ง มีการผลิตภาพยนตรออกฉายทั่วประเทศไทยรวมกันปละเกือบรอยเรื่อง
(http://www.whitemedia.org/wma/content/view/764/11/) ในปจจุบันกิจการภาพยนตรเจริญกาวหนาอยางมากมีการนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อชวยใหภาพและเสียงคมชัดยิ่งขึ้น โรงภาพยนตรถูกสรางใหทันสมัยและหรูหรา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค ในแตละปภาพยนตรฮอลลีวูดและภาพยนตรจากประเทศตางๆทั้งทวีปเอเชียและยุโรป (เฉพาะที่
ฉายตามโรงภาพยนตรช้ันนําเทานั้น) ไดถูกซื้อลิขสิทธิ์เขาฉายในโรงภาพยนตในประเทศไทย กวาสองรอยเรื่อง(ขอมูลป
พ.ศ.2554 http://www.siamzone.com/movie/news/?id=5766) ปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวาภาพยนตรเปนสื่อบันเทิงทางภาพ
และเสียงที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคในทุกยุคสมัย ภาพยนตรสามารถเขาถึงผูชมทุกเพศทุกวัยไดงายและรวดเร็ว อีกทั้งยัง
เปนสื่อที่ทรงอิทธิพลในการชวนเชื่อและชี้นําอีกดวย  

 ภาพยนตรตางประเทศที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์เขามาฉายในประเทศไทยจะไดรับการแปลงภาษาโดยการเปลี่ยนเสียงสนทนา
(เสียงพากย)ใหเปนภาษาไทยทั้งหมด และการแปลงจากภาษาตนฉบับ(Source Language) ใหเปนภาษาแปล (Target 
Language) เพื่อจะนํามาใชเปนบทบรรยายใตภาพ (Subtitle) บทบรรยายใตภาพ (Subtitle) มีความหมายตามพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ (Dictionary) วา คําแปลที่เขียนไวขางลางในภาพยนตร หรือคําบรรยายขางใตภาพยนตร กลาวไดวาบทบรรยาย
ใตภาพน้ันทําหนาที่เปนสื่อกลางทางดานภาษาระหวางภาพยนตรและผูชม เปรียบไดวาการแปลภาษาตนฉบับใหเปนบท
บรรยายใตภาพน้ันคือศิลปะอยางหนึ่งในการสื่อสารผานตัวอักษรในขอบเขตของความแตกตางกันทางดานโครงสรางภาษา 
การแปลที่ดีนั้นตองคํานึงถงึการใชคําใหเหมาะสมกับลักษณะของงานที่แปลและคงความหมายเดิมของตนฉบับไวใหไดมาก
ที่สุด ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยตองการศึกษาคนควาในเรื่อง กลวิธีการแปลภาษาที่มีความจําเปนตอการแปลบทบรรยายใตภาพใน
ภาพยนตร 

 
2. วัตถุประสงค 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่ผูแปลเลือกใชในการแปล บทบรรยายใตภาพของ

ภาพยนตรฮอลลิวูด    เรื่อง “ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว” (Almost Famous) 
 
3. วิธีการดําเนินการศึกษา 
3.1 การเลือกขอมูล ผูศึกษาไดเลือกภาพยนตรฮอลลิวูดเรื่อง “ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว” (Almost Famous) เพื่อ

เปนตนแบบในการวิเคราะหกลวิธีการแปลที่ผูแปลเลือกใชในการแปลบทบรรยายใตภาพ  
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3.2 การศึกษาเบื้องตน ผูศึกษาไดศึกษาโดยการชมภาพยนตรทั้งเรื่องเปนจํานวน 5 ครั้งเพื่อทําความคุนเคยกับเนื้อเรื่อง
และบทสนทนาตางๆ จากนั้นผูศึกษาจึงดาวนโหลด (Download) บทภาพยนตร (Movie Script) ซึ่งเปนภาษาอังกฤษ
(ตนฉบับ) จากเวปไซด www.thaisubtitle.com  แตเนื่องจากขอมูลที่ผูศึกษาดาวนโหลดมานั้นมีเฉพาะภาษาอังกฤษ(ตนฉบับ) 
ไมมีภาษาไทย (ฉบับแปล) ที่เปนบทบรรยายใตภาพ (Subtitle) ดังนั้นผูศึกษาจึงตองคัดลอกบทบรรยายใตภาพภาษาไทย
ระหวางการชมภาพยนตรอีกครั้ง 

3.3 ศึกษากลวิธีตางๆที่ใชในการแปลภาษา ดังตอไปนี้ 
3.3.1 ความหมายของการแปล คือ การแปลคือการถายทอดความคิดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยใหมี

ความหมายครบถวนสมบรูณตามตนฉบับทุกประการ ไมมีการตัดทอนหรือแตงเติมในสิ่งที่ไมจําเปนแตอยางใด (กรม
วิชาการ 2540, 64) 

3.3.2 หลักการขั้นพื้นฐานในการแปล มีดวยกัน 3 หลักการดังนี้ 1.การแปลแบบตรงตัว (Word for Word Translation) 
หมายถึง การแปลแบบรักษาโครงสรางของตนฉบับไวทั้งหมดโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 2.การแปลแบบกึ่งตรงตัว 
(Literal Translation) หมายถึง การแปลแบบปรับโครงสรางและคําของตนฉบับบางสวนเพ่ือใหสอดคลอบกับฉบับแปล 3.
การแปลแบบเสรี (Free Translation) หมายถึง การแปลที่ปรับเปลี่ยนโครงสรางและคําในตนฉบับรวมไปถึงการเพิ่มคําหรือ
ตัดคําเพื่อใหเกิดความหมายที่เหมาะสมในฉบับแปล นอกจากนี้ผูศึกษายังไดศึกษาหลักการแปลภาษาเพิ่มเติมจากสัญฉวี 
สายบัว (2525) และเบเกอร โมนา (Baker Mona, 1992) เมื่อผูวิจัยไดศึกษาหลักการตางๆจากนักแปลที่มีช่ือเสียงทั้ง 2 ทาน
แลว ผูวิจัยจึงนําเอาหลักการของนักแปลภาษาทั้ง 2 ทานมารวมกันเพื่อเปนกรอบความคิดในการวิเคราะห ซึ่งมีทั้งหมด 11 
หลักการดังนี้ ดังนี้  1.การทับศัพทหรือยืมคํา (Transliteration) 2.การใชคําที่อางอิงถึงคําที่มีความหมายกลางๆ (กวาง) แทนคํา
ที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ(Neutral Word instead of Expressive Word) 3.การเพิ่มคํา (Adding Word) 4. การละคํา 
(Omission) 5.เปลี่ยนจากประโยคที่ประธานเปนผูกระทําใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทําหรือเปลี่ยนจากประโยคที่
ประธานเปนผูถูกกระทําใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูกระทํา (Changing active into passive voice or changing passive 
into active voice) 6.เปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจากกลุมคําใหเปนประโยค (Changing sentences into phrases or 
changing phrases into sentences) 7.ใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน (Related word) 8.ใชคําที่มีความหมายไมใกลเคียงกัน 
(Unrelated word) 9.เปลี่ยนจากคําใหเปนประโยคหรือวลี (กลุมคํา) (Changing words into sentences or phrases) 10.การปรับ
รูปของประโยคปฎิเสธ (Negative sentences arranging) 11.การเพิ่มคําอธิบายเมื่อเจอชื่อเฉพาะ (Adding Explanation)  

3.3.3 ปญหาในการแปลภาษา ปญหาในการแปลสวนใหญเกิดมาจากความแตกตางระหวางวัฒนธรรม และความ
แตกตางกันในเรื่องความหมายของคําและโครงสรางประโยค บอยครั้งคําบางคําในภาษาตนฉบับ อาจจะแปลไดหลากหลาย
ความหมายในภาษาแปล หรือ คําศัพทที่ปรากฏในตนฉบับไมมีความสอดคลองกับภาษาแปลโดยสิ้นเชิง (ดวงตา สุพล, 
1992: 72-73) การที่จะแกปญหาของความแตกตางระหวางภาษาในการแปลนั้น ผูแปลจะตองมีหลักการที่จะรับมือกับปญหา
นั้นๆ (เบเกอร, 1992: 26-42) เนื่องดวยคําตางๆในภาษาตนฉบับอาจมีหลายความหมายเมื่อเทียบกับภาษาแปล การเลือกคํา
ในภาษาแปลใหเหมาะสมก็เปนสิ่งสําคัญอยางมากในการแปลภาษาเชนกัน ผูแปลควรคํานึงความเหมาะสมและสถานณะ
ทางสังคมของผูพูดและผูฟงกอนการเลือกคํานั้นๆอีกดวย (ดวงตา สุพล, 1992: 72-73) 

3.3.4 การแปลภาษาในภาพยนตร สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะตามหลัการของ เชวง จันทรเขตต (2528) ดังนี้ 1.แปล
โดยใชบทบรรยายใตภาพ (Subtitling Translation) คือ การแปลงภาษาตนฉบับใหเปนภาษาแปลเพื่อที่จะนําไปใชเปนบท
บรรยายใตในภาพยนตร (ตัวอักษรที่ขึ้นดานลางของจอโทรทัศนเมื่อเกิดการสนทนาของตัวละครในภาพยนตร) ทั้งนี้การ
แปลบทบรรยายใตภาพน้ันผูแปลควรคงไวซึ่งความหมายเดิมของตนฉบับใหไดมากที่สุด อีกทั้งควรคํานึงของจํานวน
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ตัวอักษรที่จะปรากฎในจอโทรทัศนอีกดวย 2.แปลโดยการพากยเสียง (Dubbing Translation) คือ การแปลโดยการตัดเสียง
สนทนาตนฉบับออกแลวใสเสียงพากยใหมโดยใชภาษาในฉบับแปลแทน การแปลโดยพากยเสียงนั้นผูแปลควรคงไวซึ่ง
ความหมายของตนฉบับใหไดมากที่สุดเชนดวยกับการแปลบทบรรยายใตภาพ และควรคํานึงถึงจังหวะและจํานวนของคําที่
พากย ซึ่งควรใหพอดีกับการขยับริมฝปากของตัวละครนั้นๆ  

นอกจากนี้การแปลภาษาในภาพยนตรที่ดีนั้น ผูแปลควรจะมีโอกาสไดชมภาพยนตรเพื่อทําความคุนเคยกับเรื่องราวและ
บทสนทนาตางๆที่เกิดขึ้นกอนที่จะแปล อีกทั้งผูแปลตองมีความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
ภาษาตนฉบับ ผูแปลควรใชคําหรือคําพูดใหเหมาะสมกับสถานการณในภาพยนตร สถาณะภาพทางสังคม วุฒิภาวะ อาชีพ 
เพศ และการศึกษาของตัวละครภายในเรื่องเพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนธรรมชาติระหวางการรับชม (สัญฉวี สายบัว, 2525)  

3.4 การรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดชมภาพยนตรต้ังแตตนจนจบและไดดาวนโหลดบทภาพยนตร (ตนฉบับ) จากเวปไซด 
จากนั้ผูศึกษาไดคัดลอกบทบรรยายใตภาพที่เปนภาษาไทย (Thai subtitle) ควบคูไปกับการชมภาพยนตร ภาพยนตรเรื่องนี้มี
ทั้งหมด 23 ตอน (Chapter) ผูศึกษาใชวิธีเลือกบทสนทนามาตอนละ 1 ตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหกลวิธีการแปลซึ่งมีทั้งสิ้น 
23 ตัวอยาง  

 3.5 การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดเลือกตัวอยางมาทั้งหมด 23 ตัวอยางแลว ผูศึกษาไดนําตัวอยางเหลานั้นมาวิเคราะห
โดยขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.5.1 นําตัวอยางที่ไดมาวิเคราะหกลวิธีการแปลโดยใชหลักเกณฑการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว (2525) 
รวมกับเบเกอร โมนา (Baker Mona, 1992) ซึ่งมีทั้งหมด 11 หลักเกณฑซึ่งไดกลาวมาแลวในขางตน เพื่อมาเปนกรอบ
ความคิดในการวิเคราะห 

3.5.2 ในระหวางการวิเคราะหโดยใชหลักการทั้ง 11 หลักการมาเปนเกณฑในการวิเคราะหนั้น ผูแปลไดสอดแทรก
ความรูเกี่ยวกับหลักการแปลขั้นพื้นฐานเขาไปในบางตัวอยาง “เพื่ออางอิงถึงความสอดคลองกันระหวางหลักการแปลขั้น
พ้ืนฐานกับหลักการแปลที่ผูศึกษานํามาเปนกรอบความคิดในการวิเคราะห” ซึ่งไมไดมีผลลัพธใดๆตองานวิจัยช้ินนี้ 

 
4. ผลการศึกษา 
 จาการศึกษาเชิงวิเคราะหกลวิธี  การแปลบทบรรยายใตภาพของภาพยนตรเรื่อง “ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว” 

(Almost Famous, 2001) ทั้งหมด 23 ตัวอยาง ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษาโดยการเรียงลําดับกลวิธีที่ผูแปลใชในการแปลบ
ทบรรยายใตภาพจากลําดับที่พบมากที่สุดไปสูลําดับที่พบนอยที่สุดดังนี้ 

อันดับที่ 1 การละคํา (Omission) พบในตัวอยางที่ 2,3,8,10,11,15,20 การใชคําที่มีความหมายใกลเคียง (Related word) 
พบในตัวอยางที่ 1,2,4,7,9,14,18 และการเปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจากกลุมคําใหเปนประโยค (Changing 
sentences into phrases or changing phrases into sentences) พบในตัวอยางที่ 4,6,8,15,16,18,23  กลวิธีทั้ง 3 เปนกลวิธีที่พบ
มากที่สุดในจํานวนที่เทากันประเภทละ 7 ตัวอยาง ทั้งนี้ผูศึกษาขอยกตัวอยางมากลวิธีละ 1 ตัวอยาง 

การละคํา ตัวอยางเชนในภาษาตนฉบับมีขอความวา “Give me 1,000 words of Black Sabbath.” ในฉบับแปลมีขอความ
วา “ไปทําเรื่องแบลค ซับบาธมา” ผูแปลไดละคําวา 1,000 words เนื่องจากผูแปลมีความเห็นวารายละเอียดในจุดนี้ถาแปล
แลวอาจจะไมไดทําใหการสื่อสารกับผูอานชัดเจนมากขึ้นกวาเดิมมากเทาใดนักและจะทําใหประโยคที่แปลนั้นยาวเกินความ
จําเปนซึ่งในการแปลบทบรรยายนั้นจํานวนของอักษรที่ขึ้นมาในแตละครั้งก็มีความสําคัญตอผูอานเปนอยางมากเชนกัน 
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การใชคําที่มีความหมายใกลเคียง  ตัวอยางเชนในภาษาตนฉบับมีขอความวา “ Freaked me out .” ในฉบับแปลมี
ขอความวา “ ขวัญกระเจิง ”   “Freaked me out” เปนคําอุทานในภาษาอังกฤษ จะใชเมื่อเกิดการถูกกระทําใหหวาดกลัวหรือ
ตกใจ ผูแปลใชคําวา ขวัญกระเจิง ซึ่งในภาษาไทยนั้นคําๆนี้แสดงถึงอาการตกใจกลัวเชนกัน ซึ่งเปนคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันในเชิงความหมายของคํา   

การเปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจากกลุมคําใหเปนประโยค  ตัวอยางเชนในภาษาตนฉบับมีขอความวา “ 
Look. I’m sorry ”  ในฉบับแปลมีขอความวา “ เสียใจ ” ผูแปลใชวิธีเปลี่ยนจากรูปประโยคใหเปนกลุมคํา กลาวคือ ใน
ภาษาไทยนั้นสามารถพูดคํากริยาขึ้นมาไดเลยโดยไมตองมีประธาน โดยที่ยังสื่อความหมายไดชัดเจน  แตในภาษาอังกฤษ
นั้นบางรูปประโยคตองสมบรูณจึงจะสื่อสารได จะเห็นไดวาในประโยคตนฉบับมีโครงสรางประโยคที่สมบรณูคือ “ I am 

sorry ” แตผูแปลไดปรับใหเหลือแคคํากริยาคือคําวา “ เสียใจ ”  
 อันดับที่ 2 การทับศัพทหรือยืมคํา พบทั้งหมด 5 ตัวอยางไดแกตัวอยางที่ 3,8,11,18,20  ตัวอยางเชน ในภาษาตนฉบับ

มีขอความวา “ Black Sabbath ” ในฉบับแปลมีขอความวา “ แบลค ซับบาธ”  “Black Sabbath” เปนช่ือของวงดนตรีแนวรอค
ในยุค 1960 ที่ยังคงโดงดังมาจนถงึปจจุบันเนื่องจากเปนช่ือเฉพาะผูแปลจึงใชหลักการทับศัพทในการแปล 

     อันดับที่ 3 การเพิ่มคําอธิบายเมื่อเจอชื่อเฉพาะ พบทั้งหมด 4 ตัวอยางไดแกตัวอยางที่ 5,13,17,19 ตัวอยางเชน ใน

ภาษาตนฉบับมีขอความวา “ Carl Jung ” ในฉบับแปลมีขอความวา “ นักจิตวิเคราะห คารล ยัง ” เนื่องจากถาบอกเฉพาะคํา

วา “ คารล ยัง ” ผูอานอาจจะไมเขาใจวาบุคคลนี้คือใคร ดังนั้นผูแปลจึงเพิ่มคําอธิบาย “ นักจิตวิเคราะห ” หนา คารล ยัง เพื่อ
เปนการอธิบายบทบาทของบุคคลที่ตัวละครกําลังพูด ซึ่งในตนฉบับไมมีการกลาวเอาไว 

อันดับที่ 4 การใชคําที่มีความหมายไมใกลเคียง พบทั้งหมด 3 ตัวอยางไดแกตัวอยางที่ 5,9,22 ตัวอยางเชน ใน
ภาษาตนฉบับมีขอความวา “ She’s a handful ” ในฉบับแปลมีขอความวา “ เธอรายชะมัด ” คําวา “ handful ” มีความหมาย
ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษวา ปริมาณหนึ่งกํามือ ซึ่งผูแปลใชคําวา “ รายชะมัด ” เขามาแทนซึ่งมีความหมายที่ไมใกลเคียง
กัน เนื่องจากถาใชความหมายแบบตรงตัวแลว อาจจะทําใหการสื่อสารกับผูอานฉบับแปลนั้นผิดพลาด คําวา “ handful ” ใน
ที่นี้นั้น ความหมายโดยนัยของคําและสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นนั้นไมไดหมายถึงเรื่องของ จํานวนหรือปริมาณ แตอาจจะ
เปนคําที่สามารถสื่อถึงกันไดระหวางผูใชที่เปนเจาของภาษา ผูแปลจึงตองหาคําที่เหมาะสมขึ้นมาใหมโดยอิงจากทองเรื่อง
ของภาพยนตรเปนหลัก 

อันดับที่ 5 การเพิ่มคํา พบทั้งหมด 2 ตัวอยางไดแกตัวอยางที่ 8,21 ตัวอยางเชน ในภาษาตนฉบับมีขอความวา “ 

Handwritten ” ในฉบับแปลมีขอความวา “ ลายมือยุกยิก ” ผูแปลเพิ่มคําวา “ ยุกยิก ” ซึ่งในตนฉบับไมไดกลาวไว เพื่อการ
สื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การเพิ่มคําในการแปลภาษานั้นสามารถชวยใหผูอานที่กําลังอานขอความนั้นๆเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ตัวอยางเชนในประโยคนี้ ถาผูแปลจะไมเพิ่มคําใดๆเลย ก็ไมไดทําใหความหมายของตนฉบับผิดเพี้ยนและยังสามารถ
สื่อสารกับผูอานไดเขาใจและชัดเจน แตการเพิ่มคําเขาไปนั้นชวยใหผูอานไดรับอรรถรสในการชมมากขึ้น โดยที่ไมทําให
ความหมายของประโยคตนฉบับนั้นเปลี่ยนไปอีกดวย 

อันดับที่ 6 การใชคําที่อางอิงถึงคําที่มีความหมายกลางๆ (กวาง) แทนคําที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ พบในตัวอยางที่ 
12  เปลี่ยนจากคําใหเปนประโยคหรือวลี พบในตัวอยางที่ 1  การปรับรูปประโยคปฏิเสธ พบในตัวอยางที่ 10 กลวิธีทั้ง 3 
เปนกลวิธีที่พบนอยที่สุดในจํานวนที่เทากันประเภทละ 1 ตัวอยาง ทั้งนี้ผูศึกษาขอยกตัวอยางมากลวิธีละ 1 ตัวอยาง   

การใชคําที่อางอิงถึงคําที่มคีวามหมายกลางๆ (กวาง) แทนคําที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ ตัวอยางเชนในตนฉบับมี
ขอความวา “ Acid ” ในฉบับแปลมีขอความวา “ ยา ” คําวา “ Acid ”  หมายถึงยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการหลอน
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ประสาท โดยผูแปลใชคําวา ยา ซึ่งเปนคําที่มีความหมายกวางๆ มาแทนนั้น เนื่องจาก “ Acid ”  เปนคําที่ไมมีความหมายที่
ตรงตัวในภาษาไทยและเปนคําที่ตองใชการอธิบายในเชิงลึก ดังนั้นคําวา ยา จึงเปนคําอธิบายที่เหมาะสมที่สุด หากแปลวา 
ไดโปรดอยาให ยาเสพติดที่มีฤทธิ์ในการกลอมประสาท ความหมายของคําครบถวนแต ผูอานจะรูสึกไดถึงความไมเปน
ธรรมชาติซึ่งโดยความเปนจริงแลวคําวา ยา ก็สามารถสื่อสารความหมายไดชัดเจนมากพอ 

เปลี่ยนจากคําใหเปนประโยคหรือวลี ตัวอยางเชนในตนฉบับมีขอความวา “ Good ” ในฉบับแปลมีขอความวา “ แม
ปลื้มจัง ” ผูแปลไดใชวิธีเปลี่ยนจากคําใหเปนกลุมคํากลาวคือ คําวา  “ Good ”  เปนคําคุณศัพท (adj.) ที่มีความหมายวา ดี ซึ่ง
ในบทบรรยายนี้คําวา ดี ไดถูกเปลี่ยนเปนกลุมคําวา แมปลื้มจัง เนื่องจากผูแปลตองการที่จะสื่อถึงการแสดงออกทางอารมณ
ของตัวละครในสถานณการณนั้น การปรับรูปประโยคปฏิเสธ ตัวอยางเชนในตนฉบับมีขอความวา “ Don't fuck with my 
band's safety, ever! ” ซึ่งเปนประโยคปฏิเสธ แตผูแปลไดปรับรูปประโยคใหมเปนประโยคบอกเลาโดยมีขอความในฉบับ
แปลวา  “ นักดนตรีฉันเกือบตายนะโวย!!! ” เนื่องจากในประโยคนี้มีคําสบถ ถาใชการแปลแบบตรงตัวนั้นจะทําใหผูฟงรูสึก
ไมเปนธรรมชาติ ดังนั้นจึงตองปรับใหเหมาะสมกับเหตุการณในทองเรื่อง หรือสามารถกลาวไดวาผูแปลไดใชการแปลแบบ
เสรี (Free Translation) ซึ่งเปนหลักการแปลขั้นพื้นฐานเขามาประกอบการแปลในประโยคนี้ดวย 

 นอกจากนี้ผูศึกษายังพบวาผูแปลไดนํากลวิธีการแปลขั้นพื้นฐานแบบกึ่งตรงตัว (Literal Translation) และการแปล
แบบเสรี (Free Translation) มาใชเปนกรอบความคิดในการแปลในบางตัวอยาง เนื่องจากภาพยนตรเรื่องนี้มีเรื่องราวที่
เกี่ยวกับดนตรีรอคในยุค 1970 และการเขียนวิจารณเพลง ในบางตัวอยางนั้นผูแปลจึงจําเปนตองคงความหมายเดิมของ
ตนฉบับเอาไวเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีในยุคนั้นใหไดครบถวนและชัดเจน ขณะเดียวกันในบางตัวอยางผู
แปลจําเปนตองเนนการถายทอดอารมณความรูสึกใหผูอานไดคลอยตามในการพรรณาเกี่ยวกับความสวยงามของเสียงดนตรี 

 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาบทบรรยายใตภาพในภาพยนตรฮอลลิวูดเรื่อง “ ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว (2544) ” (Almost 

Famous, 2001) พบวาผูแปลไดใชกลวิธีการปรับบทแปลตามเกณฑของสัญฉวี สายบัว (2525) รวมกับหลักการแปลของเบ
เกอร โมนา (Baker Mona, 1992) ที่ระบุไวอยางชัดเจน โดยหลักการที่พบมากที่สุดคือ การละคํา การใชคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงกัน และการเปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจากกลุมคําใหเปนประโยค เทากันประเภทละ 7 ตัวอยาง 
หลักการละคํานั้นถูกนํามาใชในการแปลบทบรรยายใตภาพบอยครั้งเนื่องจาก ตองการใชจํานวนตัวอักษรที่ขึ้นนั้นอยูใน
จํานวนที่เหมาะสมที่ผูชมสามารถอานทัน  ซึ่งคําบางคําผูแปลพิจรณาแลววาไมมีความจําเปนที่ตองแปลเพื่อใหไดเนื้อหา
กระชับ ไมเยิ่นเยื้อ อยางไรก็ดีผูแปลไมควรตัดขอความทิ้งแมจะเห็นวาไมสําคัญ รายละเอียดมากเกินไป หรือเหตุผลใดๆของ
ผูแปลเอง (สัญฉวี, 2525) การใชคําที่มีความหมายใกลเคียง และเปลี่ยนจากประโยคใหเปนกลุมคําหรือจากกลุมคําใหเปน
ประโยคนั้น พบบอยครั้งในการแปลบทบรรยายใตภาพเนื่องจาก ในภาพยนตรนั้นใชภาษาพูดเปนบทสนทนาและคําเฉพาะ
เปนสวนใหญ ซึ่งคําบางคําหรือบางประโยคนั้นไมสามารถหาคําแปลตรงตัวไดหรือถาหากผูแปล แปลโดยคงทั้งโครงสราง
และความหมายเดิมของตนฉบับไวอาจจะทําใหภาษาในฉบับแปลดูไมเปนธรรมชาติและเขาใจยาก ดังนั้นการใชความหมาย
ที่ใกลเคียงและหลักการปรับรูปของประโยคและคํานั้น จึงมีสวนสําคัญในการชวยใหการแปลบทสนทนาที่เปนภาษาพูด
และคําเฉพาะ (เชิงลึก) นั้นดูเหมาะสม เปนธรรมชาติ และงายตอการทําความเขาใจสําหรับผูอานในภาษาแปล หลักการแปล
ที่พบนอยที่สุด มี 3 หลักการเชนกันไดแก การใชคําที่อางอิงถึงคําที่มีความหมายกวางๆแทนคําที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ 
การเปลี่ยนคําใหเปนประโยคหรือกลุมคํา และปรับรูปประโยคปฏิเสธ ประเภทละ 1 ตัวอยาง โดยการศึกษาพบวา
ภาษาตนฉบับมีรูปประโยคและคําที่ไมซับซอนจนเกินไป และคอนขางจะใกลเคียงรูปประโยคภาษาไทยเปนสวนใหญ จึง
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ทําใหพบหลักการแปลในลักษณะนี้เปนสวนนอย ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันวาหลักการแปลที่ผูแปลใชในการ
แปลบทบรรยายใตภาพในภาพยนตรเรื่อง “ ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว ”  ไมมีความแตกตางไปจากงานวิจัยดานการ
แปลบทบรรยายใตภาพในภาพยนตรเรื่องอื่นๆ แมวาจะเปนแนวที่แตกตางกันก็ตาม อีกทั้งผูแปลยังเลือกใชภาษาไทยได
เหมาะสมและเปนธรรมชาติ ทําใหผูชมไดรับอรรถรสในการชมภาพยนตรและสามารถใหความรูสึกใกลเคียงกับความหมาย
เดิมตามภาษาตนฉบับไดเปนอยางดี ผูแปลไดนําเสนอกลวิธีการแปลขั้นพื้นฐานไดแก การแปลกึ่งตรงตัว (Literal 
Translation) และ การแปลแบบเสรี (เอาความ) (Free Translation) เพื่อมุงสื่อความหมายของตนฉบับไปสูผูชมโดยเนนความ
เขาใจเปนหลัก  

 
6. บทสรุป  
 การศึกษาครั้งนี้เปนไปตามวัตุประสงคที่ผูศึกษาตองการจะศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปลบทบรรยายใตภาพใน

ภาพยนตรเรื่อง “ ออโมส เฟมัส อีกนิดก็ดังแลว (2544) ” (Almost Famous, 2001) โดยใชหลักเกณฑการปรับบทแปล
ของสัญฉวี สายบัว (2525) รวมกับหลักการแปลภาษาของเบเกอร โมนา (Baker Mona, 1992) มาเปนกรอบความคิดในการ
วิเคราะห อีกทั้งผูศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปลขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อใหการวิเคราะหมีความเที่ยงตรงมากขึ้นอีก
ดวย ผลที่ไดคือขอมูลเชิงปริมาณ โดยหลักการที่พบมากที่สุดไดแก การละคํา การใชคําที่มีความหมายใกลเคียง และการ
เปลี่ยนประโยคใหเปนกลุมคําหรือกลุมคําใหเปนประโยค ประเภทละ 7 ตัวอยางจากทั้งหมด 23 ตัวอยาง หลักการที่พบนอย
ที่สุดไดแก การใชคําที่อางอิงถึงคําที่มีความหมายกวางๆแทนคําที่อางอิงถึงความหมายเฉพาะ การเปลี่ยนคําใหเปนประโยค
หรือกลุมคํา และปรับรูปประโยคปฏิเสธ ประเภทละ 1 ตัวอยางจากทั้งหมด 23 ตัวอยาง หลักการแปลที่ไมพบในการ
วิเคราะหครั้งนี้ไดแก เปลี่ยนจากประโยคที่ประธานเปนผูกระทําใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทําหรือเปลี่ยนจาก
ประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทําใหเปนประโยคที่ประธานเปนผูกระทํา  

 นอกจากนี้ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลขั้นพื้นฐานแบบกึ่งตรงตัวและการแปลแบบเสรี (เอาความ) มากกวาการแปล
แบบตรงตัว เนื่องจากภาษาที่ใชในภาพยนตรสวนใหญเปนภาษาพูด อีกทั้งเพื่อใหไดความเปนธรรมชาติของภาษาแปลและ
ยังสามารถคงความหมายของตนฉบับไวใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1. ผูที่สนใจศึกษาดานการแปลบทบรรยายใตภาพในภาพยนตรควรจะเลือกภาพยนตรที่ผูศึกษาชื่นชอบเปนหลักควร
เปนภาพยนตรที่มีช่ือเสียง เปนที่รูจักในวงกวางและยังไมเคยมีใครนํามาศึกษางานแปล จะทําใหทราบถึงกลวิธีการแปลและ
เพิ่มความหมายหลากหลายในการศึกษางานแปลแขนงตางๆ 

 2. หากมีผูสนใจจะศึกษากลวิธีการแปลควรศึกษาบทบรรยายใตภาพจากภาพยนตรหลายๆแนวแตกตางกันไป หรือ
วิเคราะหกลวิธีการแปลในระดับสูงเชน โคลงกลอน นวนิยายที่มีการใชระดับประโยคและคําที่ซับซอนกวาบทสนทาของตัว
ละครในภาพยนตร เพื่อใหเห็นลีลาการแปลในมุมมองที่กวางขึ้น 
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ปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเหน็ผูบริหารและครูผูสอน  
ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภมิู 

SCHOOL ADMINISTRAION FACTORS AS PERCEIVED BY ADMINISTRATORS AND TEACHERS,  
BAN KHWAO DISTRICT NETWORK CENTER, CHAIYAPHUM EDUCATION SERVICE AREA 1, 

CHAIYAPHUM PROVINCE 
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------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยการบริหารโรงเรียนในศูนย
เครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ปจจัยการบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรในการวิจัยไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในศูนยเครือขายอําเภอบานเข
วา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 255 คน ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t - 
test) และคาเอฟ (F-test) และทดสอบรายคูดวย Scheffe’s method ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารและครูผูสอน มีความเห็นตอ
ปจจัยการบริหารโรงเรียน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิในระดับ
ปานกลาง ในทุกดาน ตามลําดับ คือ ดานการจัดการ ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานบุคลากร และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ผูบริหารและครูผูสอนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียน ศูนยเครือขาย
อําเภอบานเขวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิแตกตางกัน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มี
สถานภาพการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ตางกัน มีความเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียน 
ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผูบริหารและครูผูสอนที่มีเพศตางกัน มีความเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 จังหวัดชัยภูมิไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ปจจัยการบริหารโรงเรียน 
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Abstract 
 

The study regarding school administration factors as perceived by administrators and teachers in Ban Khwao District 
Network Center, the office of Chaiyaphum Education Service Area 1 where objectives were as follow: 1) To study school 
administration factor in Ban Khwao District Network Center under the office of Chaiyaphum Education Service Area 1 and 2) To 
compare school administration factor in Ban Khwao District Network Center under the office of Chaiyaphum Education Service 
Area 1 classified by personal factor. The sample were 255 administrators and teachers in Ban Khwao District Network Center 
under the office of Chaiyaphum Education Service Area 1. Questionnaires were used as a research tool. Statistical techniques 
used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s method. The results 
found as follows: 1) School administrators and teachers considered administration factor of Ban Khwao District Network Center 
under the office of  Chaiyaphum Education Service Area 1 were in a high level in all aspects as follows; Management, Budget, 
Equipment, Personnel, Information Technology. 2) Administrators and teachers who had different personal factors 
considered administration factors of Ban Khwao District network Center under the office of Chaiyaphum Education Service 
Area 1 as follows;  Administrators and teachers with different position, educational level, and working period, considered 
school administration factors of Ban Khwao District Network Center under the office of  Chaiyaphum Education Service 
Area 1 differently at statistical significant at 0.05 level. There was no different consideration on school administration 
factors of Ban Khwao District Network Center under the office of Chaiyaphum Education Service Area 1. 
 
KEYWORDS: SCHOOL ADMINISTRATION FACTORS 

 
1. บทนํา 

การปฏิรูปอันเกิดจากการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงแกไขขอปฏิบัติที่บกพรองผิดพลาดที่ผานมา กฎ
หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ปฏิบัติมานอกจากจะไมเกิดประโยชนแลวยังกอใหเกิดโทษและความเสียหายแกสวนรวม  เปน
การแกไขทั้งระบบใชการกระทําภาคปฏิบัติอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนผานความเห็นชอบรวมกันหลีกเลี่ยงการใชความ
รุนแรง เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีกวา และเปนที่ยอมรับไดในสังคมโดยรวม การศึกษาเปนกระ บวนการที่ชวยให
คนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดชีวิตในประเทศที่พัฒนาแลวการพัฒนาศักยภาพของคนจะตองนําหนาการพัฒนา
ประเทศในมิติอื่นตัวอยางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา เชน  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุน เกาหลี 
ฮองกง สิงคโปร ไดทุมเทการลงทุนในการพัฒนาคนในชาติกอนหนาที่ประเทศจะเริ่มเจริญเติบโตอยางรวดเร็วแลวทั้งสิ้น
ประเทศเหลานี้ไดมีการปฏิรูประบบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนในชาติใหมีความรู และประสบการณ ไป
พัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรืองดังที่เรา จะพบวาประเทศที่พัฒนาแลวหลายๆ ประเทศจะมีประชากรที่ไดรับการศึกษา
ในอัตราที่สูง การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคปจจุบัน เกิดจากปจจัยพ้ืนฐานที่สงผลกระทบจนทําใหเกิดความ
จําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ 

เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัตน การศึกษายุคใหมจะตองพัฒนาคนใหมี
ความสามารถใชขอมูลขาวสารเปน โดยสามารถนํามาพัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเองได การศึกษาตองเตรียมคน
ใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน สามารถควบคุมภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได การศึกษาจะตองมีเปาหมาย
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หลักในการสรางบุคคลแหงการเรียนรู เพื่อกอใหเกิดองคกรและสังคมแหงการเรียนรูที่จะเปนองคประกอบสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศใหสามารถเขาสูการแขงขันกับนานาชาติได 

ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะสงผลใหจําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีดวย ก็คือการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดระบุไวในมาตรา 12 วา
บุคคลยอมมีเสรี ภาพในวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอนยอมไดรับความคุมครองเทาที่ไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และในมาตรา 43 ระบุวาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมของ
องคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ใน
มาตรา 81  ระบุใหรัฐตองจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใหจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลุกจิตสํานึกที่ถูกตอง พัฒนา
วิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ เปนตน ซึ่งความในรัฐธรรมนูญดังกลาวไดสะทอน
ออกมาในรายละเอียดตามกฎหมายการศึกษาที่ไดออกมาภายหลัง คือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สวนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับ
แรกของประเทศไทยที่ประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลอยางกวางขวาง เพื่อกํา หนดเนื้อหาสาระ
ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งสงผลกระทบสําคัญในการเปลี่ยน แปลงการจัดการศึกษาของชาติอยางมาก 
นับตั้งแตการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา ที่เนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม (มาตรา 6) การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) การกําหนดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาของบุคคลบิดามารดา  ครอบครัว ชุมชน 
องคกรรัฐ องคกรเอกชน สถาบันตางๆ ทางสังคม (มาตรา 10 – มาตรา 14) การกําหนดระบบการศึกษา ซึ่งระบุไววามี 3 
รูปแบบ คือการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย ระบบราชการปจจุบัน ไดมีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนมา จะเห็นไดวาในการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว สภาพการณทางดานระบบบริหารและการจัดการจะ
เปลี่ยนไปมาก ตัวอยาง เชน มีการกระจาย อํานาจทั้งในดานบริหารและดานวิชาการลงสูระดับพื้นที่ โดยชุมชน ประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเขามามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ของตนอยางมาก มีสวนใน
การรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา และรวมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ในทองถิ่น ในสวนของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนจะตองมีลักษณะที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนที่หลากหลาย มีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความแตกตางของทองถิ่น เปดโอกาสใหผู เรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสภาพแวดลอมในชุมชนและ
สังคมที่เปนจริงโดยเนนการปฏิบัติซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลไปถึงเรื่องของการวัดและประ เมินผลดวย สําหรับสถานศึกษาจะมี
บทบาทในการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (School Based  Management) จึงตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถ  ทักษะและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความสามารถในการ
บริหารงานและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบตางๆเหลานี้ทําใหการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอยางพลิก
โฉมหนา 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1012 

การบริหารงานที่ดีนั้นมีจุดมุงหมายสําคัญคือ ตองการใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประ สงคขององคการหรือ
หนวยงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล พรอมทั้งมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ แตหนวยงาน หรือองคการจะประสบ
ความสําเร็จ และบรรลุจุดหมายปลายทางที่กําหนดไวมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยทรัพยากรในการบริหารหลายประการ 
ทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร (สมยศ นาวีการ, 2545 : 20) สอดคลองกับอธิปตย คลี่สุนทร (2549 : 23) บอกถึงองคประ 
กอบสําคัญที่เปนทรัพยากรชวยใหการบริหารงานใดๆ สําเร็จไดโดยงาย คือ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ 
แนวคิดนั้นรูโดยทั่วกันวา 4 M's ผูบริหารเปนผูนําที่สําคัญที่สุดในสถานศึกษา และเปนผูนําในการพัฒนาคน จึงตองเปนผูนํา
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถในการแกปญหา รัก
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยูในสังคมไดอยางมีความสุขตลอดทั้งเปนคนที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล รูเทาทันเทคโนโลยี และมี
จิตใจดีงาม ความคิดริเริ่มที่ดี ผูบริหารจึงตองเปนผูนําทางการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเปนผูนําใน
การทํางานตามแนวประชาธิปไตย และนําการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการสื่อสารใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอนไดเหมาะสม มีประสิทธิภาพ (ประเวศน  มหารัตนสกุล, 2543) ดังนั้นผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษา มีหนาที่ในการวางนโยบาย ใหบริการสงเสริมและอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนผูนํา
โดยตรง ขณะเดียวกันครูผูสอนซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน สนองงานของผูบริหาร และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูที่มี
บทบาทในการกําหนดทิศทางทางการศึกษา ทั้งสามกลุมจึงเปนผูมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารสถานศึกษา  

จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาป 2551 ที่ผานมาพบขอบกพรองของการบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา การจัดบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาดานตางๆ ระยะเวลาที่ปฏิบัติการดําเนินงานของสถานศึกษาและการนิเทศติดตามอยาง
ตอเนื่องนอย การสนับสนุนปรับ ปรุงอาคารสถานที่ และงบประมาณสนับสนุนจากนอย เงินอุดหนุนและเงินบริจาคไม
เพียงพอ ดังนั้นจึงเปนที่นาสังเกตวาการดําเนินการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ยังปรากฏ
ปญหาดานปจจัยการบริหารในสถานศึกษาอีกหลายประการ ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงมี
ความจําเปนโดยเรงดวนที่ตองศึกษาวิจัยถึงแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว 

ผูวิจัยเปนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปจจัยการบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผลการวิจัยจะนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา การบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ ตอไป 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายอําเภอ

บานเขวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ  ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารและครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย สถานภาพการดํารงตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การทํางาน 
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ปจจัยการบริหารโรงเรียน 

- ดานบุคลากร   
 - ดานงบประมาณ   
 - ดานวัสดุอุปกรณ   
 - ดานการจัดการ 

 - ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ไดแก ปจจัยการบริหารโรงเรียน โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องทรัพยากรในการบริหาร จํานวน 5 
ดาน ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research) ใชเทคนิคการสํารวจ  (Survey Technique) เพื่อ
ศึกษาปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยการบริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน ศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยจึงไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางที่จะศึกษา ไดแก ผูบริหาร จํานวน 50 

คน และครูผูสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 205 คน รวมทั้งสิ้น 255 คน การสรางเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
ตลอดทั้งการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ(Check List) และแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) แบงออกเปน 3  ตอน ดังนี้ 

       ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย สถานภาพการดํารงตําแหนง เพศ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ศูนย
เครือขายอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ  

       ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ 
 
3. ผลการวิเคราะห/ ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารและครูผูสอน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ป ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารโรงเรียนศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จังหวัดชัยภูมิตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

ปจจัยสวนบุคคล 

- สถานภาพการดํารงตําแหนง 

- เพศ  
- ระดับการศึกษา  
- ระยะเวลาในการทํางาน  
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รายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียนดานการ
จัดการ มากที่สุด รองลงไปคือ ดานงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ ดานบุคลากร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ  

3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยการบริหารโรงเรียนศูนย เครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 
1 จังหวัดชัยภูมิในภาพรวม พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มี สถานภาพการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การทํางานตางกัน มีความเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียนศูนย เครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผูบริหารและครูผูสอนที่มีเพศ
ตางกัน มีความเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียนศูนย เครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัด
ชัยภูมิ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

 
 อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารโรงเรียนศูนยเครือขายอําเภอบานเขวา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จังหวัดชัยภูมิตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารโรงเรียนดานการ
จัดการ มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการบริหาร คือ 
การวางแผน การจัดการองคการการชี้นํา การควบคุม โดยอาศัยวิธีการ การศึกษาปญหาจากขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา การ
ทํางานเปนทีม การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาใชในการทํางาน สงเสริมกระบวนการ
เรียนรูใหเกิดขึ้น การสงเสริมการมีสวนรวม รองลงไปคือ ดานงบประมาณทั้งนี้เนื่องจากการงบประมาณเปนปจจัยสําคัญยิ่ง
ที่ชวยใหการบริหารงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุสําเร็จตามเปาหมายโดยมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากคน เงิน 
วัสดุ และการจัดการ การงบประมาณก็นับวาเปนทรัพยากรอันหนึ่งในการบริหารงานประเภทหนึ่ง ซึ่งงบประมาณเปนเรื่อง
ของการกําหนดรายรับ ราย จายที่จะใชในการบริหารงานขององคการ ทั้งที่เปนเงิน วัสดุ เพื่อชวยใหงานบรรลุไปตาม
วัตถุประสงค การบริหารงบประมาณ จึงเปนภาระหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ของผูบริหารทุกระดับ ซึ่งการบริหาร
งบประมาณนั้น หมายถึง การดําเนินการใชจายเงินงบประมาณ ที่ไดรับให เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไวให
เกิดประโยชนสูงสุดโดยถูกตองตามระเบียบทันตอเวลาหรือเหตุการณ ในดานวัสดุอุปกรณทั้งนี้เพราะงานในดานการจัดการ
วัสดุอุปกรณจะตองมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการใชวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
ดําเนินการที่ครอบคลุมถึง การศึกษางานที่กําลังดําเนินการที่จําเปนตองใชวัสดุอุปกรณเขาสนับสนุน การสํารวจวัสดุคงคลัง 
การรับรูความตองการขององคกร กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการใชงาน การบริการ และ การเก็บบํารุงรักษา ดานบุคลากร
ทั้งนี้เพราะการที่บุคลากรในโรงเรียนจะปฏิบัติงานไดสมกับความมุงหวังหรือไม เปนคําถามที่ผูบริหารตองตอบใหไดและ
เปนภารกิจของผูบริหารที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานบรรลุความมุงหวังอยางเต็ม
ใจ การใหบุคลากรทํางานอยางเต็มใจนั้นเปนเรื่องที่ยาก และยิ่งยากมากขึ้นถาตอง การใหบุคลากรในโรงเรียนกระตือรือรน
พัฒนาและยกระดับความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา ดวยเหตุผลดังกลาวผูบริหารจําเปนตองมีความรูความเขาใจ
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร คือ การบริหารงานอาชีพ การใหการศึกษา การฝกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเนื่องจากปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศไม
เพียงพอหรือใหขอมูลไมทันตอการใชงาน และปญหาอีกอยางหนึ่งคือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดระบบ
สารสนเทศ ทั้งยังมีปญหาขาดบุคลากรทําหนาที่จัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะงบประมาณดานวัสดุครุภัณฑในการจัดซื้อ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ เทคโนโลยีสื่อสารสวนใหญใชโทรศัพทและไมมีเครือขายขอมูลสําหรับเชื่อมโยง
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การใชขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน การใชขอมูลทาง internet สวนใหญมีการใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนและ
การตัดสินใจในงานวิชาการ ปญหาที่สําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ และทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูบริหารโรงเรียน
มีความคิดเห็นวา มีความตองการสิ่งเหลานี้เปนอยางมาก และครูผูสอนสวนใหญเปนครูสายปฏิบัติการสอน มีความรูเฉพาะ
ในเนื้อหาที่ตนสอน ไมเคยผานการอบรมในดานเทคนิคและวิธีวิเคราะหระบบสารสนเทศมากอน เมื่อผูบริหารตองการเก็บ
ขอมูลก็มอบหมายใหครู-อาจารยดังกลาวดําเนินการ จึงทําใหผลปฏิบัติงานไมดีเทาที่ควร สารสนเทศที่ผลิตไดจากระบบไม
สนองวัตถุประสงคของโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญที่ชวยใหผูบริหารปฏิบัติภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโรงเรียนไดสนับสนุนในดานบุคลากร ดาน
งบประมาณ ดานวัสดุครุภัณฑ และดานการจัดการศึกษาที่มีความจําเปน การนิเทศ การประเมินผลเพื่อระบบสารสนเทศที่
เปนกระบวนการในดานคุณภาพการบริหาร อีกทั้งสถานศึกษาควรจะใชคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพเพื่อการจัดระบบ
สารสนเทศที่เปนระบบที่ครบถวนถูกตองและเรียกใชไดทันเวลาในทุกสถานการณ การมีขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
จะทําใหกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในดานตางๆ ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพ การจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับบบุคลากรในทุกองคกร ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ 
วิศิษฎ อําพันทอง (2550) การศึกษาเรื่อง การบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา และเพื่อศึกษา
ปญหารวมทั้งแนวทางการแกปญหาการบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 185 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน
อยางเปนสัดสวนตามจํานวนและขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตรา สวนประมาณคา 
5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใชคือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับรายดานการบริหารงานจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบริหารงานวิชาการ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน พบวา 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานที่พบมากที่สุด ใน
แตละดานและแนวทางการแกปญหา เรียงตามลําดับความถี่ดังนี้ ปญหาดานการบริหารงานบุคคล คือ ขาดแคลนอัตรากําลัง
ครู โดยมีครูไมครบชั้นเรียน แนวทางการแกปญหาตามลําดับ คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรครูจาก
สถานศึกษาที่มีจํานวนครูเกินเกณฑไปใหสถานศึกษาที่ขาดแคลน ใชภูมิปญญาทองถิ่นและแนวทางจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม และขอสนับสนุนงบประมาณจางครูชวยสอน รองลงมาเปนปญหาดานการบริหารงานงบประมาณ 
คือ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอกับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ แนวทางการแกปญหาตามลําดับ คือ หนวยงาน
ตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มเติมใหกับสถานศึกษา ระดมทรัพยากรจากทองถิ่น และของบประมาณ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล ปญหาดานการบริหารงานทั่วไป คือ ครูมีภาระงานสอนมาก จนไมมีเวลา
ปฏิบัติงานอื่น ๆ เชน งานธุรการ แนวทางการแกปญหาตามลําดับ คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรคัดสรรหนังสือ
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ราชการและระเบียบปฏิบัติที่จําเปนๆ สําหรับสถานศึกษา ควรลดภาระงานโดยตัด ยุบ รวมงานที่ใกลเคียงเขาดวยกันใหกับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหนอยลง และลําดับสุดทายปญหาดานการบริหารงานวิชาการ คือ ครู
ขาดความรู ความเขาใจ ในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางการแกปญหาตามลําดับ คือ จัดอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
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------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) บทบาทของผูนําทางการทหารในการ
สรางความสมานฉันทของคนในชาติในปงบประมาณ 2553 -2554  2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนํา
ทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติ  3) เปรียบเทียบบทบาทของผูนําทางการทหารตามความคิดเห็น
ของประชาชน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนชาวไทยทั่วไปที่มีอายุต้ังแต 18 
ปขึ้นไป มีสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกัน และมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 325 ตัวอยาง ดวยการสุมแบบ
แบงช้ัน (Stratified Random Sampling ) และทําการสุมอีกครั้งดวยการสุมแบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling) เก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูนําทางการทหารแบบเจาะลึก (In Depth Interview) จํานวน 5 นาย สถิติที่ใช คือ 
คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห
เปรียบเทียบ (Independent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  

ผลการวิจัยสรุปไดวา ปงบประมาณ 2553 ผูนําทางการทหารมีการดําเนินการดานการแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแยงรวมกัน ดวยบทบาทการแสดงทาทีที่ชัดเจน ป 2554 มีการดําเนินการดานการสนับสนุนการสรางความปรองดองดวย
กลไกและเครื่องมือที่มีอยู ดวยบทบาทการสรางความสัมพันธอันดีกับทุกฝายในสังคมไทย และบทบาทการมีสวนรวม 
นอกจากนี้ยังสรุปไดวาสื่อใหความสําคัญกับการสัมภาษณของผูนํามากกวาผลการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร  

จากแบบสอบถามสรุปไดวาประชาชนเห็นดวยมากตอบทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันท
ของคนในชาติทั้งในภาพรวมและรายดาน เห็นดวยมากที่สุดกับบทบาทดานการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางทหารกับ
ประชาชน และเห็นดวยนอยที่สุดกับบทบาทในการใชกําลัง โดยที่ 1) เพศไมมีผลตอความคิดเห็น  2) อายุที่แตกตางกันมี
ความคิดเห็นแตกตางกันในดานการปลูกจิตสํานึกในเรื่องอุดมการณประชาธิปไตย  3)สถานภาพการสมรสแตกตางกันมี
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการทําใหทุกฝายในสังคมไทยเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยง 4)ระดับการศึกษาสูงสุด
แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางทหารกับประชาชน 5) อาชีพที่แตกตาง
กันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันทั้งในภาพรวม และรายดาน 6) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันใน
ภาพรวม และในรายดาน จํานวน 3 ดาน คือ ดานการทําใหทุกฝายในสังคมไทยเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยง, ดานการ
สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางทหารกับประชาชน และดานการปลูกจิตสํานึกในเรื่องอุดมการณประชาธิปไตย 

สรุปบทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติไดวา “ผูนําทางการทหารควรมี
สวนรวมในการสรางความสมานฉันทดวยการแสดงสิ่งที่เปนจุดเดนขององคกร ไดแก ความมีวินัย  การเปนหนึ่งเดียวกัน 
การยึดมั่นในหนาที่ตามกรอบของกฎหมาย เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับสังคม เนนการสรางความปรองดอง และสงเสริมความ
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เขาใจอันดีระหวางทหารกับประชาชนโดยยึดผลประโยชนของชาติเปนหลัก การจัดกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกในเรื่อง
อุดมการณประชาธิปไตยควรเริ่มจากกําลังพล และหนวยงานการศึกษาของกองทัพ เพิ่มเติมในสวนของความเอื้ออาทร การ
รักษากฎ ระเบียบ การบังคับใชกฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ผูนําทางการทหารควรเปนตัวอยางที่ดี มีความเปน
กลาง และใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธผลงานผานสื่อ” 

 
คําสําคัญ :  บทบาท, ผูนําทางการทหาร, สมานฉันท 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research were 1) To study the role of military leaders in national reconciliation in fiscal 

year 2553 to 2554 2) To study Thai people’s attitude on the role of military leaders in national reconciliation 3) To 
compare the role of military leaders in national reconciliation with the attitude of Thai people’s from different 
backgrounds. 

The sample used in this research was 325 Thai people over 18 years of age from different backgrounds living 
in Bangkok. Study participants were selected by stratified random sampling method. Convenience sampling method was 
then used for the sample size. Data was collected using self-administered questionnaires. In depth interview of five 
military leaders were also taken. The data was analyzed using the descriptive statistics of frequency, percentages,  mean, 
standard deviation and the inferential statistics of independent samples (t-test) and one - way ANOVA (F-test). Out of 
352 study participants, 59.7%were female, 42.2% were aged between 31-45 years, 50.2% were single, 50.2% possessed a 
Bachelor’s level of education, 35.4% were government officers and 33.8% had income between 15,000 – 30,000 baht per 
month 

The findings of the research indicated that in fiscal year 2553 military leaders preferred an exit solution of the 
conflict together by playing the role of clear attitude.  By year 2554 the military leaders preferred supportive role to create 
harmony with the existing mechanisms. They promoted mutual understanding with the people by participation and 
building relationships. Media paid attention with military leader’s interview rather than a written report. 

The participants highly rated and agreed with the role of military leaders in national reconciliation both in 
overall and each operations by promoting mutual understanding between military and people. The participants least 
favored the use of force.  

There was no significant difference between the views of female and male participants. Different age group 
had significant difference in view of the establishment and awareness of the ideals of democracy. Marital status had 
significant difference in view of making all parts of Thailand understand the causes of conflict. Different levels of 
education had significant difference in views of promoting mutual understanding between military and people. Career 
had significant difference in both overall and each operation. Level of income had significant difference in overall as well 
as these 3 operations: 1) making all parts of Thailand understand the causes of conflict 2) promoting mutual 
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understanding between the military and the people, 3) awareness and establishment of the ideal democracy. Statistically p 
≤ 0.05 was considered significant.  

In conclusion the role of military leaders in national reconciliation was that “The military leaders should 
participate in national reconciliation by showing ‘Discipline, Unity and Adherence to duty’ under the law. The study 
showed that military should be an example in the society by creating harmony and promoting mutual understanding 
between military and people based on national interest. The activities to establish awareness of the ideals of democracy 
should start from troops and military units adding generosity, regulations, law enforcement and respect to others’ right. 
The military leaders should be a model in the society by being neutral and emphasized the procedure of public relations 
via media”. 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยเปนรัฐทหารสืบเนื่องมายาวนานนับพันปโดยผูนําที่มีความสามารถ เปนนักรบในยามสงครามและเปน
นักปกครองหรือนักการเมืองในยามสงบ ผูนํายุคแรกๆไดรับการยอมรับจากการประลองฝมือ แขงขันผลัดเปลี่ยนกันมาเปน
ผูนําเผา เมื่อเปนปกแผนมากขึ้นจึงมีการปกครองที่เปนระบบมีการสืบทอดอํานาจผานทางวงศตระกูล และพัฒนามาเปน
ราชวงศกษัตริยในเวลาตอมา ดังคําวา “พระมหากษัตริย” ซึ่งแปลวานักรบหรือทหารผูยิ่งใหญ (เจริญ  ไชยชนะ, 2506 อางถึง
ในอนันต  อมรัชกุล, 2535 : 67) พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงผูนําประเทศทั้งในฐานะนักรบและนักปกครอง  ปกครอง
ประเทศไทยมาอยางตอเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเลิกระบบทาส ระบบไพร ระบบศักดินา มีการปรับปรุงระบบ
ราชการทหาร มีการตราพระราชบัญญัติเกณฑทหาร พ.ศ.2448 มีการจัดตั้งกองทัพบกเปนสถาบันอยางจริงจังโดยมีโรงเรียน
นายรอยเปนสถานที่ในการศึกษาแกนายทหาร ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 “คณะราษฎร” ภายใตการนําของ พ.อ.พระยาพหล
พลพยุหเสนาไดทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบประชาธิปไตยเปน
ผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งนับเปนการเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตยของไทย นับจากนั้นเปนตนมา 
อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีวิวัฒนาการทางการเมืองแบบไมมีเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือผูปกครองประเทศอยู
บอยครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไมเปนไปตามกฎ กติกาหรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี เกิดการแยงชิงอํานาจ
ดวยการใชกําลังอาวุธเพื่อวัตถุประสงคในการยึดอํานาจทางการเมือง เกิดเปนวงจรอุบาทวทางการเมือง นับตั้งแตป พ.ศ. 
2475 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีการใชกําลังทหารเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง เปนการปฏิวัติ 4 ครั้ง  
การรัฐประหาร 5 ครั้ง  การปฏิรูป 2 ครั้ง และกบฎ 8 ครั้ง (เชาวนะ ไตรมาศ, 2550 : 139) จนกระทั่งมีการปฏิรูปการปกครอง
ครั้งสุดทายในวันที่ 19 กันยายน 2549 อันนํามาซึ่งปญหาและความเสียหายใหกับประเทศจนถึงปจจุบัน เศรษฐกิจประสบกับ
ภาวะการชะลอตัวของการลงทุนจากความไมสงบทางการเมือง (กองทุนการเงินระหวางประเทศ, 2552 : 1) นอกจากนี้ยัง
สงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติ ดังจะเห็นไดจากความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบ และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ที่เสนอวาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดสั่งสมจนทําให
เกิดความแตกแยกที่ราวลึกในสังคมไทยเกินกวาหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะแกปญหาได และเรียกรองผูที่เกี่ยวของใน
ความขัดแยงทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทุกคนแสดงบทบาทในการ
นําพาประเทศชาติไปสูการปรองดอง (หนังสือ คอป.ดวนที่สุด ที่ คอป 651/2554 ลง 15 ก.ย.54) กองทัพในฐานะองคกรหลัก
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ในการพิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจึงควรมีบทบาทในการสรางความสมานฉันท และควรมี
การศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยเสนอเปนแนวทางกําหนดบทบาทของกองทัพในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติได
อยางเหมาะสมตอไป  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ป ขึ้นไป และผูนํา
ทางการทหาร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ป ขึ้นไป โดยใช
วิธีการสุมแบบแบงช้ัน  (Stratified Random Sampling ) ตามอาชีพ ไดแก  นักเรียน/นักศึกษา   ขาราชการ  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน/ธุรกิจสวนตัว และทําการสุมอีกครั้งดวยวิธีการสุมแบบสะดวกสบาย (Convenience 
Sampling) จํานวน 325 คนเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) และผูนําทางการทหารที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
สะดวกในการนัดหมายและใหขอมูล ตลอดจนเปนผูแทนของสวนราชการกระทรวงกลาโหม ไดแก กองบัญชาการกองทัพ
ไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In Depth 
Interview) จํานวน 5 นาย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1)  สอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพสวนบุคคล ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ และรายไดตอเดือน ตอนที่ 2)  สอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูนําทาง
การทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติ ซึ่งไดสรางและพัฒนาเครื่องมือตามแนวคิดและทฤษฎีที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 60 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตอนที่ 3) เปนการแสดงความคิดเห็นดวยการระบุช่ือของผูนําทางการทหาร (ทหารชั้นยศนายพลขึ้นไป) ที่มีบทบาทในการ
สรางความสมานฉันทของคนในชาติ ในชวงหลังการปฏิวัติ  19 กันยายน 2549 ทั้งที่อยูในราชการ และเกษียณอายุราชการ
ไปแลว และแบบสัมภาษณ (Question Interview) 

การวิเคราะหขอมูลและจําแนกผลการศึกษาวิจัยเปน 7 ตอน ตอนที่ 1) การวิเคราะหบทบาทของผูนําทาง
การทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติ ในชวงปงบประมาณ 2553-2554 โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
( Descriptive Analysis)  ตอนที่ 2) การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยการนําเสนอในรูปแบบคาความถี่  (Frequency Distribution) 
และรอยละ (Percentage) ตอนที่ 3) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการทหารใน

การสรางความสมานฉันทของคนในชาติ โดยใชรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( )  คาฐานนิยม (Mode) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ตอนที่ 4) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน ตอ
บทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติโดยใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ t – test ตอนที่ 5) 
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน ตอบทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติ โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F – test (One -  way ANOVA) ตอนที่ 6) การวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามในการระบุช่ือของผูนําทางการทหาร (ทหารชั้นยศ นายพลขึ้นไป) ที่มีบทบาทในการสรางความ
สมานฉันทของคนในชาติ ในชวงหลังการปฏิวัติ 19 กันยายน 2549 ทั้งที่อยูในราชการ และเกษียณอายุราชการไปแลวโดย
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ใชคาความถี่  (Frequency Distribution) และใชคารอยละ (%) และตอนที่ 7)  การวิเคราะหการสัมภาษณผูนําทางการทหาร
โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) 

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิเคราะหและการอภิปราย 

สรุปลักษณะทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.7  มีอายุ 31 – 45  ป 
คิดเปนรอยละ 42.2 มีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 50.2 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 50.2 เปน
ขาราชการคิดเปนรอยละ 35.4 และมีรายไดตอเดือนระหวาง 15,000 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.8  

ผลการวิจัยสรุปไดวา ปงบประมาณ 2553 ผูนําทางการทหารมีการดําเนินการดานการแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแยงรวมกัน ดวยบทบาทการแสดงทาทีที่ชัดเจน ป 2554 มีการดําเนินการดานการสนับสนุนการสรางความปรองดองดวย
กลไกและเครื่องมือที่มีอยูดวยบทบาทการสรางความสัมพันธอันดีกับทุกฝายในสังคมไทย และบทบาทการมีสวนรวม 
นอกจากนี้ยังสรุปไดวาสื่อใหความสําคัญกับการสัมภาษณของผูนํามากกวาผลการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร  

 จากแบบสอบถามสรุปไดวาประชาชนเห็นดวยมากตอบทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความ
สมานฉันทของคนในชาติทั้งในภาพรวมและรายดาน เห็นดวยมากที่สุดกับบทบาทดานการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ทหารกับประชาชน และเห็นดวยนอยที่สุดกับบทบาทในการใชกําลัง โดยที่ 1) เพศไมมีผลตอความคิดเห็น  2) อายุที่
แตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการปลูกจิตสํานึกในเรื่องอุดมการณประชาธิปไตย  3)สถานภาพการสมรส
แตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการทําใหทุกฝายในสังคมไทยเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยง 4)ระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันในดานการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางทหารกับประชาชน 5) 
อาชีพที่แตกตางกันมีความคิดเห็นที่แตกตางกันทั้งในภาพรวม และรายดาน 6) รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันในภาพรวม และในรายดาน จํานวน 3 ดาน คือ ดานการทําใหทุกฝายในสังคมไทยเขาใจถึงสาเหตุของความ
ขัดแยง, ดานการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางทหารกับประชาชน และดานการปลูกจิตสํานึกในเรื่องอุดมการณ
ประชาธิปไตย 

  จากการศึกษาสามารถสรุปบทบาทของผูนําทางการทหารในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติไดวา “ผูนํา
ทางการทหารควรมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันทดวยการแสดงสิ่งที่เปนจุดเดนขององคกร ไดแก ความมีวินัย  การ
เปนหนึ่งเดียวกัน การยึดมั่นในหนาที่ตามกรอบของกฎหมาย เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับสังคม เนนการสรางความปรองดอง 
และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางทหารกับประชาชนโดยยึดผลประโยชนของชาติเปนหลัก การจัดกิจกรรมการปลูก
จิตสํานึกในเรื่องอุดมการณประชาธิปไตยควรเริ่มจากกําลังพล และหนวยงานการศึกษาของกองทัพ เพิ่มเติมในสวนของ
ความเอื้ออาทร การรักษากฎ ระเบียบ การบังคับใชกฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ผูนําทางการทหารควรเปนตัวอยาง
ที่ดี มีความเปนกลาง และใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธผลงานผานสื่อ” 
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ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ)  ในจังหวัดปทุมธาน ี
SERVICE SELECTION ATTITUDE TOWARDS ENTERTAINMENT PLACES (CAFÉ)    

 IN PATHUMTHANI PROVINCE 
 

กัญญาณัฐ อินอยู1  ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล2 
1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาภาวะผูนําทางสังคม  ธุรกิจ และการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 

2อาจารยประจํา  สาขาวิชาภาวะผูนําทางสังคม  ธุรกิจ และการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ของผูบริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี  และเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี  จําแนกตาม
ปจจยัสวนบุคคล  กลุมตัวอยาง เปนผูที่มาใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี  จํานวน 375 คน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น .944  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบคาที  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และทดสอบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) พบวา สาเหตุที่มาเที่ยวสถานบริการ (คาเฟ) คือ 
สังสรรคในกลุมผูรวมงาน  คาใชจายในการใชบริการระหวาง 2,001-3,000 บาท  มีเพื่อนรวมงานที่รวมไปใชบริการสถาน
บริการ (คาเฟ)  และไปใชบริการสถานบันเทิง (คาเฟ) วันหยุด (เสาร-อาทิตย)  ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ 
(คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยูในระดับมาก และอยูในระดับมากทุกรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ ดานสินคาและบริการ  ดานสถานที่  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานราคา  ดานบุคลากรผูใหบริการ  ดาน
กระบวนการใหบริการ  และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  การเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ 
(คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  พบวา ภาพรวม  ผูบริโภคที่เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ตางกัน มี
ทัศนคติในการเลือกใชบริการไมแตกตางกัน ผูบริโภคที่ประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน 
ภาพรวม มีทัศนคติในการเลือกใชบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

 
คําสําคัญ :  ทัศนคติ,  การเลือกใชบริการ,  สถานบริการ (คาเฟ),  จังหวัดปทุมธานี 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to study the attitude to the service selection of the entertainment places (café) 

in Pathumthani Province, and to compare the attitude by personnel factors. The population sample amount of 375 persons 
who had been using the service was used. The questionnaire, with 0.944 reliability, was the instrument for this research. 
The data was analyzed using basic statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, the one-
way analysis of variance, and the Scheffe’ test. 
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The results show that; the behavior in using service entertainment places (café) was to associate in colleague 
group, the expenses in using the services range between 2,001-3,000 baht. There are colleagues who share to use the 
services during the holidays (Saturday and Sunday).  The attitude of service selection of the entertainment places (café) in 
Pathumthani Province was found to be at high level, both in the overall and in each items, arranging by the average as 
follows; product and service, place, physical character, price, person, process and promotion. The attitude of the service 
selection compared by personnel factors of genders, age, and marriage status had not difference in overall, however, the 
consumer which difference occupation, education level, incomes had a difference attitude  of service selection in overall, 
at .01 significant statistics. 

 
KEYWORDS : ADTTITUDE, SERVICE SELECTION, ENTERTAINMENT PLACES (CAFÉ), PATHUMTHANI 

PROVINCE 
 
1.  บทนํา 

ธุรกิจการใหบริการ เปนธุรกิจที่ชวยสรางรายไดใหกับประชาชนชาวไทยเปนอยางดี  ในประเทศไทยธุรกิจบริการมีอยู
หลายประเภท  ไดแก  ธุรกิจการทองเที่ยว  ธุรกิจรานอาหาร  และธุรกิจบริการสถานบันเทิง  เปนตน  ซึ่ง มาสโลว  
(Maslow,  2010 : 1) ไดศึกษาพบวา ความตองการใชบริการสถานบันเทิงของผูบริโภคมาจากความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยที่ตองการการพักผอนซึ่งอยูในลําดับแรกของความตองการทางดานรางกาย (Physiological Need) เปนความตองการ
ขั้นพื้นฐานเพื่อความอยูรอด  เชน  ความตองการอาหาร  น้ํา  อากาศ  การพักผอน  การพนสภาพความเจ็บปวด  รวมถึงความ
ตองการทางเพศ  เปนตน  ซึ่งอาจใชบริการจากสถานบันเทิงเพื่อการพักผอน  เพื่อการสังคม  เปนสวนหนึ่งของความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ดังที่ทฤษฎีไดกลาวไววา  มนุษยหรือประชากรผูมีรายได  สวนใหญใชบริการเพื่อเปนการ
พักผอนอนัเนื่องมาจากความเหนื่อยลาในการทํางาน  หรือมีการนัดหมายเพื่อพบปะสังสรรคที่สถานบันเทิง  หรือการพบปะ
จากสาระโอกาสพิเศษตามเทศกาลตางๆ  ทําใหธุรกิจการใหบริการมีผูมาใชบริการ  มีรายไดและเติบโตอยางตอเนื่อง  (นล  
พลเชียงสา,  2550 : 2) 

ปจจุบันถือวาเปนยุคทองของการบริการเพราะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว และการ
ประกอบธุรกิจสถานบริการ เปนรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมแพรหลายจากผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งธุรกิจสถานบริการใน
ปจจุบันมีหลายประเภทหลายรูปแบบ เชน สถานบริการเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  สถานบริการนวดแผนโบราณ  สถาน
บริการเสริมความงาม รวมถึงสถานบริการที่มีการแสดงดนตรี  เชน  ดิสโกเธค  คาราโอเกะ ผับ  หรือ คาเฟ โดยมีรูปแบบการ
ใหบริการความบันเทิงความสนุกสนานจากเสียงเพลงใหกับผูบริโภคหลากหลายกลุม เชน กลุมเพื่อน  กลุมนักธุรกิจ  
สมาชิกในครอบครัว  และใหความบันเทิงไดหลายโอกาส  ซึ่งในสถานการณปจจุบันธุรกิจสถานบันเทิงมีการแขงขันที่
รุนแรง ผูประกอบการตองปรับตัว และสรางกลยุทธตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ การสรางกลยุทธของผูประกอบการจะตองสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด
เพื่อดึงดูดความพึงพอใจสูงสุดที่จะตามมา  ในขณะที่ธุรกิจสถานบันเทิงมีแนวโนมที่จะสามารถทํากําไรได (นล  พลเชียงสา,  
2550 : 2)    

จังหวัดปทุมธานี เดิมเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ โดยมีพ้ืนที่การเกษตรถึง 506,678 ไรหรือ
รอยละ 53.03 ของพื้นที่จังหวัด (สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2546) ในปจจุบันจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม
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สําคัญของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยูทั้งจังหวัด  โดยผลิตภัณฑมวลรวมเกือบรอยละ 70 ของจังหวัดมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีจํานวนประชาชนเขามาทํางานใน
จังหวัดปทุมธานีจํานวนมาก มีประชากรวัยแรงงานมากถึง 477,457 คน ภาวการณทํางานของประชากรในจังหวัดปทุมธานี
แยกออกไดเปนผูมีงานทําในภาคการเกษตร 32,828 คนหรือรอยละ 6.98 และผูมีงานทํานอกภาคการเกษตรจํานวน 437,414 
คนหรือรอยละ 93.02 โดยกลุมผูทํางานนอกภาคการเกษตรจะทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดมีจํานวน 
186,246 คน รอยละ 40.86 ของผูมีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีก การบริการ มีจํานวน 81,098 คน 
รอยละ 17.79 โดยจังหวัดปทุมธานีมีผูวางงานประมาณ 7,215 คน รอยละ 0.92 ของประชากรทั้งหมด (สภาพทั่วไปของ
จังหวัดปทุมธานี, 2555)   

นอกจากนี้จังหวัดปทุมธานียังเปนที่ต้ังของสถานที่ราชการ  สถานศึกษา  หางสรรพสินคา  โรงงานอุตสาหกรรม  
หมูบานจัดสรร โรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน สถานบริการและสถานบันเทิง เชน รานอาหารที่มีการแสดงดนตรี 
ดิสโกเธค คาราโอเกะ และคาเฟ ซึ่งสถานบริการดังกลาวไดมีการแขงขันทั้งในดานสินคาและบริการเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของลูกคา จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิง เปนคาเฟในจังหวัดปทุมธานี จึงมีความสนใจศึกษาทัศนคติ
ในการเลือกใชบริการคาเฟของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี  ทั้งนี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการพัฒนาสถาน
ประกอบการของตนเองใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป        

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 
 
3.  ขั้นตอนการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากร คือ ผูบริโภคที่มาใชบริหารสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี  
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่มาใชบริหารสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 375 คนใชการกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน และใชการสุมแบบสะดวก  โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ (กัลยา  วาณิชยบัญชา,  
2546 : 26) 

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 
ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มาใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) และพฤติกรรมการใชบริการสถาน

บริการ (คาเฟ)   
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี ไดแก  ดานสินคาและบริการ  

ดานราคา  ดานสถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานบุคลากรผูใหบริการ และดาน
กระบวนการใหบริการ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

พฤติกรรมการใชบริการสถานบริการ 
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สวนที่ 2 ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี แบงออกเปน  7  ดาน คือ ดานสินคา
และบริการ  ดานราคา  ดานสถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานบุคลากรผูใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหบริการ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับนํามาพัฒนามีลักษณะเปนคําถามปลายเปดสําหรับใหผูตอบแบบสอบถามเติม
ขอเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมขอมูล กับผูที่มาใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี ไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
จํานวน 375 ฉบับ  จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช ประกอบดวย  คาความถี่  คา
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบคาที (t-test)  ทดสอบคาเอฟ (F-test) และทดสอบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ 
(Scheffe’ Method) 

 
4.  ผลการวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 41-50 ป  สถานภาพสมรส  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว  

การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท  พฤติกรรมการใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) พบวา สวน
ใหญมีสาเหตุที่มาเที่ยวสถานบริการ (คาเฟ) คือ สังสรรคในกลุมผูรวมงาน  คาใชจายในการใชบริการระหวาง 2,001-3,000 
บาท  มีเพื่อนรวมงานที่รวมไปใชบริการสถานบริการ (คาเฟ)  และไปใชบริการสถานบันเทิง (คาเฟ) วันหยุด (เสาร-อาทิตย) 

ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน อยูในระดับมากทุกรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานสินคาและบริการ  ดานสถานที่  ดาน
ลักษณะทางกายภาพ  ดานราคา  ดานบุคลากรผูใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานการสงเสริมการตลาด 
ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี  พบวา ภาพรวม  ผูตอบ
แบบสอบถามที่เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการไมแตกตางกัน สําหรับ ผูตอบ
แบบสอบถามที่ประกอบอาชีพ  ระดับการศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเปนรายดาน มีดังนี้ 

ดานสินคาและบริการ  ดานราคา  และดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามที่อาชีพ  ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สําหรับ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการไมแตกตางกัน 

ดานสถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามที่อาชีพ  และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามที่เพศ  อายุ  สถานภาพ และระดับการศึกษา ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ไม
แตกตางกัน 

ดานบุคลากรผูใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามที่อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริการ
สถานบริการ (คาเฟ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษา ตางกัน มี
ทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามที่เพศ  อายุ และสถานภาพ ตางกันมีทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง มีดังนี้ 
ดานสินคาและบริการ  ควรตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่ไวบริการลูกคาใหมีความสดใหม  ควรติดตามการใหบริการ

ของพนักงาน  ควรรักษารสชาติอาหาร  ควรใหความสําคัญกับความสะอาด สด ใหมของอาหาร  ผูประกอบการควร
ตรวจสอบปริมาณสินคาอยูเสมอ  ควรมีเมนูอาหารที่หลากหลาย  ควรตรวจสอบความสะอาดของภาชนะใสอาหาร เชน จาน  
ชาม  ชอนสอม แกวน้ํา 

ดานสถานที่  ควรรักษาความสะอาดของรานทั้งราน ไมใหมีกลิ่นอับ  หรือมีสัตวที่เปนอันตรายแอบอยูตามที่ตางๆ  
ควรจัดหาสถานที่จอดรถสําหรับลูกคาอยางพอเพียงและปลอดภัย     

ดานการสงเสริมการตลาด  ควรจัดรายการสงเสริมการขายบอยๆ เชน การใหบริการดูกีฬาในราน  การแสดงตลก  การ
เชิญนักรองที่มีช่ือเสียง  ควรมีบัตรสมาชิกใหลูกคาสมัครโดยไมคิดมูลคา  ควรมีกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพกับลูกคาใน
เทศกาลพิเศษ 

ดานลักษณะทางกายภาพ  ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดราน และรูปแบบการจัดรานควรใหความสําคัญกับความ
สะอาดรมรื่นและเปนธรรมชาติ  ปายช่ือรานควรมีความเดนชัดสังเกตงาย และควรสรางเอกลักษณรานที่ลูกคาจําไดงาย 

ดานบุคลากรผูใหบริการ ควรใหพนักงานแตงกายที่สุภาพหรือมีเครื่องแบบสําหรับพนักงาน เชน พนักงานเสิรฟ  
พนักงานรับรถ  พนักงานประกอบอาหาร 

ดานกระบวนการใหบริการ ควรใหความสําคัญกับความรวดเร็วในการใหบริการ  ความสุภาพเรียบรอยของพนักงาน 
 
5. อภิปรายผล 
ระดับทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยูในระดับมาก  เรียง

ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานสินคาและบริการ  ดานสถานที่  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานราคา  ดาน
บุคลากรผูใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานการสงเสริมการตลาด  ตามลําดับ  ทั้งนี้เปนเพราะ  การดําเนิน
ธุรกิจผูประกอบการจะตองใหความสําคัญกับองคประกอบทางธุรกิจ ไดแก  สินคาและบริการ  ราคา  ทําเลที่ต้ัง  การ
สงเสริมการตลาด  นอกจากนี้ตองสรางภาพลักษณของราน  มีพนักงานที่ใหบริการ และมีขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว
และถูกตอง ทันสมัย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองมีการผสมผสานกันอยางเหมาะสม โดยเฉพาะธุรกิจประเภทสถานบริการที่มีการ
ใหบริการเกี่ยวกับอาหารซึ่งผูประกอบการจะตองมีการคัดสรรสิ่งที่ดี มีคุณภาพและมีการใหบริการที่สรางความประทับใจผู
ที่มีใชบริการ ดังที่ พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2548 : 130) กลาววา ธุรกิจที่เปนลูกผสมของผลิตภัณฑและบริการ ในกรณีของ
ธุรกิจภัตตาคาร ถึงแมวาผลิตภัณฑหลักที่ขายคือ อาหาร แตการใหบริการมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกัน เพราะลูกคาที่ไปใช
บริการภัตตาคาร ตองการอาหารอรอย และบริการที่ดี ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดนุ  สถิตเมธากุล 
(2550 : 50) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสถานบันเทิงในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
มาริสา  โนนศรีชัย (2548 : 63-64) ศึกษาเรื่อง การศึกษาขอมูลทางการตลาดในการใชบริการสถานบันเทิงคาราโอเกะของ
โรงแรมโซฟเทลราชา ออคิด ขอนแกน พบวา ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานคุณภาพการบริการ มีความสําคัญมากตอการใชบริการสถานบันเทิงคาราโอเกะของโรงแรมโซฟเทล 
ราชาออคิด ขอนแกน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญพร  จันทรหนู  (2552 : 103-105) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ
การใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานี พบวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มี
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ตอสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี ดานสินคาและบริการ  ดานราคา  ดานสถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานลักษณะ
ทางกายภาพ  ดานบุคลากรผูใหบริการ  และดานกระบวนการ อยูในระดับมากทุกดาน 

ดานสินคาและบริการ อยูในระดับมากทุกขอ โดยใหความสําคัญกับรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม และความ
หลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม เปนเพราะ สถานบันเทิง (คาเฟ) มีการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รสชาติอาหารที่
อรอย  สะอาด และมีใหเลือกหลายชนิด จึงเปนสิ่งที่สามารถดึงดูดลูกคาได  สอดคลองกับแนวคิดของ พิษณุ  จงสถิตวัฒนา 
(2548 : 130) กลาววา ลูกผสมของผลิตภัณฑและบริการ ในกรณีธุรกิจภัตตาคาร แมวาผลิตภัณฑหลักที่ขายคือ อาหาร และ
กระบวนการ การใหบริการมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกัน เพราะลูกคาที่ไปใชบริการภัตตาคาร ตองการอาหารอรอย และ
บริการที่ดี 

ดานราคา อยูในระดับมากทุกขอ ใหความสําคัญอันดับแรกเรื่อง ราคาอาหารเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ รองลงมา 
เมนูอาหารบอกราคาสินคาชัดเจน ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (เหลา เบียร ค็อกเทล)  สามารถชําระคาบริการไดทั้งบัตร
เครดิตและเงินสด  ราคามิกเซอร (น้ําแข็ง  น้ําดื่ม  โซดา  และน้ําอัดลม)  ราคาคาหองปรับอากาศ  และราคาคาบริการพิเศษ 
ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาเปนสิ่งที่ผูบริโภคจะนํามาพิจารณาวาเงินที่ตองจายมีความคุมคากับคุณภาพของสินคาและบริการที่จะ
ไดรับ และเปนราคาที่ผูบริโภคยอมรับได โดยราคาตองไมสูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ดังที่ คอตเลอร 
(Kotler, 2000 : 98) กลาววา ราคา เปนสิ่งที่บุคคลจายสําหรับสิ่งที่ไดมาซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตราลักษณะความ
แตกตางของผลิตภัณฑ และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ทําใหเกิดมูลคา (Value) ในตัว
สินคาผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมูลคามากเกินกวาราคาสินคา สอดคลองกับเจโรเม แมคคาที (Jerome 
McCarthy. 1990 : 233-235) ที่กลาววา ราคาเปนคุณคาผลิตภัณฑในรูปคัวเงิน ที่ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
ผลิตภัณฑกับราคา ถาผลิตภัณฑคุณคาสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซื้อ 

ดานสถานที่ อยูในระดับมากทุกขอ ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  ที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง  รองลงมา มีปายช่ือราน
ชัดเจนสังเกตงาย  อยูใกลที่พักอาศัย  ที่ต้ังรานหางาย  สถานที่จอดรถเพียงพอ  อยูใกลแหลงชุมชน และที่ต้ังรานมีรถประจํา
ทางผาน  ทั้งนี้เปนเพราะ สถานที่ต้ังของรานเปนที่จัดจําหนายสินคา ตองสะดวกในการเดินทาง และหางาย ซึ่ง คอตเลอร 
(Kotler, 2000 : 98) กลาววา การจัดจําหนายเปนกลยุทธสําคัญที่ชวยใหลูกคาเลือกสินคาไดสะดวก โดยการจัดจําหนายนั้น
ประกอบดวย ชองทาง  พ้ืนที่  ทําเลที่ต้ัง  คลังสินคา และการขนสง 

ดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมากทุกขอ ใหความสําคัญอันดับแรกเรื่อง การจัดแสดงของนักรองนักดนตรีที่
มีช่ือเสียง  รองลงมา บริการจองลวงหนาทางโทรศัพท  การลดราคาในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน วันปใหม วันสงกรานต  การ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน ใบปลิว  โปสเตอร หนังสือพิมพทองถิ่นคัดเอาท  ปายผา วิทยุกระจายเสียง  การสมัครเปนสมาชิก
เพื่อไดรับสิทธิพิเศษตางๆ  มีบัตรลดราคาแจกลูกคาประจํา  การสะสมยอดเพื่อแลกของรางวัล  และการชิงโชค ชิงรางวัล 
ทั้งนี้เปนเพราะ การจัดกิจกรรมพิเศษเปนสิ่งจูงใจลูกคา  ดังที่ พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2548 : 133-134)  และ ยุพาวรรณ  วรรณ
วาณิชย (2548 : 13) กลาววา กลยุทธทางการตลาดบริการ ตองมีการเสนอบริการที่แตกตาง  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
บริการ ซึ่ง เจโรเม แมคคาที (Jerome McCarthy. 1990 : 233-235)  กลาววา การสงเสริมการตลาดเปนการสื่อสารระหวาง
ผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การสงเสริมการตลาด ประกอบดวย  การโฆษณา  การขายโดยใช
พนักงานขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ รวมถึงกิจกรรมการสงเสริมการขาย   

ดานลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมากทุกขอ  ใหความสําคัญอันดับแรกเรื่อง ช่ือและสัญลักษณของรานจํางาย  
รองลงมา เปดบริการมานาน  การตกแตงภายในรานเนนธรรมชาติ รมรื่น สวยงาม การตกแตงภายนอกรมรื่นสวยงามดูดี  
ภายในรานกวางขวาง แบงเปนสัดสวน ไมอึดอัด  มีที่นั่งเพียงพอ  ความสะอาดของราน  และหองน้ําสะอาด  ทั้งนี้เปนเพราะ 
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ลักษณะทางกายภาพเปนสวนประกอบทางกายภาพของสถานบันเทิง (คาเฟ) ที่ผูบริโภคมองเห็น เชน การตบแตงบรรยากาศ
ของราน  สภาพแวดลอมของราน (Jerome McCarthy. 1990 : 233-235) 

ดานบุคลากรผูใหบริการ อยูในระดับมากทุกขอ  ใหความสําคัญอันดับแรกคือ พนักงานใหการตอนรับดวยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี  รองลงมา ใหบริการที่รวดเร็วและถูกตอง  พนักงานสามารถแนะนําอาหารและเครื่องดื่มไดเปนอยางดี  มีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ  มีพนักงานไวบริการอยางเพียงพอ  การดูแลเอาใจใสลูกคาทุกคนเทาเทียมกัน  และพนักงาน
มีความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา  ทั้งนี้เปนเพราะ บุคลากรที่ใหบริการหรือพนักงานเปนผูที่มีบทบาทในการ
ใหบริการจึงตองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับลูกคา มีความกระตือรือรน ดูแลเอาใจใสลูกคาทุกคน เปนตน  ดังที่ เจโรเม แมคคาที 
(Jerome McCarthy. 1990 : 233-235)  กลาววา บทบาทของบุคลากรสําหรับธุรกิจบริการ  ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาที่
ผลิตบริการแลว  ยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑไปพรอมๆ กัน  ดวยการสรางความสัมพันธกับลูกคามีความจําเปนอยางมาก
สําหรับการบริการ 

ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมากทุกขอ ใหความสําคัญอันดับแรกคือ การทักทายและตอนรับเมื่อลูกคาเขามา
ในราน  รองลงมา เปดใหบริการตรงตามเวลาที่กําหนดทุกวัน  มีระบบการใหบริการที่ประสานงานกันเปนอยางดี  ระบบการ
บริการคิดเงินถูกตองและรวดเร็ว  อาหารและเครื่องดื่มที่ลูกคาไดรับถูกตองและรวดเร็ว  รูจักการสอบถามความพึงพอใจ
และความตองการของลูกคา และใหบริการลูกคาทุกคนดวยความเสมอภาค ทั้งนี้เปนเพราะสถานบันเทิง (คาเฟ) เปนสถาน
ประกอบการประเภทการใหบริการ กระบวนการใหบริการจึงเริ่มจากการใหการตอนรับลูกคาที่เขามาใชบริการ และเห็นสิ่ง
แรกที่ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ  มีการใหบริการที่ตรงเวลา  ดังที่ วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2539 : 11-12) ที่กลาววา 
ลักษณะการบริการที่ดี ประกอบดวย ความยิ้มแยม ใหความสําคัญกับความยุงยากของลูกคา  ตอบสนองความประสงคของ
ลูกคาอยางรวดเร็ว  ใหเกียรติลูกคา  ใหบริการดวยความสมัครใจและเต็มใจใหบริการ  รักษาภาพพจนขององคกร  มี
กิริยามารยาทออนโยน สุภาพและมีมารยาทดี มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนในการใหบริการ 

การเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามที่เพศ  
อายุ  สถานภาพสมรส ตางกัน  มีทัศนคติในการเลือกใชบริการไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะ สถาบันบริการ (คาเฟ) ใน
จังหวัดปทุมธานี มีรูปแบบการใหบริการที่เหมือนกัน คือ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีนักรองทั้งชายและหญิง มาขับ
กลอมเสียงเพลง เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วุฒิ  ปยาโยค  (2551 : 75-76) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาที่มาใชบริการสถานบันเทิงในเขตอําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา ลูกคาที่มาใชบริการ
สถานบันเทิงที่มีเพศ อายุ และสถานภาพ ตางกัน มีระดับการตัดสินใจใชบริการสถานบันเทิงไมแตกตางกัน  สําหรับลูกคา
ที่มาใชบริการสถานบันเทิงที่มีอาชีพ และที่พักอาศัยตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานบันเทิงแตกตาง
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพ  ระดับ
การศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน  มีทัศนคติในการเลือกใชบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ทั้งนี้เปน
เพราะ บางกลุมอาจมองวาสถานบริการมีการใหบริการที่ตองปรับปรุง  เชน  รสชาติของอาหาร  อาหารและเครื่องดื่มมีราคา
แพง  สถานที่จอดรถไมเพียงพอ การบริการที่ลาชา  พนักงานไมสุภาพ  มีการตบแตงสถานที่ที่แตกตางกันออกไปตาม 
ความชอบของเจาของกิจการ เปนตน และสอดคลองกับ  ธัญพร  จันทรหนู  (2552 : 103-105) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอ
การใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานี พบวา ผูใชบริการที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพการสมรส  อาชีพ  รายไดตอเดือน และแหลงที่พักอาศัย ตางกัน   มีความพึงพอใจแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ระดับมากทุกดาน  ดังนั้นเพื่อ
การเปนผูนําทางธุรกิจสําหรับผูประกอบธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช  
ดังตอไปนี้ 

6.1.1  ดานสินคาและบริการ   ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ) ควรใหความสําคัญกับเรื่องอาหารและ
เครื่องดื่ม  ใหความสําคัญกับคุณภาพของอาหารทั้งรสชาติ  ความหลากหลาย  ความสะอาดของอาหาร  มีการจําหนาย
เครื่องดื่มหลายประเภท รวมถึงภาชนะที่ใสอาหาร  รวมทั้งใหความสําคัญกับการใหบริการลูกคาทุกคนดวยความเต็มใจ 

6.1.2  ดานราคา  ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ) ควรมีการกําหนดราคาสินคาและบริการที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ  คิดคาบริการที่ถูกตองตามราคาที่กําหนด  มีการแสดงรายการคาบริการที่ชัดเจน  ไมคิดคาบริการพิเศษ เชน 
คาบริการในวันสําคัญตามเทศกาล 

6.1.3  ดานสถานที่  ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ) ควรพิจารณาสถานที่ที่ต้ังของรายที่สะดวกตอการ
เดินทาง  หางาย  ติดปายช่ือรานชัดเจนและสังเกตงาย 

6.1.4  ดานการสงเสริมการตลาด  ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ) ควรมีการจัดรายการสงเสริมการตลาด 
เชน การเชิญนักรองนักดนตรีที่มีช่ือเสียงมาแสดงที่ราน  ใหลูกคาจองลวงหนาทางโทรศัพท  รวมถึงมีการลดราคาคาบริการ
ในโอกาสพิเศษตางๆ  

6.1.5  ดานลักษณะทางกายภาพ  ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ)  ควรมีการปรับเปลี่ยนตกแตงรานเพื่อ
สรางบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสวยงาม รมรื่น กวางขวาง และแบงเปนสัดสวน 

6.1.6  ดานบุคลากรผูใหบริการ  ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ) ควรอบรมพนักงานทุกคนใหการ
ตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใหบริการที่รวดเร็วและถูกตอง  และสามารถแนะนําอาหารและเครื่องดื่มไดเปนอยางดี  พรอม
ทั้งใหการดูแลเอาใจใสลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

6.1.7  ดานกระบวนการใหบริการ  ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการ (คาเฟ)  ควรใหพนักงานตอนรับให
ความสําคัญกับการทักทายและตอนรับเมื่อลูกคาทุกคนที่เขามาใชบริการดวยความกระตือรือรน  รวดเร็ว  สุภาพและเต็มใจ  
เปดบริการตรงตามเวลา  มีระบบการใหบริการแบบประสานงานกันทุกแผนกเปนอยางดี 

 
6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

6.2.1  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) ในจังหวัดปทุมธานี 
เทานั้น  ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรขยายขอบเขตการวิจยัใหกวางออกไปยังกลุมทางสังคมอื่นๆ  เชน  จังหวัดนนทบุรี          

6.2.2  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการ (คาเฟ) เทานั้น  ดังนั้นการวิจัย
ครั้งตอไปควรมีการศึกษาทัศนคติในการเลือกใชบริการสถานบริการโดยไมจํากัดประเภท เชน รานอาหาร  คาราโอเกะ  ดิส
โกเทค  

6.2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการของสถานบริการประเภทตางๆ เพื่อนําแนวทางในการใหบริการ
มาปรับปรุงและประยุกตใช ตลอดจนกําหนดรูปแบบการใหบริการที่แปลกใหมขึ้น 

 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1031 

เอกสารอางอิง 
กัลยา  วาณิชยบัญชา.  การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2546.   
ดนุ  สถิตเมธากุล.  “ปจจัยสวนประสมตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชสถานบันเทิงในอําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงใหม.”  รายงานการวิจัยในวิชา การศึกษาคนควาอิสระ, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2550. 

ธัญพร  จันทรหนู.  “ความพึงพอใจตอการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานี.”  
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
มหาวิทยาลัยรังสิต,  2552.   

นล  พลเชียงสา.  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี.”  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี,  2550. 

พิษณุ  จงสถิตวัฒนา.  การบริหารการตลาด : การวิเคราะห กลยุทธ และการตัดสินใจ.  พิมพครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2548. 

มาริสา  โนนศรีชัย.  “การศึกษาขอมูลทางการตลาดในการใชบริการสถานบันเทิงคาราโอเกะของโรงแรมโซฟเทลราชา ออ
คิด ขอนแกน.”  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2548. 

ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย.  การตลาดบริการ.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2548. 
วุฒิ  ปยาโยค.  “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาที่มาใชบริการสถานบันเทิงในเขตอําเภออุทัย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.”  รายงานการวิจัยในวิชา การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขา
บริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  2551. 

วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน.  คุณภาพในงานบริการ.  กรุงเทพมหานคร :  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน),  2539.   
“สภาพทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี.”  [ออนไลน].   เขาถึงไดจาก : http://www.pathumthanim-society.com/ 

index.php?mo=10&art=41914673, 2555 
Jerome McCarthy. Basic Marketing.  10 th ed.  Illinois : Richard D.Irwin., 1990.   
Kotler, P.  Marketing Management.  Upper Saddle River, NJ : Pearson Education,  2000.   

Maslow, Abraham.  Maslow’s Hierarchy of Need.  [online].  Available from : http://www.accel-
team.com/maslow_/maslow_nds_20.html, 2010. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1032 

คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในชมุชนตาํบลคลองตะเคียน 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

QUALITY OF LIFE  OF  MUSLIM WOMEN IN TAMBON  KLONG TAKIAN COMMUNITY,  
PHRANAKHORN SRI-AYUTTHAYA DISTRICT,  AYUTTHAYA PROVINCE 

 

วาที่รอยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย  รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
ผศ.ดร.อาแว มะแส และ รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค   1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในชุมชนตําบลคลองตะเคียนอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญบางประการที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตสตรี
มุสลิมในชุมชนตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางสตรี
มุสลิมในชุมชนตําบลคลองตะเคียน ในชวงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553  ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)   จํานวน  400 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  การ
แจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พอยทไบซีเรียล และการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Multiple Regression  Analysis) และใชวิธีการเลือกตัวแปร
อิสระเขาสูสมการดวยวิธี Stepwise 

กลุมตัวอยางประมาณหนึ่งในสี่มีอายุระหวาง 21-30 ป เกือบครึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรสแลว (รอยละ 44.3) และมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 35.8) มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาเทากันกับอาชีพรับจางทั่วไปหรือพนักงานโรงงาน 
(รอยละ 29.3) มีรายไดตอเดือนระหวาง 8,000-15,000 บาท (รอยละ 27.8) มากกวาครึ่งมีความรูและศึกษาศาสนาอิสลาม 
(รอยละ78) มีสภาพที่อยูอาศัยมั่นคงมาก (รอยละ 50.5)  และอยูในขนาดครัวเรือนขนาดกลาง (รอยละ 42)     

คุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมโดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับต่ําโดยดานความสัมพันธทางสังคมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
อยูในระดับปานกลาง   รองลงมาคือ ดานรางกายและดานโภชนาการและสุขภาพ   สวนคาเฉลี่ยในระดับต่ําสุดคือ ดานจิตใจ    

 ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามทั้ง 2   ดานของสตรีมุสลิมในชุมชนตําบลคลองตะเคียนอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูในระดับไมดี  โดยดานการปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ 5  
ประการ อยูในระดับไมดี มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติ 5 ประการ ซึ่งกอ็ยูในระดับไมดีดวย  

 ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามของสตรีมุสลิมกลุมตัวอยาง  พบวา  พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมอิสลามดานการปฏิบัติในโอกาสพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา พฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามดานการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามของสตรีมุสลิมอยูในระดับไมดีทั้งสองดาน   

  การวิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  ปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลาม  ซึ่งเมื่อนํามาหา
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ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิม พบวา สวนใหญยอมรับสมมติฐานที่ทําการศึกษา ยกเวน อายุ อาชีพ และขนาด
ของครัวเรือนที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิม 

 เมื่อใชการวิเคราะหพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) มีเพียงตัวแปรคุณภาพชีวิต 2 ดานคือ 
ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลาม ที่สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.0.001 (Sig t = .00) แสดงวาปจจัยทั้ง 2 ดานนี้อธิบายระดับ
คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมได   รอยละ 29.3 สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมไดดีที่สุด สวนตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล
ที่นํามาวิเคราะหไมมีอิทธิพลตอความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิม 
 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต 

 
Abstract 

 
               This purpose of the survey was twofold 1) to find out the quality of life of Muslim women in  Tambon  

Klong Takian Community, 2) to identify the factors related to their quality of life of Muslim women in Tambon Klong 
Takian Community. A questionnaires was employed to collect the data from 400 Muslim women in Tambon  Klong 
Takian Community,  Phranakhon  Sri-Ayutthaya district, Ayutthaya Province. The samples were selected by using 
accidental sampling Frequency, percentage, mean and standard deviation were used to describe the data. The hypotheses 
were tasted by using Pearson Correlation, Point – Bi-sereals Correlation, and Multiple Regression Analysis. And the 
independent variables were selected by using Stepwise. 

 About one – fourth of the respondents were 21-30 years old. Nearly half  were married (44.3 %) and had a 
bachelor's degree (35.8 %) The number of college students were equal to that of general workers or factory workers (29.3 
% each ). The majority had a monthly income of 8,000 - 15,000 baht (27.8 %), More than half  studied Islam (78 %) and 
ownld a house  (50.5% ) They come from middle – size households (42 %). 

 Overall, quality of life of Muslim women was “low”.  When the individual aspects were considered, social 
relations had the highest mean but the quality of life in this aspect was moderate. This was second by   physical health ,  
nutrition and mental health respectively. 

 To observation of  Islamic  culture,  The Muslim women in the study followed the Islamic culture of a low 
level. Following Islamic culture on special occasions had a higher mean than doing so in daily life. 

 When the factors expected to be related to Muslim women quality of life were study, most personal factors, 
observation of Islamic principles of practice, and observation of Islamic culture were found to have relationship with their 
quality of life. In contrast , age , occupation , and family size had no relationship with their quality of life for Muslim 
women. 

 When Stepwise Multiple Regression was applied , only observation of Islamic principle of practice and 
observation of Islamic culture were found to be able to predict the quality of life for Muslim women at the 0.001 level. 
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Both could account for 29.3% of their quality of life. On the contrast , the personal factors had no impact on the variation 
of their quality of life. 
 
KEYWORD : QUALITY OF LIFE 

 
1. บทนํา 

 มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  การจะพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จและกาวหนาไดนั้น  
ทรัพยากรมนุษยที่มีอยูจะตองเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ  ดังนั้นคุณภาพชีวิตของประชากร  จึงถูกกําหนดใหเปนเปาหมาย
หนึ่งของการพัฒนา  อยางไรก็ตาม การจะเปนผูมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นไมไดพิจารณาแตเพียงความตองการทางกายภาพของ
บุคคลในดานตางๆเทานั้น แตการจะวัดวามีคุณภาพชีวิตที่ดีไดสําหรับผูที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนนั้น ก็นาจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับศาสนาดวย  เพราะชาวมุสลิมไมสามารถแยกศาสนาออกจากการดําเนินชีวิตได  จึงนาจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมอิสลามและการมีวิถีการดําเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามตามที่พระเจากําหนดไวอยางเครงครัด
และเปนบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่สําคัญอยางยิ่งเพราะบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเปนทั้งแนวทางในการดําเนินชีวิต
และยังเปนแนวทางของสังคม  รวมทั้งเปนกลไกทางการปกครองตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ   

ผูศึกษาจึงสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของสตรีซึ่งเปนสวนสําคัญของ
โครงสรางและประชากรของประเทศไทย  จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตสตรีในดานตาง ๆ  
ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและการปกครอง  ยอมสงผลใหการพัฒนาประเทศบังเกิด
ผลอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  การที่จะพัฒนาใหเกิดผลดังกลาวไดยอมตองอาศัยการพัฒนาที่เปนระบบและรวมมือกัน
ดําเนินงานทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรประชาชน  โดยเนนศักยภาพของสตรีเพื่อการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข   ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จะสามารถทราบคุณภาพชีวิตและปจจัยสําคัญบางประการที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตสตรีมุสลิม 

  
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 จากตัวแปรที่ใชในการศึกษาสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) กําหนดใหมีตัวแปร

ปญหา ((Problematic Variable)  แบงไดเปน  3  ประเด็นคือ ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยดานหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลาม  ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลาม  ตัวแปรตามไดแก  คุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิม
ใน 4 ดาน คือ ดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานโภชนาการและสุขภาพ  ดานความสัมพันธทางสังคม   

   กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก   สตรีของแตละครัวเรือนในตําบลคลองตะเคียน   อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกกลุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
400  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  

  การเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  โดยดําเนินการเก็บขอมูลใน 2 สวน
คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไปเก็บมาดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 1-4 ที่ไดสราง
ขึ้น และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  เปนขอมูลจากการคนควาจากเอกสาร  (Documentary data) ผลงานวิจัย
ตางๆ 
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       การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics) เพื่อสรุปสภาพพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลาม 
คุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมทั้ง 4 ดาน ไดแก คาความถี่ (Frequencies)  คารอยละ (Percentage ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation)   คาเฉลี่ย (Mean)  และใชสถิติอนุมาน( Inferential  Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานเพื่อดูระดับ
คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิม เพื่อหาคําตอบใหกับการวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะหความสัมพันธเบื้องตนใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พอยทไบซีเรียล (Point Bi-serial Correlation Coefficient)  การวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression  Analysis) 
เพื่อวิเคราะหความสามารถในการทํานายความผันแปรของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระ และใชวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเขา
สูสมการดวยวิธี Stepwise 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมทั้ง 4 ดาน ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษาออกเปน 5 

สวน ดังนี้ 
1. ปจจัยสวนบุคคลของสตรีมุสลิมกลุมตัวอยาง 

      ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางประมาณหนึ่งในสี่ มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 27.3) สถานภาพสมรส  
พบวา กลุมตัวอยางประมาณสองในหา มีสถานภาพสมรสแลว (รอยละ 44.3) ระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประมาณ
สองในหกมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 35.8) อาชีพ พบวา กลุมตัวอยาง กลุมอาชีพที่มีมาก 2 กลุม คือ อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา (รอยละ 29.3)  และอาชีพรับจางทั่วไป,พนักงานโรงงาน (รอยละ 29.3)รายได พบวา กลุมตัวอยางเกือบ
สองในหา มีรายไดภายในครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน 8,000-15,000 บาท (รอยละ 27.8 ) ความรูศาสนา  พบวา กลุมตัวอยาง
มากกวาครึ่งหนึ่งมีความรูและศึกษาศาสนาอิสลาม (รอยละ 78.0) สภาพที่อยูอาศัย  พบวา กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งมี
สภาพที่อยูอาศัย    มั่นคงมาก (รอยละ50.5) ขนาดครัวเรือน  พบวา กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งมีขนาดครัวเรือน  ขนาดกลาง 
(สมาชิก5 - 6คน) (รอยละ 42.0) 

2. ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามของสตรีมุสลิมกลุมตัวอยาง 
      ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ไดแก ดานความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติ 5 ประการ (รูกน

อสิลาม) และ ดานการปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ 5  ประการ (รูกนอิสลาม) มีจํานวน 11 ขอ เมื่อพิจารณารายดานทั้งสองดาน
พบผลการศึกษาดังนี้ คือ ดานการปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ 5  ประการ (รูกนอิสลาม) มีคาเฉลี่ย 1.543 คะแนน  มีคาเฉลี่ยสูง
กวาดานความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติ 5 ประการ (รูกนอิสลาม) คือมีคาเฉลี่ย 1.474  คะแนน  ระดับความรูความ เขาใจ
และการปฏิบัติอยูในระดับไมดีทั้งสองดาน 

3. ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามของสตรีมุสลิม                   
 ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามสตรีมุสลิมไดแก วัฒนธรรมการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

วัฒนธรรมการปฏิบัติในโอกาสพิเศษ มีจํานวน 26 ขอ โดยแบงระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมอิสลามสตรี
มุสลิมทั้ง 2 ดานเปน 3 ระดับ คือ ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับดี   ระดับปานกลางและระดับไมดี  เมื่อพิจารณาราย
ดานทั้งสองดาน พบผลการศึกษาดังนี้ คือพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมอิสลามดานการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
(13 ขอ) มีคาเฉลี่ย 1.472 คะแนน   พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมอิสลามดานการปฏิบัติในโอกาสพิเศษ (13 ขอ)  
มีคาเฉลี่ย 1.593  คะแนน  ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมอิสลามของสตรีมุสลิมอยูในระดับไมดีทั้งสองดาน 
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           4. คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิม  
  เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมทั้ง 4  ดานพบวา คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับต่ํา 

(มีคาเฉลี่ย 1. 574 คะแนน) โดยดานที่มีคาเฉลี่อยูในระดับปานกลางไดแก ดานความสัมพันธทางสังคม (12 ขอ) (มีคาเฉลี่ย 
1.863 คะแนน) รองลงมาคือดานรางกาย (11 ขอ) (มีคาเฉลี่ย 1. 584 คะแนน)   ดานโภชนาการและสุขภาพ (11 ขอ) (มี
คาเฉลี่ย 1. 571 คะแนน)   และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานจิตใจ (11 ขอ) (มีคาเฉลี่ย 1. 278 คะแนน)   

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
      จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม   และ

ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามกับคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพอยทไบซีเรียล (Point Bi-serial Correlation Coefficient) พบวา  ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตของสตรีมุสลิมโดยรวมในระดับปานกลาง (r= 0.016)  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  จึงแสดงใหเห็นวา
คุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมแตละคน  

   จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามกับคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิม
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยทไบซีเรียล (Point Bi-serial Correlation Coefficient) พบวา   ปจจัยดานหลัก
ปฏิบัติของศาสนาอิสลาม มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมโดยรวมในระดับปานกลาง(r = 0.386**)  อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว     

  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามกับคุณภาพชีวิต
ของสตรีมุสลิมโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยทไบซีเรียล (Point Bi-serial Correlation Coefficient) พบวา   
ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลามมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิม โดยรวมในระดับปาน
กลาง (r =0.458** )  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว    

  จากตัวแปรดานตาง ๆ คือ ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
หลักวัฒนธรรมอิสลามโดยใชการวิเคราะหพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) มีเพียงตัวแปรคุณภาพชีวิต 
2 ดานคือ ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลาม ที่สามารถ
ทํานายคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาปจจัยทั้ง 2 ดานนี้รวมกันสามารถอธิบายระดับคุณภาพ
ชีวิตของสตรีชาวไทยมุสลิมไดรอยละ 29.3 มีสัมประสิทธิ์พยากรณที่ปรับแลว (Adjusted  R²) = .290 สรุปไดวา ปจจัยดาน
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมอิสลาม สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตสตรี
มุสลิมไดดีที่สุด สวนตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลที่นํามาวิเคราะหไมมีอิทธิพลตอความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตสตรี
มุสลิม   

    โดยสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไวคือ   การวิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอ
คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  ปจจัยดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมอิสลาม  ซึ่งเมื่อนํามาหาความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิม พบวา สวน
ใหญยอมรับสมมติฐานที่ทําการศึกษา ยกเวน อายุ อาชีพ และขนาดของครัวเรือนที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ
สตรีมุสลิมจึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว 

 
 สรุปและอภิปรายผล 
    จากการวิเคราะหขอมูลมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดงันี้ 
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 1. คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
 อยูในระดับต่ําทั้ง 4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ   ดานความสัมพันธทางสังคม   รองลงมา คือ ดาน

รางกาย   และดานโภชนาการและสุขภาพ  ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานจิตใจ    
       2. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
       พบวา ตัวแปร สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ   ความรูและการศึกษาทางดานศาสนา

อิสลาม  ลักษณะสภาพที่อยูอาศัย  ความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ (รูกนอิสลาม)   การปฏิบัติ
ตนตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  5 ประการ (รูกนอิสลาม)  วัฒนธรรมการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  วัฒนธรรมการ
ปฏิบัติในโอกาสพิเศษ   และปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม   ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมอิสลามมีอํานาจการทํานายคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมในตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  พบวา ตัวแปร สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ   ความรูและการศึกษาทางดาน
ศาสนาอิสลาม  ลักษณะสภาพที่อยูอาศัย  ความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ (รูกนอิสลาม)   
การปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม   5 ประการ (รูกนอิสลาม)  การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติใน
โอกาสพิเศษ และปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยดานหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม   ปจจัยดานพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมอิสลามมีอํานาจการทํานายคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   สวนตัวแปร อายุ  อาชีพและขนาดของครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตสตรีมุสลิม 
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การตีตราและประสบการณชีวิตของผูสงูอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
STIGMA AND LIVE EXPERIENCES OF AGEING PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS 

 
ศุภลักษณ พลพิทักษ1  ผศ.ดร.เพ็ญจันทร เชอรเรอร2 
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---------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานิยามความหมายของเอดส และประสบการณการตีตราของผูสูงอายุที่
ติดเชื้อเอดส รวมทั้ง วิธีการจัดการการถูกตีตราของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยศึกษาในผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุ
มากกวา 50 ป จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา การใหความหมายของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
ระยะแรกเปนการรับรูกอนติดเชื้อเอชไอวี ระยะที่สองเปนระยะหลังจากติดเชื้อเอชไอวี ระยะที่สามเปนระยะหลังจาก
ปรับตัวเปนผูติดเชื้อเอชไอวี ตัวตนของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีรูสึกวาคุณคาในตนเองลดลง รางกายเสื่อมโทรมลง ตองเปน
ภาระใหผูอื่นและใชชีวิตเสมือนรอคอยความตาย  ในดานการตีตราของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี พบวา เปนการตีตราที่ทับ
ซอน ทั้งจากการเปนผูสูงอายุและจากการเปนผูติดเชื้อเอชไอวี ประสบการณการตีตรานี้เปนการตีตราตนเอง (self stigma) 
และการตีตราจากสังคม (social stigma) สงผลใหถูกแบงแยกกีดกันจากสังคม ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีจึงเลือกที่จะไม
เปดเผยผลเลือดใหสังคมรับรู  หรือเลือกบอกคนในครอบครัว  บางคนแยกตนเองจากสังคม เขาวัดฟงธรรม ประพฤติตนให
เปนประโยชนตอสวนรวม มองวาเอดสกับความตายเปนสิ่งคูกันและถาตายก็ใหตายไปพรอมกับเอดส พยายามชวยเหลือ
ตนเองใหมากที่สุด แสวงหากําลังใจจากครอบครัวเพราะกําลังใจจากครอบครัวเปนกําลังใจที่สําคัญและมีผลตอการ
ดํารงชีวิตมากที่สุด ในการปรับตัวและมีชีวิตอยูกับโรคเอดส 

 
คําสําคัญ: การตีตรา, ผูสูงอายุ, ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี 

 
Abstract 

 

 
This qualitative research studied the meaning of HIV/AIDS and the experiences of stigmatization of HIV/AIDS- 

infected elderly people. Ten people aged more than 50 years. Results revealed that defining the HIV/AIDS - infected 
aged was divided into three phases: the primary phase was the perception of HIV/AIDS; The second phase was the period 
of post infection when people felt HIV/AIDS; The third phase was the period of adaptation from thinking of HIV/AIDS. 
The HIV/AIDS - infected elderly felt that their value was declining, that they were physically deteriorated, and that they 
were a burden to others and spending their lives waiting for death. It was found that their stigmatization overlapped 
stigmatization from being elderly and from being HIV/AIDS-infected. They felt self stigma and social stigma so they 
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were discriminated. Those addressing social stigmatization chose not to disclose themselves or inform their family 
members. Some isolated themselves from society by turning to temples, attending Dharma homilies, and performing 
social work for the common good. They looked at AIDS as paired with death and if they died, they pleaded to die 
because of AIDS. They attempted to help themselves as much as they could. They sought spiritual support from their 
families since it was important and affected their existence most in adapting to and living with HIV/AIDS. 
 
KEYWORDS: STIGMATIZATION, THE AGED, THE HIV/AIDS INFECTED AGED 

 
1. บทนํา 

โรคเอดสไดเขามาแพรระบาดในประเทศไทยมากกวา 30 ปแลว (กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
จวบจนถึงปจจุบันกลาวไดวาประเทศไทยมีผูติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 376,960 ราย และเสียชีวิตแลวจํานวน 98,721 ราย 
(สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ปจจุบันพบวาอัตราการเสียชีวิตจากโรคเอดสลดลงกวาในอดีตที่ผานมา 
เนื่องจากการรักษาดวยยาตานไวรัส ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีอายุที่ยืนยาวขึ้น สถิติขอมูลการติดเชื้อในประเทศไทยในป พ.ศ.
2527-2549 อายุระหวาง 30-34 ป มีผูติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 83,192 คน ซึ่ง 1 ใน 4 ของผูที่ติดเชื้อเอชไอวีกลายเปนกลุมคนที่อยู
ในวัยสูงอายุในปจจุบัน เชนเดียวกับการศึกษาของ Uranga (2005) ศึกษาผูติดเชื้อเอชไอวีในลอสแอนเจอลิส พบวาประชากร
กวา 25 เปอรเซ็นต ของผูติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดเปนผูที่มีอายุมากกวา 50 ป (Carles.A Emlet;2006) ดังนั้น อัตราสวนของผู
ติดเชื้อเอดสที่เปนผูสูงอายุจึงมีจํานวนไมนอยเมื่อเทียบกับภาพรวมของผูติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด แตกลาวไดวาประชากร
กลุมผูสูงอายุเปนกลุมที่ถูกละเลยจากการแพรระบาดของโรคเอดสเพราะสังคมมักมองวา     โรคเอดส เปนโรคของคนวัย
หนุมสาว เปนปญหาที่สงผลกระทบอยางมากตอคนอายุนอยหรือวัยกลางคนเทานั้น (Riley, 1989) ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี
ที่เพิ่มมากขึ้นจึงเปนปญหาที่ระบบสาธารณสุขควรเริ่มใหความสนใจ  

เนื่องจาก วัยสูงอายุ เปนวัยที่เขาสูความเสื่อมโทรมทางดานรางกาย และจิตใจ ผูสูงอายุ จึงมักถูกจํากัดบทบาททาง
สังคม และถูกมองวาสุขภาพไมแข็งแรง เกิดความเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุไดงาย ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมองตนเองวาเปนคนไม
มีประโยชน หมดคุณคา เปนภาระใหลูกหลาน และตองพึ่งพิงคนอื่นในครอบครัว ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีจึงอาจอยูใน
ภาวะของการตีตราที่ซอนทับสองชั้น (double stigma)  (Sheet, 2005; Emlet, 2006) คือ ความเปนผูสูงอายุ และ เปนผูติดเชื้อ
เอชไอวีในขณะเดียวกัน เนื่องจากสังคมมองวาผูสูงอายุเปนกลุมที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต ใชชีวิตเสมือนรอคอยความ
ตาย จึงเปนสิ่งที่นาสนใจวาผูสูงอายุมีการใหความหมายของเอดส มีการตีตรา ประสบการณการอยูกับเอดสอยางไร และมี
แนวคิดวิธีการการจัดการการถูกตีตราของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีอยางไร เพราะเหตุใดจึงมีความคิดการตัดสินใจเชนนั้น 
ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากความแตกตางภายใตบริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เปนกรอบแนวคิดของผูปวย ซึ่งจะทําให
เห็นภาพของผูปวยในอีกมิติทางสังคมอีกลักษณะหนึ่ง 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความหมาย

ของเอดสในผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี ประสบการณการตีตราในฐานะที่เปนผูติดเชื้อเอชไอวีและการเปนผูสูงอายุ และ
ตองการศึกษาถึงแนวคิดวิธีการจัดการการถูกตีตราของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้ตองการแสดงใหเห็นถึงการตีตราของการเปนผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีและการเผชิญปญหาการตีตราในการ
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เปนผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  เปนการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง 
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีที่ทําใหเห็นถึงประสบการณการอยูรวมกับเอดส ของผูสูงอายุที่ติดเชื้อ
เอชไอวี โดยช้ีใหเห็นถึงการตีตรา ประสบการณชีวิต ทั้งในฐานะการเปนผูสูงอายุ และการเปนผูติดเชื้อเอชไอวี การวิจัยนี้
แสดงใหถึงการรับรูและประสบการณหรือสถานการณของผูติดเชื้อเอชไอวีและการเขาถึงขอมูลไดมากที่สุด กรณีศึกษาของ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลครบถวนเพื่อตอบคําถามการวิจัยนั้นไดมาจากผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อเอชอวี ที่
เต็มใจและพรอมที่ใหขอมูลอยางแทจริง ในการเลือกกรณีศึกษานี้ผูวิจัยไดเลือกกลุมผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อที่มี
อายุ 50 ป ขึ้นไป รับประทานยาตานไวรัสและมารับการรักษาศูนยวิจัยแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร การเก็บขอมูลจะเริ่ม
เก็บขอมูลหลังจากไดรับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การเลือกสถานที่ใน
การสัมภาษณจะเลือกสถานที่ที่ผูใหขอมูลสะดวก และมีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ การ
เก็บขอมูลจะสัมภาษณจากแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณและมีการอัดเสียงในการสัมภาษณเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูล และนําผลการวิจัยที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะนําผลมาวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลการวิจัย
ตอไป 

 แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ แบงเปน 6 หัวขอ ดังนี้ 
 1.ขอมูลทางดานประชากร เชน นามสมมุติ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา 
 2.ขอมูลทางดานครอบครัว เชน ลักษณะครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของคน

ในครอบครัว การเปดเผยผลเลือดกับคนในครอบครัว 
 3.สถานะทางสุขภาพและประวัติการติดเชื้อเอชไอวี 
 4.การใหความหมาย เกี่ยวกับโรคเอดส และตัวตนของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี 
 5.การรับรูประสบการณการถูกตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี การตีตราจากการเปนผูสูงอายุ และการตีตราจากการเปน

ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี 
 6.แนวคิดการจัดการกับการตีตราในการเปนผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีและแนวทางการจัดการปองกันและดูแล
ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการวิจัย 

 ผูใหขอมูลทั้ง 10 คน แบงเปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน มีอายุระหวาง 53-77 ปอายุโดยเฉลี่ย 58.2 ป แบง
ระยะเวลาการติดเชื้อเอชไอวี ดังนี้ ระยะเวลาการติดเชื้อ 6-10 ป จํานวน 4 คน ติดเชื้อ 11-15 ป จํานวน 2 คน ติดเชื้อ 16-20 
จํานวน 3 คน และมากกวา 20 ป จํานวน 1 คนโดยเฉลี่ย 13.8 ป ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1.การใหความหมาย เก่ียวกับโรคเอดส และตัวตนของผูสูงอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
การใหความหมายของโรคเอดสแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะแรกคือการรับรูโรคเอดสกอนติดเชื้อเอชไอวีการให

ความหมายของเอดสเปนการใหความหมายการรับรูจากสังคม จากสื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธในการใหขอมูลแก
ประชาชนเทานั้น โรคเอดสจึงเปนโรคที่รายแรง นากลัว เปนแลวตองตายอยางเดียว เปนโรคเอดสรายแรงกวาเปนมะเร็ง ถูก
สังคมรังเกียจ เปนโรคของคนไมดี ระยะที่สอง คือการใหความหมายของเอดสหลังจากติดเชื้อเอชไอวี ความหมายของโรค
เอดส คือ เอดสเปนโรคที่รายแรง เอดสเปนโรคเวรโรคกรรม เอดสเปนโรคเลือดบวก เอดสเปนแลวตองตายอยางเดียว เอดส
เปนโรคของคนสําสอนทางเพศ โรคเวรโรคกรรม ระยะที่สามคือ การใหความหมายของเอดสหลังจากปรับตัวในการเปนผู
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ติดเชื้อเอชไอวี การใหความหมายกับโรคเอดสจึงไดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีการปรับตัวอยูกับเอดส โดยมองโรคเอดสวา 
เอดสเหมือนกับโรคเรื้อรังอื่น เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เอดสไมใชโรครายแรง เปนเหมือนโรคธรรมดา
ทั่วไป เอดสคือกําไรชีวิต เอดสดีกวามะเร็ง เอดสไมนากลัว แตยังไมมียารักษาใหหายขาด ตัวตนของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอ
วีรูสึกถูกลดคุณคาลง ทําใหตองเปนภาระใหผูอื่นตองดูแล และคิดวาชีวิตที่เหลืออยูนี้เหมือนรอคอยความตาย 

2.การรับรู และประสบการณการตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี ของผูสูงอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
 ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีรูสึกวาตัวเองถูกลดคุณคาลงจากตราบาปที่สังคมไดสรางไว ซึ่งการตีตราในตนเอง (Self 

stigma) นี้เปนคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีการรับรูและเรียนรูจากสังคมโดยเปนการมองผานการรับรูจากสังคมที่มองคนอื่น
ที่ติดเชื้อเอชไอวีและสะทอนความคิดของสังคมในการตีตราตนเอง วาคนอื่นๆจะมองและตีตราตนเองเชนเดียวกับการรับรูที่
ตนเองไดรับจากการมีปฏิกิริยากับสังคมทําใหผูที่ติดเช้ือเอชไอวีรูสึกผิดบาป และรูสึกวาตัวเองถูกลดคุณคาลงเนื่องจากทํา
ผิดศีลธรรมและไมกลาที่เปดเผยผลเลือดใหบุคคลอื่นรับรู และสงผลใหผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจในชีวิต
ของตนเอง เนื่องจากอายุมากขึ้นตองเจ็บปวยจากโรคที่มากับวัยสูงอายุและยังตองมารับประทานยาตลอดชีวิตเพราะติดเชื้อ
เอชไอวีอีก และรูสึกวาตองเปนภาระใหลูกหลานหรือบุคคลอื่นตองมาดูแล อีกทั้งยังถูกตีตราจากสังคมอีกดวย (Social 
stigma) ซึ่งการตีตราจากสังคมเปนกระบวนการถายทอด คานิยม ความคิด และวัฒนธรรม จากคนในสังคมผานการมี
ปฏิสัมพันธทําใหเกิดการเขาใจรวมกัน การตีตราจากสังคมจึงเปนสิ่งที่สังคมใหความหมายตอโรคเอดส และตีตราวาเปน
โรคของคนไมดี สําสอนทางเพศ โรคที่นารังเกียจ และผูสูงอายุควรเปนวัยที่นาเคารพนับถือ เพราะผานประสบการณชีวิตมา
กอนสามารถเปนที่พ่ึงใหลูกหลานไดจึงสงผลใหกระบวนการในการถายทอดจากสังคมนี้ตีตราและเลือกปฏิบัติในผูสูงอายุที่
ติดเชื้อเอชไอวี ดังนี้ ไมเจียมสังขาร เปนคนสําสอน เปนที่รังเกียจของสังคม สงผลใหถูกแบงแยกกีดกันจากสังคม โดยการ
กีดกัน (Discrimination) เปนปฏิกิริยาจากสังคมที่ปฏิบัติตอบุคคลที่ถูกตีตราผานการกระทํา ที่ถูกกระทําจากสังคมแตกตาง
จากบุคคลทั่วไปทําใหผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีรูสึกวาถูกปฏิเสธหรือถูกกีดกันจากสังคมเสมือนไมใชสมาชิกคนหนึ่งใน
สังคม เชน การสมัครงาน หรือการตรวจรางกายเขาทํางานมีหลากหลายอาชีพที่ตองตรวจเลือดกอนเขาทํางานรวมถึงการ
ตรวจเชื้อเอชไอวีดวย ทําใหผูที่ติดเชื้อไมกลาที่เปดเผยผลเลือดกับคนในสังคม เชน ถูกกีดกันการทํางาน และถูกกีดกันเรื่อง
การรักษาพยาบาล เปนตน 

3.การจดัการกับการตีตราในการเปนผูสูงอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
3.1. ไมเปดเผยผลเลือด 

 จากประสบการณของผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งระยะเวลาการติดเชื้อของผูใหขอมูลโดยเฉลี่ยแลวมากกวา 10 ป 
ซึ่งจากประสบการณนี้ผูใหขอมูลทั้งหมดตัดสินใจที่ไมเปดเผยผลเลือดกับบุคคลทั่วไป เนื่องจากกลัวการปฏิเสธจากสังคม 
ทั้งการถูกรังเกียจและการตีตราจากสังคม ซึ่งระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา พวกเขายังพบวาสังคมไมไดรังเกียจผูติดเชื้อเอช
ไอวีลดนอยลงเลย จึงทําใหผูใหขอมูลตัดสินใจที่จะปกปดผลเลือดไวเปนความลับไมใหสังคมไดรับรู ในขณะที่บางคน
ตัดสินใจที่จะบอกผลเลือดกับบุคคลที่มีความสําคัญในครอบครัว แตก็ไมเปดเผยใหสังคมไดรับรู เพราะการปกปดผลเลือดนี้
ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถที่จะใชชีวิตอยูในสังคมไดเหมือนคนปกติทั่วไป โดยที่ไมโดนรังเกียจจากสังคมเหตุผลหลัก
ในการตัดสินใจที่จะไมเปดเผยผลเลือด คือ กลวัการถูกรังเกียจจากสังคม กลัวลูกรังเกียจและกลัวจะเสียเพื่อน  

3.2. เลือกเปดเผยผลเลือด 
 เสนทางชีวิตของผูที่ติดเชื้อเอชไอวีสวนใหญเลือกที่จะไมเปดเผยตัวตนใหสังคมไดรูวาตนเองติดเชื้อเอชไอวี 

เนื่องจากมันเปรียบเสมือนเปนตราบาปที่ติดตัวไปตลอดชีวิต เพื่อที่จะไดคงคุณคาในตัวตนไว เพื่อที่จะไดรับการยอมรับจาก
คนในสังคมและในครอบครัว แตก็ยังมีผูติดเชื้อเอชไอวีบางคนเลือดที่จะบอกผลเลือดกับบุคคลสําคัญในชีวิต หรือคนใน
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ครอบครัว ซึ่งก็จะไดรับการดูแล ชวยเหลือในการรักษาจากบุคคลในครอบครัว เพราะคนในครอบครัวจะเขาใจ ไววางใจ
และใหกําลังใจไดมากกวาคนทั่วไปในเสนทางการเปดเผยผลเลือดจึงพบวาผูติดเชื้อเอชไอวีเลือกที่จะเปดเผยผลเลือดกับ
บุคคลในครอบครัว หรือคนที่ไววางใจที่สุดเทานั้น  

3.3. แยกตนเอง 
เมื่อรูวาตนเองติดเชื้อเอชไอวีผูใหขอมูลก็จะแยกตัวเอง ไมสุงสิงกับลุกหลานเนื่องจากกลัววาลูก หลานจะติดเชื้อเอช

ไอวีดวย ถึงแมจะรูวาเชื้อเอชไอวีจะติดทางเลือดและทางเพศสัมพันธเทานั้น แตการปกปดผลเลือดยิ่งทําใหผูติดเชื้อยิ่งระวัง
ตัวเองเพราะกลัววาคนในครอบครัวจะติดเชื้อจากตนเอง เพราะจะแยกตัวอยูคนเดียวเปนสวนใหญ ซักผาจะซักเองไมยอมให
ลูกซักใหเพื่อจะไดซักแยกกับคนอื่น ชอน แกวน้ํา ก็จะแยกใช 

3.4. เขาวัดฟงธรรม 
สังคมไทยเปนสังคมพุทธ ผูสงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีจึงใชธรรมะในการแกปญหาเมื่อมีอุปสรรคหรือปญหาตางๆ ที่

ผานเขามาในชีวิต ซึ่งธรรมะจะทําใหสามารถผานปญหาเหลานั้นมาดวย รวมถึงปญหาการติดเชื้อเอชไอวีผูใหขอมูลจะใช
ธรรมะในการใชชีวิตประจําวัน และนําหลักคําสอนของพระพุทธเจามาใชในการดําเนินชีวิต เชน การสวดมนต การนั่งสมาธิ 
ที่ทําใหจิตใจสงบ ไมฟุงซานและสามารถแกปญหาตางๆไดดีขึ้นและทําใหใชชีวิตอยูไดเหมือนคนปกติทั่วไปถึงแมจะติด
เช้ือเอชไอวีมากวา 10 ปแลวก็ตาม 

3.5. ทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
หลังจากที่ติดเชื้อเอชไอวี ผูใหขอมูลจะใชชีวิตอยางระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาคิดวามีชีวิตที่เหลืออีกไม

นานเพาะไมรูวาจะตายเมื่อไหร ดังนั้นพวกเขาจึงทําตัวใหเปนประโยชนมากที่สุดเพราะคิดวาชีวิตของตนเองไดพลาดไป
แลวจากการติดเชื้อเอชไอวี จึงทําตัวใหเปนประโยชนตอสวนรวม และทําชีวิตใหมีคุณคามากขึ้น 

3.6. คิดวาเอดสกับความตายเปนสิ่งคูกัน 
จากอายุที่สูงขึ้นและเวลาอันยาวนานที่อยูกับเอดส ทําใหผูใหขอมูลไมไดมองความตายวาเปนสิ่งที่นากลัวอีกตอไป 

เพราะการอยูกับเอดสมายาวนานซึ่งเมื่อกอนคิดวาตนเองจะมีชีวิตอยูไดไมนานตามที่แพทยบอก บางคนแพทยบอกวาจะมี
ชีวิตอยู ได 3 เดือนบาง1ปบาง 3 ป บาง แตจนถึงปจจุบันสามารถมีชีวิตอยูไดนานกวา 10 ป ซึ่งระยะเวลาที่คิดวาตนเองจะมี
ชีวิตอยูไดนั้นมันสั้นมาก ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงไมไดรูสึกวาความตายเปนว่ิงที่นากลัว เพราะสุดทายแลวทุกคนก็ตองตาย
เหมือนกันและสดุทายของชีวิตก็คงตายไปพรอมกับเอดส 

3.7. ชวยเหลือตนเอง 
ในอดีตผูใหขอมูลบางคนเปนหัวหนาครอบครัว ดูแลทุกคนในบานเมื่อกลายเปนผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี จึง

พยายามที่จะดูแลตนเองเพื่อที่ไมใหเปนภาระแกผูอื่น หรือบางคนที่อยูคนเดียวมาตลอดไมเคยพึ่งพาใครเมื่อเวลาผานไปจน
กลายเปนผูสูงอายุเขาเหลานั้นก็จะพยายามชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด เพื่อที่จะไดไมเปนภาระแกผูอื่น 

3.8. แสวงหากําลังใจจากครอบครัว 
โรคเอดสเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และถูกตีตราสูงมากเพราะ สังคมมองวาเปนโรคของคนที่สําสอน นารังเกียจ 

ดังนั้นในผูที่ติดเชื้อเอชไอวีจะผานเหตุการณเลวรายตางๆมาได จึงตองมีกําลังใจที่ดีเปนสําคัญและกําลังใจที่สงผลตอการมี
ชีวิตอยูที่สําคัญที่สุด คือ กําลังใจจากครอบครัว เพราะผูติดเชื้อเอชไอวีจะไมสามารถผานเหตุการณเลวรายตางๆมาไดเลยถา
ไมมีการชวยเหลือ และกําลังใจจากบุคคลที่สําคัญในครอบครัว นอกจากกําลังใจแลวพวกเขายังไดรับการดูแลชวยเหลือ ทั้ง
ในดานการดูแลรักษา การรับประทานยาตานไวรัส ที่ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีชีวิตยาวนานมาไดจนถึงปจจุบันนี้ 
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ขอเสนอแนะการทําวิจัยนี้ควรใหสิทธิในการเลือกที่จะเปดเผยหรือไมเปดเผยผลเลือดของผูติดเชื้อเอชไอวี นอจากนี้
รัฐบาลควรควบคุมระบบการตรวจเลือดเขาทํางานอยางจริงจัง และไมเลือกปฏิบัติในผูติดเชื้อเอชไอวีทั้งในเรื่องการทํางาน
และการรักษา 

 
อภิปรายผล 

1. การถูกตีตราที่ทับซอนของผูสูงอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวี 
ผูที่ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเสมือนมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิต ซึ่งเปนความทุกขที่อยูคูกันมาเปนระยะเวลาอัน

ยาวนาน ภาพการตีตราจึงเปนสิ่งที่สะทอนสังคมตอการติดเชื้อเอชไอวี เมื่อรูวาติดเชื้อเอชไอวี ผูติดเชื้อเอชไอวีจะถูกกีดกัน
การรักษาถึงแมผูใหบริการทางการแพทยจะมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแตในทางปฏิบัติผูที่ติดเชื้อเอชไอวีกลับถูกกัดกัน และ
เลือกปฏิบัติแตกตางจากผูปวยทั่วไป (Carles.A Emles, 2005) นอกจากนี้ยังพบวาผูที่ติดเชื้อเอชไอวีถูกใหออกจากงาน
หรือไมรับเขาทํางานบางโดยนายจางมักจะอางวาเปนการตรวจรางกายกอนทํางานหรือการตรวจรางกายประจําป โดยการ
ตรวจนั้นก็จะมีการตรวจเชื้อเอชไอวีดวย ซึ่งเปนสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูที่ติดเชื้อเอชไอวี (Goffman, 1963) ต้ังแต
อดีตมาจนถึงปจจุบัน เมื่ออายุมากขึ้นจนกลายเปนผูสูงอายุ กลับทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีรูสึกวารางกายเสื่อมโทรมลง ทั้ง
ทางดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งการเสื่อมลงนี้ไมไดเปนเพียงความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้นเทานั้น แตยังเปนความเสื่อมจากการ
ติดเชื้อเอชไอวีอีกดวยทั้งจากตัวโรคเองและจากการรับประทานยาตานไวรัสมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ชีวิตที่หดหูของ
ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี อาจจะดูเหมือนวาระยะเวลายาวนานที่ติดเชื้อเอชไอวีทําใหผูที่ติดเชื้อเอชไอวีปรับตัวที่จะอยูกับ
เช้ือเอชไอวีได แตในสวนลึกของจิตใจพวกเคายังคงคิดเกี่ยวกับโรคอยูตลอดเวลา ทั้งคิดวาตัวเองจะมีชีวิตอยูไดอีกกี่ป จะ
ตายอยางไร แกตายจากอายุที่มากขึ้น หรือวาตองตายจากโรคเอดส ซึ่งเปนสิ่งที่คอยกัดกินใจอยูตลอดเวลา จึงทําใหการใช
ชีวิตในแตละวันตองเตรียมพรอมที่จะรอคอยความตาย  

2. การสรางอํานาจในตัวตน ของการอยูรวมกับเอดส 
การถูกตีตราจากสังคมในผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี ทําใหผูสูงอายุพยายามที่จะสรางอํานาจในตัวตน เพื่อที่จะมีชีวิต

อยูรวมกับเอดส โดยที่พวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะสามารถอยูรวมกับสังคมไดเหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยน
ผานการตีตรานั้นขึ้นอยูอัตลักษณทางสังคม (social identity) และอัตลักษณในตัวตน (ego identity) ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี
เรียนรูวามีการจัดการกับการถุกตีตราอยางไร (Goffman,1963) สิ่งหนึ่งที่ผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ปรับตัวที่จะอยูรวมกับ
สังคมไดเหมือนกัน คือ การไมเปดเผยตัวตนตอสังคมวาตนเองติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งการที่สังคมไมรูวาติดเชื้อเอชไอวีเปนสิ่งที่
ทําใหผูที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยจากการถูกตีตรา  

3. มิติ ตัวตนของผูสูงอายุท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีไมยอมจํานนตอเอดส 
หลังจากที่ติดเชื้อเอชไอวีมาระยะเวลานานประสบการณการอยูกับเอดสทําใหมิติการใหความหมายของโรคเอดสก็

เปลี่ยนไป มองวาโรคเอดส คือ โรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง เหมือนกับโรคความดัน โรคเบาหวาน ไมใชโรครายแรง เนื่องจากมีชีวิต
อยูไดยาวนานกวาสิบป โรคเอดสดีกวาเปนมะเร็ง และการเปนโรคเอดสคือกําไรชีวิต เนื่องจากผูติดเชื้อเอชไอวีมองวา
หลังจากที่ติดเชื้อเอชไอวีทําใหการใชชีวิต มีความระมัดระวังมากขึ้น และพยายามทําตัวใหเปนประโยชนตอสวนรวม เลิก
เที่ยว หันมาออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ และมาตรวจตามนัดอยางสม่ําเสมอ จึงสงผลใหผูที่ติดเชื้อ  เอชไอวีกลับมีสุขภาพที่
แข็งแรงมากขึ้นเปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวาผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีนี้ไมยอมจํานนตอโรคเอดส และยังปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยน
มุมมองแนวคิดตนเอง เพื่อที่จะไดมีชีวิตอยูคูกับเอดส โดยมองวาโรคเอดสเปนโรคของเลือดบวก ดังนั้นจึงไดปรับแนวคิด
ของตนเองเปนในทางบวกจากเอดส เพราะมองวาโรคเอดสไดทําใหชีวิตตนเองตองปรับเปลี่ยนการใชชีวิตดีขึ้น 
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4. ความแตกตางในคุณคาหญิงและชาย 
สังคมไทยเปนสังคมที่ใหคุณคาของผูชายมากกวาผูหญิงมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากวาทกรรมหญิง ชาย 

มองวา ผูชายเปรียบเสมือนเปนชางเทาหนา เปนหัวหนาครอบครัว มีสิทธิในการตัดสินใจทุกอยางในครอบครัว แมแตเรื่อง
เพศสัมพันธผูหญิงก็ยังเปนรองผูชาย ผูหญิงไมมีอํานาจตอรองในการมีเพศสัมพันธ (ศรีอําภา สองรอบ, 2551) โดยสังคม
มักจะตีตราตอผูที่ติดเชื้อเปรียบเสมือนวาคนที่ติดเชื้อเอชไอวีคือตัวเช้ือโรคที่ไมควรเขาใกล และสังคมมักจะมองขามสาเหตุ
การติดเชื้อของผูชาย แตจะมามองที่ตัวโรคแทน ในผูชายที่ติดเชื้อเอชไอวีไมมีใครมาตีตราวาติดมาจากความสําสอน แตจะ
มองวาเปนโรคเอดส เปนโรคที่นารังเกียจ เทานั้นแตในผูหญิงกลับมองวาเปนผูหญิงไมดี สําสอนทางเพศจึงไดติดโรคนี้มา 

5. การรับรูทางสังคมในคนที่เปดเผยและไมเปดเผยผลเลือด 
ในผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เลือกที่จะเปดเผยผลเลือดกับบุคคลในครอบครัวนั้น พบวา ครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญ

ในการดูแลชวยเหลือทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งพบวาไมมีใครเลยในครอบครัวที่แสดงอาการรังเกียจ ผูสูงอายุที่ติดเชื้อ
เอชไอวียังคงใชชีวิตกับครอบครัวไดเหมือนปกติทั่วไป ในผูสูงอายุที่ไมไดเปดเผยผลเลือดกับใครเลยเพราะยังมีความคิดวา
โรคเอดสเปนโรคที่มีการตีตราสูง เปนเสมือนมีตราบาปที่คอยติดตัว (Landau &York, 2004) สงผลใหไมกลาที่จะเปดเผยผล
เลือดทั้งกับบุคคลในครอบครัว คนที่ใกลชิดหรือแมกระทั่งกับคนในสังคม  
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ประสบการณของผูปวยไตวายเรื้อรังจากการจัดการทางการแพทย ในหนวยไตเทียม 
THE EXPERIENCE OF PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE ON 

MEDICALIZATION IN THE HEMODIALYSIS UNIT 
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บทคัดยอ 

 
ประสบการณของผูปวยไตวายเรื้อรังจากการจัดการทางการแพทย ในหนวยไตเทียม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสบการณของผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ที่ไดรับความรูและวิธีการรักษาทางการแพทย  
ประสบการณการมีปฏิสัมพันธกับแพทย พยาบาลและประสบการณการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณเชิงลึก ผูปวยไตวายเรื้อรังจํานวน 10 คน ผลการศึกษา พบวา ประสบการณจากความรูทางการแพทย  ผูปวย
ยอมรับการวินิจฉัยของแพทยผูเช่ียวชาญ แมวาผูปวยไมทราบมากอนวาโรคไตวายเรื้อรังมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง แตผูปวยมีความเชื่อมั่นในความรูที่แพทยอธิบายถึงสาเหตุของโรค วิธีการรักษาและการเขาสูการ
รักษาดวยการฟอกเลือด ประสบการณของผูปวยเมื่อมีปฏิสัมพันธกับแพทยในหนวยไตเทียม ผูปวยเขาใจและยอมรับวา 
แพทยมีความเรงรีบในการตรวจ มีการสอบถามเกี่ยวกับอาการทั่วๆไป และใหความสําคัญกับผลเลือดมากกวาการพูดคุย 
สําหรับการมีปฏิสัมพันธกับพยาบาล เปนประสบการณที่ดี มีความเปนกันเอง อธิบายและพูดคุยเรื่องตางๆ นอกเหนือจาก
เรื่องโรค และเมื่อผูปวยไตวายเรื้อรังเขาสูการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม แมวาประสบการณครั้งแรกจะมีความกลัว ไม
แนใจวาเครื่องไตเทียมจะทําหนาที่แทนไตได แตภายหลังจากการฟอกเลือด ผูปวยทุกคนมีประสบการณที่เปลี่ยนแปลงไป
คือ มีความเชื่อมั่นและไววางใจ เพราะเครื่องไตเทียมชวยใหรูสึกสบายตัว ลดอาการบวมและชวยยืดอายุใหยาวนานมากขึ้น 
 
คําสําคัญ : ผูปวยไตวายเรื้อรัง / การจัดการทางการแพทย / การฟอกโลหิตดวยเครื่องไตเทียม  

 
Abstract 

 
The experience of patients with chronic renal failure undergoing medicalization in the hemodialysis units was the 

qualitative research. The aim of the research was to study the experiences of patients with chronic renal failure who 
received  knowledge about the methods of medical treatment, experienced interacting with physicians and nurses and 
experienced  dialysis with artificial kidney machine. The information was collected by  in-depth interviews with 10 
chronic renal failure patients. The study results revealed that  the patients accepted the diagnosis from the physicians who 
had expertise, even though they  had no previous knowledge that their renal disease was caused by diabetes and 
hypertension. Patients were confident in the explanation that the doctor gave about the causes of disease, treatment and 
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entering into treatment by dialysis. Patients gained experience while interacting with physicians in the hemodialysis unit; 
they understood and accepted that physicians had limited  time for the patient’s examination. Physicians asked few 
questions about the common symptoms and they focus on blood results rather than general conversation. On the contrary, 
the interaction with nurses give them a great deal of friendly experience, explaining and discussing issues apart from the 
disease. During the first experience on hemodialysis, the patients were fearful and they had  no confidence  about the 
artificial kidney machine. However, after hemodialysis all patients had changed their minds; they had confidence and 
trust on the use of dialysis machine because they  felt comfortable, had reduced swelling, and had  helped to extend their 
lives longer. 

 
KEYWORDS: PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE/ MEDICALIZATION/  

              DIALYSIS WITH ARTIFICIAL KIDNEY 
 
1.บทนํา 
 โรคไตวายเรื้อรัง เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ และเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตจํานวนมาก จากสถิติโรคเรื้อรัง

ของกระทรวงสาธารณสุข(ป พ.ศ. 2547-2550) พบคนไทยปวยเปนโรคไตวายเพิ่มขึ้นกลาวคือ ป พ.ศ. 2547เทากับ 217.04 ป
พ.ศ.2550 เทากับ395.79 ตอประชากร 1 แสนคน โดยสาเหตุโรคไตวายเกิดจากโรคเรื้อรังอื่นๆ เชน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตอง หรือจากความบกพรองในการทํางานของไต 

    การรักษาภาวะไตวายเรื้อรังเปนเพียงการรักษาประคองดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ซึ่งผูปวยตองมาทํา
การฟอกเลือดที่หนวยไตเทียม เปนเวลา 2-3 ครั้งตอสัปดาห และตองนอนฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมนาน 4 ช่ัวโมง ซึ่งใน
การฟอกเลือดนั้นผูปวยจะตองมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อที่จะมาทําการรักษาภายใต
กระบวนการการจดัการทางการแพทย อยางเครงครัด เพื่อมุงหวังการมีชีวิตที่ยาวนาน 

 การเขาสูกระบวนการรักษาที่ยาวนานหลายป จึงเปนประสบการณชีวิตของผูปวยไตวายเรื้อรัง ที่สั่งสมอยูใน
ความคิดของผูปวยแตละคน ที่มีการตีความ ความรูจากการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคไตวาย ผูปวยทุกคนยอมรับและ
พรอมที่จะเขาสูบทบาทผูปวย ตองมีปฏิสัมพันธกับแพทยและพยาบาล พรอมทั้งใหความหมายกับเครื่องไตเทียม  

 
2.วิธีการศึกษาวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้จัดทําขึ้น เพื่อศึกษาประสบการณของผูปวยไตวายเรื้อรังจากการจัดการทางการแพทย ที่
ประกอบดวย ประสบการณการไดรับความรูทางการแพทย ประสบการณการมีปฏิสัมพันธกับแพทย พยาบาล และ
ประสบการณการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง(purposive 
sampling) จากหนวยไตเทียมแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูปวยชาย-หญิง อายุระหวาง 35-60 ป ที่
แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคไตวายเรื้อรัง ที่ทําการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมอยางตอเนื่องโดยมีการฟอกเลือด
อยูในชวงเวลา 3 เดือน-1ป จํานวน 2 คน  ชวงเวลา 3-5 ป จํานวน 4 คน และชวงเวลา8-10 ป จํานวน 4 คน  และมีความยินดี
ใหความรวมมือในการเลาประสบการณตอความเจ็บปวยของตนเอง โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูล 6 เดือน และผูวิจัยใช
กรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ 
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 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณตามแนวคําถามประสบการณของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังจากการจัดการทางการแพทย ในหนวยไตเทียม  การสังเกต การจดบันทึกและการบันทึก เมื่อไดขอมูล
ครบถวนก็นํามาประมวลผลและนํามาวิเคราะหเนื้อหา เพื่อตอบวัตถุประสงค ประสบการณของผูปวยไตวายเรื้อรังจากการ
จัดการทางการแพทย ที่ประกอบดวย ประสบการณจากความรูทางการแพทย ประสบการณการปฏิสัมพันธกับแพทยและ
พยาบาล และประสบการณการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม 

 
3.ผลการวิจัย 
 ขอมูลสวนบุคคลของกรณีศึกษาทั้ง 10 ราย เปนผูปวยไตวายเรื้อรังที่ทําการฟอกเลือด ในหนวยไตเทียม ที่มีอายุ 35-

60 ป เปนเพศชาย 3 คน เพศหญิง 7 คน เขารับการฟอกเลือด อยูในชวง 3เดือน- 1ป จํานวน 2 คน ชวงเวลา 3-5 ป จํานวน 4 
คน และชวงเวลา 8-10 ป จํานวน 4 คน 

เมื่อผูปวยเริ่มเขาสูกระบวนการการจัดการทางการแพทย สามารถสรุปประสบการณการจัดการทางแพทยออกเปน 3 
ลักษณะคือ 

1.ประสบการณความรูทางการแพทย 
          แพทยเปนผูประมวลอาการ จัดประเภทโรค จากการตรวจเลือดและผลตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน

การวินิจฉัย และสามารถยืนยันความจริงใหกับโรคไตวายเรื้อรังได พรอมทั้งเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งผูปวยไมเคยทราบมากอน ดังนั้นจึงแบงประสบการณความรูทางการแพทยออกเปน 4 ประเด็นคือ 

1.1 ไมรูวาโรคไตวายเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
                      ผูปวยสวนใหญที่เปนโรคไตวาย มีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมา

กอนหลายป แตผูปวยโรคไตวายไมไดทราบมากอนวาสาเหตุที่ทําใหตนเองปวยเปนไตวายเปนผลมาจากโรคเรื้อรัง จนไดมา
พบแพทยและแพทยไดอธิบายใหฟงจึงรับทราบถึงสาเหตุของโรคไตวาย 

                    “พ่ีไมคิดมากอนวาจะเปนโรคไตวาย  เพราะกอนที่จะพบวาเปนโรคไต พ่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง
ขณะทองลูกคนที่2    ครั้งแรกที่รูวาปวยเปนโรคไตวาย ตกใจมาก และไมรูวาโรคความดันโลหิตสูงจะทําใหตนเปนไตวาย
ไดขนาดนี้ แตหมอก็อธิบายใหฟงก็เขาใจ” (ยา อายุ 42 ป ปวยมา 10 ป) 

1.2 ความไมแนใจวาเปนโรคไตวาย 
                     ครั้งแรกที่แพทยวินิจฉัยวา เปนโรคไตวาย ผูปวยสวนใหญจะตกใจ เพราะวาไมเคยคิดมากอนวาจะปวย

เปนโรคไตวาย ครั้งแรกผูปวยจะสงสัย ทบทวนไตรตรองถึงสาเหตุ เปนภาวะกระอักกระอวนใจ และไมแนใจวาตนจะปวย
เปนโรคไตวายจริงๆ 

                    “หลังจากที่หมอบอกวาเปนโรคไตวายพี่เครียดมาก ตกใจและไมแนใจในสิ่งที่หมอบอก  พ่ีคิดวามันคง
ไมใช หรือเราฟงผิด จึงถามหมอซ้ําอีกครั้ง และฟงหมออธิบาย ทําใจยอมรับไดและก็ตัดสินใจที่จะเขารับการรักษาทาง
การแพทย เพราะคิดวาเปนหนทางเดียวที่จะสามารถชวยใหพ่ีมีชีวิตอยูรอดได ” (นริศ อายุ 34 ป ปวยมา 5 ป)      

          1.3  การใหความหมายกับโรคไตวาย    
                    เมื่อแพทยวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคไตวายเรื้อรัง ผูปวยแตละคนใหความหมายโรคแตกตางกัน เชน ไต

วายเหมือนกับโรคมะเร็ง ไตวายก็คือไตเสีย และไตวายก็คือไตไมทํางาน 
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                   “ครั้งแรกที่พ่ีไดยินหมอบอกวาเปนโรคไตวาย พ่ีรองไหโฮเลยและก็รูสึกตกใจมาก และพี่ก็เครียดดวย 
แคไดยินช่ือโรคก็นากลัวมาก พ่ีคิดวาเปนโรครายแรงเหมือนกับโรคมะเร็ง เพราะคิดวาตองตายแนๆ” (นริศ อายุ 34 ป ปวย
มา 5 ป) 

          1.4  ประสบการณความรูเก่ียวกับวิธีการรักษา 
                    ผูปวยโรคไตวายเรื้อรังทุกคน มีทางเลือกในการรักษาดวยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบัน ที่แพทย

เปนผูมีอํานาจ ในการรักษาที่เริ่มตนดวย การกินยา บางคนรักษาดวยการลางไตทางหนาทอง และบางคนก็เริ่มทําการรักษา
ดวยการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียมขึ้นอยูกับสมรรถนะในการทําหนาที่ของไตและดุลพินิจของแพทยที่ทําการรักษา แมวา
บางคนรักษาดวยยา และลางไตทางหนาทองแตอาการยังไมดีขึ้นหรือบางคนเกิดภาวะแทรกซอน แพทยก็เปลี่ยนใหมารับ
การรักษาดวยการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียมแทน นอกจากนี้ก็ยังมีผูปวยบางคนที่ไปรักษาดวยยาหมอตมและก็กินอาหาร
เสริมที่เปนเพียงครั้งคราวเทานั้น จากนั้นผูปวยสวนใหญก็ยอมรับการรักษาดวยการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียมคือวิธีที่ดี
ที่สุด ที่ทําใหตนเองมีชีวิตรอดได ทําใหหายเหนื่อย ทําใหไมตายไว และคิดวาเปนหนทางเดียวที่ทําใหมีชีวิตอยูรอดได 

                    “หลังจากที่ตัดสินใจที่จะรักษาทางการแพทย ครั้งแรกหมอแนะนําใหทําการลางไตทางหนาทองกอน 
แตวาปาขอหมอวาลองกินยาดูกอน หลังจากที่กินยาอาการก็ไมดีขึ้น เพราะวาตัวก็เริ่มบวม และก็เริ่มหายใจเหนื่อย ดังนั้น
หมอจงึใหทําการลางไตทางหนาทอง ทํานานอยู3ป ก็เกิดการติดเชื้อ หลังจากนั้นก็เลยใหมาทําการฟอกเลือดที่หนวยไตเทียม 
ปาจึงรูสึกวาวิธีนี้ ทําใหปามีชีวิตรอดได” (ศรี อายุ48 ป ปวยมา 4 ป)   

2. ประสบการณการมีปฏิสัมพันธกับแพทยและพยาบาล 
          การมีปฏิสัมพันธจากการจัดการทางการแพทย จะพบวาผูปวยเริ่มมีปฏิสัมพันธต้ังแตเริ่มยอมรับการรักษาและ

เขาสูกระบวนการรักษาทางการแพทย ซึ่งบุคลากรทางการแพทยกับผูปวยตางก็ตองมีการโตตอบระหวางบทบาทผูปวยกับ
บทบาทแพทย และมีการโตตอบระหวางบทบาทผูปวยกับบทบาทพยาบาล ซึ่งผูปวยตางก็มีความคิดในการตีความ การให
ความหมาย จากภาษา กิริยาทาทางและการแสดงออกตางๆ เพ่ือที่จะนํามาประมวลหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับตนเอง 

          2.1 ประสบการณการปฏิสัมพันธกับแพทยในหนวยไตเทียม 
                    ผูปวยทุกคนเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญ ที่เกิดขึ้นจากความรูทางการแพทย ซึ่งแพทยจะเปนผูตัดสินใจ 

เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละคน โดยใชเกณฑพิจารณาจากผลเลือด เพื่อดูตัวเลขที่แสดงถึงการทําหนาที่
ของไต ผลจากคาตัวเลขชวยใหแพทยกําหนด วิธีการรักษาใหกับผูปวย ซึ่งจากความเจ็บปวยเรื้อรัง ทําใหแพทยและผูปวย
ตองพูดคุย แลกเปลี่ยนถึงอาการที่เปลี่ยนแปลงไปที่เปนผลมาจากวิธีการรักษา การโตตอบระหวางแพทยกับผูปวยจึงเปน
เรื่องที่เฉพาะเพียงดูจากผลเลือด ทําใหแพทยคอนขางตรวจหรือพูดคุยอยางความเรงรีบ รีบมารีบไป พูดนอย คุยไมนานและ
พูดดวยขอความเดิมๆ 

                    “ครั้งแรกที่ผมพบกับหมอที่ตรวจ แลวเคาก็บอกผมวา ผมเปนโรคไตวาย  ผมก็ถามหมอออกไปวา ผม
ตองทํายังไง หมอเคาก็อธิบายใหฟง แตผมวาหมอเคาพูดนอยไปหนอย  แตผมก็เขาใจนะ วาคนไขเยอะ  เวลาที่ผมฟอกเลือด
ที่หนวยไตเทียม ก็มาตรวจเยี่ยมแตก็ไมบอยมากนัก ซึ่งถาเปนไปไดผมอยากใหหมอมาตรวจทุกวันมากกวา” (ณัฐ อายุ 57 ป
ปวยมา 1 ป) 

          2.2 ประสบการณการปฏิสัมพันธกับพยาบาลในหนวยไตเทียม 
                    เมื่อผูปวยเขาสูกระบวนการรักษาในหนวยไตเทียม ซึ่งมีพยาบาลปฏิบัติงานเพื่อใหการพยาบาลผูปวย 

ต้ังแตการฟอกเลือดครั้งแรกและครั้งตอๆไปเปนเวลายาวนาน ทําใหผูปวยคุนเคยกับพยาบาล มีการพูดคุยเรื่องตางๆ และ
แนะนําถึงวิธีการปฏิบัติตัวอยางถูกตอง และสามารถชวยใหผูปวยผอนคลาย ใสใจและใหกําลังใจ 
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                    “พยาบาลที่นี่ก็พูดดีเปนกันเอง พูดจาเขาใจงาย และทักทายกันทุกวัน  และพยาบาลก็ เดินมาดูบอย
ขณะที่ทําการฟอกเลือด และปารูสึกวาพยาบาลมีความเปนหวงจริงๆ อยากใหเรามีอายุยืนยาวมากขึ้น” (สม อายุ 60 ป ปวยมา 
5 ป) 

3. ประสบการณการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม 
          ครั้งแรกที่ผูปวยทําการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม ผูปวยมีความก็คิดหรือมีความสงสัยวาเครื่องไตเทียมจะ

สามารถชวยตนเองไดจริงหรือ การที่ผูปวยคิดเชนนี้เปนเพราะวา ผูปวยฝากชีวิตกับกับเครื่องไตเทียม ใหชวยทําหนาที่แทน
ไตที่ไมทําหนาที่ เปนเวลานาน 4 ช่ัวโมง สัปดาหละ 2-3 วัน ผูปวยแตละคนใหความหมาย การตีความที่ตางกันออกไป แต
เมื่อผูปวยไดรับการฟอกเลือดแลวทําใหอาการดีขึ้น เชน ทําใหตนเองหายเหนื่อย ลดอาการบวมลงได ทําใหผูปวยเกิดความ
มั่นใจมากขึ้น  

          3.1 การใหความหมายเครื่องไตเทียม 
                    ประสบการณการไดรับความรูทางการแพทย และการปฏิสัมพันธกับแพทยและพยาบาล จนถึง

ประสบการณการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม เปนความทรงจําที่ผูปวยตองการถายทอด ถึงการที่พวกเขาตองเปนผูปวยที่ดี
ดวยการจัดระเบียบการดํารงชีวิต ที่ชีวิตสวนหนึ่งอยูในหองไตเทียม ประสบการณการฟอกเลือดชวยใหผูปวยคนหา
ความหมายเครื่องไตเทียม เช่ือมโยงกับการทําหนาที่แทนไต การชวยยืดชีวิตออกไปอีก ทําใหโลงตัวเบา และลดอาการบวม 

                    “ครั้งแรกที่เจอเครื่องจักรนี้ก็คิดวา มันจะชวยเราไดจริงเหรอ แตพอไดฟอกเลือดกับเครื่องจักรจึงทําใหรู
วา มีชีวิตอยูรอดได  ผมจึงคิดวาเครื่องจักรนี้ก็เปรียบเสมือนกับไต เพราะมันทําแทนไตที่เสียไปของผม” (ชัย อายุ 59 ป ปวย
มา 6 เดือน)                                                                          

          3.2 ประสบการณการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม 
                     ครั้งแรกที่ผูปวยไดทําการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม สวนใหญผูปวยจะรูสึกกลัว ทําตัวไมถูก บางคน

ก็กลัวเปนอันตราย และไมแนใจขณะทําการฟอกเลือดที่หนวยไตเทียม แตเมื่อผูปวยไดมีประสบการณในการฟอกเลือด จึง
ทําใหผูปวยรูสึกวาเครื่องไตเทียมไดใหชีวิตใหมได จึงเกิดความเชื่อมั่นในเครื่องไตเทียม ซึ่งแบงออกเปน 4 ประสบการณ 

1.ประสบการณความไมแนใจ 
                    “พ่ีเครียดมากเลย ที่พ่ีรูวาตองมาทําการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ครั้งแรกพี่ก็ไมไมอยากจะเชื่อวา

เครื่องนี้จะชวยชีวิตใหมีชีวิตไดนาน ครั้งแรกที่พ่ีฟอกเลือดใหมๆ พ่ีพยายามนอนนิ่งๆ พยายามไมขยับตัวบอย พ่ีกลัววาจะ
เปนอันตราย   แลวถาเวลาฟอกเลือดเครื่องมันดับไปละ เราจะเปนอะไรไหม คือพ่ีเปนคนขี้วิตกกังวลอยูแลว ก็กลัวไปตางๆ
นานา แตพอพ่ีไดทําการฟอกเลือดที่นี่ ก็เห็นพยาบาลเดินมาดูบอยๆ เดินดูตลอด  แลวบอกวาไมตองตกใจ จนทําใหพ่ีเช่ือใจ
วาเครื่องสามารถทํางานไดเปนอยางดี เพราะมีการตรวจเช็คกอนตลอด จึงทําใหพ่ีมั่นใจไดวาจะไมมีอันตรายตอตัวพ่ีเอง”                                
(นริศ อายุ 34 ป ปวยมา 5 ป) 

2.ประสบการณการปรับตัวยอมรับ 
                      “ตอนแรกพี่คิดวาพี่ตองตายแนๆ แตพอเห็นวามีทางรักษาไดดวยการฟอกเลือด พ่ีก็ดีใจที่จะไดมีชีวิต

ไดอีก ครั้งแรกพี่ก็ไมรูเหมือนกันตองทํายังไง แตก็กลัวอยูเหมือนกัน พอพ่ีขึ้นไปนอนบนเตียงตอนแรกพี่เกร็ง เกร็งจนเมื่อย 
แตพอพยาบาลใหคําแนะนํา พ่ีก็ผอนคลายไปไดเยอะ แตพอหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มดีขึ้น พ่ีก็อยูกับมันมาไดจนถึงปจจุบัน  เวลา
มาฟอกเลือดพี่จะเตรียมหนังสือธรรมะมาอานดวย อานแลวสบายใจดี ปลงไดเยอะ แตกวาที่พ่ีจะรูสึกทําใจยอมรับไดก็นาน
เหมือนกัน ประมาณ 3 เดือน” (ยา อายุ 42 ป ปวยมา 10 ป) 
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3.ประสบการณความไววางใจและความเชื่อม่ันในเครื่องไตเทียม 
                    “จากการที่ไดคุยกับหมอ และจากการที่ไดทําการฟอกเลือดครั้งแรกผานไป เพราะผมรูสึกสบายขึ้น และ

มีพยาบาลคอยเดินดูตลอด และก็คิดวาถาผมเปนอะไรไปจะมีคนมาชวยไดทัน ต้ังแตผมฟอกเลือดมาก็ปลอดภัยมาตลอด  
เครื่องฟอกเลือดก็ไมเคยมีปญหาเลย” (ชัย อายุ 59 ป ปวยมา 6 เดือน) 

4.ประสบการณการรอเวลาขณะฟอกเลอืด 
                    “ชวงแรกที่มานอนทําการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียมนาน 4ช่ัวโมง พ่ีก็รูสึกวิตกกังวล พ่ีก็นอนคิดวาพี่

จะตองยังไมตาย พ่ีจะตองยังมีชีวิตอยูกับลูกและครอบครัวตอไป” (นริศ อายุ 34 ป ปวยมา 5 ป) 
 
4.การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา นํามาสูการอภิปรายผล 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. ผูปวยไตวายเรื้อรังมีสภาวะตัวตนที่ถูกรักษาเหมือนกับวัตถุในกระบวนการฟอกเลือด ที่เปรียบเทียบกับ

การมีอาชีพผูปวย ซึ่งผูปวยตองรับผิดชอบดานการรักษาและคาใชจายอื่นๆ ดวยตัวเอง นอกจากนี้ในหนวยไตเทียมมีเฉพาะ
พยาบาลเทานั้นที่ทําหนาที่ใหบริการรายงานผลเลือด แพทยทําหนาที่เพียงการสั่งการตามแผนการรักษา ซึ่งในความเปนจริง
ผูปวยทุกคนตองการพบแพทยทุกครั้งที่มาฟอกเลือด    

2. ผูปวยโรคไตวายที่เกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไมทราบวาตนเองจะเปนโรคไตวายได 
ผูปวยมาพบแพทยเนื่องจากอาการที่ผิดปกติ จนตองเขาสูกระบวนการฟอกเลือด ซึ่งเปนประสบการณใหมที่ผูปวยตอง
เรียนรูดวยตนเอง โดยเฉพาะการทํางานของเครื่องฟอกเลือด ผูปวยทุกคนเผชิญความกลัวกับการตองเรียนรูดวยตัวเอง 
ดังนั้นในชวงสองสัปดาหแรกผูปวยตองการกําลังใจและความมั่นใจเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องไตเทียม   

3. แมวางานวิจัยและบทความอธิบาย แนวคิดการจัดการทางการแพทย เช่ือมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทางสุขภาพ แตจากการพัฒนายาและเทคโนโลยีเพื่อการแพทยเชิงพาณิชย ก็ไดชวยใหผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ มีชีวิตที่ยืนยาว
และมีชีวิตตามปกติอยูกับครอบครัวและสามารถชวยเหลือตัวเองได ตัวอยาง เชนศึกษางานของเบล(Bell, 1987) ศึกษา
ประสบการณของผูหญิงวัยหมดประจําเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและมีอาการแตกตางกันออกไป เชนมีอาการ
รอนวูบวาบ เหงื่อออก ซึ่งผูเช่ียวชาญทางการแพทยเช่ือวาเปนเพราะภาวะ การขาดฮอรโมนเอสโตรเจน จึงตองบําบัดรักษา
ตอดวยการใหฮอรโมนเอสโตรเจนทดแทน พรอมทั้งสรางความหมายของวัยหมดประจําเดือน หรือวาเปนโรคขาดฮอรโมน
เอสโตรเจน ทั้งนี้ไดกําหนดวาการที่ผูหญิงวัยหมดประจําเดือน ผูหญิงควรจะพบแพทยเพื่อรักษาไดอยางเหมาะสม 

 
5.บทสรุป 

ประสบการณจากความรูทางการแพทย  ผูปวยยอมรับการวินิจฉัยของแพทยผูเช่ียวชาญ แมวาผูปวยไมทราบมากอน
วาโรคไตวายเรื้อรังมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง แตผูปวยมีความเชื่อมั่นในความรูที่แพทยอธิบาย
ถึงสาเหตุของโรค วิธีการรักษาและการเขาสูการรักษาดวยการฟอกเลือด ประสบการณของผูปวยเมื่อมีปฏิสัมพันธกับแพทย
ในหนวยไตเทียม ผูปวยเขาใจและยอมรับวา แพทยมีความเรงรีบในการตรวจ มีการสอบถามเกี่ยวกับอาการทั่วๆไป และให
ความสําคัญกับผลเลือดมากกวาการพูดคุย สําหรับการมีปฏิสัมพันธกับพยาบาล เปนประสบการณที่ดี มีความเปนกันเอง 
อธิบายและพูดคุยเรื่องตางๆ นอกเหนือจากเรื่องโรค และเมื่อผูปวยไตวายเรื้อรังเขาสูการฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียม แมวา
ประสบการณครั้งแรกจะมีความกลัว ไมแนใจวาเครื่องไตเทียมจะทําหนาที่แทนไตได แตภายหลังจากการฟอกเลือด ผูปวย
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ทุกคนมีประสบการณที่เปลี่ยนแปลงไปคือ มีความเชื่อมั่นและไววางใจ เพราะเครื่องไตเทียมชวยใหรูสึกสบายตัว ลดอาการ
บวมและชวยยืดอายุใหยาวนานมากขึ้น 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดครั้งแรก จะมีอาการกลัว เกร็งและเกิดความไมแนใจในเครื่องไตเทียม 

เพราะฉะนั้นแพทยควรที่จะใหความรู ความมั่นใจและใหกําลังใจผูปวย ในชวงแรกซึ่งเปนชวงในการปรับตัวที่จะมีชีวิตติด
กับเครื่องไตเทียม แตแพทยควรมีปฏิสัมพันธกับผูปวยอยางใกลชิดเพื่อที่จะทําใหผูปวยกลาที่จะถาม กลาที่จะพูดคุยกับ
แพทย และมีกําลังใจที่จะรับการรักษา ซึ่งปจจุบันแพทยจะเนนการตรวจการรักษาทางกายมากกวาทางดานจิตใจ แตผูปวยจะ
มีความเชื่อมั่นใน เขาใจแพทยที่ทํางานแบบเรงรีบและผูปวยตองการใหแพทยมาตรวจเยี่ยมทุกครั้งที่ตนเองมาทําการฟอก
เลือด 

การทํางานของบุคลากรทางการแพทยในหนวยไตเทียม มีความสําคัญตอชีวิตผูปวย ไมแตกตางไปจากบุคลากรทาง
การแพทยที่ทํางานในหอผูปวยอื่นๆ เพียงแตการทํางานในหนวยไตเทียมเปนงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตลอดจนมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับผูปวย ผูปวยมีความพึงพอใจ ซึ่งหอผูปวยแผนกอื่นๆ ควรนําไปเปนตัวอยางในการใหการพยาบาล ทั้งนี้จะ
เปนการสงเสริมใหผูปวย โดยเฉพาะผูปวยโรคเรื้อรัง มีกําลังใจที่จะตอสูชีวิตและอยูรวมกับความเจ็บปวยอยางมีความสุข
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารดานการจัดเรียงสาร และการสื่อสารเพื่อ
การโนมนาวใจ ประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติปญหาและอุปสรรคของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสูนานาชาติของวัดปานานาชาติ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร หนังสือธรรมะที่
ทางวัดปานานาชาติเผยแผ จํานวน 12 เลม และการสัมภาษณเชิงลึก เจาอาวาส 1 รูป และพระสงฆ 2 รูป ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติ ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับวัดปานานาชาติ จํานวน 14 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
การวิจัยเอกสาร วัดปานานาชาติมีการจัดเรียงสารโดยวัดปานานาชาติใชรูปแบบการจัดเรียงสารโดย 

การเปรียบเทียบเชิงอุปมา อุปมัย  รองลงมา คือ การจัดเรียงสารตามขั้นตอน  การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ พบวา วัด
ปานานาชาติมีการโนมนาวใจโดยการนําคําสอนของบุคคลที่มีช่ือเสียง ในดานของการปฏิบัติธรรมที่เครงครัดของพระ
โพธิญาณเถร (หลวงพอชา  สุภทฺโท)  และพระพุทธเจา รองลงมา คือ การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจโดยการใชภาษาที่
กระชับ สั้นๆ 

การสัมภาษณ พบวา การเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติของวัดปานานาชาติใชการจัดเรียงสารโดยการอธิบาย
เนื้อหาหลักธรรมะและหลักปฏิบัติเปนขั้นตอน  สวนการสัมภาษณพุทธศาสนิกชน พบวา  มีการรับรูเพิ่มเติมจากพระสงฆ 
คือ การจัดเรียงสารโดยการเปรียบเทียบในเชิงอุปมา อุปมัยใน การเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติของวัดปานานาชาติใช
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจโดยนําคําสอนของบุคคลที่มีช่ือเสียง ไดรับการยกยองทั้งในประเทศและตางประเทศ คือ พระ
โพธิญาณเถร (หลวงพอชา  สุภทฺโท) และพระพุทธเจา โดยการสื่อสารดวยการใชภาษาที่กระชับ ไดใจความ ยึดหลักทาง
วิทยาศาสตร มิไดใชหลักทางไสยศาสตรในการโนมนาวใจ สวนการสัมภาษณพุทธศาสนิกชน พบวา เกิดการรับรูเพิ่มเติม
จากพระสงฆ คือ มีการใชการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจโดยการอธิบายปญหาและวิธีปญหาการหลุดพนจากปญหาในเรื่อง
ตางๆ สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูง คือ สื่อบุคคล   ปญหาและอุปสรรคของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสูนานาชาติของวัดปานานาชาติของพระสงฆไมพบปญหาและอุปสรรค สวนพุทธศาสนิกชนชาวตางชาติ
พบวามีปญหาและอุปสรรค คือ พุทธศาสนิกชนบางสวนยังไมรับรูในแกนแทของพระพุทธศาสนาและยังไมมีความรูความ
เขาใจในประวัติความเปนมาของวัดปานานาชาติ  

 
คําสําคัญ : กลยุทธการสื่อสาร, การเผยแผ 
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Abstract 
 
This research was conducted in order to study the strategies of organization communication, the ways to 

persuade people, the efficiencies of the presses used to propagate Buddhism internationally and problems of propagating 
Buddhism worldwide. The tools used in conducting the research were the documentary research, 12 of dharma books and 
the semi-structured interview with 1 abbot, 2 monks and 14 people who learned dharma at this temple. 

It was found that simile and metaphor were the most popular ways used to teach dharma. Besides those ways, 
sequential process order was another way used to instruct dharma. In addition, the temple used famous quotes of famous 
priests, Luang Por Cha Soo Pat to and Lord Buddha, persuading ones who came to learn dharma. Moreover, precise 
tenets were used as well.     

According to the interview with 1 abbot and 2 monks, it could be concluded that the approach of Buddhism 
propagation of the temple were organization-explaining the content and the principle of dharma in details as well as step 
by step. What’s more, the results got after interviewing people who came to the temple showed that simile, metaphor and 
famous quotes of  Pra Po Ti Yan Ten ( Luang Por Cha Soo Pat To) , who is famous in Thailand and international, and 
Lord Buddha were used to propagate Buddhism. The most important thing was that the content and the tenets had to be 
precise and real; something about supernatural was prohibited. Besides the content and the tenets, explaining, evaluating 
and finding the ways to solve problems were the mediums used to learn dharma. Plus, it can be indicated that the most 
efficient factor used to propagate dharma was personal media. The monks did not face with any problems in propagating 
Buddhism; however, the ordinary people still did not understand the core of Buddhism and history of the temple.  

 
KEYWORDS : COMMUNICATION STRATEGIES, PROPAGATION 

 
1. บทนํา 

        องคการยูเนสโกมีความคิดเห็นวา ทางพระพุทธศาสนาจะชวยใหเกิดการสรางสันติภาพแกโลกไดจะเห็นไดจาก
ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจะไมมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆทะเลาะกันถึงขั้นรายแรง  ทั้งในอดีตและปจจุบัน  สวนเรื่อง
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาซึ่งถือไดวาพระพุทธศาสนาสรางสันติภาพโลก     )  ไทยรัฐ
, 2554 , หนา  11)  ซึ่งทําใหมีคนสนใจในพระพุทธศาสนากันมาขึ้น ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จะเห็นไดจากปจจุบัน
ประเทศไทยมีวัดอยูเปนจํานวนมากที่มีพระตางชาติเขาศึกษาพระพุทธศาสนา เชน วัดบวรนิเวศวรวิหาร เปนวัดหนึ่งที่
ชาวตางชาติเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนา แตในทางสายวัดปาที่ชาวตางชาติสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากที่สุดและ
เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวตางชาตินิยมและใหความสนใจมากที่สุด คือ สายวัดหนองปาพงซึ่งเปนวัดปาสายปฏิบัติ ซึ่ง
พระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา  สุภทฺโท) ไดกอต้ังขึ้นเพื่อเปนสถานที่สําหรับประพฤติปฏิบัติ ฝกฝน อบรม พระภิกษุ
เสียสละ มุงสูความพนทุกข ใหเปนผูมักนอย สันโดน เพื่อมรรคผลนิพพาน และนําพาไปสูการเปนสมณะที่งดงามดวยการ
ยึดหลักปฏิบัติตามธรรมวินัย อันจะเปนเหตุใหเกิดความเลื่อมใสแกผูพบเห็น และยังเปนการประคองค้ําชูพระศาสนาใหมี
อายุยืนยาว เจริญรุงเรือง กระทั่งตอมาไดเปนศูนยกลางการอบรมสั่งสอน ตามหลักแหงพระพุทธศาสนาใหกับนักปฏิบัติ
ธรรมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งทําใหพระโพธิญาณเถรเปนที่ยอมรับวามีลูกศิษยชาวตางชาติเปนจํานวนมาก อาทิเชน 
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พระอาจารยสุเมโธ  ลูกศิษยรูปแรก ชาวอังกฤษ ดีกรีปริญญาโท และพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก ชาวญ่ีปุน ปจจุบันดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสวัดปาสุนันทวนาราม 

พระโพธิญาณเถรถือไดวาเปนที่นายินดีที่มี ลูกศิษยตัวแทนที่ เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหกวางไกลไปยังตางประเทศ  ทําใหเกิดเปนแรงศรัทธาเกิดสาขาขยายทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่ง
ในประเทศไทยไดมีวัดปานานาชาติ  เปนวัดพระฝรั่งวัดแรกที่พระโพธิญาณเถรใหจัดตั้งขึ้นที่บานบุงหวาย อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเปนวัดสาขาอันดับที่ 19 ของวัดหนองปาพง  การกอต้ังวัดปานานาชาติขึ้นเพื่อมุงหมายเปนที่
ศึกษาและปฏิบัติ พระธรรมวินัย สําหรับพระสงฆชาวตางชาติที่เขามาศึกษา และอุปสมบทในพระพุทธศาสนาไดอบรมสั่ง
สอนกันเอง รวมถึงการใหพระชาวตางชาติอยูรวมกันในวัดปานานาชาติเพื่อเปนการเตรียมตัวไวเมื่อถึงคราวพระภิกษุเหลานี้
ไดกลับไปประเทศของตนจะไดนําไปปฏิบัติและเผยแผพระพุทธศาสนาตอไปแลวยังสะดวกงายในการปกครองกันภายใน
วัดดวยการสื่อสารภาษาเดียวกันหรือเมื่อมีสิ่งใดบกพรอง จะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งทําใหมีพระภิกษุชาวตางชาติเขามา
วัดปานานาชาติมากมาย ทําใหไดเปนสถานที่ดึงดูดความสนใจใครรูของชาวไทยและชาวตางชาติดวย ในแตละวันมีผูคนทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาปฏิบัติธรรมอยูมิขาด ซึ่งทางวัดยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจาและพระโพธิญาณเถร 
(พระโพธิญาณเถร, 2538, หนา 335-336) 

จากดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา กลยุทธการสื่อสารเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติของวัด
ปานานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือไดวาเปนวัดที่พระโพธิญาณเถรไดสรางขึ้นเพื่อใหพระตางชาติไดศึกษา
พระพุทธศาสนา โดยมีพระตางชาติอยูรวมกันทั้งหมดเปนวัดแรกของประเทศไทย ที่มีสาขาทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความตองการที่จะทราบถึงกลยุทธการสื่อสารการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติมีกล
ยุทธการจัดเรียงสารและการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ 
ปญหาและอุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย           

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  ประชากรในการวิจัยไดแก หนังสือธรรมะ ที่ทางวัดปานานาชาติ
ไดเผยแผแกพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัยเอกสาร ในดานกลยุทธการจัดเรียงสารและ
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ    โดยทําการวิจัยจากเอกสารหนังสือธรรมะ  ที่ทางวัดปานานาชาติได เผยแผแก
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติ ต้ังแตป พ  .ศ .   2540-2554  จํานวน 12 เลม ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ใชเลือกเจาะจง   
(Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฟอรมลงรหัส (Coding Sheet) โดยการแยกเปนตารางบันทึกรูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใน ตารางบันทึกการวิจัยเอกสาร ไดวิเคราะห   2 กลยุทธ คือ กลยุทธการจัดเรียง
สาร และการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการเอกสาร หนังสือธรรมะของทางวัดปานานาชาติที่ไดเผยแผ  โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากการลงรหัส  ในตารางบันทึกการวิเคราะหเนื้อหากลยุทธการจัดเรียงสารและการสื่อสารเพื่อการโนม
นาวใจ 

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล  ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  ซึ่งผลของการ
วิเคราะหจะนํามาจาก ผลของตารางการวิเคราะหเนื้อหา ในแตละประเด็น โดยการนําเสนอในรูปแบบความเรียงแยกเปน
ประเด็นๆ เพื่อใหเขาใจงายและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1055 

การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth  Interview) ประชากรในการวิจัย ไดแก เจาอาวาสและพระสงฆ พุทธศาสนิกชนชาว
ไทยและชาวตางชาติที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับวัดปานานาชาติ กลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก  เจาอาวาส 1 รูป 
และพระสงฆ 2 รูป พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติ กลุมละ 7 คน โดยศึกษาและปฏิบัติธรรมกับวัดปานานาชาติ  
การวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแนวคําถามปลายเปดเกี่ยวกับกลยุทธการ
จัดเรียงสารและการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ประสิทธิภาพของสื่อในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ  ปญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ โดยการสัมภาษณเจาอาวาสและพระสงฆ ในบทบาทหนาที่ของผูเผยแผ
พระพุทธศาสนา  สวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติสัมภาษณในบทบาทหนาที่ของผูรับการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยการยื่นเรื่องการวิจัยใหกับเจาอาวาส เพื่อที่จะใหเจาอาวาสนัด
ประชากรกลุมตัวอยางมาสัมภาษณ  ซึ่งวิธีการเก็บขอมูลจะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลดวยวิธีบันทึกเทปและการจดบันทึก
กับประชากรกลุมตัวอยาง  โดยมีประเด็นคําถามตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหบทสัมภาษณแบบอภิปรายกลุม โดยการใชแนวคิด
กระบวนการตอบสนองมาเปนกรอบในการวิเคราะห โดยศึกษากลยุทธการจัดเรียงสารและการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ   
ประสิทธิภาพของสื่อในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ  ปญหาและอุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาสู
นานาชาติ  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งจะแยกเปนประเด็นๆ เพื่อใหเขาใจงายและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สรุปผลการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research)  การวิจัยเอกสาร โดยการเก็บขอมูลจากหนังสือธรรมะจํานวน 
12 เลม ที่ทางวัดปานานาชาติไดเผยแผแกพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติ ต้ังแตป พ  .ศ  .  2540-2554  ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ไดวิเคราะห 2 กลยุทธ คือ กลยุทธการจัดเรียงสารและการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ จากผลการวิจัยพบวา 

กลยุทธการจัดเรียงสาร พบวาสวนใหญมี การจัดเรียงสารแบบเปรียบเทียบ โดยการใชการนําเสนอ 2   เรื่องราว   ที่
แตกตางกันมาเปรียบเทียบใหเห็นภาพที่ชัดเจน มีการเปรียบเทียบเชิงอุปมา อุปมัย โดยการนําเสนอเนื้อหาที่ยึดหลักความ
เปนจริง รองลงมา คือ การจัดเรียงสารตามลําดับขั้นตอน เปนการนําเสนอตามแตละขั้นตอนเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

กลยุทธการโนมนาวใจ  พบวา สวนใหญมีรูปแบบการโนมนาวใจโดยใชผูที่มีช่ือเสียง ไดรับการยอมรับทั้งไทย
และตางประเทศเปนการนําเสนอสาร คือ พระโพธิญาณเถรและพระพุทธเจา โดยการนําคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนของ
ทาน รองลงมา คือ มีรูปแบบการจัดเรียงสาร โดยใชภาษาที่สั้น เขาใจงาย ไมเปนทางการ ใชภาษาบาลีนอยมาก ใชหลักความ
เปนจริง หลักทางวิทยาศาสตร ไมใชหลักไสยศาสตร 

การสัมภาษณเชิงลึก  )Indepth  Interview  (  พบวา  วัดปานานาชาติมีการจัดเรียงสารตามลําดับขั้นตอน  โดยการ
อธิบายหลักธรรมะและหลักปฏิบัติ ที่เริ่มตนจากหลักธรรมะและปฏิบัติที่งายไปหาขั้นตอนที่ยากขึ้น ทําใหสามารถเขาใจใน
หลักธรรมะและนําไปปฏิบัติไดงายขึ้น สวนการสัมภาษณพุทธศาสนิกชน เกิดการรับรูเพิ่มเติมจากพระสงฆ คือ การจัดเรียง
สารตามลําดับขั้นตอนและการจัดเรียงสารโดยการเปรียบเทียบในเชิงอุปมา อุปมัยในสิ่งที่อยูใกลตัวมนุษย ทําให
พุทธศาสนิกชนเกิดความเขาใจในหลักธรรมะไดดียิ่งขึ้น 

การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจของวัดปานานาชาติ  พบวา วัดปานานาชาติใชการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจโดย
นําคําสอนของบุคคลที่มีช่ือเสียง ไดรับการยกยองทั้งในประเทศและตางประเทศ คือ พระโพธิญาณเถรและพระพุทธเจา  
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โดยการสื่อสารดวยการใชภาษาที่กระชับ ไดใจความ ยึดหลักทางวิทยาศาสตรหลักความเปนจริง  ไมใชหลักทางไสยศาสตร
ในการโนมนาวใจ สวนการสัมภาษณพุทธศาสนิกชน พบวา เกิดการรับรูเพิ่มเติมจากพระสงฆ คือ การใชการสื่อสารเพื่อการ
โนมนาวใจโดยการอธิบายปญหาและวิธีปญหาการหลุดพนจากปญหาในเรื่องตางๆ ทําใหพุทธศาสนิกชนสามารถเขาใจถึง
หลักธรรมะและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

ประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ จากการสัมภาษณเจาอาวาสและพระสงฆ 
พบวา มีความสอดคลองกับการสัมภาษณพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับทางวัด 
พบวา สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนเขาถึงไดมากที่สุด คือ สื่อบุคคล ซึ่งหมายถึง พระสงฆวัดปานานาชาติ 
เนื่องมาจากตัวพระสงฆมีความเครงครัดในการรักษาพระธรรมวินัย เนนความสงบเงียบ ทําใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยและ
ชาวตางชาติเกิดเปนแรงศรัทธาทําใหพุทธศาสนิกชนสนใจที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับทางวัดปานานาชาติ  พรอมทั้ง
พระสงฆในวัดปานานาชาติสามารถใชภาษาไดสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน ระหวางพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติ รองลงมา คือ สื่อเว็บไซตของทางวัดปานานาชาติ
www.watpahnanachat.org. ซึ่งทางวัดไดลงเนื้อหา  เชน ประวัติความเปนมาของวัดปานานาชาติ กฎระเบียบ วิธีการเตรียม
ตัวกอนที่จะเขามาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับทางวัดปานานาชาติ ที่อยูและวิธีการติดตอกับทางวัด รวมถึงหลักคําสอนของ
พระอาจารยแตละรูปที่เคยสอน เปนตน ซึ่งในเว็บไซตนี้มีขอมูล ขาวสารที่ครอบคลุมครบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทางวัด  ทําให
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวตางชาติที่อยูไกลสามารถรับรูขอมูลทางวัดไดงาย และสะดวกรวดเร็วที่สุด 

ปญหาและอุปสรรคของการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ จากการสัมภาษณเจาอาวาสและพระสงฆ  พบวา 
วัดปานานาชาติไมไดมีปญหาและอุปสรรคใหการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ  เนื่องจากพระสงฆที่วัดปานานาชาติมี
ความตองการที่จะมาศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด และตองการที่จะมาเรียนรูทางดานวัฒนธรรม ศาสนากับ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อที่จะไดฝกพระใหมีคุณภาพที่ดีของคณะสงฆโดยแทจริง  อีกทั้งทางวัดยังไมมีความตองการที่
จะเผยแผหรือขยายสาขาไปเปนจํานวนมาก แตการขยายสาขาตางๆนั้นสวนใหญเกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายที่มีความตองการที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมกับวัดปานานาชาติ จึงทําไดใหมีการขยายสาขาหลายแหง  จากการ
สัมภาษณพุทธศาสนิกชนชาวตางชาติที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับทางวัดมีความคิดเห็นที่แตกตาง  คือ วัดปานานาชาติมี
ปญหาและอุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาชาติ เนื่องมาจากพุทธศาสนิกชนชาวตางชาติบางสวนยังไมรับรูถึง
แกนแทของพระพุทธศาสนา ประวัติความเปนมาของวัด และสาขาตางๆ ของวัดปานานาชาติ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการจางแรงงานไทยในระบบการจางแรงงานตางชาติ (EPS) ในภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลีใต 

FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT OF THAI WORKERS IN THE EPS  
IN THE SMALL AND MEDIUM-SIZED INDUSTRIAL SECTOR OF SOUTH KOREAN 
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2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ---------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

            วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยในระบบการจางแรงงานตางชาติ
(EPS) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลีใต  โดยมุงเนนที่ปจจัยสําคัญของการจางงานเละ
การตอสัญญาจางอีกรอบใหกับแรงงานไทยเมื่อทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด 3 ป  โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวม
จากเอกสารทางวิชาการตางๆ  ขอมูลจากทางอินเตอรเน็ตและขอมูลปฐมภูมิที่ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี  ศูนย  EPS  ประจําประเทศไทย  กระทรวงแรงงานที่ทําหนาที่ในการจัดสอบ  EPS-
TOPIK  เพื่อไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต  รวมถึงการสัมภาษณผานการตอบคําถามในแบบสอบถามของนายจางชาวเกาหลี
ที่จางแรงงานตางชาติในระบบ EPS และประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลี
ใตจํานวนหน่ึง  ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยที่ผานการทดสอบภาษาเกาหลีโดยนายจางพิจารณา
จาก  เพศ  อายุและระดับการศึกษา  สวนปจจัยที่มีผลตอการตอสัญญาจางอีกรอบหลังจากแรงงานไทยทํางานครบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 3 ปแลวจากการสัมภาษณผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี  ศูนย  EPS  ประจําประเทศ
ไทยและนายจางชาวเกาหลีพบวา  พิจารณาจากปจจัยหลัก 4 ประการไดแก  ความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลี  ทักษะ
ฝมือในการทํางาน  ความประพฤติและประสิทธิภาพในการทํางาน  นอกจากนี้แลวนายจางชาวเกาหลีมีความเห็นวาแรงงาน
ไทยสวนใหญสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีไดนอย  ดังนั้นนายจางจึงตองการใหแรงงานไทยไดรับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลี  วัฒนธรรม  กฎระเบียบขอบังคับตางๆในที่ทํางาน  รวมทั้งการทําความเขาใจเมื่อตองเผชิญกับสภาพการทํางาน 
3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ในประเทศเกาหลีใตเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคในการทํางานและการดําเนินชีวิตหลังจากเขา
มาทํางานที่เกาหลีแลว 

 
คําสําคัญ  : ระบบการจางแรงงานตางชาติ, สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ, การทดสอบความสามารถ    

ทางดานภาษาเกาหลี, สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี, การจางงาน 
 

Abstract 
 

The objective of this thesis is to study factors affecting employment permit system for foreign workers or EPS 
in the small and medium-sized manufacturing industry in South Korea. It focuses on the significance of employment and 
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renewal of the employment contract of Thai labors after completion of three years’ work. The secondary data in this 
thesis are collected from various academic papers and the internet while the primary data are obtained from in-depth 
interviews with the director of the Human Resources Development Service of Korea, EPS center in Thailand under the 
control of the Ministry of Labor that holds EPS-TOPIK test. It also includes questionnaires responded by certain numbers 
of Korean employers who employ foreign workers in the EPS and have business in the small and medium-sized 
manufacturing industry in South Korea. The results showed that the factors affecting the employment of Thai labors that 
already pass the Korean language test, according to Korean employers, include gender, age and educational level. The 
factors affecting the renewal of employment contract after completion of three years’ work, according to the Human 
Resources Development Service of Korea, EPS center in Thailand and Korean employers, consist of four main elements: 
the ability to communicate in Korean, the skill at work, behavior and performance. In addition, Korean employers have 
commented that most Thai labors could barely understand Korean. Therefore, employers suggest that Thai labors receive 
proper Korean language training and knowledge about Korean culture, rules and work regulations as well as acquire more 
understanding when faced with 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) works in Korea to avoid any problems in the workplace 
and personal problems after working in Korea. 

 

KEYWORDS : EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM (EPS), THAILAND OVERSEAS EMPLOYMENT 
ADMINISTRATION (TOEA), TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN (TOPIK), HUMAN 
RESOURES DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA (HRD KOREA), EMPOLYMENT 

 
1. บทนํา 

 Shin (2010 : 192, 219)  เปนระยะเวลามากกวา 40 ปที่เกาหลีใตไดรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศดอยพัฒนา
เปนประเทศอุตสาหกรรมจนไดรับการยอมรับวาเปน 1ในบรรดาเสือ 4 ตัวของภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพในการแขงขันดาน
เศรษฐกิจกับนานาประเทศ  นอกจากนี้แลวเกาหลีใตยังไดรับการขนานนามวา  มหัศจรรยแหงเอเชีย (Miracle of Asia) และ
ไดรับการเชื้อเชิญใหเขารวมเปนสมาชิกองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Co-operation and Development : OECD) ในป ค.ศ.1996  การพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใตเปนผลมาจากการไดรับการ
ชวยเหลือจากองคการสหประชาชาติ (UN)  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกาในชวงหลังสงครามและไดรับการ
สนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาล  การทําความเขาใจในเรื่องการสงออกสินคา  การพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูงและ
แรงงานที่มีทักษะฝมือสูง  ดวยเหตุนี้ทําใหเกาหลีใตกลายเปนประเทศมหาอํานาจทางการคาที่ใหญเปนอันดับที่ 11 ของโลก
ในป 2007  

 จินตนา (2549)  จากการที่ประเทศเกาหลีใตเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจนกลายเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs)  ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจําเปนตองใชแรงงานในภาคการผลิตมาก ประกอบกับกฎหมาย
ของเกาหลีใต คือ Exit and Entry control Act 1977 ไมอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางชาติยกเวนงานพิเศษบางประเภทและ
การเขาไปฝกอบรมการทํางานหรือเขาไปทํางานผานบริษัทรวมทุนของเกาหลีใต ดังนั้นเกาหลีใตจึงประสบปญหาการขาด
แคลนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะแรงงานกึ่งฝมือและไรฝมือ เนื่องจากชาวเกาหลีไมนิยมทํางานไรฝมือประเภท 
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3D คือ  งานที่ยากลําบาก  งานที่สกปรกและงานที่เสี่ยงอันตราย  ผลของการขาดแคลนแรงงานดังกลาวทําใหอัตราคาจาง
แรงงานในเกาหลีสูงขึ้นอยางรวดเร็วถึง 3 เทาตัว  นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา  จึงเปนสาเหตุใหแรงงานจากประเทศตางๆ 
ลักลอบเขามาทํางานในเกาหลีใตเปนจํานวนมาก แรงงานตางชาติผิดกฎหมายสวนใหญมาจากภูมิภาคเอเชียอาคเนย ไดแก  
ฟลิปปนส ไทย  อินเดีย  ปากีสถาน  พมา และจีน  ในป 2536  ปญหาการขาดแคลนแรงงานในเกาหลีใตไดทวีความรุนแรง
มากขึ้นและเปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ทางการเกาหลีใตจึงเปดโอกาสใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดกลางนําแรงงานตางชาติที่ทํางานกับบริษัทรวมลงทุนของเกาหลีใตเขาไปทํางานในรูปแบบการฝกงาน 
(Training)   แตอยางไรก็ตามปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการรับผูฝกงานดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ  ทั้งนี้เพราะ
ระบบฝกงานไดรับคาจางต่ํากวาคาจางในตลาดแรงงานทั่วไป  ทําใหผูฝกงานจํานวนมากหลบหนีสัญญาฝกงานไปลักลอบ
ทํางานที่อื่นซึ่งไดคาจางที่สูงกวา  ประกอบกับไดรับการวิพากษวิจารณจากหลายฝายโดยเฉพาะองคกรอิสระ (NGOs) 
ทางดานแรงงานวาการจายคาจางต่ํากวาปกติ และสภาพการทํางานยังเปนงานหนัก  สกปรก  และเสี่ยงอันตราย  ถือวาเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใตจึงปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเขาแรงงานที่ใชระบบฝกงานโดยใชคูกับ
ระบบใบอนุใบอนุญาต(Employment Permit System for foreigners : EPS)  ซึ่งนโยบายดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภาเกาหลีใตและมีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2547  

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนายจางชาวเกาหลีในการจางแรงงานไทยที่ผานการทดสอบภาษาเกาหลี
และมีปจจัยใดบางที่ทําใหนายจางชาวเกาหลีตอสัญญาจางใหแรงงานไทย  ภายหลังทํางานครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลว
ในระบบการจางแรงงานตางชาติ (EPS) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลีใต 

            
3. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เกาหลี  ศูนย  EPS  ประจําประเทศไทยที่มีหนาที่ในการจัดสอบ  EPS-TOPIK  ในประเทศไทยและการสัมภาษณนายจาง
ชาวเกาหลีจํานวน 20 คนที่จางแรงงานไทยในระบบ EPS และประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและ
ขนาดกลางของเกาหลีใต  นอกจากนี้แลวยังเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารจากแหลงทุติยภูมิ ไดแกหนวยงานภาครัฐทั้งของไทย
และเกาหลีที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับแรงงานไทยในระบบการจางแรงงานตางชาติของเกาหลีใต  ไดแก
สํานักสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศฝายพิจารณาการไปทํางานระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี  สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเกาหลี  ศูนย  EPS  ประจําประเทศไทย  ซึ่งสวนใหญเปนขอมูลเกี่ยวการจางแรงงานในระบบ  EPS  สถิติ  
ผลการสํารวจ  นอกจากนี้แลวยังเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ  วิทยานิพนธ  รายงานการวิจัย  บทความทางวิชาการและ
สืบคนจากระบบอินเตอรเน็ต  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามประเภทปลายเปด (Open-ended 
questions) เปนคําถามที่ผูตอบตอบไดอยางอิสระ  ไมกําหนดคําตอบตายตัว  เปนการเปดโอกาสใหผูถูกถามไดอธิบายหรือ
แสดงความคิดเห็นของตัวเองไดอยางอิสระ  โดยลักษณะของคําถามแบงออกเปน 4 สวนคือ  (1)  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
นายจางชาวเกาหลี  ประเภทกิจการ  แรงงานตางชาติที่ทํางานอยูในถานประกอบการ  (2)  ปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงาน
ไทย  (3)  ลักษณะของแรงงานไทยในสายตาของนายจาง  (4)  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับแรงงานไทย  
โดยรูปแบบของคําถามผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากงานวิจัยตางๆแลวกําหนดขึ้นมาเองเพื่อวัดในเชิงคุณภาพและไดรับ
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คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธเพื่อใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยมาก
ที่สุด  โดยวัตถุประสงคของคําถามเพื่อนําไปสูการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยซึ่งแบงออกเปน  2  สวน
คือ  (1)  ปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยหลังจากผานการทดสอบภาษาเกาหลี  (2)  ปจจัยที่มีผลตอการตอสัญญาจางให
แรงงานไทยอีกหลังจากทํางานครบ  3  ปแลวในระบบ  EPS   ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของ
เกาหลีใต  สําหรับการแจกแบบสอบถามผูวิจัยไดขอความชวยเหลือจากแรงงานไทยที่ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางของเกาหลีใต  ภายใตระบบการจางแรงงานตางชาติ  (EPS)  จํานวน  20  คน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตรนิโอคลาสสิก (อางถึงใน ศิวงศไซ   ชางปติคุณ, 
2551 : 20) แลวนํามาประยุกตเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยนี้ประกอบดวย  อุปสงคในประเทศผูรับ (เกาหลีใต),  อุปทานใน
ประเทศผูสง (ไทย),  กระบวนการดําเนินงานตามระบบ  EPS  และปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทย 

              
4. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ผลการสัมภาษณจากการตอบคําถามในแบบสอบถามปลายเปดของนายจางชาวเกาหลีที่จางแรงงานไทยในระบบ  
EPS  และประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน 20 คน  สรุปลักษณะทั่วไปของ
กลุมตัวอยางพบวา  นายจางชาวเกาหลีเปนเพศชายทั้ง 20 คน  คิดเปนรอยละ 100  มีอายุระหวาง 40-49 ปคิดเปนรอยละ 45 
(9 จาก 20 คน)   รองลงมาคืออายุระหวาง 50-59 ป  คิดเปนรอยละ 40 (8 จาก 20 คน)  อายุระหวาง 60-69 ป  คิดเปนรอยละ 
10 (2 คนจาก 20 คน)  อายุระหวาง 30-39 ป  คิดเปนรอยละ 5 (1 จาก 20 คน)  โดยที่ต้ังของโรงงานอยูในเขตจังหวัด คยองกี  
คิดเปนรอยละ 70 (14 จาก 20 แหง)  และเขตจังหวัดอื่นๆคิดเปนรอยละ 30 (6 จาก 20 แหง)  และเปนโรงงานผลิตช้ินสวน
รถยนตมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 25 (5 จาก 20 แหง)  และผลการตอบคําถามของนายจางชาวเกาหลีจํานวน 20 คนพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยที่ผานการทดสอบภาษาเกาหลีนายจางพิจารณาจาก  (1)  เพศ  ผลจากการสัมภาษณ
นายจางชาวเกาหลีจํานวน 20 คนในสถานประกอบการทั้ง 20 แหง  พบวานายจางชาวเกาหลีมีความตองการจางแรงงานที่
เปนเพศชายมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 80 (16 จาก 20 คน)  (2)   อายุ  อายุของแรงงานตางชาติที่นายจางชาวเกาหลีตองการ
จางมากที่สุดคือ  อายุระหวาง 25-30 ป  คิดเปนรอยละ 40 ( 8 จาก 20 คน) และอายุระหวาง 30-35 ป  คิดเปนรอยละ 40 ( 8 
จาก 20 คน)  (3)  ระดับการศึกษา  ระดับการของแรงงานตางชาติที่นายจางชาวเกาหลีตองการจางมากที่สุดคือ  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเปนรอยละ 75 ( 15 จาก 20 คน) 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี  ศูนย  EPS  ประจําประเทศไทยและ
ผลการวิเคราะหจากการตอบคําถามในแบบสอบถามปลายเปดของนายจางชาวเกาหลีจํานวน 20 คนพบวา  มีปจจัยหลัก 4 
ประการที่มีผลตอการตัดสินใจตอสัญญาจางใหแรงงานไทย ไดแก  (1)  ความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลี  นายจางที่
ตัดสินใจตอสัญญาจางโดยพิจารณาจากความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีคิดเปนรอยละ 5 (1 จาก 20 คน)  (2)  ทักษะ
ฝมือในการทํางาน  นายจางชาวเกาหลีที่ตัดสินใจตอสัญญาจางใหแรงงานไทยโดยพิจารณาจากทักษะฝมือในการทํางานคิด
เปนรอยละ 10 (2 จาก 20 คน)  (3)  ความประพฤติ  นายจางชาวเกาหลีตัดสินใจตอสัญญาจางใหแรงงานไทยโดยพิจารณา
จากความประพฤติมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 55 (11จาก 20 คน)   (4)  ประสิทธิภาพในการทํางาน นายจางชาวเกาหลี
ตัดสินใจตอสัญญาจางใหแรงงานไทยโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการทํางานคิดเปนรอยละ 30 (6 จาก 20 คน) 

จากการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยดาน เพศ อายุ และระดับการศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอการจางแรงงานไทยที่ผานการ
ทดสอบภาษาเกาหลี และจากการสัมภาษณผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี  ศูนย  EPS  ประจําประเทศ
ไทยและนายจางชาวเกาหลีจํานวน 20 คนพบวามีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตอสัญญาจางใหกับ
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แรงงานไทยหลังจากทํางานครบ 3 ป  โดยที่นายจางสวนใหญตัดสินใจตอสัญญาจางโดยพิจารณาจากความประพฤติกรรม
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55 (11 จาก 20 คน) นอกจากนี้แลวนายจางชาวเกาหลีมีความเห็นวาแรงงานไทยสวนใหญสามารถ
สื่อสารภาษาเกาหลีไดนอย  ดังนั้นนายจางชาวเกาหลีจึงตองการใหแรงงานไทยไดรับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเกาหลี  
วัฒนธรรม  กฎระเบียบขอบังคับตางๆในที่ทํางาน  รวมทั้งการทําความเขาใจเมื่อตองเผชิญกับสภาพการทํางาน 3D (Dirty, 
Difficult, Dangerous) ในประเทศเกาหลีใตเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคในการทํางานและการดําเนินชีวิตหลังจากเขามาทํางานที่
เกาหลีแลว 
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ในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

PHENOMENON AND CULTURAL ASPECT OF DYING IN POSTMORTEM ROOM :  
A HOSPITAL ETHNOGRAPHIC STUDY  IN A HOSPITAL IN NORTH EAST THAILAND 

 
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข (ภาคปกติ) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

----------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยช้ินนี้มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปรากฏการณและมิติทางวัฒนธรรมของการตายในหองดับจิตใน
โรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใชการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณาในโรงพยาบาล (Hospital 
Ethnographic Study) ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในการทํางานประจําวันของแพทยนิติเวชและเจาหนาที่นิติเวชและพยาธิวิทยา
ในโรงพยาบาลเปนเวลา 3 เดือน  ทําการสังเกตอยางมีสวนรวมและสัมภาษณเชิงลึก  จดบันทึกลงในบันทึกภาคสนามแลว
ทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและสรางธีม (Thematic method) โดยใชแนวคิดการตีความทางวัฒนธรรม (Cultural 
Interpretative Concept)   จากการศึกษาพบวาในหองดับจิตมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับศพที่หลากหลาย  เชน การผาชันสูตรพลิก
ศพ การตกแตงและรักษาสภาพศพ  กิจกรรมทางธุรกิจ  กิจกรรมดังกลาวสะทอนถึงการใหความหมายตอความตายและการ
ตายที่หลากหลาย  ไดแก  ความตายคือที่สุดแหงความทุกข นาเกลียดนากลัวและพึงหลีกหนี   การตายคือการหยุดทํางานของ
ระบบอวัยวะ  ความตายคือสภาวะที่แยกขาดออกชีวิตอยางเด็ดขาด การตายคือประตูคั่นกลางระหวางโลกมนุษยกับโลกทาง
วิญญาณ การตายที่ตองผาชันสูตรพลิกศพคือการตายราย  และเมื่อพิจารณาการตายในปจจุบันก็พบวาการตายเปนเรื่องที่ยาก
และซับซอนขึ้นเพราะอิทธิพลของระบบยุติธรรมและระบบประกันภัย  การตายที่พบในหองดับจิตยังบอกวาขณะนี้เรากําลัง
อยูในสังคมเสี่ยงภัยที่รุนแรงมาก 

 
คําสําคัญ:  การตาย, ความตาย, การศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณา, โรงพยาบาล, ปรากฏการณ, วัฒนธรรม, ความหมาย,  

การตีความทางวัฒนธรรม, หองดับจิต, หองตรวจศพ, หองพักศพ 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to study phenomenon and cultural aspect of death and dying in Postmortem 
Room in a hospital in North East Thailand. This study used Hospital Ethnography method. Researcher was participative 
observe and deep interview in everyday life and work with Forensic Medical Doctors and Forensic and Pathology officers 
for 3 month. Researcher wrote field note to collect data and use content analysis method and thematic method to analyzed 
data with Cultural Interpretative Concept.  The findings founded that there are various activity in Postmortem Room such 
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as perform autopsy, body maintenance and body beautify and business. Those activity reflect various cultural meaning of 
death and dying such as death is the worse suffering that suppose to avoid, dying is the shutdown process of organ 
system, death is absolutely separate form life. Dying is the door between human world and spiritual world, Body that 
have to autopsy is the bad death. System of justice and insurance make present death and dying harder and more 
complex. Death and dying that founded in Postmortem room tell us that we are in risk society considerably. 

 
KEYWORDS : DEATH, DYING, ETHNOGRAPHY, HOSPITAL, CULTURAL INTERPRITIVSM,  

POSTMORTEM, MEANING, PHENOMENON 
 

บทนํา 
ความตายเปนความจริงรวมของมนุษย  ความตายเปนเรื่องใหญและสําคัญโดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับตนหรือคนที่มี

ความหมายกับตน  ความตายแมจะเปนสัจธรรมแตการตายกลับผันแปรไปตามสังคมวัฒนธรรม  กลาวคือ  คนที่อยูตางภูมิ
ประเทศ สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงตางกาลเวลายอมมีวิถีการตายที่แตกตางกัน  หากเราไดอานประเพณีเนื่องในการตายของ
เสฐียรโกเศศ1 ที่บรรยายถึงวิธีการปฏิบัติตอศพในอดีตที่ผานมาไมถึงหนึ่งช่ัวอายุคน  ก็จะพบวาวิถีปฏิบัติตอศพในอดีต
แตกตางจากปจจุบันอยางมากโดยเฉพาะในสังคมเมือง 

หากพิจารณาวิถีปฏิบัติตอการตายวาเปนปรากฏการณอันเปนผลมาจากพลังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
สังคมใดสังคมหนึ่ง  การสํารวจวิถีปฏิบัติตอการตายในสังคมปจจุบันก็นาจะสะทอนถึงวิธีคิดตอชีวิตและความตายของคน
ในสังคมปจจุบันไดเปนอยางดี  และพื้นที่ที่อุดมไปดวยการตายในสังคมสมัยใหมก็คือหองดับจิตในโรงพยาบาล 

บทความนี้ผูวิจัยเชิญชวนผูอานมาสํารวจเพื่อทําความเขาใจปรากฏการณของการตายและมิติทางวัฒนธรรม  อัน
เปนชุดความคิด ความเชื่อ การรับรู การใหความหมายที่อยูเบื้องหลังแบบแผนปฏิบัติตอการตายในหองดับจิต  ซึ่งเปน
สถานที่สําหรับจัดการการตายในบริบทสังคมรวมสมัยดวยวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  ความเขาใจเรื่องการ
ตายในหองดับจิตอาจชวยใหผูอานมองเห็นอีกแงมุมหนึ่งของชีวิตในสังคมทันสมัย ตลอดจนชวยต้ังคําถามตอวิธีคิดเรื่อง
ชีวิตและความตายของระบบสุขภาพ  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมของความตายในโรงพยาบาลสมัยใหม:  
การศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณาในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบชาติพันธุ
วรรณาในโรงพยาบาล (Hospital Ethnography) ในโรงพยาบาลศูนยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผูวิจัยใชแนวคิด
การตีความทางวัฒนธรรม (Cultural Interpritivism concept) ในการวิเคราะหปรากฏการณ  กลาวคือมองวาพื้นที่ใน
โรงพยาบาลเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีระบบความหมายของความตายเปนฐานความคิดเบื้องหลังวิถีการทํางาน การจัด
สถานที่ และอยูความคิดของผูคน  นักวิจัยจะศึกษาระบบความหมายดวยการเขาไปมีสวนรวมในชีวิตประจําวันของ
เหตุการณและคนที่เกี่ยวของกับการจัดการการตายในหองดับจิตแลวตีความหมายระบบสัญลักษณนั้น 

ผูใหขอมูลหลัก  (key informant) ประกอบดวย แพทยนิติเวช เจาหนาที่นิติเวชและพยาธิวิทยา จํานวน 5 คน และ
ยังสังเกตพฤติกรรมอื่นๆของญาติผูเสียชีวิตและบุคลากรโรงพยาบาลในเหตุการณที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการจด
บันทึกภาคสนาม (Field note) และวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสรางธีม (Thematic method) คือยกระดับ
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ขอมูลในสนามเปนกรอบแนวคิดรวบยอด (Data Induction)  ผูวิจัยเปดเผยตนเองในสนามวิจัยตามที่เปนจริง  คือนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มาทําการศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมความตายในโรงพยาบาล  ต้ังแตเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม 2555 

 
ปรากฏการณการตายในหองดับจิต 

               สภาพทั่วไปของหองดับจิต 
หองดับจิตไมใชหองที่มืดทึบนากลัว  มีแอรเย็นเฉียบถึงกระดูก  หรือมีผีที่พรอมจะหลอกผูที่หลงเขาไปใหขนหัว

ลุกดังที่เคยดูในภาพยนตรตอนเด็ก  หองดับจิตในโรงพยาบาลแหงนี้เรียกช่ือเปนทางการวา "หองตรวจศพ"  ซึ่งตั้งอยูใจ
กลางของโรงพยาบาลที่มีคนเดินผานไปผานมามากมายเพราะตั้งอยูติดกับหองเทคนิคการแพทย  หองดับจิตในปจจุบันตาง
จากสมัยกอน  ในอดีตหองดับจิตอยูใกลกับสระพันปและตนโพธิ์รกทึบ  หองดับจิตใจปจจุบันจึงดูปลอดภัย(ทางใจ)กวามาก
อีกทั้งยังสวางไสวในเวลาค่ําคืน  จนพยาบาลที่อยูเวรดึกเลือกที่จะเดินผานหองดับจิตมากกวาหองเอ็กซเรยเพราะหอง
เอกซเรยมืดและวังเวงกวา 

โรงพยาบาลแหงนี้มีขนาดเล็กเนื้อที่ในหองดับจิตจึงไมกวางนัก  โดยมีขนาดประมาณ 10 x 10 เมตร ถูกกั้นเปน 2 
สวน สวนหนึ่งคือหองทํางานของเจาหนาที่ โตะวางทีวี หองน้ํา  หองพัก และตูเย็นเก็บศพขนาด 2 เตียง  อีกสวนหนึ่งคือ
สวนที่พักศพระหวางรอรถมาขนศพกลับบานหรือวัด  และในพื้นที่เดียวกันยังเปนที่สําหรับชันสูตรพลิกศพอีกดวย  ดังนั้น
ในกรณีที่มีการผาชันสูตรศพอยู คนที่เปดประตูเขามาก็จะเห็นและไดกลิ่นศพทันทีโดยไมไดต้ังตัว  เจาหนาที่จึงตองปองกัน
โดยการล็อคหองและนําฉากมากั้นระหวางศพกับประตูไวกอนเสมอขณะที่มีการผาศพ 

ผูวิจัยเขาหองดับจิตครั้งแรกดวยการแนะนําจากพยาบาลคนหนึ่งที่อาสาพามาทําความรูจักกับเจาหนาที่นิติเวชและ
พยาธิวิทยา  หองแหงนี้ไมคอยมีคนอื่นเขามาเยี่ยมชมหรือของเกี่ยวมากนัก  เปนครั้งแรกของผูวิจัยและพี่พยาบาลที่เขามายัง
หองดับจิตนี้  แมเธอจะเปนพยาบาลในโรงพยาบาลแหงนี้มาเกือบสิบปแลวก็ตาม 
               ใครอยูในหองดับจิต? 

ในหองดับจิตมีแพทยนิติเวช 2 คน ผลัดเปลี่ยนกันเฝาเวรคนละสัปดาห  เริ่มเวรตั้งแตแปดโมงเชาวันจันทร  จนถึง
แปดโมงเชาวันจันทรของอีกสัปดาหหนึ่ง  แพทยนิติเวชมีหนาที่ชันสูตรพลิกศพ  หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งซึ่งผูวิจัยจะเรียกตอไป
วาการผาศพ  แพทยนิติเวชจะเขามาตอเมื่อมีศพที่จําเปนตองผาชันสูตร  นอกเวลานั้นแพทยจะอยูที่หองพักแพทยนิติเวช 

คนที่อยูประจําหองคือเจาหนาที่นิติเวชและและเจาหนาที่พยาธิวิทยาชายจํานวน 3 คน  เจาหนาที่ทั้งสามจะเปน
ลูกมือหมอในการผาศพ  และยังจะเปนเจาหนาที่กลุมเดียวที่จะเปนผูเข็นศพของผูเสียชีวิตทั้งหลายในหอผูปวย นอกจากนี้
ครอบครัวของเจาหนาที่จะมานั่งเลนบางในเวลาหลังเลิกเรียนหรอืเสารอาทิตย 

ในหองยังมีคิวรถ (คนรับจางขับรถสงศพ) ซึ่งมักเปนเจาหนาที่ผูชวยของโรงพยาบาล  มานั่งหรือนอนเฝากรณีมี
ศพผูเสียชีวิตที่ตองการรถขนศพกลับบาน  เพื่อหารายไดพิเศษเพิ่มเติมจากงานประจํา 

บางครั้ง เจาหนาที่จากมูลนิธิกูภัยและบรรเทาสาธารณภัยที่มีช่ือภาษาจีนจะมารับศพไรญาติไปบําเพ็ญกุศล หรือมา
หยิบยืมอุปกรณเกี่ยวกับการจัดการศพ 

ในรอบสิบปที่ผานมา  มีเพียง 3 ครั้งที่จะมีเจาหนาที่มาตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในหองดับจิต ผูวิจัยแปลก
ใจเพราะคิดวาหองนี้นาจะถูกจินตนาการวาเปนหองที่สกปรกที่สุดที่ควรมาทําใหสะอาด  แตหองนี้กลับเปนพื้นที่ที่ไดรับ
การตรวจสอบลําดับทายๆ  ผูวิจัยตีความไดวาเพราะหองนี้เกี่ยวของกับคนเปนซึ่งเปนที่มาของการรองเรียน ฟองรองนอย
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กวาหองอื่นๆ หรือไมเชนนั้นหองนี้ก็นากลัวเกินกวาจะเขาเยี่ยมชม  มีคณะดูงานคณะหนึ่งจากโรงพยาบาลตางถิ่นขอดูงาน
อยูไกลๆ ดวยการถายรูปที่หนาประตูหองดับจิตโดยไมไดเขาไปขางในหองเลย 

นอกจากที่กลาวมาก็มีผูวิจัยนี้เองที่เขาไปนั่งเลนในหองดับจิตอยูเปนประจํา  เพราะหองนี้เปนหองที่เงียบสงบยาม
ที่ไมมีศพใหผา  เปนหองเดียวที่ผูวิจัยเห็นวาเจาหนาที่มีเวลาวางเกิน 15 นาทีในเวลาทํางาน  และสามารถดูทีวีเอาสาระหรือ
ความบันเทิงไดอยางจริงจัง  ตางกับหองอื่นๆ ในโรงพยาบาลที่มีความวุนวายอยูเสมอ   
              อะไรอยูในหองดับจิต? 

แนนอนวาสิ่งแรกที่อยูในหองดับจิตคือศพ  แตศพที่อยูในหองดับจิตจะผานกรรมวิธีที่แตกตางกันตามวิถีการตาย  
ศพที่ตายตามธรรมชาติ  เชน ปวยดวยโรคตาย แกตาย  ศพจะถูกพักไว 2 ช่ัวโมงที่หอผูปวย  เมื่อครบ 2 ช่ัวโมง  พยาบาลที่
หอผูปวยก็จะแจงใหเจาหนาที่หองดับจิตเข็นศพลงมาเพื่อฉีดยากันศพเนากรณีที่ญาติประสงคใหฉีดยา   

ศพที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติจะถูกแพทยนิติเวชผาชันสูตรพลิกศพ  ประมาณ 70-80% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  
เพราะในจังหวัดแหงนี้มีคนเมาแลวขับจํานวนมาก  นอกจากนี้ยังมีศพที่เสียชีวิตเพราะฆาตัวตายดวยการผูกคอตาย กินยาฆา
แมลง ตกจากที่สูง มีศพที่ถูกฆาตกรรมทั้งดวยมีดฟนและถูกปนยิง  ศพที่ถูกสัตวทําราย เชน ถูกชางเหยียบ ถูกตอตอย 

ศพสวนใหญจะไดรับการนํากลับบานหรือวัดไปทําบุญอุทิศสวนกุศล  แตหลายรางเปนศพไรญาติ  เปนเรื่องแปลก
ที่ศพไรญาติบางรางมีสภาพการตายและการแตงตัวที่ "แลดูมีญาติเยอะ"  แตกลับไมมีใครแจงความและมารับศพ  ศพไรญาติ
จะถูกแชไวในตูเย็นจนครบ 3 วัน หากไมมีใครมาติดตอก็จะสงใหมูลนิธินําศพไปทําบุญอุทิศสวนกุศล 

ศพที่เขามายังหองดับจิตมีทุกเพศทุกวัยและเชื้อชาติ  ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผูวิจัยเขาออกหองดับจิต  มีศพชาว
ยุโรปอยูในตูเย็นเก็บศพถึง 3 ศพ  และศพตางชาตินั้นตองใชเวลาติดตอกับสถานทูตเปนเวลานานกวาจะรับศพกลับไปได 

ยังมีศพเด็กทารกที่ทั้งตั้งใจไมต้ังใจแทง  ศพทารกและรกจะถูกใสไวในถุงพลาสติกสีแดงที่มีขอความและ
สัญลักษณวาขยะติดเชื้อและใสรวมไวในตูเย็นเก็บศพ  มีศพเด็กนอยที่ตายดวยพยาธิสภาพและถูกผาพิสูจนโดยฝายพยาธิ
วิทยาและถูกดองใสถังพลาสติกนอยต้ังเรียงรายไวในหองดับจิต  นอกจากนี้ยังมีแขนขาของผูปวยที่ตองถูกตัดอวัยวะ หรือ
ช้ินเนื้อขนาดใหญที่ใสไวในตูเย็นเก็บศพ  รอใหมูลนิธินําอวัยวะเหลานี้ไปทําบุญอุทิศสวนกุศลเชนเดียวกัน 
               หองดับจิตทําอะไร? 

งานสวนใหญในหองดับจิตคือการแตงศพและรักษาสภาพศพ  นับเปนหนาที่หลักของหองดับจิต  บางศพอาจ
ไดรับการทําความสะอาดมาแลวจากหอผูปวยที่เสียชีวิต  แตบางศพก็ไม  หองดับจิตยังชวยใสเสื้อผาในชุดที่ผูตายชอบ  
จากนั้นหากญาติรองขอก็จะฉีดยารักษาศพหรือฟอรมาลีนให  ในราคา 300 บาท  (น้ํายา 3 ขวด)  แตบางคนก็ไมอยากใหฉีด
ยา  เพราะปจจุบันมีโลงเย็นรักษาศพ  (ลักษณะเดียวกับตูเย็นเพียงแตตกแตงใหมีลายกนกเหมือนโลง  ขนาดของโลงใหญ
พอที่จะบรรจุและแชเย็นโลงไมไดทั้งโลง)  จากนั้นทําการแพ็คศพโดยหอศพดวยผาขาวดิบ  ในชวงเวลาที่เจาหนาที่ฉีดยา
และตกแตงศพ  ญาติบางสวนอาจโศกเศราเสียใจ  หรืออาจวุนวายกับการเตรียมงานศพที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไมก่ีช่ัวโมง 

กอนจะเคลื่อนศพจากหองดับจิตไปยังรถ  ญาติบางสวนอาจขอเปดผาหอศพดูหนาผูตาย  ชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่
โศกเศราอีกชวงหน่ึง  ญาติที่ใกลชิดจะจุดธูปดอกยักษนําศพกลับบาน  บางครอบครัวอาจนิมนตพระมาจูงศพกลับบาน 

สวนศพที่ตายผิดธรรมชาติ  กฎหมายจะเขามาเกี่ยวของเพราะการตายเปนคดีความ  ตํารวจเจาของคดีจะตองการ
หลักฐานการตายประกอบการทําสํานวนคดี  เปนหนาที่ของแพทยนิติเวชจะทําการผาชันสูตรพลิกศพเพื่อมุงหาสาเหตุการ
ตาย  สืบคนวาผูตายตายดวยโรคหรือถูกสิ่งใดกระทํา  อวัยวะใดเสียหายบาดเจ็บเปนเหตุใหถึงแกชีวิต  กรรมวิธีคือการผาศพ  
โดยผาเปดหนาทองและเปดกะโหลก  ใชกลองดิจิตอลถายรูปอวัยวะที่เกี่ยวของกับสาเหตุการตายที่จะเปนประโยชนตอรูป
คดี  ถายใหเห็นวาอวัยวะสําคัญช้ินนี้เสียหาย  และอวัยวะอื่นๆ ไมไดเสียหาย  ตัวอยางเชนสมอง ซึ่งเปนอวัยวะสําคัญที่
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นําไปสูการเสียชีวิตได  สมองจึงตองถูกนําออกมาจากกะโหลกดวยการเลื่อยฝากะโหลกออก  นําสมองออกมาฝานเปนช้ินๆ 
ตามขวาง แลวถายรูปไวเพื่อเปนหลักฐานพิสูจนวา สมองไมไดเปนอะไร  ไตตางหางที่เสียหาย 

แพทยนิติเวชจะทําการวินิจฉัยแลวทํารายงานระบุสาเหตุการตายใหตํารวจ  จากนั้นจะออกใบรับรองการตายให
ญาติเพื่อนําไปขอใบมรณบัตรกับเทศบาล  ซึ่งจะมีประโยชนในการเผาศพที่วัด  เพราะวัดบางวัดไมอนุญาตใหเผาศพหากไม
มีใบมรณบัตรมาแสดง 

แพทยยังมีหนาที่ออกชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาลในกรณีที่มีคนตายนอกสถานที่ในรัศมี 30 กิโลเมตร  โดย
ตํารวจจะเปนคนแจงแพทยวามีเหตุผูเสียชีวิต  แพทยและเจาหนาที่นิติเวชอีกคนหนึ่งเดินทางดวยรถของพยาบาลไปยัง
สถานที่เกิดเหตุ  พรอมอุปกรณ เชน กลองถายรูป ใบรับรองการตาย  ไฟฉาย หนากาก  หากเปนการตายตามธรรมชาติ  
แพทยจะชันสูตร  ถายรูปเพื่อทํารายงานการตายสงตํารวจ  และลงความเห็นการตายโดยไมไดผาศพและ มอบศพใหญาติทํา
พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลตอ  แตหากสงสัยวาเปนการตายผิดธรรมชาติ  เชน ฆาตัวตาย หรือฆาตกรรม แพทยนิติเวชก็จะนํา
ศพกลับมาชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลทันทีโดยไมสนใจญาติหรือคนอื่นๆ  "มันเปนหนาที่ของเรา  จะทํายังไงไดละ  จะ
ปลอยใหคนตายโดยไมไดรับความยุติธรรมเหรอ?"  แพทยนิติเวชบนกับเจาหนาที่ในครั้งหนึ่งที่ญาติไมพอใจและไมอยาก
ใหศพถูกผา  เพราะเชื่อวาอาจทําใหวิญญาณของศพไมสงบ  "แตถาญาติไมยอมผมก็มีไมตาย  ผมบอกญาติวาถาขัดขวางการ
ทํางานของเจาหนาที่มีโทษทั้งจํา(คุก)ทั้งปรับ(เงิน)นะ  ญาติอยากจัดงานศพหรืออยากติดคุก?"   

หองดับจิตถูกรับรูอยางไร? 
ที่จริงแลวหองดับจิตเปนช่ือที่ไมมีใครนิยมเรียกนัก  ตลอดระยะเวลา 3 เดือนผูวิจัยไดยินช่ือนี้เพียงครั้งเดียว  ยังมี

ช่ืออื่นของหองนี้อีก  ไดแก  หองตรวจศพ หองเก็บศพ หองพักศพ หองผาศพ หองนิติเวช  อยางไรก็ตาม  ช่ือที่เปนที่นิยม
และทุกคนในโรงพยาบาลรับรูและเรียกหองดับจิตในนามวาหองโพสต 

หองโพสตยอมาจาก โพสตมอรเทม (postmortem หรือ post mortem) คําวา post แปลวาหลัง สวนคําวา mortem มี
รากศัพทของภาษาอินโดยูโรเปยนจากคําวา mer ที่แปลวาตาย3 นาสนใจที่การเรียกช่ือหองโพสตแทนหองดับจิตนั้นคือการ
เลือกใชคําเรียกช่ือหองดับจิตโดยเขารหัสถึง 2 ช้ัน  คือ เลือกใชภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย และเลือกใชคําวา mortem 
แทนคําวา dead ในทางภาษาแลวคือการเรียกความตายดวยภาษาสุภาพ (ดังที่เรามักไมบอกวาญาติของเรา “ตาย” แตจะพูดวา 
“เสียชีวิต” เพราะดูสุภาพกวา)  การตัดสินใจที่จะเรียกช่ือหองโพสตแทนหองดับจิตแสดงใหเห็นถึงมิติที่หลีกลี้หนีไกลจาก
คําวา "ดับ" "ศพ" และ "ตาย"  นั้นอาจเปนภาวะกลัวความตายที่ดํารงอยูในสํานึกสวนลึกรวมหมูในกลุมบุคลากรการแพทย
ในโรงพยาบาล  และการหายไปของคําวา "จิต" ในหองดับจิต  อาจหมายถึงการคลายจางลงของมิติดานจิต  เหลือไวแตมิติ
ดานกายที่เมื่อตายก็กลายเปนศพเทานั้น 

ประโยชนของชื่อหองช่ือนี้คือสามารถเอยถึงหองดับจิตไดโดยไมนากลัว  รวมถึงญาติหรือคนไขที่อาจไดยินก็ไม
เขาใจรหัส (code) วาหองนี้มีการตายซึ่งอาจเปนคําที่แสลงหูอยางมาก  ไมมีใครพูดคําวา "ตาย" ในที่สาธารณะ  แตจะเลี่ยง
ไปใชคําวา "จากไป" "ไป" "เสียชีวิต" "เดินทาง" "เดด (dead)" หรืออาจละคําวาตายไวในฐานที่เขาใจ  หรือดวยการเวนวรรค
เสียเฉยๆ  คําวาตายเปน "คําที่คุณก็รูวาอะไร"   

สวนหนึ่งที่หองดับจิตนากลัวเพราะถูกรับรูวาหองนี้เปนที่ผีอยู  ดังที่เจาหนาที่ในสวนอื่นของโรงพยาบาลอาจเรียก
แกมหยอกกับเจาหนาที่หองดับจิตวา "หมอผี"  ซึ่งแมจะเปนเรื่องลอเลน  แตก็สรางภาพลักษณที่ดูนากลัวแกเจาหนาที่อยาง
มาก  ผูวิจัยเคยถามกับเจาหนาที่วา "มีใครเรียกพี่วาหมอผีมั้ย?  เสียงและสีหนาที่ราเริงของเจาหนาที่ก็เปลี่ยนไปเปนเรียบเฉย  
"เคย" เจาหนาที่พูดเรียบๆ  "เขายังไมเขาใจวาคนเราก็ตองตายเปนธรรมชาติกันทุกคน" 
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มิติทางวัฒนธรรมของการตาย: สิ่งที่เกิดขึ้นในหองดับจิตหมายความวาอะไร? 
ความตายคือที่สุดแหงความทุกข นาเกลียดนากลัวและพึงหลีกหนี  ดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวเรื่องช่ือของหองดับจิต  

แตรูปธรรมประการหนึ่งคือ  มีญาติจํานวนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมเอาศพเขามาในหองดับจิต  ปฏิเสธการฉีดยา  แมแตจะเปลี่ยน
เสื้อหรือหอผาขาวโดยใหเหตุผลวา "ถาเขามาหองนี้แลว  เดี๋ยวจะมีศพที่สองตามมา"  หองดับจิตเปนหองที่มีคนมาเยี่ยมเยือน
นอยที่สุด  ความนากลัวของหองดับจิตยังแฝงอยูในบทสนทนาบทหนึ่ง  "วาย!  เพิ่งไปหองโพสตมาเหรอ  อยามาเขาหองนี้
นะ  หองนี้มีแตคนเกิด"  พยาบาลหองคลอดไลพยาบาลและผูวิจัยแบบทีเลนทีจริงเมื่อรูวาเราทั้งสองเพิ่งออกมาจากหองดับ
จิต 

ความนาเกลียดนากลัวของความตายนั้นถูกปกปดไมใหไดรับรูอยางโจงแจง  ศพยอมถูกปดคลุมผาหมทั้งตัวและ
ใบหนาเมื่อถูกเข็นออกมาตามทางเดิน  หองดับจิตจะตองถูกปดล็อคหรือนําฉากกั้นมากันปองกันคนนอกเห็นศพในเวลาที่
แพทยนิติเวชกําลังผาชันสูตรพลิกศพ  ศพที่เพิ่งเสียชีวิตใหมๆ ในหอผูปวย  พยาบาลมักจะปดมานบังศพไมใหใครเห็นความ
ตายไดถนัดตา 

การตายคือการหยุดทํางานของระบบอวัยวะ สะทอนถึงโลกทัศนแบบชีวกลไกที่มองชีวิตวาเปนดั่งเครื่องจักร
อวัยวะเปนช้ินสวนฟนเฟองที่ขับเคลื่อนชีวิตดํารงอยูได  รูปธรรมที่ชัดเจนคือแบบแผนปฏิบัติในการชันสูตรพลิกศพที่
แพทยนิติเวชจะคนหาวาอวัยวะช้ินใดที่หยุดทํางานหรือเสียหายชํารุด  และเมื่อพบแลวก็สามารถตัดช้ินอวัยวะมาถายรูปเปน
สวนๆ วาช้ินนี้เสียหาย ช้ินนั้นไมเสียหาย  ในการระบุสาเหตุการตายก็มักตองเขียนวาอวัยวะหรือระบบอวัยวะใดที่เสียหาย
หรือหยุดทํางาน  แพทยนิติเวชจะไมเขียนในใบรับรองการตายดวยสาเหตุวา แกตาย จิตแตกดับ  หรือสิ้นอายุไข  เหตุเพราะ 
"จิต" หรือ "อายุ" ไมใชสภาวะเชิงประจักษที่รับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเครื่องมือทางการแพทยใดๆ  

ความตายคือสภาวะที่แยกขาดออกจากชีวิตอยางเด็ดขาด การดํารงอยูของหองดับจิตสะทอนถึงโลกทัศนของ
การแพทยสมัยใหมที่ตัดทอนชีวิตออกเปนสวนๆ  สวนชีวิตที่เจ็บชํารุดและยังดํารงอยู  ซึ่งจะมีวิธีแบงทอนออกตามกลุมโรค 
ความเฉียบพลัน ความรุนแรง สถานภาพทางสังคม ในขณะที่ชีวิตที่ดับลงจะมีวิธีการจัดการที่แตกตางออกไป  สวนที่เจ็บ
และตายจะถูกบริหารจัดการดวยบุคลากรคนละกลุม  ความชํานาญเฉพาะอยาง แมการแบงหนาที่การเข็นผูปวยและศพ ก็มี
การแบงวาเวรเปลเข็นเตียงคนเปน และเจาหนาที่หองดับจิตเข็นเตียงคนตาย 

การตายคือประตูคั่นกลางระหวางโลกมนุษยกับโลกทางวิญญาณ หลังผูปวยเสียชีวิต  ญาติหรือบุคลากรยังคง
พูดคุยกับศพในลักษณะที่ผูตายยังวนเวียนอยูใกลๆ กับศพ  เชน "อาบน้ํานะยาย"  "กลับบานนะพอ"  ในระหวางการพาจาก
โรงพยาบาลกลับบานจะมีการจุดธูปยักษเรียกคนตายกลับบาน  เจาหนาที่ก็มักเรียกศพวากําลังจะผาสวนนี้อยูเสมอ  
เจาหนาที่คนหนึ่งยังทําความเคารพศพทุกครั้งหลังจากฉีดยาและตกแตงเสร็จ  เพื่อขอพรใหถูกล็อตตารี่รางวัลที่หนึ่ง  ผูวิจัย
ตีความวาเจาหนาที่คนนี้เช่ือวาหลังจากตายแลว  ผูตายจะกลายสภาพเปนวิญญาณที่มีพลังอํานาจสามารถดลบันดาลใหไดสิ่ง
ที่ปรารถนา 

การตายที่ตองผาชันสูตรพลิกศพคือการตายราย  จากงานศึกษาของโกมาตร (2550) ไดระบุลักษณะของการตาย
ราย  วามักเปนการตายดวยอุบัติเหตุ การตายของเด็ก การฆาตัวตาย การตายอยางกะทันหัน4  การตายดังกลาวพบในศพที่ตาย
ผิดธรรมชาติและตองมีการผาชันสูตรพลิกศพ  ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของรัฐ  
ดังนั้นรางกายในมิติหนึ่งจึงเปนสมบัติของรัฐ  ดังเหตุการณที่แพทยนิติเวชมีอํานาจทางกฎหมายที่จะนําศพออกจากที่เกิดเหตุ
หรือบานของผูตายแมญาติจะไมยินยอมหรือผูตายจะเขียนไวในพินัยกรรมก็ตาม  ในขณะที่การตายตามธรรมชาติจะไมถูก
อํานาจรัฐเขามามีอิทธิพลมากนัก  จะมีก็เพียงการแจงสาเหตุการตายในทะเบียนราษฎร  ซึ่งก็เปนการกระทําที่มีการเกี่ยวของ
กับอํานาจของรัฐอยูดี 
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การตายในสังคมปจจุบันเปนเรื่องซับซอนเพราะมีระบบกฎหมายและระบบประกันชีวิตเขามาเกี่ยวของ  ชาวบาน
ในชนบทที่มีคนตายในบานมักบนวา "เดี๋ยวนี้ตายยากขึ้นทุกที"  เพราะขณะที่สมัยกอนหากมีคนตายก็เพียงเรียกผูใหญบาน
หรือกํานันมารับรองการตาย  ทางอําเภอก็สามารถออกใบมรณบัตรใหได  แตปจจุบันตองมีแพทยนิติเวชหรือแพทยประจํา
บานมาตรวจวินิจฉัยศพ  หรือแพทยอาจตองรับศพมาชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล  ทั้งนี้เพราะผูตายมักทําประกันชีวิตไว  
และบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญก็มักไมจายคาชดเชยหากไมไดรับหลักฐานที่ชัดเจนวาคนตายตายดวยสาเหตุใด  อยูใน
เงื่อนไขกรมธรรมหรือไม  นอกจากนี้ระบบกฎหมายอาญาก็เขามามีอิทธิพลมากขึ้น  เหตุที่แพทยนิติเวชตองมาชันสูตรสวน
หนึ่งอาจเปนเพราะระบบกฎหมายอาญาไดสันนิษฐานไวกอนวาการตายนอกโรงพยาบาลเปนการตายที่ผิดธรรมชาติ 

การตายคือโอกาสทางธุรกิจ  ในหองดับจิตจะมีคิวรถ มานั่ง-นอน รอใหใหบริการสงศพ  เพราะญาติมักไมมีรถมา
ขนศพจากโรงพยาบาลกลับบาน  หรือหากมีรถก็อาจมีความเชื่อวาหากใชรถของตนขนศพจะทําใหเกิดโชคราย  การขนคน
ตายจะมีราคาแพงกวาคนเปนถึง 1 - 3 เทาตัว  คาจางที่คุมคาเปนสิ่งจูงใจใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลมาสมัครเปนคิวรถถึง 21 
ราย  อยางไรก็ตามปจจุบัน  ญาติผูเสียชีวิตมักมีทางเลือกอื่นๆในการขนสงศพ  เชน ใชบริการรถฉุกเฉินของอบต.หรือ
เทศบาล  ทําใหญาติสามารถประหยัดคาใชจายมากขึ้น  นอกจากนี้ในหองดับจิตยังมีรานขายโลงเขามาติดตอทําธุรกิจจัดงาน
ศพ  ที่กองเอกสารในหองดับจิตจะมีแคตตาล็อคโลงศพเพื่ออํานวยความสะดวกแกญาติที่ตองการโลงบรรจุศพตั้งแตบนรถ  
ราคาโลงมีต้ังแต 3,000 - 18,000 บาท 

รูปแบบการตายบางประการเปนผลพวงจากความทันสมัย (Modernity)  ผลพวงหนึ่งของความทันสมัยคือสังคมที่
มีความเสี่ยงภัยมากขึ้น (Risk Society)5 จากเครื่องมือและวิถีชีวิตแบบทันสมัย  เชน รถยนต  รถมอเตอรไซค  (พาหนะ
สมัยใหม) ประกอบกับการทํางานที่เครียด (การทํางานแบบสมัยใหม) จนตองหาทางผอนคลายหลังเลิกงานดวยแอลกฮอล
ในสถานบันเทิง (ความบันเทิงแบบทันสมัย)  เปนปจจัยของการตายดวยอุบัติเหตุจราจรซึ่งเปนรูปแบบการตายที่พบในหอง
ดับจิตมากที่สุด  ความเครียดจากวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมหรือการแตกแยกของครอบครัวลูกหลาน (วิถีชีวิตสมัยใหม) 
ยังทําใหเกษตรกรฆาตัวตายดวยยาฆาแมลง (อุปกรณการเกษตรสมัยใหม) หรือการฆาตกรรมดวยปน (อาวุธสมัยใหม) 
มากกวามีดหรือไม  ดังนั้น การตายในมิติหนึ่งจึงเปนปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
สรุป 

หองดับจิตในโรงพยาบาลเปนพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม  การตายเปนปรากฏการณที่ซับซอนเพราะระบบการ
ใหความหมายตอการตายหลากหลาย  การตายในหองดับจิตสะทอนวาปจจุบันเราอยูในสังคมแหงความเสี่ยงภัย  กิจกรรมใน
หองดับจิตที่เปนผลผลิตจากวัฒนธรรมทางการแพทยที่แยกสวนชีวิตออกจากความตาย  ภาวะที่คนในสังคมพากันกลัว-
รังเกียจความตายและภาพตัวแทน (presentation) ของความตาย (เชน ศพ หองดับจิต โลง) ไดเปดทางใหผูชํานาญการเฉพาะ
ทาง เชน แพทย เจาหนาที่ทําศพ ตลอดจนคนทําธุรกิจเกี่ยวกับศพไดเขามาจัดการความตาย  แยกญาติและคนใกลชิดออกจาก
คนตายและสัจธรรมของความตายดวย  โดยที่อํานาจรัฐ ความรูทางการแพทย และผลประโยชนทางธุรกิจ แทรกตัวอยูใน
กิจกรรมเกี่ยวกับศพ  สภาพการตายของคนเปนทั้งผลลัพธและภาพสะทอนวิถีชีวิตของผูตายและอิทธิพลของพลังทางสังคม
วัฒนธรรม   
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รูปแบบการกระทําความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ ประเภทวีซีดี 
THE STUDY OF PATTERNS OF CRIME IN THE CASE OF VCD PIRACY 
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-------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการกระทําความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทวีซีดี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ
และวิธีการกระทําความผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทวีซีดี  และเพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนในการละเมิดลิขสิทธิ์
ประเภทวีซีดี ตลอดจนแสวงหาแนวทางการปองกันและปรามปราบการกระทําผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์  โดยมีประชากรกลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูจําหนายและหรือผูผลิต  วีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการศึกษา
ดังนี้คือ  การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Survey) และการศึกษาภาคสนาม (Field Survey) การศึกษาคนควาจาก
เอกสารใชแนวคิดทฤษฎีสภาวะไรกฎเกณฑ (Anomie Theory) ทฤษฎีการคบคาสมาคมที่แตกตาง (differential Association) 
ตลอดจนทฤษฎีความตองการของมนุษย (Human Needs) ตลอดจนความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการศึกษาปรากฏวาดวยกลุมตัวอยางมีทั้งผูผลิตวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์และผูจําหนายตลอดจนมีทั้งผลิตและผู
จําหนายวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ควบคูกันไป  การผลิตวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่นิยมปฏิบัติมี 2 รูปแบบ  กลาวคือ  แบบแรกซื้อแผน
มาสเตอร (แผนลิขสิทธิ์) มาใสเครื่องและสั่งใหเครื่องอานและอัดลงแผนเปลา    กับระบบเครื่องปม  เปนระบบการผลิต
ขนาดใหญมีกําลังผลิตสูง  สงผลใหตนทุนตอแผนถูกลงมากกวาแบบแรก   ทั้งผูผลิตและผูจําหนายตางกระจายสินคาของตน
อยูตามตลาดนัดและในหางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลตลอดจนเมืองใหญในภูมิภาคดวย  การจําหนายสินคา
สวนใหญจัดวางอยางเปดเผย   เนื่องจากผูประกอบธุรกิจสามารถเคลียรกับเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของได  สินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ดังกลาวมีราคาถูก  คุณภาพไมแตกตางจากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  จึงเปนที่ตองการของตลาด  จึงทําใหตลาดธุรกิจวี
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มีมูลคามหาศาล ธุรกิจมานอกระบบเหลานี้มิตองจายภาษีแกรัฐ  แตมีการแบงปนผลประโยชนกันระหวาง
ผูผลิต  ผูจําหนายและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  สวนการปราบปรามจับกุมนั้นผูประกอบธุรกิจมิไดวิตกกังวล  เนื่องจากสามารถ
บริหารจัดการได  จนในที่สุดระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูที่มีหนาที่ปราบปรามมีความสัมพันธอันดีตอกัน  และจับกุมเปน
เพียงพิธีการเมื่อมีนโยบายคําสั่งใหกวดขัน  จึงเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการแบงปนกําไร 

 
คําสําคัญ  : การละเมิดลิขสิทธิ์, กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
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Abstract 
 

The study of patterns of crime in the case of VCD piracy. The purpose are  study how the offense  in the case 
of VCD piracy and to study the process of VCD piracy. As well as ways to prevent and suppress crime and infringement 
cases. The population sample are manufacturer and supplier of pirated VCDs in Bangkok and metropolitan area. The 
method is as following documentary survey  and field survey,  to study the theories of the condition precedent (Anomie 
Theory), theory to associate different. (Differential Association) as well as a theory of human needs (Human Needs 
Theory) as well as the advancement of information technology. And bring these theories to create the conceptual 
framework for the research. 

The results showed that the samples with the pirated VCD manufacturers and distributors as well as 
manufacturers and distributors of pirated VCDs simultaneously. Production of pirated VCDs are two popular models. The 
first is buying  the master disc (license disc) and use the license disc as a “master” , bring the master to the burning ROM 
(burning machine), and copy. The another one is pump system. A large-scale production with high capacity. Resulting in 
a lower cost than the first. Manufacturers and suppliers to distribute their products in the market and in shopping malls in 
Bangkok and its vicinity as well as the largest city in the region. The majority of the products sold openly. The operator 
can be cleared with the parties involved. Infringing goods is cheaper. Quality varies from product piracy. It is the need of 
the market. It pirated VCD market has enormous value. These outside business without paying tax to the state. However, 
the sharing of benefits between manufacturers. Vendors and staff involved. The suppression capture the business is not 
concerned. Because they can not manage. Finally, the operator is responsible for the suppression of a good relation with 
each other. The arrest is a formal policy statement on the strict It is just a form of profit sharing. 
 
KEYWORDS : PIRACY, ECONOMIC CRIME DIVISION 

 
1. บทนํา 

แมวาการละเมิดลิขสิทธิ์จะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายและมีโทษระบุอยางชัดเจนแตยังปรากฏวามีผูผลิตและ
ผูบริโภคสินคาละเมิดลิขสิทธิ์กันอยางกวางขวางและแพรหลาย  เปนที่ทราบกันดีวาการจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ โดย
เฉพาะงานโสตทัศนวัสดุ ประเภทวีซีดี-ดีวีดี ในปจจุบันไดมีการวางจําหนายกันอยางแพรหลายมากมาย   ทั้งวีซีดี-ดีวีดีเพลง
และภาพยนตรซึ่งจําหนายกันในราคา 50-100 บาท จึงทําใหสินคาจําพวกนี้ไดรับความนิยมจากผูบริโภค เพราะปจจุบันเพลง
และภาพยนตรเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายกันทุกชนชั้น ผูบริโภคก็สามารถเลือกซื้อไดตรงตามความตองการของตน ซึ่ง
หาซื้อไดตามแหลงตาง ๆ ทั่วไป เชน หางพันธุทิพย สะพานพุทธ พาตาปนเกลา ตลาดคลองถม ถนนพัฒนพงศ ตลาดแมสาย 
จังหวัดเชียงราย ตลาดไนทบารซาจังหวัดเชียงใหม  ตลาดนัดในจังหวัดนนทบุรี,ปทุมธานี, สมุทรปราการ และเกือบทุกแหง
ของประเทศนี้  เปนเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแลวยังสงผลใหเกิดความ
เสียหายตอช่ือเสียงของประเทศ  

ความสําคัญของปญหาทางดานการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ประเภทวีซีดี โดยศึกษาจากผูประกอบการในเขตปริมณฑล คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
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และสมุทรปราการ การศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบวาผูกระทําผิดมีรูปแบบ และวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนจะทําใหทราบ
ถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการละเมิดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ประเภทวีซีดี ซึ่งจะนําไปใชประโยชนใหแกกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในการติดตามจับกุมผูกระผิดมาลงโทษตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ผูศึกษาใชวิธีการคนควาจากเอกสาร (Documentary Survey) ดวยการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย (Theoretical Framework) และวิธีการสํารวจภาคสนาม (Field 
Survey) โดยมีประชากรกลุมตัวอยางคือ  ผูผลิตและหรือ  ผูจําหนายวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ผูศึกษายังทําการสัมภาษณพนักงานสอบสวนซึ่งเปนผูมีประสบการณในการทําคดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหผลการศึกษาครั้งนี้เปนวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis)  

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

รูปแบบและวิธีการกระทําผิดในคดีละเมิดลิขสิทธประเภทวีซีดี 
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางแลววาในปจจุบันโลกของเรามีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอยางมาก  ใน

ที่นี้จะเนนเฉพาะระบบการบันทึกเสียง การบีบอัดขอมูล เครือขายอินเตอรเน็ต ตลอดจนการดาวนโหลดขอมูลและระบบ
มัลติมีเดีย  ดังที่ไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

แตเดิมนั้นเปนซีดีทั่วไปสามารถบันทึกเพลงไดไมเกิน 20 เพลง  แตความกาวหนาเทคโนโลยีของระบบการบันทึก
ขอมูล สามารถทําการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง เปนผลใหแผนซีดีแผนหนึ่งบรรจุเพลงไดเกือบ 200 เพลง ขอมูลที่ถูกบีบ
อัดใหเล็กลงนี้คือ ไฟลเอ็มพี 3 (MP 3) ซึงคุณภาพของเสียงเพลงที่ไดไมแตกตางจากแผนซีดีเพลงทั่วไป ดวยความอัศจรรยของ
ไฟลเอ็มพี 3 (MP 3) นี้จึงทําใหเกิดชองโอกาสใหเกิดการคัดลอกเพลงตนฉบับ โดยเฉพาะเพลงดังยอดฮิตติดตลาดจากคาย
เพลงตางๆกวา 100 เพลง มาบีบอัดไฟลอยูในแผนซีดีแผนเดียว ที่เรียกกันวา แผนเพลงเอ็มพี 3 (MP 3) ซึ่งแพรหลายและวาง
จําหนายกันทั่วไปในตลาด พฤติกรรมดังกลาวนี้มักไมไดรับอนุญาตจากเจาของเพลง  แผนซีดีเอ็มพี 3 (MP 3)  ที่วางขายจึงเปน
แผนซีดีที่ละเมิดลขิสิทธิ์นั้นเอง 

นอกจากนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ทําใหการดาวนโหลด
ขอมูลและสื่อมัลติมีเดียทําไดสะดวกและรวดเร็วมาก  ประกอบกับความสะดวกในการเขาถึงการใชเครือขายอินเตอรเน็ตของ
คนไทยเปนไปอยางแพรหลายและกวางขวาง  จึงสงผลใหคนไทยสามารถดาวนโหลดเพลงในรูปของเอ็มพี 3 (MP 3) มาฟง
แทนการซื้อแผนซีดีที่ถูกลิขสิทธิ์ 

ดวยเหตุผลตางๆดังกลาวมาแลวนั้นจึงเอื้อใหเกิดรูปแบบวิธีการการกระทําผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซีดีและแผนวี
ซีดี  รูปแบบในการการกระทําเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทวีซีดีสามารถจําแนกไดดังนี้ 

แบบที่ 1  เริ่มตนกระบวนการผลิตจากการนําแผนตนฉบับ (แผนลิขสิทธิ์) มาใสเครื่อง  ใสแผนเปลาลงถาดเขียน
แผนแลวสั่งการใหเครื่องทํางาน  ใชเวลาราว 7-8 นาทีจึงเสร็จ  แลวนํามาติดสติ๊กเกอรหลังแผน  แลวจึงนําไปบรรจุลงซอง
พรอมสงขาย  รวบรวมใหไดจํานวนแลวนําสงลูกคาตอไป 
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สําหรับตนทุนในการผลิตแบบนี้จะประกอบดวย  คาเครื่องเขียนแผนขนาด 1 ตนฉบับ  ออก 20 สําเนา  เครื่อง
ละ 23,000 บาท  แผนเปลา  แผนละ 4.80-4.90 บาท  ปกและสติ๊กเกอรหลังแผน  ชุดละ 2 บาท  สินคาที่ไดจะขายสงในราคา
แผนละ 13 บาท 

แบบที่ 2 เริ่มตนกระบวนการผลิตจากการสรางแผนแสตมปเปอร (แผนแมพิมพ) แลวการปมแผนซีดี  เมื่อปม
เสร็จก็นําไปเขาเครื่องสกรีนหลังแผน  เมื่อเรียบรอยแลวก็นํามาบรรจุลงหีบหอเพื่อสงใหลูกคาตอไป 

สําหรับตนทุนในการประกอบกิจการประกอบดวย  เครื่องปมแผนพรอมเครื่องสกรีนหลังแผน (สินคามือสอง) 
ชุดละ 20-25 ลานบาท  นอกจากนี้วัตถุดิบคือเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตแผนซีดี  โดยซีดี 1 แผนใชตนทุนเม็ดพลาสติกประมาณ 
75 สตางค (แผนซีดีเปลา  แผนละ 2.80-2.95 บาท  แผนดีวีดี  แผนละ 4.80-5.00 บาท)  ปริมาณการขายสงอยูที่ครั้งละ 1,000-
3,000 แผน 

แบบที่ 3   คัดลอกดาวนโหลดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆจาก website ตางๆ  อาทิ  www.esnips.com,  
www.siamtips.com  เปนตน  การดาวนโหลดเพลงลักษณะเชนนี้จึงเปนการละเมิดลิขสิทธิ์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

จากการพิจารณาถึงรูปแบบการผลิตทั้ง 3 รูปแบบแลวจะเห็นวารูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบที่ทุกคนที่มีคอมพิวเตอร
และเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตได  สามารถทําดวยตนเองโดยไมตองจายเงินซื้อ  วีซีดีมาฟงเพลงหรือดูภาพยนตร  สวน
รูปแบบที่ 1 นั้นตนทุนการผลิตไมสูงนักเพียงซื้อแผนตนฉบับใสเครื่องแลวสั่งการใหเครื่องทํางานซึ่งใชเวลาไมนานสามารถ
สั่งไดถึง 20 แผนใชเวลาเพียง 7-8 นาทีเทานั้น   ขอดีของการผลิตแบบนี้ รวดเร็ว ตนทุนต่ํา ขั้นตอนไมยุงยาก  คุณภาพของ
แผนวีซีดีนับวาใชไดแตเปรียบเทียบกับระบบเครื่องปมจะสูไมไดในเรื่องคุณภาพและการเก็บรักษาแผนวีซีดีไวใชงานกรณี
ตองเก็บรักษาไว    สําหรับรูปแบบที่ 2 นั้นตองเปนผูผลิตมีตนทุนมากพอสมควร ระบบจะมีประสิทธิภาพมากกวา  ราคา
ตนทุนตอหนวยสินคาจะต่ํากวา  จึงสามารถจําหนายสงไดในราคาที่ตํ่ากวา  จุดแข็งของการผลิตดวยระบบนี้คือ คุณภาพสินคา
ดี เก็บรักษาไวไดนานไมแตกตางจากแผนลิขสิทธิ์จึงเปนที่นิยมของผูบริโภค 

เมื่อกระบวนและขั้นตอนการผลิตวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เสร็จสิ้น  ขั้นตอนตอมาก็คือ การจําหนายแผนวีซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์  วีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เหลานี้ถูกสงไปจําหนายยังตลาดทั่วไป  อาทิ ตามตลาดนัดตางๆทั้งในกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และจังหวัดใหญซึ่งเปนศูนยกลางของภูมิภาค 

พฤติกรรมในการจําหนายวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์สามารถจําแนกได 2 ประเภท  ประเภทแรก คือ ประเภทคาสงซึ่งเปน
ผูผลิตรายใหญจะไมทําการจําหนาย แตจะมีสายสงและผูจําหนายมารับสินคา  สําหรับผูผลิตรูปแบบที่ 1 ดังกลาวขางตันจะมี
ทั้งลิตเองและจําหนายเอง  และรานคาที่จําหนายแตเพียงอยางเดียว  ซึงจะกลาวในลําดับตอไป 

การจัดรานวางจําหนายสินคา  ปรากฏวาจะมีลักษณะขึ้นอยูกับเขื่อนไขและเหตุผลของผูประกอบการแตละแหงแต
ละพื้นที่   สวนใหญรานคานี้วางจําหนายแผนวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มักจะวางสินคาอยางเปดเผย  ที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อได
อยางสะดวก  ตามรานคาทั่วไป  เชน  ตลาดนัด /ศูนยการคา  ฯลฯ  ผูประกอบการธุรกิจวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์เหลานี้จะมีการจาย
คาตอบแทนตั้งแตผูดูแลตลาด  เจาหนาที่ประจําพื้นที่นั้นๆตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  จนกลายเปนคนรูจักมักคุน  สวนราน
จําหนายจะวางสินคาลิขสิทธิ์ไวเปดเผย  แตสินคาละเมิดลิขสิทธิ์จะวางไวขางใตบางหรือหลังรานบาง   บางรานจะวางเฉพาะ
ปกสินคาเทานั้น  ถาลูกคาตองการจึงจะทําการสงมอบใหรานจําหนายที่มีพฤติกรรมประเภทหลังนี้  แสดงวายังไมมีการเคลียร
กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูดูแลตลาด/พ้ืนที่ยังเคลียรกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังไมลงตัวเปนที่ยุติ  นอกจากนี้มีขอสังเกตวา  
ผูจําหนายหลายรายนิยมทําเปนแผนวีซีดีภาพยนตรมาวางจําหนายอยางอยางเปดเผยมากกวาแผนเพลง  ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลนี้วา
แผนวีซีดีภาพยนตรเหลานั้นเปนภาพยนตรตางประเทศไมเสี่ยงมากเหมือนกับแผนวีซีดีเพลงซึ่งมีบริษัท/คายเพลง  มักขายใบ
มอบอํานาจใหบุคคลมาทําการเรียกคาตอบแทนบาง  ช้ีใหจับกุมบาง  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการจายคาตอบแทนนั่นเอง 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1074 

กระบวนการและขั้นตอนในการละเมิดลิขสิทธ์ิประเภทวีซีดี 
ประเด็นที่นาสนใจกอนที่จะกลาวถึงกระบวนการและขั้นตอนในการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทวีซีดีก็คือ  ทําไมหรือ

สาเหตุธุรกิจวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังดํารงอยูอยางแพรหลาย  ถาสมมุติวา  วีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ไมดี  แมมีผูผลิตแตไมมีผูบริโภค  
ผูผลิตก็จะยุติการผลิตไปเองแตปรากฏวามีผูผลิตทั้งรายใหญ  รายยอยมากมาย  ที่ไดรับการตอบสนองทางการตลาดจาก
ผูบริโภคจํานวนมากทั้งนี้ทั้งนั้นมีสาเหตุประการสําคัญดังตอไปนี้    ประเภทแรก   คุณภาพของแผนวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ไม
แตกตางจากแผนวีซีดีลิขสิทธิ์  และราคาถูกกวาแผนลิขสิทธิ์มาก  เนื่องจากตนทุนการผลิตตํ่ามาก  การจําหนายไดงาย  
ผูบริโภคนิยม  จึงทําใหเกิดกําไรงาม  ขณะที่วีซีดีลิขสิทธิ์นั้นผูจําหนายตองรับมาในจํานวนมากพอสมควรและเปนการซื้อขาด
คืนไมไดเมื่อจําหนายไมหมด  และตองขายราคาตามปก จึงทําใหผูจําหนายไดกําไรตอแผนนอยมากและยังจําหนายไดใน
ปริมาณที่นอย  ผูจําหนายที่เคยจําหนายวีซีดีลิขสิทธิ์จึงหันมาจําหนายวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  ประการสําคัญผูบริโภคไดเพลง
ตามที่ตองการกลาวคือ  แผนวีซีดีลิขสิทธิ์นั้นมักมีเพลงฮิตเพียง 2-3 เพลงเทานั้น  ตรงกันขามแผนวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์จะคัด
เพลงฮิตเพลงดังมาใสไวในแผนเดียวกัน  จึงตรงกับความตองการของผูบริโภค 

กระบวนการการเขาสูการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทวีซีดีนั้นปรากฏวาผูประกอบธุรกิจไมวาจะเปนผูผลิต  ผูผลิตและ
จําหนาย  ลวนแตมีแรงจูงใจมาจากผลตอบ แทนแมวาจะเปนสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม  แตในสภาวะไรกฎเกณฑสภาวะไร
กฎเกณฑ (Anomie Theory) ตามทฤษฎีของ Emile Durkheim และ Robert Merton การประกอบธุรกิจวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ยังคง
ดํารงอยางตอเนื่อง มนุษยทุกคนตองการความสําเร็จมั่งคั่ง  การมีเงินทองทรัพยสินอันเปนเปาหมายของชีวิต หากแตตอง
เปนไปตามครรลองของกติกาสังคมหรือกฎหมาย   สภาวะที่สังคมใหความสําคัญกับเปาหมาย (End) มากกวามรรควิธี 
(Means) ปญหาของสังคมไทยจึงตกอยูใตอิทธิพลกระแสที่เรียกวา End Justifies Means (รวยไวกอน  สวนวิธีการสรางความ
ร่ํารวยจะทุจริตผิดกฎหมายไมเปนไร ร่ํารวยแลวมีอิทธิพล มีอํานาจ คนใหการยอบรับยกยอง)  นอกจากยังปรากฏผูเขาสู
กระบวนการธุรกิจดังกลาวมีเหตุปจจัยมาจากการเรียนรูการทําธุรกิจจากเพื่อน  จากการที่มีความรูดานดนตรี ดานภาพยนตร 
เรียกไดวาอยูในวงการไดเรียนรูและรับทราบถึงการกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์  ตามทฤษฎีที่วาอาชญากรการเรียนรูของ Edwin 
Sutherland จึงทําใหเขาสูธุรกิจวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  นอกจากนี้ยังสามารถกลาวไดวา  การประกอบธุรกิจวีซีดีผิดกฎหมายซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาแลวยังสอดคลองกับทฤษฎีของตองการของมนุษยของ Abraham Maslow อีกดวย  
เนื่องจากการประกอบธุรกิจวีซีดีผิดกฎหมายนี้ยังสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยจากผลของกําไรของธุรกิจวีซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ในการศึกษาครั้งจะพบวาผูประกอบธุรกิจไมวาจะเปนผูผลิต  ผูจําหนายลวนแตเริ่มตนจากธุรกิจขนาดเล็กและ
คอยๆขยายกิจการออกไปดวยจํานวนแผงจําหนาย  จํานวนเครื่องเขียนแผน รวมทั้งเครื่องแสตมปเปอร  ผูจําหนาย บางรายมี
แผงอยูทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สวนผูผลิตรายใหญสามารถผลิตและสงไปทั่วประเทศ  การที่ธุรกิจเหลานี้ยัง
เติบโตอยางตอเนื่องทั้งๆที่เปนการกระทําที่ผิดกฎหมายนั้นสามารถอธิบายไดวาผูประกอบธุรกิจมิไดวิตกวังกลกับการถูก
จับกุมดําเนินคดีแตอยางไร  เมื่อมีการกวดขันจับกุมผูประกอบใหความรวมมือดวยดี  กลาวคือจับกุมเด็กซึ่งเปนพนักงานหนา
รานเทานั้น  เจาของก็มีหนาที่ไปประกันตัว  บางก็ไปไกลเกลี่ยตกลงกันยอมจายคาตอบแทนกันจึงเปนการจบพิธีการ  
สภาวการณเชนนี้จึงเปนการประสานประโยชนกันระหวางชุดจับกุมกับผูประกอบธุรกิจ 
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4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
         อาชญากรรมกับละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ความหมายของอาชญากรรมโดยทั่วไปคือ  การกระทําที่กฎหมายซึ่งบัญญัติไวในขณะนั้นวาเปนความผิดและ
ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษ  ประเด็นความผิดนั้นในทางวิชาการมีนัยเปน 2 ประการ กลาวคือ ความผิดอันเปนความชั่วราย
ในตังเองซึ่งเรียกวา Ma La in Se ซึ่งไดแก  ฆาคนตาย  ขมขืน ฯลฯ และความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด (Ma La 
Prohibita) ความผิดประการหลังนี้มักเปนประเด็นขัดแยงกับผูรักษากฎหมายอยูเสมอ  ตัวอยางเชน  ความผิดตาม พ.ร.บ.การ
พนัน พ.ร.บ.การจราจร  รวมทั้งรวมผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ก็เชนกัน  ผูกระทําผิดเห็นวาผิดกฎหมายจริงเนื่องจากกฎหมาย
บัญญัติไมใหเปนความผิดแตกอนป พ.ศ.2537 พฤติกรรมการกระทําดังกลาวหาใชความผิดไม  อีกทั้งทัศนคติของสังคมที่มี
ตอความผิดทั้งสองประเภทที่มีตอการลงโทษแตกตางกัน  ปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายจะ
รุนแรงมากบางครั้งเรียกรองใหมีการประหารชีวิตอาชญากรก็มี  การดําเนินงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรักษา พ.ร.บ.นี้มัก
ตกเปนจําเลยของสังคม  ดังกรณีเจาหนาที่จับกุมผูประกอบอาชีพเก็บของเกาขายและนําแผนวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ประชาชน
เขาทิ้งแลวนํามาขายและถูกจับกุมดําเนินคดีในที่สุดถูกปรับเปนเงินหลายแสนบาท  จนกลายเปนเรื่องที่พูดติดปากกันไปทั่ว
เมือง (Talk of The Town) กรณีคลายๆกันนี้ เชน เจาหนาที่กวดขันจับกุมผูลักลอบเลนการพนันในรูปแบบตางๆมักถูก
ขัดขวางจับกุมจากประชาชน  ซึ่งทําใหเจาหนาที่ตํารวจ  แทนที่จะไดรับความรวมมือจากประชาชนในการปองกันอาชญากร
ในการสืบสวนจับกุมอาชญากร  ทั้งหมดนี้เปนประเด็นความผิดประเภทกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดอันขัดตอทัศนคติ
ของประชาชน 

ผูศึกษามีความคิดเห็นวาอันตรายหรือพิษภัยของวีซีดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นสงผลโดยตรงเพียงเจาของลิขสิทธิ์เทานั้น  
แตกรณีสินคาที่ปลอมไมไดคุณภาพหรือทําการเลียนแบบดวยประการใดๆก็ตาม อาทิ  อาหาร  ยา  สุขภัณฑ  เครื่องสําอาง  
สุรา  และสิ่งของจําเปนตางๆ (ยาสีฟน  สบู  แชมพู  เปนตน)  สินคาปลอมดังกลาวมาแลวขางตนนี้สงผลรายและสรางพิษภัย
ถึงชีวิตทําลายสุขภาพของประชาชน  โดยที่ประชาชนมิไดรับทราบวาเปนของแทหรือของเลียนแบบ  ตรงกันขามกับวีซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งผูบริโภคทราบดีวาเปนของเลียนแบบแตสามารถทดแทนกับของลิขสิทธิ์ไดและมิไดสรางอันตรายใดๆแก
ชีวิตสุขภาพของบริโภค  การเขมงวดและกวดขันจับกุมดําเนินคดีเพื่อเปนการปราบปรามและปองกันการกระทําผิดวาดวย 
พ.ร.บ.เครื่องสําอาง  พ.ร.บ.ยา  พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค  พ.ร.บ.อาหาร  พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา  เปนตน  อยางจริงจัง
ยอมจะเกิดผลดีแกประชาชนมากกวา 

 
  ขอเสนอแนะของผูวิจัย 

ดานกฎหมาย 
1.  ในการกําหนดบทลงโทษของกระบวนการบัญญัติกฎหมาย  ควรนําทฤษฎีการโทษที่มีประสิทธิภาพมาเปน

แนวทางในการกําหนดโทษ   กลาวคือการลงโทษที่มีประสิทธิภาพตอง ถูกตอง  แมนยํา  รวดเร็ว  เปนธรรมและตองไมมี
บทลงโทษรุนแรงเกินไป 

2. ควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติดั้งเดิมที่วารุนแรงจะมีผลยับยั้งการเกิดอาชญากรรมซึ่งไมถูกตองตามทฤษฎีอาชญา
วิทยาแตกลับจะสงผลรายมากกวา 

3. ควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางประสิทธิภาพ   กลาวคือตองสืบสวนจับกุมผูผลิตรายใหญมาดําเนินคดีใหได   
ไมเลือกปฏิบัติดวยการจับกุมรายเล็กรายนอย 
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ดานคายเพลง 
1.  ควรสรางแรงจูงใจใหแกผูจําหนายสินคาลิขสิทธิ์   เพื่อใหจําหนายสินคาลิขสิทธิ์สามารถประกอบอาชีพ

อยูได   มิเชนนั้นแลวผูจําหนายสินคาเฉพาะสินคาลิขสิทธิ์กันทั้งนั้น 
2.  การผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง  ตอบสนองความตองการของผูบริโภค  ดวยราคาที่ไมแพงเกินไปนัก   และ

มีเพลงดังอยูในแผนเดียวมิใชกระจายอยูหลายแผน 
3.  บริษัท/คายเพลง  ตองสรางความกระจางหรือทําใหสังคมเขาใจวาตนเองไมมีสวนรับผลประโยชนกับ

ธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์  ไมวากรณีขายใบมอบอํานาจ  และสวนแบง 
ดานนโยบายและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. ควรมีนโยบายชัดเจน  และปราบปรามอยางจริงจังกับการกระทําผิดเกี่ยวกับปลอมปน  อาหาร  ยา  
เครื่องสําอาง  ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ ซึ่งเปนพิษเปนภัยถึงแกชีวิตและสุขภาพของผูบริโภค  เพราะวาผูบริโภค
มิอาจรับทราบไดวาสินคาเหลานั้นเปนของแทหรือของปลอม 

2. ธุรกิจละเมิดลิขสทิธิ์  เปนธุรกิจนอกระบบที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนมิใชนอย  แตผูประกอบธุรกิจเหลานี้
มิไดชําระภาษีเงินได/การคาใหแกรัฐ  รัฐเปนผูเสียหาย  กรณีจึงเหมือนหวยใตดิน  รัฐตองมีนโยบายเอาจริงอยางตอเนื่อง 

3. พรรคการเมืองมีหนาที่คัดเลือกผูสมัคร   เสนอใหประชาชนใชสิทธิ์เลือกตั้ง  ดังนั้นพรรคการเมืองควร
เลือกผูสมัครที่มีประวัติดี   มิใชประกอบธุรกิจผิดกฎหมายแลวเขามาบริหารบานเมืองและหรือทําหนาที่นิติบัญญัติจะทําให
ประเทศชาติตกอยูในวงจรอุบาทว 
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บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการคุมครอง แรงงานนอกระบบ เฉพาะกลุมแรงงานทํางาน
บานซึ่งมีสวนสําคัญในการชวยสรางความเปนอยูที่ดีของคนในบานและสังคม แตถูกหลงลืมจากระบบการคุมครองแรงงาน 
ถึงแมปจจุบันประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มีบทบัญญัติคุมครองลูกจางที่ทํางานใหแก
นายจาง ใหไดรับคาจาง สวัสดิการ วันหยุด คาชดเชย การคุมครองจากงานบางประเภท และสิทธิประโยชนตางๆ อยูแลว แต
ขณะเดียวกันก็มีกฎกระทรวงที่ยกเวนไมใหสิทธิตางๆ นี้ครอบคลุมไปถึงกรณีแรงงานทํางานบาน  
            จากผลการศึกษา การคุมครองแรงงานทํางานบานตามกฎหมายของตางประเทศ พบวากฎหมายแรงงานของ
ตางประเทศ ยอมรับถึงลักษณะเฉพาะในการทํางานของลูกจางทํางานบานวามีความแตกตางจากลูกจางอื่น จึงกําหนด
หลักเกณฑทางกฎหมายเปนการเฉพาะ เพื่อคุมครองแรงงานเหลานี้ ในสวนขององคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดมีมติ
รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 189 และขอแนะ 201 วาดวยงานที่มีคุณคาสําหรับลูกจางทํางานบาน ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มี
จุดมุงหมายที่จะกําหนดมาตรฐานสากลในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานโดยจะมีการคุมครองทั้งเด็ก ผูหญิง 
และผูชายที่ทํางานบาน 

 ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่รัฐจะตองคุมครองสิทธิของผูใชแรงงานนอกระบบ ในกลุมแรงงานทํางานบาน 
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการทํางาน โดยผูวิจัยมีแนวคิดวาควรมีพระราชบัญญัติ หรือ กฎกระทรวง เปนกฎหมาย
คุมครองแรงงานทํางานบานโดยเฉพาะเพื่อแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานทํางานบาน  รวมถึงเปน
แนวนโยบายในการพัฒนาคุมครองแรงงานนอกระบบกลุมอาชีพอื่นๆ ในประเทศไทยตอไป 

 
คําสําคัญ : แรงงานนอกระบบ, แรงงานทํางานบาน 

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to study legal measures related to unregistered labor protection about of 

domestic worker In Thailand. Because this kind of  unregistered labor has not been establish in the legal major. Even 
Thailand has the Labor Protection Act. B.E. 2541,which have the Provision protecting the domestic worker to get the 
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payment, welfare, holiday, compensation, specific protection, and all the rights, anyway, The Ministerial Regulation 
which excludes these right to domestic worker. From the study, we find out that the legal measures related to domestic 
worker of the foreign countries are different from other labors. Therefore, the specific rules are assigned to protect these 
labors and the International Labour Conference of the International Labour Organization adopted the Convention 
concerning decent work for domestic workers, which is also referred to as the Domestic Workers Convention No. 189 
and Recommendation no.201. This Convention aim to fix the universal standard to improving the working surrounding 
for protecting the child, woman and man. Researcher realizes the quality of this matter  for the government to give the 
legal protection to the unregistered labors. Therefore, this study recommend to enacts the Act or rule in order to solving 
problems and developing domestic workers ’s quality of life  in Thailand. 

 
KEYWORDS : UNREGISTERED LABOR, DOMESTIC WORKER 

 
1. บทนํา 

 แรงงานนอกระบบ คือ ผูใชแรงงานที่ทํางานโดยไมมีสัญญาจางงานที่เปนทางการ หรือไมมีนายจางตาม
ความหมายของกฎหมายแรงงาน ไมไดทํางานอยูในสถานประกอบการของนายจาง ไมมีคาจางคาตอบแทนที่แนนอน หรือ
เปนผูประกอบอาชีพอิสระ และผูที่ทํางานชั่วคราว แรงงานนอกระบบจึงเปนแรงงานที่ไมไดอยูภายในกรอบความคุมครอง
ของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม สงผลใหแรงงานเหลานี้ไมมีหลักประกันใดๆใน
การทํางาน ไมวาจะเปนเรื่องงานที่มั่นคง เรื่องคาตอบแทนแรงงานที่เปนธรรม เรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
และความมั่นคงในการดํารงชีวิตเมื่อเขาสูวัยชรา ในยุคปจจุบันสมาชิกวัยแรงงานของครอบครัวสวนใหญ ตองออกไป
ทํางานนอกบาน ไมสามารถดูแลงานในบานดวยตนเองได ดังนั้น แรงงานทํางานบานจึงนับเปนสวนสําคัญที่ชวยใหสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปไดโดยราบรื่น แตสภาพการทํางานรวมทั้งชีวิตความเปนอยูของ
แรงงานเหลานี้ กลับไมมีความราบรื่นอยางที่แรงงานอาชีพหนึ่งพึงไดรับ เนื่องจากกฎหมายยังไมใหการยอมรับวา งานบาน
คืองาน ทําใหงานบานถูกทิ้งใหเปนแรงงานนอกระบบ ที่ยังไมมีหลักประกันใดๆ ที่จะใหการคุมครองสิทธิแกแรงงาน
เหลานี้ สงผลใหชีวิตของแรงงานทํางานบาน ขาดการคุมครองในดานสิทธิขั้นพื้นฐาน เชนวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุด
ประจําป เวลาทํางานที่แนนอน คาจางที่เปนธรรม รวมทั้งสภาพการทํางานและการอยูอาศัยในบานนายจางอยางปลอดภัย ซึ่ง
แรงงานทํางานในบานสวนใหญเปนผูหญิงวัยรุนและวัยผูใหญ จึงมีความเสี่ยงเรื่องการถูกลวงละเมิดทางเพศเพิ่มเขามาอีก 
การไรซึ่งกฎหมายคุมครอง ประกอบกับความโดดเดี่ยวในบานของนายจาง นอกจากจะเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดแลว ยังปด
ก้ันโอกาสในการเขาถึงการคุมครองสิทธิอีกดวย จึงนับวาแรงงานคนทํางานบานในประเทศไทยกําลังอยูในสภาพที่เสี่ยงตอ
การถูกละเมิดสิทธิเปนอยางมาก 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาคนควาจากตํารา บทความ และงานวิจัยทางวิชาการ วิทยานิพนธ เอกสารที่เกี่ยวของและตัวบท
กฎหมายทั้งในสวนของไทยและตางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะการคุมครองแรงงานทํางาน
บาน เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆเพื่อใหความคุมครองแรงงานนอกระบบดังกลาว โดยใชวิธี Descriptive and 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1080 

Analytical Method คือ การพรรณา และวิเคราะหเปรียบเทียบใหเห็นขอดี ขอเสียของหลักเกณฑ ในขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยที่ใชบังคับในปจจุบัน เปรียบเทียบกับแนวทางและกฎหมายของตางประเทศ และ
แนวทางขององคการแรงงานระหวางประเทศ เพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะตอไป 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สถานการณปญหาของแรงงานทํางานบานในประเทศไทยในปจจุบัน สวนใหญเปนกลุมแรงงานเด็กและผูหญิง  
ยังคงเปนลักษณะการจางงานที่มีแรงงานเขาพักอาศัยอยูประจําภายในบานของนายจาง  ทําใหความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางของงานประเภทนี้มีธรรมชาติที่แตกตางจากงานประเภทอื่น เปนความสัมพันธที่แยกไดยากระหวางความเปน
สวนตัวกับงาน ประกอบกับการที่สังคมไทยมีรากฐานของวัฒนธรรมการใชแรงงานทาสในอดีต คนรับใชจึงถูกคาดหวังที่
จะตองทํางานทุกอยางและตองพรอมที่จะทํางานตลอดเวลาตามคําสั่งของนายจาง แรงงานทํางานบานจําตองเผชิญกับปญหา
ในรูปแบบตางๆ ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นคือ ไมไดรับคาจางเลยหรือไดรับนอยมาก ไมมีเวลาหยุดพักผอนหรือไมมีโอกาส
ไดเขาสังคมกับผูอื่น ไมมีโอกาสพัฒนาในเรื่องทักษะอาชีพ หรือความรูตางๆ ทําใหขาดพัฒนาทางสังคม นอกจากนั้น 
แรงงานทํางานบานบางคนก็โชครายถูกดุดา ทุบตี บางรายถึงขั้นทารุณกรรมและละเมิดทางเพศ 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ .ศ .  2541 ไดมีการออกกฏกระทรวง  พ .ศ .  2541ในเรื่องการมิใหใช
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งหมดหรือแตบางสวนบังคับแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดโดยระบุไวใน
ขอ (2) มิใหใชบทบัญญัติในเรื่อง หมวดแรงงานทั่วไป  หมวดแรงงานเด็ก หมวดแรงงานหญิง  ในบางมาตรา  จาก
กฎกระทรวงดังกลาวจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ครอบคลุมลูกจางในบางมาตรา  แตไม
ครอบคลุมในเรื่องคาจาง  คาลวงเวลา  สิทธิวันหยุดพักผอนประจําป  อายุขั้นต่ําของการใชแรงงานเด็ก  ชวงเวลาการทํางาน  
ตลอดจนกระทรวงแรงงาน และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไมมีฐานขอมูลแรงงานทํางานบานที่ตองการการคุมครอง  ซึ่ง
ทําใหแรงงานกลุมนี้ตองประสบปญหาและไมสามารถเขาถึงความคุมครองที่มีอยูได  จากการศึกษากฎหมายคุมครอง
แรงงานทํางานบานในตางประเทศ ประเทศฟลิปปนสใหความสําคัญกับแรงงานทํางานบาน โดยการตรากฎหมายเพื่อ
คุมครองแรงงานทํางานบานเหลานี้แยกออกตางหากจากกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยกฎหมายฉบับนี้มีช่ือวา กฎหมายแมก
นาการตาวาดวยลูกจางทํางานบาน มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานการทํางานขั้นต่ําของอาชีพรับจางทํางานบาน เชน 
กําหนดความหมาย คําจํากัด หรือคํานิยามของคนทํางานบานตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดใหความคุมครองสิทธิของ
แรงงานทํางานบานในแงตางๆ ไดแก เวลาทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน เวลาทํางานปกติ สิทธิในการลา งานที่เปนอันตราย การ
ขึ้นเงินเดือนประจําป ประกันสังคม การจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีพ  ตองใหนายจางจัดหาความจําเปนขั้น
พ้ืนฐานใหแกลูกจางทํางานบานตามความเหมาะสม ไดแก การจัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีอาหารและน้ํา
ดื่มที่สะอาด ยารักษาโรค เปนตน สวนที่เกี่ยวกับสภาพการจางนั้น กําหนดใหการจางลูกจางทํางานบานตองทําสัญญาจาง
เปนหนังสือ ซึ่งตองกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการจางงานตามพระราชบัญญัตินี้ สวนการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตาม
ตามความเจริญของสถานที่ที่ลูกจางทํางานวาอยูในเขตพื้นที่ใด โดยใชคาครองชีพเปนตัวกําหนด ถือไดวากฎหมายฉบับนี้
กําหนดทั้งหนาที่ของนายจางและลูกจางทํางานบานไวอยางชัดเจน ครอบคลุม และเปนระบบ เปนแบบอยางที่ดีที่ประเทศ
ไทยควรนํามาพิจารณาปรับใชกับการคุมครองแรงงานทํางานบานในประเทศไทยไดอยางเหมาะสม 

  สวนมาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ อางอิงกฎหมายแรงงานทั่วไปมาใชบังคับกับอาชีพคนทํางานบาน 
แตก็ไมทั้งหมด เนื่องจากมีขอยกเวนที่ไมใหนําบทบัญญัติหลายอยางมาบังคับกับอาชีพนี้ คลายกับประเทศไทย โดย
คนทํางานบานในประเทศอังกฤษมีสิทธิไดรับการจัดใหมีชวงเวลาพักประจําวันและประจําสัปดาหตามมาตรฐานแรงงาน
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ทั่วไป รวมถึงมีสิทธิในการลาพักผอนประจําป แตจะไมไดรับความคุมครองเกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
คนทํางานบานไดรับการการคุมครองดานชั่วโมงทํางาน การพักระหวางวัน การทํางานลวงเวลา การหยุดประจําปตาม
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงในการทํางานเชนเดียวกับลูกจางโดยทั่วไป แตไมมีการกําหนดรูปแบบของเวลาทํางาน
ใหมีการหยุดพักผอนที่เพียงพอ 

ประเทศสิงคโปรซึ่งแรงงานทํางานบานสวนใหญเปนแรงงานสตรีชาวตางชาติ กลับยังไมมีการคุมครองสิทธิของ
แรงงานทํางานบานเหลานี้เทาที่ควร โดยทั้งกฎหมายจางงานและกฎหมายเงินทดแทนของประเทศสิงคโปร ตางยกเวนที่จะ
ไมใหความคุมครองอาชีพคนทํางานบาน ดังนั้น การจางงานของอาชีพแรงงานทํางานบานในสิงคโปรตางขึ้นอยูกับการตก
ลงยินยอมกันเองระหวางนายจางกับลูกจาง แตอยางไรก็ตาม ประเทศสิงคโปรยังมีแนวทางที่จะพัฒนาใหสิทธิและความ
คุมครองแกลูกจางกลุมนี้โดยนับตั้งแต 1 มกราคม ค.ศ. 2013 คนทํางานบานจะไดมีวันหยุดประจําสัปดาห 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการใหรับรองอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่ 189 และขอแนะ 201 วาดวยงานที่มีคุณคา
สําหรับลูกจางทํางานบานนี้ มีเพียงการออกกฎกระทรวงที่มีสาระสําคัญในการขยายความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ป 
พ.ศ. 2541 ซึ่งไมไดควบคุมลูกจางทํางานบานเพิ่มเติม  เชน มีวันหยุดประจําสัปดาห มีสิทธิลาปวย โดยใหนายจางจายคาจาง
ในวันหยุด แตปจจุบันก็ยังไมมีผลบังคับใช แรงงานทํางานบานตางกําลังเรียกรองใหออกกฎกระทรวงฉบับนี้โดยเร็วที่สุด 
และควรพัฒนาใหเทียบเทากับมาตรฐานแรงงานสากลในอนุสัญญาฉบับที่ 189 

จุดประสงคที่สําคัญของการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธฉบับนี้ก็เพื่อตองการใหเกิดความคุมครองแกแรงงานทํางาน
บาน ใหแรงงานเหลานี้ไดรับความเปนธรรมและมีชองทางที่จะเขาถึงการพัฒนาสวัสดิการที่เหมาะสมได จึงมีขอเสนอเพื่อ
คุมครองแรงงานทํางานบาน ซึ่งอาจเปนประโยชนในการนําไปเปนแนวทางในการรางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครอง
แรงงานทํางานบาน เปาหมายคือตองการใหลูกจางทํางานบานไดรับความคุมครองทางกฎหมายในประเด็นที่สําคัญ ไดแก  

1. วันหยุดประจําสัปดาห 
ควรกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหใหแกแรงงานทํางานบาน ในสัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน ตามมาตรา 28 แหง 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551 เพื่อใหลูกจางไดมีเวลาพักอยางเต็มที่หลังจากที่ไดทํางานติดตอกันมาหลายวัน  
2. วันหยุดตามประเพณี 

ควรกําหนดใหแรงงานทํางานบานไดมีวันหยุดตามประเพณี ปละไมนอยกวา 13 วัน เพื่อใหลูกจางไดมีโอกาส
หยุดไปประกอบกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม 

3. การลาปวย 
ควรกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง และไดรับคาจางตามมาตรา 57  เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกจาง

ควรไดรับเรื่องจากการเจ็บปวย 
4. หามจางเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปเปนลูกจาง 

ควรกําหนดอายุลูกจางที่ทํางานบานไมตํ่ากวา 15 ป เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 138 ที่กําหนดอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหเด็กทํางานไดไมตํ่ากวา 15 ป 

5. การจางเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเปนลูกจาง 
ควรกําหนดใหนายจางจะตองแจงถึงการจางลูกจางเด็กที่ทํางานบาน ตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อผลทางขอมูล

สถิติของหนวยงานภาครัฐ 
6. การลาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจางเด็ก 
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ควรกําหนดใหใชบทบัญญัติตามมาตรา 52 ทั้งหมดเพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการ
ทํางานของเด็ก 

7. อัตราคาจางที่เสมือนกับการทํางานในวันหยุด 
กรณีนายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงานหรือจัดใหลูกจางหยุดนอยกวามาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ให

นายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางในวันทํางานเสมือนวานายจางให
ลูกจางทํางานในวันหยุด ใหลูกจางไดรับคาทํางานในวันหยุดกรณีนายจางไมจัดวันหยุดใหแกลูกจาง 

8. อัตราคาจางขั้นต่ํา 
ควรการกําหนดใหนายจางจายคาจางใหลูกจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามมาตรา 90 แหง พระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพื่อใหลูกจางไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน
การดํารงชีวิตในสังคม ที่มีมาตรฐานคาครองชีพสูงขึ้นในปจจุบัน 

9. ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
นายจางตองจัดใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และกําหนดมาตรการเพื่อความ

ปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กําหนดในกฏกระทรวง ลูกจางตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานและตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานตามที่นายจางจัด หรือกําหนด
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางกายภาพและทรัพยสินของทั้งนายจางและลูกจาง 

10. การทําทะเบียนลูกจาง 
  ควรกําหนดใหมีการแจงการจางลูกจางที่ทํางานบานตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อผลทางขอมูลสถิติของ

หนวยงานภาครัฐ โดยใหนายจาง หรือผูวาจางไดทําการแจง การจางลูกจางตอสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง แรงงานใน
เขตพื้นที่ของตน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกตอการติดตาม คุมครองจากพนักงานตรวจแรงงาน อีกทั้งสามารถทราบตัวเลขที่
แทจริงของแรงงานในภาคสวนนี้ไดอยางเปนระบบ  

11. รายการในทะเบียนลูกจาง 
ขอกําหนดที่ควรระบุรายการในทะเบียนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ 

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกทั้งเพื่อใหแบบรายการนี้เปนฐานขอมูลและนําผลขอมูลทางสถิติไปใชในการแกไขปญหา
และพัฒนโยบายดานแรงงานของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับ นายจาง และลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบาน  

1. ช่ือตัวและชื่อสกุล 
2. เพศ  
3. สัญชาติ 
4. วันเดือนปเกิด หรืออายุ 
5. ที่อยูปจจุบัน 
6. วันที่เริ่มจาง 
7. ตําแหนงหรืองานในหนาที่ 
8. อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางแทนอยางอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 
9. วันสิ้นสุดของการจาง 
10. ขอตกลงเรื่องที่พักอาศัย 
11. ขอตกลงเรื่องการรักษาพยาบาล  
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12. การตั้งคณะกรรมการมาตรฐานแรงงาน  
ควรใหมีการตั้งคณะกรรมการมาตรฐานแรงงานสําหรับแรงงานทํางานบาน ระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม

เพื่อเปนกลไลการติดตามเฝาระวังสถานการณแรงงานและพัฒนาการทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม 
13. สิทธิประโยชนประกันสังคมของแรงงานทํางานบาน 

ควรแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยบัญญัติวาตองคุมครองแรงงานทํางานบานอยางทั่วถึง และเทา
เทียมกับแรงงานในภาคสวนอื่นใหนายจางนําพาลูกจางทํางานบานเขาสูการมีบัตรประกันสังคม เพื่อสวัสดิการทางสังคม
ของลูกจางและครอบครัวในอนาคตและเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  

14. การใชแรงงานเด็กในการทํางานบาน 
ควรมีการบัญญัติหามมิใหนายจางจางแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปและหามมิใหแรงงานเด็กทํางานบานเกินวัน

ละ 8 ช่ัวโมง  
15. การเปดโอกาสใหแรงงานทํางานบานไดรับการพัฒนาทักษะ  

นายจางตองอนุญาตใหลูกจางทํางานบานไปพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ตามคํารองขอจากลูกจาง และตองจาย
คาจางเสมือนการมาทํางานใหกับนายจางตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด ไว กรณีลูกจางทํางานบานไปเขารับการศึกษา
พัฒนาทักษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  เชน การจัดทําหลักสูตรและฝกอบรม การใหบริการ การทําอาหารอยาง
อาชีพ อีกทั้งเปดโอกาสใหไดรับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการไปฝกอบรม และการไปศึกษาหาความรู 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสิง่แวดลอมในประเทศไทย 
LEGAL MEASURES RELATING TAXATION LAW ON ENVIRONMENT IN THAILAND 
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---------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการพัฒนายกรางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมในประเทศ
ไทยมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมไปพรอมกับการแกไขวิกฤตการณสภาวะโลกรอนที่สอดคลองกับแนวคิด
สากลในการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก วิธีการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัย
เอกสารโดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเอกสารทางกฎหมาย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ และรายงานผลการวิจัย
ตางๆ รวมทั้งความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับมาตรการภาษีสิ่งแวดลอมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัยพบวา กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยสวนใหญเนนมาตรการสั่งการและควบคุมเปนหลัก ทําใหขาด
ประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอมาตรฐานการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี ปจจุบันประเทศ
ตางๆไดนําภาษีสิ่งแวดลอมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชเปนมาตรการเสริมในการจัดการสิ่งแวดลอมสราง
แรงจูงใจใหลดการกอมลพิษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหกอมลพิษนอยลง ขณะที่ในประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง ไดเสนอรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เปนกรอบกฎหมายแมบทที่กําหนดการใชภาษีสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีมาตรการทางเลือก
เสริมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมภายใตกฎหมายที่มีอยูเดิมไดอยางมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะของการวิจัยนี้คือภาษีสิ่งแวดลอมตามรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอมโดย
หลักการแลวจะชวยเอื้อใหเกิดการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ดีควร
ปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติของรางกฎหมายใหมีความรัดกุมครบถวนและเหมาะสมตามเจตนารมณของรางกฎหมาย
ดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชตอไป 

 
คําสําคัญ  : มาตรการทางกฎหมาย, มาตรการสั่งการและควบคุม, ภาษีสิ่งแวดลอม, ผูกอมลพิษเปนผูจาย, สภาวะโลกรอน 

 
Abstract 

  
This research aimed to study the possibility relating the development of draft taxation law on environment in 

Thailand in order to be applied in the proper management of environment as well as solving the crisis of global warming 
in compliance with universal concept of joint management of environment for the sustainable development of world 
community. The research method was documentary research methodology by data collection and analysis of legal 
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documents, academic articles, thesis, and other research reports, as well as comments of experts on legal measures for 
taxation law on environment and other related laws. 

The results of this research found that most Thai environmental laws mainly emphasized command and control 
measures, which lacked of efficiency in the control of pollution at the proper level for the standard of living in suitable 
environment. At present, various countries had applied environmental taxation according to the rule of polluter pays 
principle as an additional measure in the management of environment for motivating to reduce pollution and behavioral 
change for less pollution. While in Thailand, the Office of Fiscal Economics, Ministry of Finance, had proposed a draft 
Act of Fiscal Measures for Environment B.E. …., which had the objective to become a  framework of legislation for the 
application of various taxation on environment in order to let related agencies to have additional alternative measures in 
solving environmental problems under existing laws more efficiently.  

The recommendation of the research was the environment tax followed of draft act of legislation finance 
measure for environment. The principal was facilities to cause of management environment problem and natural 
resources were proper. However might be improve further provision law of draft law were complete concisely and proper 
follow intention of draft law aforementioned is clearly for efficiency and affect to more enforce. 

 
KEYWORDS:  LEGAL MEASURES, COMMAND AND CONTROL MEASURES, TAXATION LAW ON 

ENVIRONMENT, POLLUTER PAYS PRINCIPLE, GLOBAL WARMING 
 
1.  บทนํา 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับเปนปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในประเทศ ตลอดจนสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ โดยในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมที่ผานมาของ
ประเทศไทยนั้น เนนมาตรการสั่งการและควบคุมผานทางกฎหมายที่บังคับใชโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการใชมาตรการภาษีบางตัวควบคูเพียงเล็กนอย เชน 
คาธรรมเนียม คาปรับ และอัตราภาษีที่แตกตาง1  สาเหตุหลักของการเกิดปญหาประการที่หนึ่งก็คือ การขาดแคลนการบังคับ
ใชกฎหมายที่มีอยูอยางจริงจัง สงผลใหขาดการตรวจสอบการดําเนินการผลิตของผูประกอบการใหเปนไปตามกระบวนการ
ผลิตที่ไดรับการอนุมัติจากทางราชการ นอกจากนี้ ยังขาดบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอที่จะสามารถควบคุมปญหา
สิ่งแวดลอมในสังคมได เมื่อพิจารณาจากเหตุผลดังกลาวแลว เห็นวา การใชมาตรการภาษีสิ่งแวดลอมนาจะเปนเครื่องมืออีก
ประการหนึ่งที่สามารถควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการใชมาตรการสั่งการและควบคุม
ดังกลาว 

มาตรการทางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมเปนแนวคิดใหมและเปนทางเลือกใหมเชิงนโยบายที่นาจะหยิบยกมา
พิจารณาอยางจริงจัง เนื่องจาก ขณะนี้ประเทศไทยยังไมไดมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมโดยตรง แตจะมีการจัดเก็บภาษีอื่นที่

                                                            
1ลวรณ  แสงสนิท.  (2550).  กรอบแนวคิดการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมในประเทศไทย.  หนา  1 
4ฎาฎะณี วุฒิภดาดร.  (2552,  ตุลาคม).  “ภาษีสิ่งแวดลอม.”  สรรพากรสาสน,  56,  10.  หนา  24 
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มีผลตอสิ่งแวดลอมโดยไมไดต้ังใจหรือโดยไมเฉพาะเจาะจง เชน ภาษีสรรพสามิต2  อยางไรก็ตาม ปจจุบันกฎหมายไทยนั้น
ยังไมมีคําวาภาษีสิ่งแวดลอมบัญญัติไว แมแตในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซึ่งนับวา
เปนกฎหมายแมบททางดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยก็ตาม 

ปจจุบันความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมีความเขมขนโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังนั้น มาตรการภาษีสิ่งแวดลอม จึงเปนมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมความพรอม
ในการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปนการ
สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบแนวคิดและทิศทางของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระยะ 5 ป ขางหนา (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งจัดทําโดยสํานักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปนหลักการและกรอบแนวคิด
ที่มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิเคราะหวา ประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาการยกรางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมขึ้นเปน
กฎหมายแมบทที่เอื้ออํานวยใหหนวยงานตางๆ สามารถนํามาตรการกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมมาใชปรับใช เพื่อแกไขปญหา
ขอจํากัดบางประการของการบังคับใชกฎหมายและเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบตอไป 
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ประกอบดวย หนังสือและตํารากฎหมาย บทความวิชาการทางนิติศาสตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
รายงานการวิจัยและเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาของศาล ขอมูลขาวทางธุรกิจที่
เกี่ยวของ และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ไดนํามาประมวลเปนขอมูลที่ใชในการวิเคราะหหา
ขอสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายตอไป 
 

3.  ผลการวิเคราะห 
รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... นับวาเปนกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมฉบับแรกของ

ไทยที่ไดนํามาตรภาษีสิ่งแวดลอมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชเปนมาตรการเสริมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางแรงจูงใจใหลดการกอมลพิษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหกอมลพิษนอยลง 

  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีลักษณะเปนกฎหมายแมบทกําหนดกรอบแนวทางที่หนวยงานภาครัฐ
สามารถนํามาตรการการคลังรูปแบบตางๆมาใชในการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู
ภายใตการกํากับดูแลของตนโดยกําหนดประเภทของมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอมภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้รวม
ทั้งสิ้น 7 ประเภทไดแก 

1) ภาษีสิ่งแวดลอมไดแกภาษีการปลอยมลพิษและภาษีเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ 
3) ภาษีผลติภัณฑและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ 
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4) การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 
5) การซื้อขายสิทธิการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปลอยมลพิษ 
6) มาตรการสนับสนุนและสงเสริม 
7) มาตรการอื่นๆที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

รางกฎหมายฉบับนี้มีจุดเดนหรือเปนนวัตกรรมทางกฎหมาย ดวยเหตุผล 3 ประการคือ 
1) เปนการบูรณาการใหกระทรวงตางๆ สามารถใชกฎหมายนี้รวมกันได 
2) เปนกฎหมายฉบับแรกที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีและไดรับการจัดสรร

รายไดจากภาษีที่จัดเก็บไดในสัดสวนที่มากกวาสวนกลาง โดยใหสงคืนเพียงบางสวนใหกับรัฐบาล และ 
3) เปดใหผูมีสวนไดเสียในภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการใชประโยชนจากรายไดที่เกิดจากการเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียมตามกฎหมายนี้ 
กรอบแนวคิดของรางกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีการรางกฎหมายเปนสองระดับกลาวคือ 
1) ระดับพระราชบัญญัติ เปนกฎหมายแมบทที่กําหนดกรอบการใชภาษีสิ่งแวดลอม 
2) ระดับพระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายระดับรอง ซึ่งเสนอโดยแตละกระทรวงที่รับผิดชอบ เพื่อใชสําหรับ

ควบคุมมลพิษแตละประเภท เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยภาษีมลพิษทางน้ํา พระราชกฤษฎีกาวาดวยภาษีมลพิษทางอากาศ 
เปนตน  

ในแงภาพรวมของรางกฎหมายขอเสนอในการจัดทํารางกฎหมายแมบทเพื่อเปดโอกาสใหมีการนํามาตรการการ
คลังหรือมาตรการกลไกราคามาใชเปนมาตรการเสริมในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตินับเปนขอเสนอที่
นาจะชวยเอื้อใหเกิดการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะมีผลทํา
ใหผูประกอบการตางๆรวมทั้งผูบริโภคเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนโดยการนําเอาตนทุนดานสิ่งแวดลอมเขามา
ประกอบรวมในการตัดสินใจดานการผลิตและบริโภคของตนมากขึ้นตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

อยางไรก็ดี ในรายละเอียดของตัวรางกฎหมายฉบับนี้ยังมีเนื้อหาหลายประเด็นที่ควรตองมีการพิจารณาหรือ
ดําเนินการปรับปรุง โดยผูวิจัยเห็นวา ควรปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติของรางกฎหมายใหมีความรัดกุมครบถวนและ
เหมาะสมตามเจตนารมณของรางกฎหมายดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช
ตอไปไดแก 

1) คณะกรรมการกํากับนโยบายฯ ควรมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการออกกฎกระทรวงเพื่อ
ลดอัตราหรือยกเวนภาษีสิ่งแวดลอม 

2) แกไขใหผูครอบครองหรือใหกําเนิดมลพิษทุกรายตองมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบียน แตกําหนดใหเฉพาะผูที่
ปลอยมลพิษเทานั้น ที่มีหนาที่ตองเสียภาษีการปลอยมลพิษ 

3) เพิ่มเติมบทลงโทษของกรณีภาษีเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) คณะกรรมการกํากับนโยบายฯ ควรมีบทบาทในการใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบกอนที่หนวยงานตางๆ 

จะนํามาตรการภาษีสิ่งแวดลอมประเภทตางๆมาบังคับใช 
5) ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของรางกฎหมายฉบับนี้ในสวนของเนื้อหาเกี่ยวกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

อยางชัดเจน นาจะเปนทางเลือกชวยลดความสับสนไดดีกวา รวมทั้งเมื่อพิจารณาวากาซเรือนกระจกมีคุณลักษณะหลาย
ประการที่แตกตางจากมลพิษทางอากาศอื่นๆทั่วไป การมีขอกําหนดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นาจะเปนประโยชนตอการนํามาตรการในสวนนี้ไปใชอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4.  บทสรุป 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมไดกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปจจุบันนี้ นานาประเทศรวมทั้งหลาย
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนตางก็ไดนํามาตรการภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้นเพื่อเปนมาตรการ
เสริมการสั่งการและควบคุมซึ่งมีขอจํากัดดังไดกลาวมาแลวเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศไทยยังนําหลักผูกอ
มลพิษเปนผูจายมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมนอยมาก สภาพการณเชนนี้นอกจากจะกอใหเกิดผลเสียตอการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพแลวยังอาจทําใหประเทศไทยตองเสี่ยงกับมาตรการกีดกันทางการคาดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับระหวางประเทศซึ่งยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นการพัฒนายกรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ...ใหมีผลใชบังคับโดยเร็วจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนกฎหมายแมบทที่เอื้ออํานวยใหหนวยงาน
ตางๆ สามารถนํามาตรการภาษีสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม อีกทั้งชวยปองกัน
และแกไขปญหาการกีดกันทางการคา เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนไปพรอมกับการแกวิกฤตการณสภาวะโลก
รอนใหสอดคลองกับแนวคิดสากลในการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกันของประชาคมโลก 

ดวยเหตุนี้จึงควรระดมการสนับสนุนจากทุกภาคสวนเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนายกรางกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย ดังนี้ 

1) สนับสนุนใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....ซึ่งความเปนไปได
และความเหมาะสมในดานกฎหมายนั้น เปนเรื่องที่จําเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติของราง
กฎหมายใหรัดกุมครบถวนและเหมาะสมตามเจตนารมณของรางกฎหมายดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในการบังคับใชได
อยางมประสิทธิภาพตอไป 

2) ตอยอดการศึกษาเพื่อนําขอมูลมาประกอบการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาฉบับอื่นๆภายใตกรอบของราง
พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... เพื่อใชในการจัดการสิ่งแวดลอมเชน ภาษีมลพิษน้ํา ภาษีมลพิษ
อากาศ ภาษีคารบอนหรือภาษีโลกรอน ภาษีสิ่งแวดลอมยานยนต ภาษีการใชทรัพยากรของนักทองเที่ยว และภาษีหรือ
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ เปนตน 

3) ขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนมีความเขาใจในหลักการและประโยชนของกฎหมายมาตรการการคลังเพื่อ
สิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางรอบดานเพื่อพัฒนารางพระราชกฤษฎีกาภายใตกฎหมายนี้ใหเปน
ประโยชนแกสังคมสวนรวมมากที่สุด 

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังกระทรวงการคลัง ที่มีสวนชวยใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้จนประสบความสําเร็จ 

 
6.  เอกสารอางอิง 

ฎาฎะณี วุฒิภดาดร.  ภาษีสิ่งแวดลอม.   สรรพากรสาสน.  กรมสรรพากร. ตุลาคม  2552. 
ลวรรณ แสงสนิท.  กรอบแนวคิดในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม.  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.  2550. 
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มาตรการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนตอการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
LEGAL MEASURES  OF HUMAN RIGHT LAW IN THE ABOLISHMENT OF DEATH PENALTY 

 
อสิต วิทยาเวช1  ดร.สุรพล ศรีวิทยา2     

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

--------------------------------------------------- 
 

1.  บทนํา 
การลงโทษเปนกระบวนการใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมสังคมเพื่อจํากัดขอบเขตความประพฤติของแตละ

บุคคล ในอันที่จะรักษาไวซึ่งความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี และเสถียรภาพทางสังคม โดยมีเจา
พนักงานของรัฐ เปนผูดูแลกวดขัน ตรวจตรา ควบคุมใหประชาชนพลเมืองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ผูใดฝาฝนยอมจะ
ไดรับผลรายคือการลงโทษตามกฎหมายตามที่สังคมนั้นๆ กําหนดขึ้นซึ่งตามนัยสุภาษิตกฎหมายที่วา  “ไมมีอาชญากรรมใด
ที่จะพนจากการถูกลงโทษ” (No crime without punishment) และ “การลงโทษตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 
(No punishment without law) กฎหมายราชบุรีก็ไดบัญญัติรับรองหลักสําคัญดังกลาวไวในทํานองคลายคลึงกันวา “โจร
ปลนสะดม ลวงลักทรัพยสิน ผิดลูกผิดเมียก็ดี ตีดาวายกันก็ดี ทานมิใหเจาสิน เจาความ ไปเอาผูรายนั้นมาเอง ทานให
ตระลาการ ไปเอามาไตถามความเมืองทาน” แสดงใหเห็นวา การลงโทษผูกระทําผิด ถือเปนหนาที่อันจําเปนของประเทศ มา
ชานานแลว 3 

 การลงโทษประหารชีวิตก็ถือวาเปนการลงโทษอยางหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(1) ประกอบกับ
มาตรา 19 ที่บัญญัติไววา “ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย” ซึ่งการลงโทษประหาร
ชีวิตนั้นเปนวิธีการที่ตัดผูกระทําผิดออกจากสังคมไปอยางถาวร โดยในประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงตองใช
บทลงโทษประหารชีวิตนี้อยูในปจจุบัน    

อยางไรก็ตามการลงโทษประหารชีวิตยังมีขอถกเถียงและขอโตแยงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากกลุมตางๆ ดังนั้น
จึงเปนที่มาของการศึกษาคนควาวิจัยฉบับนี้ เนื่องจากปจจุบันไดมีการถกเถียงกันทั้งในฝายที่คัดคานโทษประหารชีวิตและ
ฝายที่สนับสนุนโทษประหารชีวิตมาอยางยาวนาน ผูวิจัยจึงเห็นวานาจะมีแนวทางออกในประเด็นดังกลาวจึงไดดําเนินการ
วิจัยมาตรการในการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนขึ้น 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในเรื่องของบทบาทสิทธิมนุษยชนกับการแนวทางในการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดย
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดย
ศึกษาคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยเเละภาษาตางประเทศ ประกอบดวย หนังสือและตํารากฎหมาย บทความวิชาการทาง
นิติศาสตร ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาของศาล และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ไดนํามาประมวล
เปนขอมูลที่ใชในการวิเคราะหหาขอสรุปผลการวิจัย รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศที่มีการกําหนดเรื่องกฎหมาย

                                                            
3 ไทพีนีศรีวัติ ภักดีกุล. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาเชียงใหม. หนา 1 (2521). 
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ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและไดยกเลิกโทษประหารชีวิตเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายตอไป 
 

3.  ผลการวิเคราะห  
ผลการศึกษาพบวา โทษประหารชีวิตตามกฎหมายนั้นไมสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่กําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญ  นอกจากนั้นแลวยังไมขัดหรือสอดคลองกับหลักสําคัญขององคการสหประชาชาติอีกดวยและมาตรการหรื
อปฎิญญาสากลระหวางประเทศหลายฉบับที่ประเทศไทยเปนภาคีอีกดวย 

อยางไรก็ตามหากการลงโทษผูกระทําผิดโดยใชโทษประหารชีวิตโดยผิดพลาด เราก็ไมสามารถแกไขเรียกชีวิตผู
บริสุทธิ์ที่เสียไปกลับคืนได และการประหารชีวิตก็เทากับเปนการไมใหโอกาสแกผูกระทําผิดนั้นในการแกไขปรับปรุงตัว 
แตกระนั้นก็ตามแมศาสนาพุทธจะมีความเชื่อวาหามการฆาสัตวตัดชีวิตก็ตาม แตกระนั้นก็ตามศาสนาพุทธก็ไมไดหามการ
ฆาคนซะทีเดียว ถาจําเปนหรือเปนไปในทางปกปองบานเมือง เชน ประหัตประหารศัตรูในยามศึกสงคราม  หรือการ
ประหารผูกระทําผิดอันอุกฉกรรจเทากับวาเปนการลดความเคียดแคนใหกับผูเสียหาย หรือเหยื่อเปนตน  ดังนั้นความไปใน
ขณะนี้แมวาในทางวิชาการจะมีเหตุผลที่สมควรยกเลิกโทษประหารชีวิตก็ตาม แตในทางปฎิบัติคงยากที่จะยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตอยางเด็ดขาด   

 
4.  บทสรุป 
 จากการศึกษาความเปนมาในดานเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 นับวาเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไดมีการยอมรับในเรื่องการลงโทษประหารชีวิตไวตามมาตรา 32 ที่ได
วางหลักไววา การลงโทษโดยการประหารชีวิตผูกระทําความผิดไมถือวาเปนการทรมาน หรือทารุณกรรม เนื่องจากเปนการ
ลงโทษตามคําพิพากษาของศาล 

 โดยที่การลงโทษประหารชีวิตนั้น จัดไดวาเปนปญหาที่มีการถกเถียงกันมาวาเปนโทษที่สมควรไดรับการยกเลิก
หรือไม เนื่องจากกลุมที่ตองการใหมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตเห็นวาเปนโทษที่ปาเถื่อนไรคุณธรรมและโหดเหี้ยมเกินไป
และเปนการไมเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สวนกลุมที่ยังคงสนับสนุนโทษประหารชีวิตก็ยังคงมีความเห็นในทางที่วา 
ไมมีโทษทางอาญาอื่นๆ ที่จะเหมาะสมในการที่จะสามารถทดแทนโทษประหารชีวิตไดอีกแลว 

 ในความเห็นของผูวิจัยนั้น เห็นวาโทษทางอาญาที่สามารถนํามาทดแทนโทษประหารชีวิตในกระบวนการยุติธรรม
ไทยได คือโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยที่ไมมีการลดหยอนผอนโทษ หรือระยะเวลาจําคุกแตอยางใด หรือไมมีการหักวันลด
โทษตามกฎหมาย 4 หรือกฎ ระเบียบของกรมราชทัณฑใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งประเด็นการจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีการหัก
ลดหยอนผอนโทษนั้น อาจถือไดวายังไมเปนที่ยอมรับกันในประเทศไทยเนื่องจากจะยิ่งเปนการทําใหนักโทษหรือผูตองขัง
ไมมีแรงจูงใจในการประพฤติตัวในการกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีในระหวางที่ตองโทษจําคุกได  และเปนประเด็นที่นาขบ
คิดไดวา โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีการลดหยอนผอนโทษจะกลายเปนโทษที่นากลัวหรือทรมานกวาโทษประหารชีวิต
หรือไม เนื่องจากผูวิจัยห็นวา โทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีการลดหยอนผอนโทษใดๆ เลยนาจะเปนการลงโทษที่ทรมานตอ
รางกายและจิตใจของตัวนักโทษยิ่งกวาโทษประหารชีวิต เพราะวานอกจากนักโทษตองสูญสิ้นอิสรภาพทางรางกาย จิตใจ

                                                            
4 Iawrence F. Travis III. Criminal Justice. Seventh Editor. 
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ดวยแลว  นักโทษไมสามารถที่จะกลับตัวกลับใจเปนคนดีไดอีกดวย ดวยนักโทษมีความคิดที่วาถึงอยางไรก็ตองติดคุกตลอด
ชีวิตอยูแลว 

 ดังนั้นการนําโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีการลดหยอนผอนโทษมาใชแทนโทษประหารชีวิตก็นาจะเปนวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในการใชแทนโทษประหารชีวิต ซึ่งรัฐโดยกรมราชทัณฑก็ตองดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเพียงพอ
แกนักโทษหรือผูตองขังตอไปเชนกัน 

 แตอยางไรก็ตาม ในระหวางที่รัฐหรือกรมราชทัณฑจะลงโทษนักโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีการลดหยอนผอน
โทษแทนการลงโทษประหารชีวิตนั้น  รัฐหรือกรมราชทัณฑควรศึกษาถึงสาเหตุของการกออาชญากรรมของนักโทษจําคุก
ตลอดชีวิตแตละคนเหลานี้ดวย แทนที่จะเลี้ยงดูนักโทษเหลานี้ไปวันๆ  เชน นักโทษที่ตองโทษคดีผลิตและจําหนายยาเสพ
ติดซึ่งระหวางโทษฐานผลิตและจําหนายยาเสพ ทําไมพวกเขาถึงไมเกรงกลัวในการที่กระทําความผิดดังกลาว หรือคิดที่จะ
เสี่ยงในการกระทํานั้น เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ความผิดฐานผลิตและจําหนายมีโทษถึงประหาร
ชีวิต หรือ ในกรณีที่นายแพทยกระทําการฆาตกรรมภรรยาตัวเอง หรือคนรักของตนเอง โดยที่อาชีพแพทยเปนอาชีพที่คน
ทั่วไปยกยองและเปนอาชีพที่มีคุณธรรมอาชีพหนึ่ง เหตุฉะไหนเลยเขาถึงมาคิดฆาตกรรมภรรยาหรือคนรักของตนเองได 
เขา(นายแพทยที่ทําการฆาตกรรม) มีเหตุผลอยางไรที่ตองฆาตกรรมภรรยาของเขาแบบนี้ เปนตน 5สวนประเด็นที่วาหลายๆ 
ฝายอาจไมเห็นดวยกับการที่รัฐ    (กรมราชทัณฑ) ตองใชเงินภาษีของประชาชนมาใชเลี้ยงดูนักโทษที่ตองโทษจําคุกตลอด
ชีวิตโดยไมมีวันออกเหลานี้ ขอคิดเห็นนี้ดูเหมือนจะมีทางออกคือ การที่กรมราชทัณฑตองมีการใชแรงงานนักโทษหรือ
ผูตองขังเพื่อหารายไดเพื่อเปนประโยชนแกตัวนักโทษและเขากรมราชทัณฑ ทั้งนี้เพื่อเปนการฟนฟูแกไขพฤติกรรมของ
นักโทษและที่สําคัญเพื่อใหนักโทษทราบและตระหนักดีวานี่คือการลงโทษอันเปนผลจากการกระทําความผิดของนักโทษ
นั่นเอง หรือการที่เรือนจํามีมาตรการบังคับใหนักโทษทุกคนทาํงานเพื่อประโยชนสาธารณะมากยิ่งขึ้น เชน การลอกทอ ลอก
คูคลอง ทําถนน สรางสะพาน ฯลฯ เปนตน เหตุผลก็คือเพื่อใหนักโทษทํางานเพื่อสังคมบางเนื่องจาก นักโทษไดกอ
อาชญากรรมอันถือวาเปนการทํารายสังคมแลว ฉันใดก็ฉันนั้น นักโทษก็ตองชดใชอะไรใหแกสังคมบางเปนการตอบแทน
เชนกัน หรือการที่นักโทษที่มีฝมือหรือทักษะทางดานการประดิษฐ หรือดานชางเฟอรนิเจอร ทางเรือนจําก็อาจมีมาตรการ
กําหนดใหนักโทษไดผลิตโดยแบงคาตอบแทนใหแกนักโทษผูนั้นเอง และนําเงินสวนที่เหลืออีกสวนเขาสูเรือนจําเพื่อทํานุ
บํารุงเรือนจําตอไป  

 สวนการที่วาถามีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตไปเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตแลวนั้น  หลายๆ ฝายมองวานักโทษ
จะตองถูกจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีวันออกซึ่งตามกฎหมายไทยนั้นนักโทษเด็ดขาดสามารถขอพระราชทานอภัยโทษไดอยู
แลว ประกอบกับทางเรือนจําควรจะมีแนวทางการพักการลงโทษสําหรับนักโทษที่ตองโทษจําคุกมาเปนระยะเวลา
พอสมควรในระดับหนึ่ง ดังเชน นักโทษที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตขอหาฆาคนตายโดยเจตนาและไตรตรองไวกอน อาจจะ
มีการไดรับการพิจารณาการพักการลงโทษเมื่อนักโทษผูนั้นรับโทษจําคุกเปนระยะเวลา 20 ป หรือ   30 ป 6เปนตน ทั้งนี้การ
พิจารณาวานักโทษผูนี้สมควรไดรับการพิจารณาพักโทษหรือไม จําเปนตองมีการพิจารณากันอยางละเอียดรอบคอบทั้งนี้
เพื่อปองกันอันตรายแกสังคมโดยเหตุที่นักโทษบางคนนั้นติดนิสัยกระทําความผิดซ้ําซากหรือมีสันดานเปนผูรายโดยกําเนิด
เปนตน  

                                                            
5 ชาญชัย นิ่มสมบุญ. คุก ความตาย อิสรภาพ. กรุงเทพฯ : ธิงค กูด (2555)   
6 http://www.deathpenalty.procon.org/view.answer.php?questionID=001017. 
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 อีกทั้งขณะที่นักโทษจําคุกตลอดชีวิตไดรับโทษอยูในเรือนจํานั้น เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาเรือนจํานั้นไมใช
โรงแรม เรือนจําคือสถานที่ลงโทษผูกระทําผิด ฉะนั้นในเรื่องความเปนอยู อาหารการกิน การดํารงชีวิตประจําวัน 
ยกตัวอยางเชน ความแออัดยัดเยียดในเรือนจํา โรคภัยไขเจ็บที่รุนแรงภายในเรือนจํา7 หรือการที่นักโทษตองเอาตัวรอดจาก
การมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงอันเปนอันตรายของนักโทษคนอื่น  การรักษาพยาบาลของเรือนจําที่ดูแลรักษาไดไมเต็มที่ สิ่ง
ตางๆ อันเลวรายเหลานี้ถือวาเปนลงโทษอีกอยางหนึ่งนอกจากการถูกจํากัดเสรีภาพ แคการถูกจําคุกเปนเวลาหาหรือสิบวัน
ยังทรมาน แลวนักโทษที่ตองจําคุกตลอดชีวิตดังเชนในเรือนจํากลางจังหวัดตางๆ  หรือเรือนจํากลางบางขวาง8     จะรูสึก
ทรมานมากแคไหน เหตุผลนี้ยอมเปนช้ีชัดไดดีวาโทษจําคุกตลอดชีวิต นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาปนบทลง
โทษไดอยางดีมากกวาการลงโทษประหารชีวิตได 

 ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ประการแรก การลงโทษประหารชีวิตเปนเพียงปลายเหตุของ
กระบวนการยุติธรรม หากมีการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่รัฐอยางจริงจังอาชญากรรมก็สามารถลดลงได โดยมิตองไป
ใชโทษประหารชีวิตแตอยางใด เนื่องมาจากเจาหนาที่เอาจริงเอาจังในการบังคับกฎหมาย ประการที่สองประเทศไทยมีการ
บัญญัติเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวอยางชัดเจนแลวในกฎหมายรัฐธรรมนูญป 50 เทากับวาประเทศตองไมประหารชีวิต
คนไมวากรณีใดๆ แตหันไปใชการกําหนดโทษอื่นๆ ที่กอใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียหาย (เหยื่อ) แทน เชน การจําคุก
ตลอดชีวิตประการที่สาม การประหารชีวิตเทากับเปนการไมใหโอกาสแกผูกระทําผิดกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีเพื่อใหเขา
กลับเขามามีชีวิตใหมในสังคมได ประการที่สี่ รัฐตองบํารุง หรือพัฒนาประเทศใหกินดีอยูดีเทาที่จะทําได เมื่อประชาชน
พลเมืองอยูดีกินดี มีอาหารกินอิ่ม ไดรับการศึกษาตามสมควร ไดรับสวัสดิการตามกฎหมายจากรัฐ มีสถาบันครอบครัวที่
อบอุน พลเมืองหรือบุคคลก็จะกระทําผิดนอยลง ประการที่หา ผูวิจัยเห็นวาควรมีการแกไขหรือปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาอาญา ในประเด็นเรื่องการประหารชีวิตนั้นแกผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 80 ปขึ้นไป ดวยสาเหตุทางดานรางกายและ
จิตใจ 
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7 https://www.csvr.org.za/wits/papers/papmnya2.htm. 
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มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดสิทธิในโฉนดที่ดินและที่ดินมือเปลา 
REGARDING THE LEGAL AND LAWS OF RIGHTS TO LAND AND NO DOCUMENT INDEED LAND 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักเกณฑทางกฎหมายที่เกี่ยวของการ

ครอบครองที่ดินและการไดสิทธิในที่ดินในอดีตและปจจุบัน 2.  เพื่อศึกษาวิเคราะหขอแตกตางของการไดสิทธิในที่ดินและ
สวนควบในที่ดินระหวางโฉนดที่ดินกับที่ดินมือเปลา รวมทั้งปญหาการไดสิทธิในที่ดินมือเปลา 3. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการไดสิทธิในโฉนดที่ดินและสิทธิในที่ดินมือเปลาตามกฎหมายที่ดินของประเทศไทยกับตางประเทศ  4. 
เพื่อเสนอแนะแนวทางแกปญหาของการไดสิทธิในที่ดินมือเปลาที่จะนําไปปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ดินของประเทศไทย  
วิธีการศึกษา การดําเนินวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวล
กฎหมายที่ดินในสวนที่เกี่ยวของการไดสิทธิในที่ดิน ผลการวิจัยพบวา  ปญหาในเรื่องการโอนสิทธิครอบครอง ปญหาใน
เรื่องสวนควบ และการแยงการครอบครองที่ดินมือเปลาผูวิจัยเห็นวาควรเพิ่มมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินมือเปลา
โดยเฉพาะและมีความชัดเจน ซึ่งจะไดไมตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องสิทธิครอบครองมาปรับใชกับ
ที่ดินมือเปลา ถึงแมวาจะตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องสิทธิครอบครองมาปรับใชกับที่ดินมือเปลา ก็ควร
มีการบัญญัติในเรื่องของสิทธิครอบครองของที่ดินมือเปลาใหสอดคลองกันกับประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
คําสําคัญ : สิทธิในที่ดิน, ครอบครองปรปกษ, ที่ดินมือเปลา 

 
Abstract 

 
This research aims to study 1. To study the theories and principles of law relating to the acquisition of land and 

rights in land in the past and present. 2. To analyze the difference of their land rights and fixtures in title deed of land 
between title deed of land and no documents indeed land including the problem of eligible in land 3. To analyze and 
compare the laws regarding to the right in the title deed to the piece of land  and the no documents indeed land follow the 
land legal estate in Thailand and abroad. 4. To propose a solution to the problem of the right on no documents indeed 
land to amend the law of the land in Thailand.  This approache to the implementation of this research is qualitative 
research (Qualitative Research), which is a research document (Documentary Research) by the collection and analysis of 
descriptive data , Civil and Commercial Code and the Land Code in respect to land rights. The results showed that the 
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problems in the transfer of possession , the fixtures , and take possession of no documents indeed land .The researcher 
suggest that should add the legal rights and law about no documents indeed land to clarity. Which would not have led to 
the Civil and Commercial Code, the penalty for possession of the no documents indeed land , although the Civil and 
Commercial Code shall be applied to the possession no documents indeed land . It should be in the possession of law in 
accordance with the Land Code no documents indeed land . 

 
KEYWORDS: LAND RIGHTS , POSSESSION, THE NO DOCUMENTS INDEED LAND 

 
1. บทนํา 
ที่ดินมือเปลานั้นมิไดมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยตรงวาผูเปนเจาของมีสิทธิอยางใดในที่ดินนั้นแตถาพิจารณาจาก

ประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 120 ขอ 14 ขอ 10 และพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 มาตร 35 ตลอดจน
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 3 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีตอไปนี้ (1) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบท
กฎหมายกอนวันที่ประมวล กฎหมายนี้ใชบังคับหรือไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ (2) ไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น”  ที่ดินใดหากยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผูเปน
เจาของที่ดินมือเปลามีเพียงสิทธิครอบครองเทานั้นเปนเพราะกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหลายบัญญัติวาเฉพาะที่ดินที่มีโฉนด
ที่ดินเทานั้นที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 เมื่อที่ดินมือเปลาเปนที่ดินที่ยังไมมีโฉนดหรือโฉนดที่ดิน
ตามกฎหมาย ดังนั้นผูเปนเจาของจึงอางมิไดวาตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเมื่ออางวามีกรรมสิทธิ์มิไดและเมื่อมีคดีฟองรอง
กันเกี่ยวกับที่ดินมือเปลาศาลจึงตองแสวงหาวามีสิทธิใดบางที่มีอํานาจเกือบจะเทาเทียมกับกรรมสิทธิ์ก็จะพบวามีสิทธิ
ครอบครองเทานั้นซึ่งเปนสิทธิบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและเปนสิทธิที่คลายกับกรรมสิทธิ์มาก
เพียงแตเปนสิทธิสวนหนึ่งของกรรมสิทธิ์และมีความยิ่งใหญรองจากกรรมสิทธิ์เทานั้นผูมีสิทธิครอบครองในทรัพยมีอํานาจ
ใชสอยทรัพยมีอํานาจใหปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครอง มีอํานาจเรียกรองคืนซึ่งการครอบครองมีสิทธิไดดอกผล
และมีอํานาจโอนสิทธิครอบครองได  สิทธิครอบครองนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวใน ตามมาตรา 1367 
วาสทิธิครอบครองนั้นจะไดมาก็โดยการยึดถือทรัพยสินและโดยเจตนายึดถือเพื่อตน  

ฉะนั้นการเปนเจาของที่ดินจึงมี 2 ประเภท คือเปนเจาของโดยกรรมสิทธิ์ และการเปนเจาของโดยมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินใดมีโฉนดที่ดินแลวผูเปนเจาของยอมมีกรรมสิทธิ์สวนที่ดินอื่นใดนอกจากนี้ผูเปนเจาของมีเพียงสิทธิ
ครอบครองเทานั้นหรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือที่ดินที่ยังไมมีหนังสือสิทธิใดๆ เปนหลักฐานก็ดีที่ดินมีเพียงหนังสือแจงการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ก็ดีหรือที่ดินที่มีเพียงหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3ก) ก็ดีผูเปนเจาของมี
เพียงสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นเทานั้น 

ปญหาการไดสิทธิในที่ดินมือเปลามีประเด็นปญหา ดังนี้ ปญหาในเรื่องการโอนสิทธิครอบครอง ปญหาในเรื่อง
สวนควบ และการแยงการครอบครองที่ดินมือเปลา 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา และวิธีการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการเก็บรวบรวมเอกสารกฎหมายและวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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และประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่เกี่ยวของการไดสิทธิในที่ดินเพื่อจะเปนแนวทางในการนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดิน 

 
3. ผลการวิเคราะห 
 จากการศึกษาปญหาการไดสิทธิในที่ดินมือเปลาของไทย พบวามีปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย การ

บังคับใชกฎหมาย มีขอสรุปที่สําคญั คือ 
 1. การโอนสิทธิครอบครองที่ดินมือเปลา 

ประเด็นปญหาในเรื่องการโอนสิทธิครอบครองที่ดินมือเปลา จะมาศึกษาวาผูเปนเจาของที่ดินมือเปลาจะสามารถ
กระทําการโอนสิทธิครอบครองซึ่ง จะเห็นวาเรื่องของที่ดินมือเปลานั้นศาลจะนําหลักการในเรื่องของสิทธิครอบครองมา
ปรับใชกับเรื่องการโอนสิทธิครอบครองที่ดินมือเปลา ซึ่งผูเปนเจาของสามารถกระทําการโอนที่ดินมือเปลาของตนได   

 แนวความคิดที่วาที่ดินมือเปลานั้นมีเพียงสิทธิครอบครอง และศาลไดปรับใชการโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยกับการโอนความเปนเจาของในที่ดินมือเปลา โดยเห็นวา ที่ดินมือเปลานั้น การโอนสิทธิความเปนเจาของ
ไมจําเปนตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ กลาวคือ แมจะไมไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ยังบังคับกันได หากไดมีการโอนการครอบครองใหผูรับโอนไปแลว ผูรับโอนจะไดสิทธิในที่ดินแปลง
นั้น 

การโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนไดทั้ง 2 วิธีนี้กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ กลาวคือ มักจะมีการ
โอนโดยการสงมอบการครอบครองใหแกผูรับโอนแทนการโอนทางทะเบียน ซึ่งตอมาเมื่อผูรับโอนจะนําหนังสือรับรอง
การทําประโยชนนี้ไปเพื่อขอรับโฉนดที่ดิน หรือนําไปทําการโอนทางทะเบียนที่อําเภอใหผูรับโอนรายตอไป พนักงาน
เจาหนาที่ก็มิอาจรับทําใหได เพราะปรากฏวาช่ือในหนังสือดังกลาวยังเปนช่ือของเจาของเดิมอยูโดยยังไมมีการเปลี่ยนช่ือ
เปนของผูรับโอน ผูรับโอนจึงไมมีสิทธิตามทะเบียนที่จะมาโอนนิติกรรมตอใหผูอื่นได  แมผูรับโอนจะอางวาเจาของเดิมได
โอนโดยการสงมอบการครอบครองใหตนก็มิอาจใชยันรัฐได ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาขอบกพรองดังกลาวนี้ จึงไดมีประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 พ.ศ. 2515 บัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิขึ้นมา ฉะนั้น การโอนที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชนซึ่งแตเดิมกระทําได 2 วิธี คือ โอนสงมอบการครอบครองและโอนทางทะเบียนตามกฎหมายที่ดินจึง
เหลือเพียงกรณีเดียว คือการโอนทางทะเบียนทะเบียนซึ่งตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
71 แหงประมวลกฎหมายที่ดินเทานั้น 

2. การแยงเอาคืนการครอบครองที่ดินมือเปลา 
การเขาครอบครองที่ดินมือเปลานั้น หากผูครอบครองไปทําการยึดถือโดยการเขาถือเอาที่ดินของผูอื่นเพื่อตนจะได

ใชประโยชนในที่ดิน การเขาครอบครองดังกลาวจึงถือวาเปนการเขาแยงการครอบครองที่ดินนั้น หากที่ดินดังกลาวเปนที่ดิน
มือเปลาเจาของที่ดินมีเพียงสิทธิครอบครอง  ในการแยงการครอบครองที่ดินมือเปลาไดนําหลักเรื่องการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใช กฎหมายแพงไดคํานึงถึงปญหาที่เกิดขึ้นและความไมเปนธรรมแกผูถูกแยงการ
ครอบครองไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดใหผูที่ถูกแยงการครอบครองมีสิทธิที่จะไดคืน
ซึ่งการครอบครองตามมาตรา 1375 วรรคแรก นอกจากมาตรา 1375 แลว ยังมีบทบัญญัติกฎหมายในมาตรา 1374 ที่ใหสิทธิ
ที่จะปองกันแกผูครอบครอง กลาวคือ ถาผูครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ผูครอบครองก็มี
สิทธิจะใหปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได การครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ผูครอบครองมีสิทธิจะใหปลดเปลื้องการ
รบกวนนั้นได 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1096 

 ที่ดินมือเปลาถือเปนที่ดินประเภทที่ผูเปนเจาของยังไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ตามหลักกฎหมายจึงถือวาเจาของที่ดินมือเปลามีไดแตเพียงสิทธิครอบครอง ดังนั้น การแยงการครอบครองที่ดินที่เอกชนถือ
ครองทั้งสองประเภทนี้จึงมีผลแกผูแยงการครอบครองและผูถูกแยงการครอบครองที่มีความแตกตางกันในกรณีการแยงการ
ครอบครอง โดยหากเปนกรณีการแยงการครอบครองที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ จะตองอาศัยหลักการในเรื่องการครอบครอง
ปรปกษตามมาตรา 1382 ซึ่งคําวาครอบครองปรปกษ มิไดมีการบัญญัติไวในกฎหมายฉบับใดของไทยแตเปนที่ทราบกัน
ทั่วไปวา หมายถึง การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1382 ซึ่งเปนการครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่นโดยสงบและเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาไดครอบครองติดตอกันครบระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวแลว ผู
ครอบครองจะไดกรรมสิทธ การครอบครองปรปกษมีความแตกตางจากการครอบครองโดยทั่วๆ ไป ซึ่งเปนเพียงการยึดถือ
ทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเทานั้น  และการครอบครองปรปกษตองเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรา 1382 คือตอง
ครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไวโดยสงบ และเปดเผย และดวยเจตนาเปนเจาของ โดยถาเปนอสังหาริมทรัพยก็ตอง
ครอบครองติดตอกันเปนเวลา 10 ป ถาเปนสังหาริมทรัพยตองครอบครองติดตอกันเปนเวลา 5 ป สวนการแยงการ
ครอบครองตามาตรา 1375 ผูแยงการครอบครองตองกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีการยึดถือทรัพยสินไวโดยเจตนา
ยึดถือเพื่อตน กรณีการครอบครองปรปกษจึงมีความแตกตางจากการแยงการครอบครอง 

 3. ขอแตกตางของการไดสิทธิในที่ดินมือเปลาและที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน 
 ขอแตกตางในเรื่องการไดกรรมสิทธิ์ที่สามารถทําไดทั้งการโอนโดยการสงมอบการครอบครองและการโอนทาง

ทะเบยีนโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้  
1) เกิดความไมเปนธรรมและเสมอภาค ซึ่งหากผูที่ตองการซื้อและโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนจะ

กระทําเพียงสงมอบตามขอเท็จจริง โดยมิไดทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เพราะผูซื้อและผูขายมีเจตนาที่
จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และคาธรรมเนียมการซื้อขายและโอนที่ดิน ซึ่งการซื้อขายที่ดินของบุคคลดังกลาวก็ทําใหเขามีสิทธิ
ในที่ดินตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว เชนเดียวกับการซื้อขายที่ดินโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่
และไดเสียภาษีและคาธรรมเนียมการโอนที่ดินใหแกรัฐ 

2) เกิดความไมชอบธรรมในการซื้อขายที่ดินและนําเอาเอกสารสิทธิที่ดินไปใชประโยชน เชน การนําไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันการกูยืมเงิน แลวจดจํานองตอไปโดยผูรับจํานองไดเช่ือถือหลักฐานทางทะเบียนวาผูมีช่ืออยูในหนังสือ
รับรองการทําประโยชนมีสิทธิในที่ดินที่จะนํามาเปนหลักทรัพยประกันหนี้ โดยการหลอกลวงของผูมีช่ือในหนังสือรับรอง
การทําประโยชน 

4. วิเคราะหกฎหมายในการควบคุมการถือครองที่ดินในตางประเทศ 
1) กฎหมายควบคุมการใชที่ดินของสหรัฐอเมริกา จะมีจุดเดนในเรื่องของการวางผังเมืองทั้งในดานผังเมืองรวม

และผังเมืองเฉพาะในแตละทองถิ่น โดยใหอํานาจเมืองหรือทองถิ่นเปนผูออกขอกําหนดตางๆ ไดตามความเหมาะสมในแต
ละพื้นที่ ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชประโยชนจากที่ดินตรงตามวัตถุประสงค ถาหากตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดก็จะมีการทําประชาพิจารณ (Public Hearings) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ อยางไรก็ตาม ลักษณะ
ความเปนอยูของประชาชนชาวอเมริกัน ก็แตกตางไปจากสังคมของประเทศไทย ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี การ
เคารพตอกฎหมายการยอมรับสิทธิและการถูกจํากัดสิทธิของตนเพื่อดํารงชีวิตในสังคมเมืองนั้นมีมากกวาสังคมไทย 
ประกอบกับคนอเมริกามีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในเรื่องกรรมสิทธิ์เอกชนกับประโยชนสวนรวมนั้นสูงมาก จึงทําให
ปญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐและการบุกรุกทําลายปา 
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2) การควบคุมการถือครองที่ดินของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) กฎหมายจะรับรองสิทธิในการถือครองที่ดินอยาง
เสมอภาคในโอกาสที่เทาเทียมกัน ซึ่งรัฐใหความสําคัญกับการทําประโยชนในที่ดินมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ดินนอกเขต
เทศบาลและนอกมณฑล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากรัฐตองการคุมครองพื้นที่การเกษตร สวนพื้นที่ในเขตเทศบาลหรือมณฑล จะ
ใชมาตรการทางดานระบบการจัดเก็บภาษีควบคุมการถือครองที่ดินในการกําหนดขนาด หรือจํานวนการถือครองที่ดินของ
ประเทศไตหวัน กฎหมายไดใหอํานาจแกทองถิ่นเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น โดยไมเกินขั้นสูงสุดที่
รัฐไดกําหนดไว ซึ่งประเด็นนี้จะแตกตางจากการกําหนดสิทธิในที่ดินของประเทศไทยที่ประมวลกฎหมายที่ดินจะใชอัตรา
เดียวบังคับใชทั่วประเทศกอนจะถูกยกเลิกไป  

นอกจากนี้กฎหมายของประเทศไตหวันยังไดใหการคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนกรณีพิเศษ โดยกําหนดให
การขายที่ดินซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรม ผูซื้อจะตองเปนเกษตรกรเทานั้นจึงจะซื้อได สวนประเด็นสําคัญของการจัดเก็บภาษี
ที่ดินของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) คือ เรื่องของภาษีก็ไดกําหนดไวในกฎหมายที่ดิน ซึ่งกรณีนี้จะแตกตางไปจากกฎหมาย
ของประเทศไทยที่แยกตางหากจากกัน ดังนั้นระบบการควบคุมการถือครองที่ดินของประเทศไตหวันจึงมีความเปนเอกภาพ
และสอดคลองสัมพันธกันทั้งระบบ อีกทั้งดานการประเมินราคาที่ดินก็ถือวามีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากมีการถวงดุล
ระหวางเจาของที่ดินกับรัฐ 

4. ขอเสนอแนะ 
 การแกไขปญหาในเรื่องการโอนสิทธิครอบครอง ปญหาในเรื่องสวนควบ และการแยงการครอบครองที่ดินมือเปลา

ผูวิจัยเห็นวาควรเพิ่มมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินมือเปลาโดยเฉพาะและมีความชัดเจน ซึ่งจะไดไมตองนําประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องสิทธิครอบครองมาปรับใชกับที่ดินมือเปลา ถึงแมวาจะตองนําประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยในเรื่องสิทธิครอบครองมาปรับใชกับที่ดินมือเปลา ก็ควรมีการบัญญัติในเรื่องของสิทธิครอบครองของที่ดินมือเปลา
ใหสอดคลองกันกับประมวลกฎหมายที่ดิน 

 เมื่อเกิดปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาเนื่องจากหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือ ที่ดินมือเปลาที่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ก็ถือเปนเอกสารสิทธิ์เชนเดียวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เหตุใดไมใชการบังคับใชกฎหมายอยางเดียวกัน
กับโฉนดที่ดินใชบังคับในการไดกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดิน ที่ดินในการซื้อขาย จํานอง หรือกรณีอื่นใดที่เปนการ
ไดกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดิน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตีความกฎหมาย และตรงตามเจตนารมแหงกฎหมาย 
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาควรนํากฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินมาบัญญัติไวดวยกันและควรมีความสอดคลองและมีแนวทางการบังคับ
ใชกฎหมายไปในแนวทางเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติเพื่อไมใหเกิดปญหาการเลื่อมล้ําไมเสมอภาค 
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การรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในคดีอาญา 
THE HEARING OF ELECTRONIC DATA AS EVIDENCE IN CRIMINAL CASE 
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บทคัดยอ      

 
การรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในคดีอาญาของไทยนั้น แตเดิมศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟงเปน

พยานหลักฐานหรือไมก็ได เพราะไมมีกฎหมายกําหนดใหตองรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตอมาเมื่อมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ได
บัญญัติรับรองใหรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานได แตก็ไมไดกําหนดวิธีการในการนําสืบและรับฟงเปน
พยานหลักฐานไวแตอยางใด ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาคที่ 5 ไดกําหนดรองรับไวเฉพาะพยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานผูเช่ียวชาญ เทานั้น ซึ่งทําใหมีปญหาที่ตองพิจารณาตอมาวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจัดอยู
ในพยานหลักฐานประเภทใด 

จากการศึกษาพบวา หลักเกณฑทางกฎหมายของประเทศไทยไมสามารถรองรับการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส แทน
เอกสารกระดาษไดอยางสมบูรณ แมวาจะมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ออกมาใช
บังคับแลวก็ตาม หากแตสาระสําคัญของกฎหมายฉบับดังกลาวมิใชกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยแท จึงเปนเหตุให
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไมเช่ือมั่นในการนําเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนพยานหลักฐานตอศาล ทั้งนี้ จาก
การศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนนาดาและประเทศสิงคโปร 
พบวา ในตางประเทศไดมีการกําหนดสถานะทางกฎหมายและหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐาน ที่เปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสไวอยางชัดเจนโดยบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งสามารถนําไปใชไดในคดีแพงและคดีอาญา 
บทความฉบับนี้ ผูเขียนไดนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยเสนอใหศาลออกขอกําหนด พระราชบัญญัติ พระ
ราชกําหนด หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส โดย
ควรกําหนดใหมีหลักเกณฑการนําเสนอและวิธีการนําสืบพยานหลักฐานประเภทนี้ อันจะเปนประโยชนตอการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานของศาล  ทั้งในคดีอาญา นอกจากนี้ ควรกําหนดแนวนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสและควรจัด ต้ังหนวยงานเขามาทําหนาที่ใหการรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสาร อิเล็กทรอนิกสในการ
ทําธุรกรรมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการกํากับดูแลอยางเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือ
และสงเสริมการใชเอกสาร อิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบ 
 
คําสําคัญ: การรับฟงพยานหลักฐาน, เขการรับฟงพยานหลักฐาน, วิธีพิจารณาความ 
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Abstract 
 

In the past, the court had the discretion of admissibility of electronic records  as evidence in civil cases as there 
was no law designated the judge to admit electronic records as evidence. However, when the Electronic Transaction Act 
was launched in  B.E. 2544, this Act certified that the judge had to admit the electronic records as evidence, but it did not 
regulate the proceeding to produce and admit electronic records as evidence and in the Criminal Procedure Code Chapter 
5 regulated that proceeding only for oral evidence, documentary evidence, real evidence and expert evidence. The point 
we concern is which kind of evidence are electronic records. 

Many studies have found that, despite the enactment of the Electronic Transactions Act B.E. 2544 (2001), the 
laws and regulations of Thailand cannot fully attain the use of electronic document in place of ordinary paper. Because 
the substance of the Electronic Transactions Act B.E. 2544 (2001) is not generally considered the true procedural law, 
both the government and private sectors have no confidence in introducing electronic document as evidence in court. 
Based on studies of comparative US law, UK law Canada law and Singapore law, the legal status of electronic document 
as well as it evidence rules have been clearly established under the evidence laws of many countries including the 
admissibility of electronic document in both civil and criminal cases. This article will describe the solutions, that is, 
establishment of procedural and admissibility rules of electronic evidence by the court including the introduction the act 
the royal act and attestation of electronic evidence. This establishment will benefit the weighing of evidence by the court 
in both civil and criminal cases. In addition, the court should also establish the policy for securing the electronic 
document and an office to certify electronic document as evidence of transactions done by the government and private 
sectors with supervision system. Undoubtedly, all of the above will lead to more reliability and comprehensive use of 
electronic document. 
 
KEYWORDS: THE ADMISSION OF EVIDENCE, ELECTRONIC INFORMATION, PROCEDURE  

 
1. บทนํา 
 

ในสังคมปจจุบันแนวโนมการกระทําความผิดอาญาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปน
เครื่องมือมีมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิเชน การใสความหรือหมิ่นประมาททางเวปไซด  การหลอกลวงแสดงขอความชวนเชื่อโดยใช
กลอุบายตางๆเพื่อแสวงหาประโยชนหรือกระทําอนาจาร รวมถึงการเขาโจรกรรม หรือการเขาไปอกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ขององคกรตางๆโดยทุจริต  ซึ่งหากเปนคดีความก็จะหลักเลี่ยงไมไดตอการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ตามกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานคดีอาญาของไทย ไดแบงประเภทของพยานหลักฐาน ออกเปน 4 ประเภท คือ 
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานผูเช่ียวชาญ  สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น อาจมีลักษณะเปนไดทั้งพยาน
เอกสารหรือพยานวัตถุ แตอยางไรก็ตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็มีลักษณะพิเศษแตกตางจากพยานเอกสารและพยานวัตถุ
หลายประการ  ทําใหมีขอพิจารณาวาควรที่จะจัดใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานเอกสารหรือพยานวัตถุหรือไม หรือควร
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แบงแยกใหเปนพยานอีกประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งหากขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานประเภทใดแลวก็จะตองนําหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของมาใชดวย  

นอกจากนี้การพิจารณาคดีอาจจะประสบปญหาเกี่ยวกับการรับรอง หรือการพิสูจนความถูกตองของเอกสาร 
เนื่องจากขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนขอมูลที่สรางจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ไดอยางงายดายจากผูเช่ียวชาญ และอาจทําใหรูปคดีเกิดความไมเปนธรรมตอกระบวนการยุติธรรม และสงผลตอการ
พิจารณาพิพากษาของศาลได 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ฉบับนี้ทําการศึกษาและดําเนินการคนควาวิจัยแบบเอกสาร(Documentary Research) กลาวคือ เก็บรวบรวม ขอมูล

และเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในรูป
ของหนังสือบทความ และบทบัญญัติของกฎหมาย นํามาศึกษาแนวความคิดอยางเปนระบบ ตลอดจนการเขาฟงกระบวน
พิจารณาจริงในเรื่องนี้ดวย เพื่อเปนแนวทางในการคนควาวิจัย 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาคที่ 5 ไดกําหนดรองรับวิธีการนําสืบและการรับฟงพยานหลักฐานไว
เฉพาะพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานผูเช่ียวชาญ เทานั้น ซึ่งหากจัดเปนพยานประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 
ประเภทขางตน วิธีการนําสืบและรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวก็อาจมีความไมเหมาะสมกับพยานหลักฐานที่เปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส สวนขอกําหนดของศาลชํานัญพิเศษ ไดแกขอกําหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2540 ขอกําหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 และขอกําหนดคดีลมละลาย พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดใหมีวิธีการนําสืบและรับ
ฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ แตก็เปนเพียงขอกําหนดของศาลชํานัญพิเศษเทานั้น ไมอาจนํามาใช
กับคดีอาญาทั่วไปได จากปญหาดังกลาวหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดพยายามที่จะรางกฎหมายขึ้นมารองรับพยานหลักฐานที่
เปนขอมูลอิเล็กนิกส คือ รางขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการนําสืบและรับฟงพยานหลักฐาน พ.ศ. ... ซึ่งมีเนื้อหา
เชนเดียวกันกับขอกําหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2540 และขอกําหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 
2544 แตอยางไรก็ตามรางขอกําหนดของประธานศาลฎีกาดังกลาวไมไดกลาวถึงบทตัดพยานในการรับฟงพยานหลักฐาน
ไดแก หลักพยานหลักฐานที่ดีที่สุด หลักการรับฟงพยานบอกเลา จึงทําใหเกิดความไมชัดเจน และยังมีแนวทางในการรับฟง
พยานหลักฐาน โดยเฉพาะวิธีการรับรองความถูกตองแทจริงที่นอยเกินไป ขาดความสะดวก และไมอาจแกปญหาการขาด
ความสามารถในการพิสูจนความจริงได ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลวจะเห็นวาตามกฎหมาย
ตางประเทศมีแนวทางในการรับรองความถูกตองแทจริงที่หลากหลายกวาและวิธีการบางอยางสามารถแกหรือลดปญหาการ
ขาดความสามารถในการพิสูจนความจริงของคูความได ผูเขียนจึงขอนําเสนอแนวทางในการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปน
พยานหลักฐาน ดังนี้ 

1.จัดประเภทพยานหลักฐานนั้น ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนี้เปนพยานหลักฐานประเภทใด เปนพยานเอกสาร หรือพยาน
วัตถุ หรือเปนพยานหลักฐานอีกประเภทหนึ่งแยกตางหากออกมา การจัดประเภทของพยานหลักฐานยอมสงผลโดยตรงตอ
วิธีการนําสืบและการรับฟงเปนพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจัดประเภทเปนพยานเอกสารยอมตองเผชิญกับบทตัด
พยาน ไดแก การรับฟงตนฉบับเอกสาร การหามนําสืบพยานประกอบเอกสาร และการรับฟงพยานบอกเลา ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากลักษณะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวแมจะมีลักษณะเปนพยานเอกสารและพยานวัตถุ แตก็มีลักษณะพิเศษแตกตางจาก
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พยานเอกสารและพยานวัตถุทั่วไป ในการนํามาสืบจึงตองมีวิธีการพิเศษโดยเฉพาะ ประกอบกับตามกฎหมายตางประเทศ
เองก็มีบทบัญญัติที่ใชในการรับฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะที่เหมาะสม ดังนั้นการยอมรับให
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานอีกประเภทหนึ่งจึงมีความเหมาะสมมากกวา 

2. บทตัดพยานเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานที่ดีที่สุดนั้น จากลักษณะพิเศษของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการทําสําเนา
ไดงายและสําเนาก็จะมีความถูกตองตรงกับตนฉบับจนแยกไมออก และสงที่ประมวลผลออกมาทางหนาจอคอมพิวเตอร
และสิ่งพิมพออกก็เปนเพียงสําเนาเทานั้น หากมีวิธีการรับรองความถูกตองของสําเนาขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ซึ่งหากเปน
ตนฉบับก็ตองรับรองเชนกัน และยังตองรับรองดวยวาเปนตนฉบับ) ก็ถือไดวาเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุดเทียบเทาตนฉบับ
แลว จึงมีความสําคัญที่ตองจัดตั้งผูเช่ียวชาญ หนวยงาน หรือองคกร เขามาตรวจสอบ รับรองหรือยืนยันขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ประกอบกับใหศาลใชดุลยพินิจช่ังน้ําหนักพยาน 

3.การรับรองความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูเขียนเห็นควรจัดหาผูเช่ียวชาญ หนวยงาน หรือองคกร 
เขามาตรวจสอบ รับรองหรือยืนยันขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชแนวความคิดการจัดตั้งองคกร “นิติอิเล็กทรอนิกส” โดยยึด
หลักหรือแนวทางการจัดตั้งของ “นิติวิทยาศาสตร”ที่สังกัดกับกระทรวงยุติธรรม  ในสวนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไมมีการ
รับรองความถูกตองยังสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานได แตจะเชื่อถือไดหรือไมขึ้นอยูกับการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน
ของศาล ซึ่งก็ดูเหมือนจะเปนการสรางภาระแกศาลมากจนเกินไปและอาจสงผลเสียหายแกคูความทั้งสองฝายได ดังนั้น จึง
ควรมีวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหโอกาสแกคูความในการพิสูจนความจริง และตองหาวิธีการที่สะดวกเพื่อใหคู
ความสามารถนําสืบพยานหลักฐานดังกลาวได ซึ่งตามรางขอกําหนดประธานศาลฎีกาก็ยังมีวิธีการนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ จึงควรนําแนวทางในการรับรองความถูกตองแทจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และสิงคโปร มารวมใชดวย  

4.  จัดใหมีการอบรมความรูขั้นสูงทางดาน Information Electronic เปนเรื่องจําเปนสําหรับพนักงานสอบสวน 
ทนายความ อัยการ ผูพิพากษาตลอดจนผูที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญเรื่องการ
ฝกอบรมบุคลากรดังกลาวในเรื่อง Computer Forensics และ Investigations เพื่อใหสามารถใหความชวยเหลือแกประชาชน
ในการดําเนินการเพื่อปกปองคุมครองสิทธิไดอยางเต็มที่ หากประชาชนมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหมเหลานี้
แลว ก็จะหันมาใชประโยชนจากเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งก็ยอมเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาของประเทศตอไป 
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มาตรการทางกฎหมายในการจัดสรรที่ดินของรัฐแกประชาชน 
LEGAL MEASURE ON LAND ALLOCATION OF STATE TO THE  PEOPLE 
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---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
  

หลักการสําคัญของการกระจายการถือครองที่ดินพื่อมาจัดสรรใหราษฎรที่ดินคือสวัสดิการสังคมที่รัฐตองจัดให
เกษตรกรทุกคน บนพื้นฐานความเปนธรรมที่วา ที่ดินไมใชสินคา หากคือทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารที่สําคัญของสังคม 
สังคมจึงตองมีการจัดสรรที่ดินที่เปนธรรม ใหคนจนและเกษตรกรรายยอย มีที่ดินเปนของตนเอง เพื่อสรางความมั่นคงทาง
อาหาร และความมั่นคงในที่ อยูอาศัยใหกับคนกลุมใหญของประเทศ รัฐมีหนาที่ตองคุมครองสิทธิของเกษตรกรรายยอย
และคนยากจน การคุมครองสิทธิและอิสรภาพในการดํารงชีวิต การต้ังถิ่นฐาน การมีที่อยูอาศัย การทํามาหากิน การไดรับ
สิทธิในการพัฒนาของเกษตรกรรายยอยและคนจน โดยคํานึงถึงความเปนธรรม มิใชการยึดตามตัวบทกฎหมายที่ขัดแยงกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น โดยที่ดินรัฐที่ไมไดใชประโยชนใน ที่ดินเอกชนที่
กักตุนไวเพื่อเก็งกําไร มีเจาของแตไมมีการใชประโยชน คือ ตัวบงช้ีความไมเปนธรรมในการถือครองที่ดิน ควรถูกมาใชใน
การผลิต กระจายและจัดสรร ใหมีประโยชนตอประชาชนที่ไรที่ดิน และคนจนไรที่อยูอาศัยอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ
เหมาะสมตอการใชที่ดิน รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 85 แหงรัฐธรรมนูญ ป 2550 สวนที่ 8 
ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ที่บัญญัติวา รัฐมีหนาที่กระจายการ ถือครองอยางเปนธรรม และดําเนินการ
ใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดินหรอืวิธีอื่น 

แนวทางกระจายการถือครองที่ดิน การรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปโครงสรางการ
จัดการที่ดินทั้งระบบ การออกกฎหมายโฉนดชุมชน และกฎหมายสิทธิชุมชน การออกกฎหมายการจัดการที่ดินในรูปแบบ
โฉนดชุมชนและกฎหมาย สิทธิชุมชน หมายความถึงการปรับโครงสรางการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติใน
สังคมไทย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ํา ปาไม รวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อความ
โปรงใส กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแกไขกรณีพิพาทในที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติระหวาง
หนวยงานรัฐกับประชาชน ซึ่งยังไมมีแนวทางการแกไขการจัดสรรงบประมาณสาหรับกองทุนธนาคารที่ดิน กองทุน
ธนาคารที่ดินคือกองทุนหลักประกันการเขาถึงที่ดินของคนจนและคนไรที่ดินทั่วประเทศ สวนกองทุนที่ดินชุมชน คือ
กองทุนหลักประกันการคุมครองพื้นที่ชุมชนใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมตลอดไป กองทุนที่ดินเหลานี้จะดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมได หากไมมีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐเขามาดําเนินการรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหกับ
กองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อใหกองทุนนี้ เปนกลไกในการจัดซื้อที่ดินจากภาคเอกชน ที่ไมตองการใชประโยชน หรือทาหนาที่
เจรจาขอใชที่ดินจากหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ไมไดใชประโยชน เพื่อนําที่ดินมาจัดสรรและกระจายใหกับคนไร
ที่ดินไดใชประโยชนอยางเหมาะสมตอไป โดยการจัดซื้อที่ดินจากภาคธุรกิจเอกชน ที่ดิน NPL ควรเจรจาขอซื้อในราคาที่ตํ่า
กวาราคาประเมิน เพื่อประโยชนในทางสาธารณะของสังคมการจัดเก็บภาษีที่ดินอัตรากาวหนา เพื่อสรางกลไกและเงื่อนไข
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ใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนจริง ควรมีการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราที่กาวหนาตามขนาดการถือครองที่ดิน ตาม
มูลคาของที่ดิน และตามลักษณะของการใชประโยชนในที่ดินการจัดเก็บภาษีที่ดิน ควรจัดเก็บในที่ดินที่ไมไดทาประโยชน 
ทิ้งไวรกรางวางเปลาเปนเวลานานในอัตราภาษีที่สูงกวาที่ดินที่มีการนําที่ดินไปใชประโยชนในดานตาง ๆ และควรมีการ
ยกเวนภาษีใหกับผูที่มีที่ดินถือครองในมูลคานอยหรือเกษตรกรที่ยากจน เพื่อไมใหภาระภาษีตกแกกลุมคนที่มีฐานะยากจน
และตองอาศัยที่ดิน 

ที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาการไรที่ดินทํากินจนนําไปสูการบุกรุกพื้นที่ปา ปญหาการกระจายการถือ
ครองที่ดินในกลุมคนบางกลุม การซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร และปญหาการเชาที่ดิน ซึ่งปญหาเหลานี้ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
แมวาภาครัฐมีแนวทาง การบริหารจัดการที่ดินมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเมืองเพื่อใหชุมชนนาอยู ทั้งนี้ จากการทบทวน
เครื่องมือการบริหารจัดการของตางประเทศในดานการควบคุม การถือครองที่ดิน การพัฒนาที่ดิน และเครื่องมือการจัดการ
ดานเศรษฐศาสตร พบวา การบริหารจัดการของประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงแนวทางการบริหารเพื่อใหเกิด การบริหาร
จัดการที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชประโยชนไดหลากหลายลักษณะ เชน 
เพื่ออยูอาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ใชเปนหลักประกัน รวมถึงเปนเครื่องแสดง ถึงฐานะทางการเงิน และความเปนอยู
ของคนในสังคม    

แมวาในปจจุบันเทคโนโลยีจะมีความกาวหนาเพียงใดแตก็ไมไดลดความสําคัญของที่ดิน       ใหนอยลงแตอยางใด 
ในทางกลับกันกลับทําใหที่ดินเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้น และราคาที่ดินก็เพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน เพราะฉะนั้นปญหาเกี่ยวกับ
ที่ดินจึงไมใชปญหาใหมของคนไทย แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยและถือเปนปญหาใหญของสังคมไทย ซึ่ง
ในแตละปจะมีคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากสําหรับประเทศไทยนั้นไดมีการกําหนดบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน
หลายฉบับขึ้นมาใช เพื่อแกไขปญหาตางๆ แตบทบัญญัติของกฎหมายเหลานั้นยังไมรัดกุมและมีชองโหวในบางประเด็น 
นอกจากนี้ยังแยกเปนกฎหมายหลายฉบับดวยกันทําใหเกิดความยุงยากตอการนําเสนอ 
 
คําสําคัญ: การจัดสรรที่ดิน, มาตรา 6 กฎหมายที่ดิน  
 

Abstract 
 

Principles of distribution of land connected to the people, land is allocated to social welfare.The State shall 
provide to all farmers. On the basis that the land is not a product but it is the resource of food production for social. 
Society must be dividing the land by fair to the poor. And the farmers have their own land. To food supply security also 
stability in the housing with a large group of countries. The state has a duty to protect the rights of small farmers and the 
poor. Protection of the rights and freedoms in life, settlement the housing has a lot of eligibility for the development of 
small farmers and the poor. With regard to fairness. , Not based on laws that conflict with the economic, social and 
cultural traditions of the local community. The state land that is not in use, private lands that hoarding for speculation. Is 
an indicator of injustice in the land should be used in production, distributed and allocated to the benefit of the landless 
people, homeless and the poor by efficiency. And appropriate land use. States must implement the basic policy of the 
State Constitution of 2550, Section 85, Section 8 of the Land Resources and Environment. Provided that the state is 
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responsible for holding the fair. And the farmers owned the land for extensive agriculture. The land reform or other 
means. 

The distribution of land ownership. Recognition of community rights under the Constitution and the reform of 
the land management system. Community land rights legislation and the legal community. Legislation in the form of land 
management, land rights, community and legal community. Means to restructure the management of land and natural 
resources in Thailand. The community took part in the management of land resources, forests, water with government 
agencies. For transparency. Decentralized management of natural resources. And to resolve land disputes. And resources 
between state agencies and the public. 

This is no way to fix the budget for the Land Bank Fund. The land bank fund to fund coverage for the poor and 
landless people across the country. The Community Land Fund is a fund to guarantee the protection of agricultural land 
to urban areas. Land Fund will not perform effectively. If no funds from government to the government budget to fund 
the land bank. To fund this. A mechanism for the purchase of land from the private sector that want to use. Negotiations 
for land use, or act of government. And enterprises that do not take advantage. The land allocation and distribution to the 
landless people to take advantage of the next. By purchasing land from the private sector for the NPL in order to 
negotiate a lower price. For the purpose of public land and the tax rate of progress. To establish a mechanism and the 
distribution of land. There should be a progressive tax rate for the size of land holdings. The value of the land. And the 
nature of land use, taxation of land. Should be collect higher tax in a land that is not used, abandon, remitted for a long 
time in higher tax than the usage land also script the tax for the owner whose the land are lower value or the poor to avoid 
the tax burden falls upon those who are poor and rely on the land.  

Thailand is experiencing a land invasion that led to the forest. The distribution of land among certain groups, 
buying land for speculation, and rent the land. This problem also occurs continuously. Although the government has land 
management has always been. Including the development community in the city to provide a review of management tools 
in the field of foreign control the land, land development. And management tools for the management of the economy. 
Management Guidelines should be revised to achieve. Land management in an efficient and sustainable, so it is 
recommended to use a wide variety of industries such as agriculture to residential use as collateral as well as to financial 
status. And well-being of people in society. While the technology has progressed, but it does not reduce the importance of 
land in any way less. On the other hand the land back for more. And land prices have soared as well. It is not a new 
problem on the land of the Thai people. But the problem for many generations to come and be a big problem in Thai 
society. Each year there are many cases to court for a determination that the legal provisions relating to the use of land. 
To resolve the problem. The provisions of those laws are not strong and vulnerable at some point. There is also a separate 
legal agreement with each other, making it difficult to deliver. 
 
KEYWORDS: LEGAL MEASURE, Section 6 LAND OF LAW 
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1.  บทนํา 
ที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ เปนปจจัยพ้ืนฐานหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย และการพัฒนาประเทศ เมื่อ

ประชาชนมีที่ดินทํากินเปนของตนเองจะทําใหประชาชนนั้น สามารถชวยเหลือตนเองได การจัดที่ดินของรัฐใหกับ
ประชาชนเปนวิธีการหนึ่งที่รัฐนําที่ดินของรัฐบาลบางสวนที่ไมประสงคจะสงวนไวใชประโยชนมาชวยเหลือผูที่ไมมีที่ดิน
ทํากินใหสิทธิในที่ดิน 

ที่ดินหรือพ้ืนดินเปนทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเปนทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เนื่องจากที่ดินมีความ
เกี่ยวพันกับมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย เพราะที่ดินใชปลูกสรางบานเพื่อเปนที่อยูอาศัย เปนแหลงเพาะปลูกจะเห็นไดวาที่ดินมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของการดํารงชีพของมนุษยเนื่องจากเปนปจจัยสี่หากไมมีที่ดินมนุษยก็คงจะอยูไมไดเชนกัน 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25509 อันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไดบัญญัติการรับรองคุมครองสิทธิของ
ประชาชนเกี่ยวกับทรัพยสินไวดังนี้ 

มาตรา 41 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง 
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครองของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
มาตรา 84 “บัญญัติวารัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายและที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ดังตอไปนี้ 
ปญหาขอจํากัดบางประการของการบังคับใชกฎหมายและเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการ

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบตอไป 
 

(1)   กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยใหคํานึงสภาพแวดลอมธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ ตามหลักวิชา
ใหครอบคลุมทั่วประเทศทั้งพื้นดิน ผืนน้ํา และจัดใหมีผังเมืองรวมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมดังกลาวโดยกําหนด
มาตรฐานการใชอยางยั่งยืนโดยการใหประชาชนในพื้นที่ ที่มีผลกระทบตอนโยบายการใชที่ดินนั้น รวมในการตัดสินใจ 

(2)  ดําเนินการใหเกษตรกร มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม อยางทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น ” 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา รัฐยอมใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ทรัพยสินโดยประชาชนทั่วไปสามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองที่ดินได โดยไมจํากัดจํานวน แตไมมีบท
บังคับใหมีการทําประโยชนในที่ดิน แตกําหนดใหรัฐ มีหนาที่จัดระบบการถือครองที่ดิน และการใชที่ดินอยางเหมาะสม
เทานั้น แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญ ยังรับรองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิใหจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นเวนแตอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติเฉพาะนั้น ซึ่งปจจุบันบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับทรัพยสินเปนที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 10 ไดบัญญัติการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับทรัพยสินที่ดินไวดังนี้ 

                                                            
9 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 41,84 
10 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 6 
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มาตรา 6 บัญญัติวา” นับตั้งแตที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดินหรือปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลา
เกนิกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

1) สําหรับที่ดินมีโฉนดที่ดิน เกินสิบปติดตอกัน 
2) สําหรับที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชนเกินหาปติดตอกัน ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในที่ดิน 

เฉพาะสวนที่ทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลไดเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาว ใหที่ดินตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ แตบทบัญญัติกฎหมาย
ดังกลาว ในทางปฏิบัติจริงแลวไมสามารถใชบังคับ จะเห็นไดจากนับตั้งแตประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ยังไมมีการเสนอเรื่อง           
ใหศาลเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแมแตรายเดียว เนื่องจากบทบัญญัติขาดความชัดเจน ไมมีบทนิยามศัพทของคําวา 
“การทอดทิ้งไมทําประโยชน” การทําประโยชนในที่ดิน ระยะเวลาการทอดทิ้งทําประโยชนในที่ดินยาวนานเกินไป ไมมีการ
ออกกฎกระทรวง มาตรา เพื่อใชหลักเกณฑหรือขั้นตอนการปฏิบัติของเจาหนาที่ ทําใหเปนอุปสรรคในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะแสดงใหเห็นวามีการทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน ตลอดจนมาตราทางกฎหมายพระราชบัญญัติ
การเขาที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.252411 ไมสามารถจูงใจ สงเสริม สนับสนุนใหมีการเขาทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอยให
ที่ดินรกรางวางเปลาเปนจํานวนมากในปจจุบัน ประเทศไทยมีจํานวนประชากรประมาณ 63,878,267 คน12ซึ่งมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันไมสิ้นสุด ในขณะที่ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร13 
ซึ่งมีอยูอยางจํากัดและเทาเดิม ไมมีการเพิ่มขึ้นแตอยางใด แตกลับจะลดลงดวยซ้ําจากการกัดกรอนหรือกัดเซาะตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทําใหไมเกิดความสมดุล ระหวางความตองการทําประโยชนในที่ดินของประชาชนที่มีจํานวน
มาก กับจํานวนที่ดินที่มีอยูอยางจํากัดและไมเพียงพอซึ่งจํานวนที่ดินมากขึ้นเทาใดความตองการทําประโยชนในที่ดิน ก็ยัง
เพิ่มมากขึ้น อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับที่ดินขึ้น เชน ปญหาไมมีที่ดินทํากิน ปญหาการไมมีที่อยูอาศัย 
ปญหาความยากจน ปญหาชุมชนแออัด แสดงใหเห็นวา ประชาชนไมมีที่ดินจะใชเปนที่อยูอาศัย และความตองการใช
ประโยชนในที่ดินของประชาชนกับจํานวนที่ดินที่มีอยูของสังคมเกษตรกรรมที่ตองอาศัยที่ดินเปนหลักของประทศไทย ทั้ง
ปญหาที่ทํากินและปญหาที่อยูอาศัยจะเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆที่จะเกิดตามมาอีกมากมายเชนปญหาชุมชนแออัด ปญหา
ยาเสพติด ปญหามลพิษเปนตน ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่สําคัญและรุนแรงขึ้นตลอดตามจํานวนประชากร ที่เพิ่มขึ้น การ
แกปญหาที่ตองตามความตองการของประชาชนมากที่สุดก็คือ การหาที่ดินทํากิน และที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย เพื่อใหเกิดความ
สมดุลกับความตองการใชประโยชนในที่ดินของประชาชน แตความเปนจริงแลวในทางปฏิบัติไมสามารถที่จะจัดหาที่ดิน 
ตามความตองการของประชาชนได และยิ่งกวานั้น ที่ดินจํานนวนมากซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของนายทุนหรือบุคคลเพียงบางกลุม
ที่มีฐานะร่ํารวยที่ไดโดยมรดกตกทอดหรือกวานซื้อที่ดินมาเพื่อเก็งกําไร เพื่อใชเปนหลักประกันในธุรกิจ หรือไมมีความ
จําเปนตองทําประโยชนในที่ดิน กลุมบุคคลเหลานี้มีการทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดินหรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวาง
เปลาซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนหรือมูลคาจากที่ดินแกเจาของที่ดินแลวยังกอใหเกิดผลเสียทางระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของ
ประเทศอีกดวย เพราะเปนการปดโอกาสประชาชนสวนใหญที่ยากจนที่ตองการทําประโยชนในที่ดิน แตไมมีโอกาสนั้น 
ที่ดินมีอยูอยางจํากัดอยูแลว ตองลดนอยลงอีกอันเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับที่ดิน ดังนั้นรัฐจะตองมีหนาที่ในการ

                                                            
11 พระราชบัญญัติการเขาถึงที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.2524 
12 กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง,ประชากรทั่วประเทศ (Onile), Aviilable URL: http://www.khonthai.com 2555  
13 วรรดี พุทธาวุฒิไกร,ภูมิศาตรประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2546) หนา 4. 
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จัดระบบการ ถือครอง และมาตรการในการครอบครองที่ดินของรัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยใชประโยชนในที่ดิน
อยางเหมาะสม กลาวคือ จัดใหมีการถือครองที่ดินที่มีความเปนธรรม และผูถือครองที่ดินไดมีการทําประโยชนในที่ดินได
อยางเหมาะสม14 โดยใหผูถือครองที่ดินไดทําประโยชนไดอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากที่ดินนั้นโดยจะชวยให
ไมมีการทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลา ซึ่งบังคับทางออม และการกระตุนสงเสริมใหมี
การทําประโยชนในที่ดิน การใชมาตรการทางภาษีที่มีการเรียกเก็บภาษี สําหรับที่ดินที่มีการทําประโยชนในที่ดิน  

ซึ่งในกรณีที่เจาของที่ดินทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดินอีกตอไปแลว ก็จะจําหนายที่ดินดังกลาวไป เพราะไม
คุมคาไมไดประโยชนจากที่ดินเลย แตตอง เสียเงินคาภาษีสูง และขายในราคาที่ตํ่าลง เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปมี
โอกาสเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทําประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็จะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหเกิด
ความสมดุลระหวางความตองทําประโยชนในที่ดินของประชาชนกับจํานวนที่ดินที่เกิดขึ้นได สุดทายหากมีการทอดทิ้งไม
ทําประโยชนในที่ดินหรือปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลา ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สามารถเพิกถอนเอกสิทธิ์ ในที่ดิน
ของเจาของแปลงนั้น เพื่อใหที่ดินดังกลาวตกเปนของรัฐได15 เพื่อใหรัฐไดที่ดินดังกลาวมาจัดสรรหรือจัดระบบการถือครอง
ไดอยางเหมาะสมเปนธรรมแกทุกฝาย ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการชวยแกปญหาที่ดิน ทั้งปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่
สําคัญและรุนแรงในปจจุบันลงได ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยเละ
ภาษาตางประเทศ ในรูปแบบของตํารากฎหมาย บทความวิชาการทางนิติศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ เอกสารประกอบการ
สัมมนา ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาของศาล ขาวทางธุรกิจที่เกี่ยวของ และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเอกสารทั่ง
หมดนี้จะไดนํามาประมวลเปนขอมูล เพื่อวิเคราะหหาขอสรุป และนํามาแกไขปญหาทางกฎหมายที่มุงศึกษา รวมทั้งเสนอ
แนวทางที่ควรจะเปนตอไป 
 

3.  ผลการวิเคราะห  
จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดนโยบายแนวทางและมาตรการการแกไขปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยระหวาง

ภาครัฐและคนจนไรที่ดิน ถึงภาพรวมปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยในประเทศไทย ความขัดแยงระหวางคนจนไรที่ดิน
และหนวยงานภาครัฐ บนปจจัยปญหาพื้นฐานดังนี้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 320 ลานไร เปนพื้นที่ปาประมาณ 100 ลาน
ไร เปนพื้นที่การเกษตร 130 ลานไร ทรัพยากรที่ดินในประเทศไทยมีเพียงพอสําหรับการใชประโยชนของคนไทยทุกคนใน
ประเทศ ถาทรัพยากรที่ดินเหลานี้จะมีการจัดสรร แบงปน และจัดสรรอยางเปนธรรมขอมูลจากการวิจัยพบวาประชาชนโดย
สวนใหญของประเทศคือ ประมาณ 90% มีที่ดินถือครองแคไมถึง 1 ไร ในขณะที่ประชาชนกลุมเล็ก ที่เหลือ 10 % มีที่ดินถือ
ครองคนละ มากกวา 100 ไร ช้ีใหเห็นถึง ความเหลื่อมล้ําของสัดสวนคนในสังคมไทยที่มีที่ดินนอยและมีที่ดินมาก ขอมูล
จากการวิจัยของมูลนิธิสถาบันที่ดินแหงประเทศไทย ป 2544 พบวา 70% ของที่ดินที่มีการถือครองในประเทศไทยถูกปลอย
ทิ้งไวใหรกรางวางเปลา ไมไดใชประโยชน หรือใชประโยชนไมเต็มที่ หรือใชประโยชนไมถึง 50% ประเมินความสูญเสีย
มูลคาทางเศรษฐกิจ 127,000 ลานบาทตอป ขอมูลบงช้ีวา มีคนจํานวนหนึ่งในสังคมไทยถือครองที่ดินจํานวนมากไว โดย

                                                            
14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540, มาตรา 84 
15 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497, มาตรา 6. 
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ไมไดนํามาใชประโยชนอะไร หากเก็บไวเพื่อเก็งกําไร เปนสินคาเพื่อขายตอในขณะที่ขอมูลจากการจดทะเบียนคนจนของ
กระทรวงมหาดไทยระบุวา มีประชาชนมาลงทะเบียนวาตนเองมีปญหาเรื่องที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยนับรวมได 4.2 ลาน
ปญหา แบงเปนคนไมมีที่ดินเลย 1.3 ลานคน มีที่ดินทํากินอยูบางแตไมพอทํากินแมในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.6 ลานคน 
ขอเชาที่ดินรัฐและครอบครองที่ดินรัฐอยู 3 แสนคน รวมแลวมีเกษตรกรและคนไรที่ดินในสังคมไทยทีมีปญหาที่ดินทํากิน
ไมนอยกวา 3.2 ลานครอบครัว ขอมูลจากการสํารวจและการวิจัยเรื่องที่ดินจากทุกสถาบันโชวทุกครั้งวาปญหาที่ดินเปน
ปญหาที่เกษตรกรทั่วประเทศเห็นวาสําคัญ และวิกฤตสําหรับเกษตรกรไทย แตรัฐบาลและหนวยงานตางๆ มีเพียงมาตรการ
สํารวจและศึกษาวิจัยตอไป โดยไมมีมาตรการแกไขที่เปนรูปธรรม 

 
4.  บทสรุป 

 เนื่องจากนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน ปญหาความไมเปนธรรมในการถือครองที่ดินมีมาอยางยาวนาน จึง
ไดมีการบัญญัติจํากัดสิทธิในที่ดิน และมีมาตรการเกี่ยวกับผูที่ทอดทิ้งไมทําประโยชน  โดยหวังจะสรางความเปนธรรมใน
การถือครอง แตยังไมทันเห็นผล ประกอบกับปจจุบันนี้ประเทศไทยเปนแบบทุนนิยมเสรี นอกจากนี้ที่ดินสวนใหญตกไปอยู
ในมือของกลุมคนรวยเพียงไมก่ีตระกูล การที่จะใหคนเหลานี้คายที่ดินออกมาจึงเปนเรื่องยาก จะเปนการมีที่งายกวาถารัฐ
นําเอาที่ดินของรัฐมาจัดสรรใหประชาชน แตอาจจะสงผลกระทบในระยะยาว  นโยบายที่ประสบผลสําเร็จ กับนโยบาย
ลมเหลวในทางปฏิบัติ ไมใชเครื่องช้ีวัดความถูกตองของนโยบายเสมอไป  ดังนั้นรัฐจึงตองหาจุดความสมดุลของ
ผลประโยชนปจจุบันกับอนาคต เพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินสาธารณะประโยชน ดวยการออกหนังสืออนุญาตใหทํา
กินหรืออยูในที่ดินของรัฐ ชวยลดปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  ทําใหประชาชนที่ยากจนมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย เพื่อลด
ขอพิพาทระหวางรัฐกับราษฎร ในการแกปญหาการกระจุกตัวและ การใชประโยชนที่ดิน ควรพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ ควรกําหนดเขตการใชที่ดินประเภทตาง ๆ โดยพิจารณาสมรรถนะของดิน ความเหมาะสมของดิน ขนาดของ
พ้ืนที่ที่จะทําใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวางแผนโดยพิจารณาองคประกอบที่กลาวมาขางตน
ควบคูไปกับเปาหมายทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการบังคับใชแผนการใชที่ดินดังกลาว ซึ่งจะเปน
เงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูการใชที่ดินในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดได ควรจัดระบบเอกสารสิทธิ์ใหม  

 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง,ประชากรทั่วประเทศ (Onile), Aviilable URL: http://www.khonthai.com 2555  
วรรดี พุทธาวุฒิไกร,ภูมิศาตรประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2546) หนา 4. 
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บทคัดยอ      

 
          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการเพิ่มสิทธิและเสรีภาพใหมๆ

ใหแกประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดรวมถึงการทําใหสิทธิและเสรีภาพ อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพใหแกบุคคลรกัรวมเพศ (Homosexual) เชนบุคคลรักรวมเพศชาย (Male Homosexual) ซึ่งเปนบุคคล
กลุมนอยของสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) สวนตน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
เจตนารมณคุมครองประชาชนโดยพิจารณาเพศอันเปนอวัยวะตามลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเทานั้น แตรัฐธรรมนูญ
ไมไดคํานึงถึงความคิดความรูสึกและความตองการของประชาชนอยางแทจริงจนกระทั่งลืมไปวาในสังคมไทยมีบุคคลรัก
รวมเพศทั้งชายและหญิงเปนพลเมืองของประเทศอยูดัวย 

          ในสังคมไทยบุคคลรักรวมเพศมีสภาพไรซึ่งกฎหมายคุมครองและตองตกอยูภายใตการเลือกปฏิบัติและถูกกีดกัน
ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ การศึกษา การแสดงออกซึ่งความรูความสามารถซึ่งถือเปนการ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนการลิดรองสิทธิมนุษยชน บุคคลรักรวมเพศยังไมไดรับความคุมครองจาก
กฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องการจดทะเบียนสมรส การรับรองการอยูรวมกันตามกฎหมาย การ
จัดการทรัพยสินการรับรองบุตร เชน คูสมรสชายหญิง การโอนทรัพยมรดกที่ไมมีพินัยกรรมใหแกคูครองที่เปนบุคคลรัก
รวมเพศในลําดับช้ันคูสมรส การทําประกันภัยและการแบงเบาภาระภาษี ดังนั้นนโยบายแหงรัฐที่มิอาจเพิกเฉยไดและจะตอง
ปรับตัวใหสอดคลองกับอารยประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

           ประเด็นในเรื่องการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศตามรัฐธรรมนูญซึ่งตองรับรองและคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศในความพึงพอใจทางเพศของบุคคล ซึ่งถือเปนสิทธิสวนตัวและเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย 

 
คําสําคัญ : สิทธิและเสรีภาพ, บุคคลรักรวมเพศ, ความพึงพอใจทางเพศ, ความเสมอภาค 

 
Abstract 

 
The B.D.2550’s constitution of Thailand is the constitution that increases the claim and more freedom for their 

people more than every constitution. However this constitution is already regulated claim and freedom for the group of 
Homosexual, such as Male Homosexual; the little of our society, they will have both claim and freedom to do anything to 
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show off to the social that they was satisfy in their sexual orientation. This constitution has intention to protect their 
people by considered their gender from the biological organisms only. But this constitution has not truly considered to the 
senses and the requirements of their people and they are forgot that Thai society have both males and females that was the 
homosexual too. 

In Thai society the homosexual group have non-legal situation to protect them and they have to stay under the 
discrimination and deprivation such as their chance to get a good career, the advance of their career, the education, the 
expression of their abilities; that are the violation of human dignity, and the deprivation of the human rights. Moreover 
the homosexual group still not has the claim from others legal that protect and allow them in the things that they should 
have both the civil law and commercial law such as the registration of marriage, the certification of the cohabitation by 
the law, the management of the asset, the authentication of the adoption, the marriage homosexual need to transfer their 
legacy to their partner without their testament, the insurance and the modulation of their tax. So, the policy of the state 
that cannot be default and they have to change and adapt their problems to be according to the civilized countries. 

 Especially the issue of the certification to protect the claim and freedom of the homosexual group by the 
constitution that has to certification of their claim and their freedom by satisfactions of their gender that will be the 
important thing of the individual right and it is the basic rights of humans 
 
KEYWORDS : RIGHTS AND FREEDOMS, HOMOSEXUAL, SEXUAL ORIENTATION, EQUALITY 

 
1. บทนํา 
            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการเพิ่มสิทธิและเสรีภาพใหมๆ 

ใหแกประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ รวมถึงการทําใหสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นมีผลจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งนับเปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่ไดระบุใหมีการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ประชาชนไวรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพใหแกบุคคลรักรวม
เพศ (Homosexual) เชน บุคคลรักรวมเพศชาย (Male Homosexual) ซึ่งเปนบุคคลกลุมนอยของสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพ
ในความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) สวนตน ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

             มาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น

กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

             มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอปุสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได    เชนเดียวกับ
บุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 

                มาตรา 30 บัญญัติให “ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน” นั้น ทําใหตีความไดวา รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีเจตนารมณคุมครองประชาชนโดยพิจารณาเพศอันเปนอวัยวะตามลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเทานั้น แต
รัฐธรรมนูญไมไดคํานึงถึงความคิดความรูสึก และความตองการของประชาชนอยางแทจริงจนกระทั้งลืมไปวาในสังคมไทย
มีบุคคลรักรวมเพศทั้งชายและหญิงเปนพลเมืองของประเทศอยูดวย ในสังคมไทยบุคคลรักรวมเพศมีสภาพไรซึ่งกฎหมาย
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คุมครอง และตองตกอยูภายใตการเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันไมวาจะเปนการประกอบอาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ 
การศึกษา การแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ซึ่งถือเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชน 

                กลาวไดวาบุคคลรักรวมเพศยังไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายอื่นๆ เชนกฎหมายแพงและพาณิชยใน
เรื่องการจดทะเบียนสมรส การรับรองการอยูรวมกันตามกฎหมาย การจัดการทรัพยสินการรับรองบุตรเชนคูสมรสชายหญิง 
การโอนทรัพยมรดกที่ไมมีพินัยกรรมใหแกคูครองที่เปนบุคคลรักรวมเพศในลําดับช้ันคูสมรส การทําประกันภัย และการ
แบงเบาภาระภาษี   

 
2. ขั้นตอนการศึกษา อุปกรณและวิธีการวิจัย 
                เมื่อพิจารณาถึงสาระสําคัญของการมีครอบครัว จะชวยใหเขาใจถึงธรรมชาติของการมีครอบครัวไดดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ฝายนิติบัญญัติ ศาล และเจาหนาที่ของรัฐนาจะนํามาประกอบการตีความหรือแกปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งสามารถคุมครอง
สิทธิของบุคคลรักรวมเพศที่ยังไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายเหมือนคนอื่นๆ แตในการพิจารณาถึงสาระสําคัญของการ
มีครอบครัวยังมีปญหาตอไปอีกวาแนวความคิดใดเปนแนวความคิดที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะนําไปสูการ
คุมครองสิทธิของบุคคลโดยเสมอหนากัน 
                   สาระสําคัญประการแรก คือ จะถือหรือไมวาสาระสําคัญของการมีครอบครัวอยูที่การสืบชาติพันธุ  มนุษยแต
เพียงอยางเดียว ถาเปนเชนนั้นการสมรสก็ควรจะมีไดแตเฉพาะ “ชายจริง” และ “หญิงแท” เทานั้น ดังนั้นการสมรสระหวาง
บุคคลเพศเดียวกัน จึงขัดตอวัตถุประสงคนี้ แตสิ่งที่ปรากฏในปจจุบันคือ ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหแนวความคิด
ดังกลาวเปลี่ยนไป ดังจะเห็นไดจากการรณรงควางแผนครอบครัว หรือโดยการที่รัฐออกกฎหมายสนับสนุนครอบครัวใหมี
บุตรนอย (ในบางประเทศ) เปนตน เมื่อเปนเชนนี้การยอมรับสถานะของบุคคลรักรวมเพศเปนปจจัยเสริมแนวโนมใหมของ
สังคมหรือไม และในบางครั้งการสมรสระหวางชายและหญิงเองก็ไมตอบสนองสาระสําคัญในขอนี้ได เชน กรณีฝายใดฝาย
หนึ่งหรือทั้งสองฝายเปนหมัน 
                      สาระสําคัญประการที่สอง หากสาระสําคัญของการมีครอบครัวเปนเรื่องที่กฎหมายตองการคุมครองที่ตองการ
ผูกพันชีวิตอยูรวมกัน ก็ไมมีเหตุผลใดที่กฎหมายจะไมยอมรับรองการใชชีวิตรวมกันของบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน เพราะ
บุคคลเหลานี้บางครั้งสามารถแสดงใหเห็นไดวามีความผูกพันที่ยั่งยืนมั่นคงไมแพคูสมรสตางเพศ และอาจมั่นคงกวาบางคู
ดวย 
                    อยางไรก็ตาม ถึงแมกฎหมายจะรับรองสิทธิของผูรักรวมเพศในอนาคตขางหนาก็ตาม ก็มิไดหมายความวา
ปญหาตางๆ จะหมดไป ตรงกันขามการแกไขกฎหมายใหยอมรับสถานะของบุคคลรักรวมเพศมากขึ้นกลับเปนจุดเริ่มตน 
ของปญหาอื่นที่จะตามมา อยางนอยที่สุดกฎหมายครอบครัวในปจจุบันเองไดรับความกระทบกระเทียนในหลายๆ สวน 
นอกจากนี้กฎหมายอื่นๆ ก็จะไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย อยางไรก็ดีการแกไขกฎหมายหรือไมนั้นจําตองคํานึงถึง
ปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย เชน ขนบธรรมเนียมและแนวปฏิบัติของคนในสังคมทัศนคติโดยทั่วๆ ไปของคนในสังคมเกี่ยวกับ
การยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศ ตลอดทั้งผลที่จะตามมาจากการแกไขกฎหมายวามีผลตอสังคมมากนอยเพียงใด
ซึ่งปจจัยทางสังคมนี้นบัวามีความสําคัญมากตอการแกไขกฎหมาย เพราะกฎหมายและสังคมเปนของคูกัน ไมอาจจะแยกอัน
ใดอันหนึ่งโดยไมคํานึ่งถึงผลกระทบที่มีตอกันได  จากที่กลาวมาขางตน “การสมรส” ถือเปนเปาหมายเดียวที่รับรองการอยู
รวมกันของบุคคลรักรวมเพศ ซึ่งนอกจากจะทําใหบุคคลรักรวมเพศใชชีวิตรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมายแลว ยังหมายถึง
การมีโอกาสไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ เชน คูสมรสชายหญิงทั่วไป ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่การ
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ใชชีวิตคูของบุคคลรักรวมเพศยังเปนประเด็นที่จะตองพิจารณาวาจะใหสวัสดิการ และสิทธิประโยชนแกบุคคลกลุมนี้ได
อยางไร เพราะประเทศสวนใหญยังไมมีกฎหมายรับรองการอยูรวมกันของบุคคลกลุมนี้    อยางไรก็ตามเพื่อใหบุคคลทุกคน
มีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทยีมกัน รัฐควรมีทางออกใหแกบุคคลรักรวมเพศดวยการใหสวัสดิการและประโยชนอันจําเปนทาง
เศรษฐกิจแกการอยูรวมกันของบุคคลกลุมนี้เชนการใชชีวิตคูของคูสมรสชายหญิง และประเด็นที่รัฐจะตองพิจารณาคือ การ
ขยายคําจํากัดความคําวา “คูสมรส” ใหหมายถึง การใชชีวิตคูระหวางบุคคลรักรวมเพศดวย   
 
3. ผลการวิเคราะห ผลการวิจัยและการอภิปราย 

               ประการแรกพบวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายลําดับรองไมไดบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลกลุมนี้ ขณะที่บุคคลกลุมนี้สวนใหญไมไดรูสึกวาตนเองมีความลําบากในการดํารงชีวิตจากการเปนรัก
รวมเพศ เพราะกฎหมายไทยไมไดมีบทลงโทษตอบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกลาวและไมไดบัญญัติวาพฤติกรรมทางเพศ
ดังกลาวถือเปนความผิด อยางไรก็ตามในสภาพที่ไมมีกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศนี้อาจสงผลให
บุคคลรักรวมเพศชายพบปญหาในการใชชีวิตรวมกันโดยชอบตามกฎหมายสิทธิและสวัสดิการที่ไดจากการอยูรวมกัน 
รวมถึงการจัดการทรัพยสิน อํานาจในการดูแลบุตร การรับภาระภาษีรวมกัน การมีสิทธิในกองมรดกซึ่งบุคคลรักรวมเพศได
สรางรวมกัน และการไดรับความคุมครองในชีวิตและรางกายจากการถูกกระทําชําเราทางเพศ อยางไรก็ตาม หากยึด
กฎหมายที่ใกลเคียงมาปรับใชกับการอยูรวมกัน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในเรื่องอื่นๆ ของบุคคลรักรวมเพศจะถือวาเปนการ
ใชกฎหมายที่ผิดวัตถุประสงค และไมตรงตามความตองการของบุคคลรักรวมเพศ 

           ประการที่สองในสังคมไทยแมคนสวนใหญมีแนวโนมที่จะยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายไดมากขึ้น แตปรากฏ
วายังไมมีรูปแบบของการกีดกันและเลือกปฏิบัติตอบุคคลรักรวมเพศใหเห็นทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากความไมเขาใจวา
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนรูปแบบหนึ่งของความพึงพอใจทางเพศของบุคคล ซึ่งองคการอนามัยโลกโดยการจําแนกโรคแหง
นานาชาติครั้งที่ 10 ( ICD 10) และสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมถือวาความพึงพอใจทางเพศตอบุคคลเพศ
เดียวกันเปนโรคหรือความเบี่ยงเบนทางจิตตอไป ขณะเดียวกันก็ถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานแหงความเปนมนุษยซึ่งติดตัวทุก
คนมาตั้งแตเกิด ทั้งนี้ มนุษยยอมมีความสามารถในการกําหนดชะตากรรมของตนเองไดอยางอิสระโดยไมมีผูอื่นเขามา
แทรกแซง แมวาบุคคลอื่นจะเห็นวาพฤติกรรมดังกลาววิปริต อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวนั้นจะตองไมแทรกแซงหรือ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นดวยประการสําคัญความพึงพอใจทางเพศเปนสิทธิมนุษยชน และเปนสวนหนึ่งใน
องคประกอบทางเพศที่สําคัญซึ่งประกอบดวย เพศ ความรูสึก บทบาททางเพศที่มีตอสังคม และความพึงพอใจทางเพศอีก
ประการหนึ่งดวย เปนที่นาสังเกตไดชัดวาการกีดกันทางเพศตอบุคคลรักรวมเพศในสังคมไทยนั้นไมมีความรุนแรงเพราะ
สวนหนึ่งในสังคมไทยศาสนาพุทธไมมีคําสอนวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดหรือบาป ดังนั้นรูปแบบของกฎหมายที
ออกมาใหเห็นจึงไมมีบทลงโทษและถือวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิด ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยที่ไมนิยมการทําราย และสรางความรุนแรงตอกัน 

  ประการที่สามแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมมีบทบัญญัติใหความคุมครองความพึงพอใจทางเพศ
ของบุคคล แตรัฐธรรมนูญก็ตองใหความคุมครองบุคคลรักรวมเพศชายในฐานะพลเมืองคนหนึ่งซึ่งบุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติวาเปนผูชายหรือผูหญิง หรือเพศใดๆ ก็
ตาม ทั้งนี้บุคคลรักรวมเพศอาจอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อคุมครองความเปนมนุษยอันถือเปนคุณคาหรือวัตถุในทาง
กฎหมายอยาหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพราะศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือวาเปนรากฐานของสิทธิและ
เสรีภาพทั้งปวง 
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  ประการที่สี่จากการศึกษาพบวาในประเทศไทยองคกรหรือชมรมของกลุมรักรวมเพศชายไมคอยมีบทบาทที่
จะเผยแพรความรูและสรางกิจกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายใหกับสังคมรับรูสวนหนึ่งเกิดจากในสังคมไทยการเปนรัก
รวมเพศไมถูกกดดันจากสังคม เชน ประเทศตะวันตกและประการสําคัญบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยสวนใหญมี
ลักษณะทีไมแสดงออกตอการเปนรักรวมเพศใหสังคมรู เพราะเห็นวาอาจมีผลกระทบตอหนาที่การงาน ความกาวหนาใน
อาชีพและความรูสึกของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดผูนําในกลุมของบุคคลรักรวมเพศชายเองที่สามารถ
สรางความเปนปกแผนของกลุมได ตรงกันขามกับกลุมหญิงรักหญิงที่มีผูนําหรือบุคคลที่อุทิศตนเพื่อทํางานใหแกกลุมของ
ตน โดยการเผยแพรความรูและสรางศูนยรักปรึกษาเพื่อใหความชวยเหลือการกระทําทางเพศตอสมาชิกดวยการเผยแพร
ขาวสารทางสื่อตางๆ อยางไรก็ตามบุคคลรักรวมเพศหญิงในประเทศไทยก็มีลักษณะเชนเดียวกับบุคคลรักรวมเพศชายที่มัก
ปดบังความเปนรักรวมเพศของตนแตบทบาทของกลุมมีความชัดเจนมากกวา 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสรางทฤษฎีฐานราก (grounded  theory)  เก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-Depth Interview)  การสังเกตการปฏิสัมพันธระหวางผูแทนองคกรกับชุมชน  และเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสารตางๆ  ผูใหขอมูลหลัก  ไดแก  ผูแทนองคกร  ฝายสังคมและสิ่งแวดลอมของการไฟฟา
สวนภูมิภาค  คนที่อาศัยอยูในชุมชนเขตเลเสบาน  และคนในหนวยงานที่เขารวมโครงการ  “ปลูกหญาทะเลเพื่อฟนฟู
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” กับการไฟฟาสวนภูมิภาค  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความหมาย
และที่มาของความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในทัศนะของการไฟฟาสวนภูมิภาคและทัศนะของชุมชน  
ศึกษารูปแบบ  และกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค    

ผลการวิจัยพบวา  ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตามทัศนะของการไฟฟาสวนภูมิภาค   เกิดจากการที่
องคกรมีความใกลชิด  มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  การเรียกรองของประชาชน  ภารกิจขององคกรและการสรางภาคี
เครือขาย   นํามาซึ่งความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  คือ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  
เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน  แสดงความรับผิดชอบโดยการคืนกําไรใหกับสังคม  สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูมีสวนไดเสีย  รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จและมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสังคมและ
องคกรอยูรวมกันอยางมีคุณคาและยั่งยืน   

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตามทัศนะของชุมชน  เกิดจากมุมมอง  ทัศนะคติ  ความรูสึกของชุมชน   และ
ประโยชนที่ตางฝายตางไดรับ  นํามาสูการใหความหมายของชุมชน  ซึ่งหมายถึง  ความหวงใยที่องคกรมีใหกับชุมชน  
สังคมและสิ่งแวดลอม  ดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ  และคืนกําไรใหกับชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดลอม  ซึ่งถือเปนการทําบุญ
อยางหนึ่ง  สงผลตอภาพลักษณที่ดี  และความสําเร็จขององคกร 

รูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสงัคมของการไฟฟาสวนภูมิภาคสอดคลองตามหลักการของฟลลิป  
คอตเลอร  และแนนซี่ ลีทั้ง  7  รูปแบบ  ดังนี้  1) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับ
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ประเด็นทางสังคม  3) การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม  4) การบริจาคเพื่อการกุศล  5) การอาสาชวยเหลือชุมชน  6)  การ
ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  และ 7) การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับ
ฐานราก  กลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ประกอบดวย 3 กลุมยุทธศาสตร
สําคัญ ไดแก  ไฟฟาเที่ยงธรรม  ไฟฟาทั่วถึง  และ  ไฟฟาทดแทน  ซึ่งทั้ง  3  ยุทธศาสตรประกอบไปดวยกลยุทธตางๆที่
สอดคลองกับมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม  ISO 26000 – Social  Responsibility   

 
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร, การไฟฟาสวนภูมิภาค, ปลูกหญาทะเล, กลยุทธ 

 
Abstract 

 
This research is a qualitative research, by using grounded theory. Three methods were used in this study. They 

were in-depth interview, observation with the organization representatives and the community, and collecting related 
documents. The main informants were the organization representatives, the department of society and environment of the 
Provincial Electricity Authority, villagers at Ket Le Se Baan and participants of the campaign “Planting the seagrasses to 
restore the environment and sea natural resources” with the Provincial Electricity Authority.  The aim of this study was to 
define social responsibility from the point of view of the Provincial Electricity Authority and the community. It also 
aimed to study the patterns and strategies that the Provincial Electricity Authority used to run the activities of the social 
responsibility. 

From the study, it was found that the social responsibility of the Provincial Electricity Authority came from the 
good and closed relationship between the organization and the community. Also, it listened to the community, activities 
and built network. These factors led to the organization’s responsibility to the society. This responsibility brought 
economic improvement, the social and environmental development to enhance the quality of people in the community, 
showed  their responsibility through non-profit activities, satisfying all stakeholders, following the King Bhumibol speech 
and finally following the agreement of ministries.  

In the meanwhile, the social responsibility in community’s viewpoint was developed from the point of view, the 
attitude, the feeling of community and the mutual benefit. These factors made the community viewed the organization as 
a unit that should care the community, the society and the environment with their social responsibility and encouraging 
non-profit activities. Their actions were regarded as a kind of making merit and helped building good images and 
successes of the organization.  

 The Provincial Electricity Authority followed the seven patterns of running social responsibility activities 
purposed by Philip Kotler and Nancy Lee. They were (1) Cause promotion, (2) Cause related marketing, (3) Corporate 
social marketing, (4) Corporate philanthropy, (5) Community volunteering, (6) Social responsible business practices and  
(7) Developing and delivering affordable products and services. The strategies that the Provincial Electricity Authority 
used to run activities of social responsibility including 3 strategies. They were impartial power, thoroughly power and 
substitute power. All of these strategies agreed with the standard social responsibility (ISO 26000-Social Responsibility). 
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1. บทนํา 

การดําเนินธุรกิจเปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยมีจุดมุงหมายที่ตองการผลตอบแทนจากการลงทุน  คือ  กําไร  และ
ตองการความมั่นคง  ความกาวหนาหรือการเจริญเติบโต  การที่ธุรกิจจะเติบโตอยางยั่งยืนไดนั้นไมใชอยูที่ผลประโยชนหรือ
กําไรขององคกรเพียงอยางเดียว  แตจําเปนตองคํานึงถึงการคืนกําไรในสิ่งที่ดีงามสูสังคมควบคูไปดวย  เพื่อสรางใหองคกร
อยูรอดไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  โดยยึดหลัก  3  ประการ  ไดแก  ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม   (ณัฐ
ชรินธร  อภิวิชญชลชาติ  2551 : 1)  ดังนั้นการบริหารธุรกิจยอมตองมี  “ความดี”  อยูในตัว  เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนของ
ธุรกิจ  กระบวนการบริหารจัดการองคกรธุรกิจยุคใหม  จึงเพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขึ้น  เปน
แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน  (จรัชญา  โยธาอภิรักษ  2551 : 1) 

การศึกษาและการวิจัยดาน  CSR  ของประเทศไทยยังมีความใหมมากในสังคม  ยังไมมีการศึกษาอยางกวางขวาง
แนวโนมที่จะศึกษา CSR ที่เปนรูปแบบและกลยุทธขององคกรหรือผลของ CSR  ที่กอใหเกิดผลในดานตางๆ  กับองคกร
ธุรกิจ  มุงเนนไปที่การใหความสําคัญดานองคกร  จะเห็นไดวามีความแตกตางกบังานวิจัยเรื่อง CSR ของตางประเทศ  ที่เนน
การศึกษา CSR ในดานของชุมชน  หรือมุงเนนมิติดานชุมชน 

งานวิจัยในตางประเทศสวนหนึ่งช้ีใหเห็นวาการใหความหมายของคนในชุมชนตอ CSR เปนเรื่องสําคัญ  องคกร
จําเปนตองลงไปศึกษาจากมุมมองของคนที่อยูในชุมชน  เพื่อทราบความตองการของชุมชนที่แทจริง  อีกในหนึ่งก็คือ  
คําตอบในเรื่อง CSR อยูที่ชุมชน  หรือการทํา CSR เปนเรื่องของชุมชนสัมพันธ ดังผลการวิจัยของ  Amy  O’Connor  and  
Mark  Meister  (2007 : 49-50  อางอิงถึงในสิทธิพร  เที่ยงถาวร  2552 : 10)  ไดกลาวไวในสวนของการอภิปรายผลการวิจัย
วา  ในแตละชุมชนคนใหความหมายตอคําวา CSR แตกตางกัน  ถา CSR ไมไดถูกใหความหมายหรือคุณคาจากคนในสังคม
จะสงผลตอระดับความสําเร็จที่องคกรจะไดรับ 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเลือกกิจกรรมหรือโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.)  เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  เปนองคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน  ทั้งในมิติของการสงเสริมเศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชนและสังคม  และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจึงมีนโยบายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางชัดเจน  แต
เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคมีการดําเนินโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากมาย   ดังนั้น  ในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความจําเปนที่ตองเจาะจงเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพื่อใหงายตอการ
เก็บรวบรวมขอมูล  และนํามาวิเคราะหเปนขอสรุปเชิงทฤษฎี  ในที่นี้ผูวิจัยจึงเลือกโครงการ “ปลูกหญาทะเลเพื่อฟนฟู
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” เนื่องโครงการดังกลาวมีความสอดคลองกับปญหาของชุมชน  และความ
ตองการของชุมชนที่ตองการความชวยเหลือในดานของทรัพยากรทางทะเล  จึงสงผลใหชุมชนใหความสนใจและใหความ
รวมมือในการจัดโครงการเปนอยางมาก   ประกอบกับโครงการดังกลาวมีความชัดเจนในการดําเนินโครงการ  มี
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน  สงผลใหงายตอการลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล  อีกทั้งผูวิจัยสามารถไดรับขอมูลจากผูให
ขอมูลหลักไดอยางครอบคลุม  เนื่องจากผูใหขอมูลหลักมีความเปนกันเอง  มีอัธยาศัยดี  มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง  ใสใจใน
เรื่องของสิ่งแวดลอม   เพราะฉะนั้นการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการใหความหมาย  ที่มาของความหมายของความ
รับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค   ทั้งในทัศนะขององคกรและทัศนะของชุมชน  รวมถึงรูปแบบ  และกลยุทธ
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การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย  สงเสริม
การมีสวนรวม  พัฒนารูปแบบ  กลยุทธ  และการดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตอไป
ในอนาคต 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก  เพื่อการพัฒนาแนวคิดและชวยสราง

ทฤษฎีใหมๆ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลหลัก  คือ  ผูแทนองคกร  ฝายสังคมและ
สิ่งแวดลอมของการไฟฟาสวนภูมิภาค  คนที่อาศัยอยูในชุมชนเขตเลเสบาน  และคนในหนวยงานที่เขารวมโครงการ  “ปลูก
หญาทะเลเพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล”  กับการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใชการสังเกตการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูแทนองคกรกับชุมชน  และการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ประกอบดวย   สมุดบันทึกขอมูลในภาคสนาม  แนวคําถามสัมภาษณ  เครื่องบันทึกเสียง   และตัวผูวิจัย  ผูวิจัยใชวิธีการ
ตรวจสอบสามเสาดานขอมูล  และวิธีการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล  
ผูวิจัยถอดเทปบทสัมภาษณ  นํามาวิเคราะหโดยอาศัยการตีความ  เพื่อหามโนทัศนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการวิจัย  
และนํามโนทัศนมาเชื่อมโยง  พัฒนาเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีใชในการนําเสนอรูปแบบของการใหความหมายของความ
รับผิดชอบตอสังคมในทัศนะของการไฟฟาสวนภูมมิภาคและในทัศนะของชุมชน  ซึ่งไดกลายเปนทฤษฎีฐานรากในที่สุด  
และรายงานผลการวิจัย 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค  หมายถึง  การปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของ
ประชาชน  การคืนกําไรใหกับสังคมหรือการตอบแทนคืนสูสังคม  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  การ
สงเสริมบรรษัทภิบาล  ดูแลใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  รับผิดชอบ  ยุติธรรม  มีจริยธรรม  และจรรยาบรรณ
ของการเปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  การมีจิตอาสาหรือจิตที่บริการของบุคลากรในองคกร  การทําประโยชนเพื่อ
สังคมโดยไมหวังสิ่งตอบแทน  การสรางความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดเสีย  การชวยเหลือ ดูแลเอาใจใสสังคมและ
สิ่งแวดลอม  การประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีขององคกร  การสรางความสุขใหกับคนในสังคม  การปฏิบัติตามมติของ
คณะรัฐมนตรี  การคํานึงถึงผลกระทบไมเบียดเบียนฝายใด  การทําเพื่อสังคม  องคกร  ตัวเรา  และการอยูรวมกันอยางมี
คุณคาและยั่งยืน  ความหมายดังกลาวเกิดจากความใกลชิดระหวางองคกรกับชุมชน  การเรียกรองของประชาชน  ชุมชน  
หรือแรงกดดันจากภายนอก  การปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรในองคกร  การชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นรวมกันระหวาง
องคกรกับชุมชนเพื่อสรางความเขาใจกับสังคม  การอยูรวมกันระหวางองคกรกับชุมชน  สังคม  การยอมรับจากสังคม  จาก
จิตใตสํานึกของบุคคลากรในองคกรหรือสํานึกความรับผิดชอบสวนตัว  สัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน  ชุมชน  ภารกิจ  การ
ดําเนินธุรกิจหรือการดาํเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  และการสรางภาคีเครือขายหรือการหาแนวรวม 

จากผลการวิจัย  พบวา  ความหมายที่ไดจากผูแทนองคกรเปนความหมายจากมุมมองและความคิดเห็นของผูแทน
องคกรฝายสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยแสดงใหเห็นวาองคกรใหความสําคัญในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยึดหลักการดําเนินงานขององคกร  บุคลากร  และประชาชนเปนหลัก  เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตอไปในอนาคต 
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ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในทัศนะของชุมชน  หมายถึง  การชวยเหลือและการทําเพื่อ
ประโยชนของชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดลอม  ความหวงใย  ใสใจที่องคกรมีใหกับชุมชน  การแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม  การประชาสัมพันธช่ือเสียงขององคกรและการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร  การมีจิตสํานึก
รับผิดชอบ  การคืนประโยชนหรือกําไรใหกับสังคม  การทําบุญ  และการทําประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหองคกรบรรลุ
เปาหมาย  ความหมายดังกลาวเกิดจากความเหมาะสมในการเลือกพื้นที่ที่ลงไปทํากิจกรรม CSR ขององคกร  การ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสภาพชุมชนที่ดีขึ้น  ความสอดคลองระหวางความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของชุมชนกับการจัด
กิจกรรม CSR ขององคกร  ความสอดคลองระหวางความตองการของชุมชนกับการจัดกิจกรรม CSR ขององคกร  การ
สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชนและชุมชน  การสรางมนุษยสัมพันธ  ความสามัคคี  ความปรองดอง  
รวมกันระหวางองคกรกับชุมชน  การตอบรับหรือเสียงตอบรับจากคนในชุมชน  การสื่อสารระหวางชุมชนกับองคกร  การ
เปนชุมชนเขมแข็ง  ใสใจในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ความตองการผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกัน  และ
มุมมองของชุมชนที่มีตอองคกร 

ความหมายและที่มาของความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมที่ไดจากทัศนะของชุมชน  เปนความหมายที่
เกิดขึ้นเฉพาะ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆ ไดแก  หลักทางประชากรศาสตร  วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน  
แนวคิด  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การขัดเกลาจากวัฒนธรรมในทองถิ่นที่อยูอาศัย  ความรูพ้ืนฐานของชุมชน  
สภาพแวดลอม  อิทธิพลทางความคิดของผูนําชุมชน  รวมไปถึงนโยบายของผูบริหาร  งบประมาณ  และรูปแบบของ
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมที่องคกรจัดใหแกชุมชน  เปนตน  เมื่อปจจัยที่เปนตัวแปรสําคัญเปลี่ยนยอมสงผลให  ผล
การศึกษาแตกตางไปจากเดิม  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไมก็ตาม 

ความหมายที่องคกรและชุมชนใหตอเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีความเหมือนและแตกตางกันใน
บางประเด็น  เนื่องจากความหมายที่ไดจากองคกรอาจเปลี่ยนแปลงไปไดตามความตองการขององคกร  ตามนโยบาย  
แนวคิดของผูบริหาร  รวมถึงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ โดยความหมายที่เกิดขึ้นอาจเปนสิ่งที่ถูก
กําหนดขึ้นอยางเฉพาะเจาะจงจากความตองการขององคกร  จากแนวคิด  ทัศนะคติของผูบริหาร  นโยบาย  และ
วัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการ  นัยหนึ่งอาจเปนความตองการแฝงขององคกร  ในสวนนี้สงผลใหความหมายของ
องคกรอาจมีความแตกตางกับความหมายที่เกิดขึ้นจากชุมชน   

จากการวิเคราะหรูปแบบของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ตาม
หลักการการแบงรูปแบบของฟลลิป  คอตเลอร  และแนนซี่ ลี  (Kotler  and  lee  2005 : 24-27)  พบวา  การไฟฟาสวน
ภูมิภาค  มีรูปแบบของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  สอดคลองตามหลักการการกําหนดรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  ของฟลลิป  คอตเลอร  และแนนซี่ ลี  7  รูปแบบ  ดังนี้ 

1) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม  องคกรมีการสนับสนุนการระดมทุน  การมีสวนรวม  การจัดหา
วัสดุหรือทรัพยากร  เชน  โครงการ “ฟนฟูผูประสบภัยจากใจ  กฟภ.”  เปนตน 

2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม องคกรมีการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อชวยเหลือ
หรือรวมแกไขประเด็นปญหาทางสังคม  ในชวงเวลาหนึ่ง  เชน  การยกเวนคาไฟฟาของจุดจายน้ําที่เขารวมโครงการ 
“ราษฎรรัฐรวมใจชวยภัยแลง” ทั่วประเทศ  เปนตน 

 3) การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม องคกรมีการสนับสนุนการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใช
ไฟฟาทุกภาคสวน  เชน  โครงการ “บันทึกนักประหยัดตัวนอย”    เปนตน 
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4) การบริจาคเพื่อการกุศล องคกรมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ   เชน  
โครงการ “รวมใจตานภัยหนาว  ครั้งที่ 1”  และโครงการ “อิ่มทอง  นองเปนสุข”  เปนตน 

5) การอาสาชวยเหลือชุมชน  องคกรมีการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน  คูคารวม  สละเวลาและแรงงานในการ
ทํางานใหแกชุมชน  เชน  โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่  กฟภ. รวมกับหนังสือพิมพเดลินิวส  และจัดตั้งชมรมจิตอาสา โดย
รวมกันระหวางพนักงาน  คูคา  เปนตน 

6) การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิง
ปองกันและเชิงรวมกันแกไข  เชน  โครงการนํารองในการทําธุรกิจผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ  เปนตน  

7) การพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับฐานราก  โดยใชกระบวนการทาง
ธุรกิจในการผลิตและจําหนายสินคาและบริการสูตลาดที่เรียกวา The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไมแพง  
เหมาะกับกําลังซื้อของผูบริโภคในระดับฐานราก  เชน  โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  จาย
กระแสไฟฟาใหครัวเรือนในพื้นที่ทุรกันดาร  และเกาะที่หางไกลระบบจําหนาย  จํานวน  203,000  ครัวเรือน  เปนตน 

นอกจากนี้  การไฟฟาสวนภูมิภาคยังมีการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดเอาสถาบัน
พระมหากษัตริยเขามาในกิจกรรมดวย  เชน โครงการ “80 โรงเรียน 80 ชุมชน รวมใจประหยัดไฟถวายองคราชัน”  เปนตน  
ซึ่งการนําเสนอโครงการตางๆ เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะนํามาสูความสําเร็จของโครงการ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีการกําหนดกลยุทธการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเปน  3  ประเด็น
ยุทธศาสตรหลักๆ  คือ  1) ยุทธศาสตรการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร หรือ “ไฟฟาเที่ยงธรรม”               
2) ยุทธศาสตรการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกองคกร หรือ “ไฟฟาทั่วถึง”  และ  3) ยุทธศาสตรการดําเนิน
ความรับผิดชอบตอสังคมที่ยั่งยืนขององคกร หรือ “ไฟฟาทดแทน”  ซึ่งทั้ง  3  ยุทธศาสตรประกอบไปดวยกลยุทธตางๆที่
สอดคลองกับมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม  ISO 26000 – Social  Responsibility   

3  ยุทธศาสตรดังกลาว  ถือเปนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมและสอดคลองกับการดําเนินภารกิจหลักขององคกร  สราง
ประโยชนใหกับผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ต้ังแตผูบริหาร  พนักงาน  ผูถือหุน  ประชาชน  และชุมชน  
เปนตน  เมื่อทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน  ทุกฝายก็จะอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน  สงผลใหชุมชนและสังคมใหการยอมรับ
ตอองคกร  มีมุมมองและทัศนคติดานบวกตอการไฟฟาสวนภูมิภาคในเรื่องการใหความหมายและที่มาของความหมายของ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  แตหากผูบริหารขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  และกลยุทธก็จะสงผลให
รูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมขององคกรเปลี่ยนแปลงไป  สิ่งเหลานี้ยอมสงผลตอทัศนคติของชุมชนที่มีตอ
การไฟฟาสวนภูมิภาคตามไปดวย 

 
ขอสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้  เปนการศึกษาเพื่อหาขอสรุปจากปรากฏการณยอยของสังคม  เพื่อเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องที่
เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาขณะหนึ่ง  (Moment-to-Moment)  ดังนั้นการใหความหมาย  ที่มาของความหมาย  รูปแบบและกลยุทธ
ของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไดศึกษาไปนั้น  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป  หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรูปแบบของการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ขององคกร  จากการศึกษาดงักลาว  ผูวิจัยไดขอสรุปเชิงทฤษฎี  ดังนี้ 

1. เมื่อใดก็ตามที่องคกรกับชุมชนอยูรวมกันได  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และมีความใกลชิดกัน  องคกรก็จะ
รูจักชุมชนและสังคมดี  รูความตองการ  รูปญหาของชุมชนและสังคม  ซึ่งนํามาสูการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม
และสิ่งแวดลอมที่ประสบความสําเร็จ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1120 

2. แรงกดดันจากภายนอก หรือการเรียกรองจากภายนอก  เปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหองคกรตางๆ  ต่ืนตัวลุกขึ้นมา
ใสใจในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อใหองคกร  ชุมชน  และสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข 

3. การชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นรวมกัน  เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางองคกรกับ
ชุมชน  ซึ่งสามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  สังคมได
อยางแทจริง  และสรางความพึงพอใจใหกับทุกฝาย   

4. เมื่อใดก็ตามที่องคกรมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  การกําหนดแนวทาง  นโยบาย  การ
สงเสริมการมีสวนรวม  และการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานในองคกรเปนสวนสําคัญที่ผลักดันใหการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรประสบความสําเร็จ 

5. เมื่อใดก็ตามที่บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกภายในหรือจิตสํานึกรับผิดชอบสวนตัว  แสดงความรับผิดชอบ
ออกมาดวยความสมัครใจและยินดีทําดวยตนเองโดยไมมีใครบังคับ  เมื่อนั้นการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรก็จะประสบความสําเร็จ 

6. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน  ชุมชน  และสังคม  รวมถึงการไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม  
นํามาสูการเขาถึงชุมชนและสังคมไดงาย  สงผลใหโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว   

7. การสรางภาคีเครือขายหรือการหาแนวรวมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมขององคกร  จะนํามาสู
ความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ  รวมทั้งองคกร  เนื่องจากทุกฝาย  ทุกหนวยงาน  ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
ระดมสมอง  ระดมความคิดเห็น  สงผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมกับชุมชนและสังคม  สรางประโยชน
และความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับทุกฝาย 

8. การกําหนดนโยบาย  แนวทาง  และรูปแบบของการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมขององคกรที่ให
ความสําคัญกับการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม  ความสอดคลองกับความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของชุมชน  และความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  นํามาซึ่งความสําเร็จของการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมขององคกร   

9. องคกรใชวิธีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  เปนเครื่องมือในการสงเสริมใหเยาวชน  ชุมชน  สังคม  ไดเรียนรู
และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง  รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกของชุมชนและสังคม   

10. การสื่อสารระหวางชุมชนกับองคกร  โดยใชวิธีการสื่อสารแบบสองทาง  เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสรางความ
เขาใจที่ตรงกันระหวางองคกรกับชุมชน  สรางความสัมพันธภาพที่ดี  สรางมนุษยสัมพันธ  ความสามัคคี  ความปรองดอง  
รวมกันระหวางองคกรกับชุมชน  และสรางการยอมรับจากชุมชนและสังคม  สงผลใหกิจกรรมหรือโครงการขององคกร
ประสบความสําเร็จ  มีคุณคา  และเกิดประโยชนกับทุกฝาย 

11. ชุมชนเปนสวนสําคัญในความสําเร็จของโครงการ  การศึกษาวีถีชีวิต  ความเปนอยูของชุมชน  วัฒนธรรม  
ความเชื่อ  ความศรัทธา  และผูนําทางความคิดของชุมชน  จึงเปนวิธีการหรือขั้นตอนที่สําคัญในการกําหนดรูปแบบของ
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากชุมชน  ซึ่งจะนํามาสูความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
สังคมขององคกร 

12. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกร  เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหชุมชนมีมุมมองที่ดีตอองคกร  ยอมรับและ
ใหการตอบรับที่ดีตอองคกร  ทั้งนี้ไมวาองคกรจะเขามาจัดกิจกรรมหรือโครงการดวยเจตนาหรือวัตถุประสงคใดก็ตาม 

13. เมื่อใดก็ตามที่องคกรและชุมชนมีผลประโยชนรวมกัน  เมื่อนั้นจะเกิดความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อสังคม 
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14. วิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  รวมถึงแนวคิดของผูบริหารในดานความรับผิดชอบตอสังคม  นํามาซึ่งการ
กําหนดรูปแบบ  และกลยุทธการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  นโยบายของผูบริหาร  แนวคิดของผูนําชุมชน  ทัศนะคติ  ความเชื่อ  และความ
ตองการของคนในชุมชน  อาจสงผลใหรูปแบบกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  
ดังนั้นควรพัฒนาวิธีการศึกษาในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอยูเสมอ  เพื่อให
ไดรับขอมูลที่ทันสมัย  กาวทันตอโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
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บทคัดยอ      
 

 การศึกษาเรื่อง  การนํานโยบายการคุมครองสิทธิของผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  มีวัตถุประสงคเพื่อ (1)  เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของ
เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตอการนํานโยบายการคุมครองสิทธิของผูตองหา
คดีอาญาไปสูการปฏิบัติ  (2)  เพื่อศึกษาการนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจ
ฝาย สืบสวน สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  และ (3) เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจฝายสืบสวน สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ที่ไมละเมิดสิทธิของของผูตองหาคดีอาญา กลุม
ประชากร คือ ขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด  จํานวน  214   คน วิธีการศึกษาโดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการศึกษา พบวา กลุมประชากรมีความรูความเขาใจดานการตรวจคนผูตองหาอยูในระดับ
มาก  การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติดานการตรวจคนผูตองหา พบวา ในภาพรวมกลุมประชากรมีการนํานโยบายการ
คุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาดานการตรวจคนไปสูการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ดานการจับกุมอยูในระดับปานกลาง 
และดานการแจงสิทธิผูตองหาอยูในระดับปานกลาง  

 ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรทําการตรวจสถานีตํารวจใน
สังกัดแตละแหงวา ไดมีการนํานโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปสูการปฏิบัติโดยครบถวนหรือไม มีปญหาอุปสรรค
อยางไร  ควรกําชับเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนในการนํานโยบายดานการตรวจคนไปสูการปฏิบัติ ใหมีหลีกเลี่ยงการจับกุม
ผูตองหาที่ไมใชความผิดซึ่งหนา โดยไมมีหมายศาลโดยเด็ดขาด การมีกลยุทธในการออกตรวจตราการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตลอดเวลา มีการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลและประเมินผล ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไวเปนระบบและ
ชัดเจน และอํานวยความสะดวกในการประกันตัวผูตองหาในคดีที่ไมอุกฉกรรจและใหประกันตัวดวยความรวดเร็ว 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรวิเคราะหผลสะทอนกลับของกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของเจาหนาที่ฝาย
สืบสวน และรัฐบาลควรแกไขรัฐธรรมนูญหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ผูกระทําผิดไดแลวสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาแถลงขาวตอสื่อมวลชนได   

 

คําสําคัญ  : การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ,  การคุมครองสิทธิของผูตองหาคดีอาญา, ขาราชการตํารวจ,  กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
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Abstract 
 

 Objectives of this survey research were to study knowledge of the police investigation. Pathumthani provincial 
police division for the policy protects the rights of the accused to the crime, protection of the rights of the accused 
criminal policies into action and find ways to perform the duties of a police department investigation. Two hundred and 
fourteen questionnaires with Police in Pathumthani provincial police division were utilized for data collection. Statistical 
means percentage , standard deviation and spss were used for data analysis.   

 The results of this research revealed that  knowledge and understanding in protects the rights of the accused to the 
crime of the police in Pathumthani provincial police division were found at high level. The policy to protect the rights of 
the accused criminal investigation into the action at a moderate level.  The arrest of the accused at a moderate level.  And, 
also, the notice rights of the accused was found at a moderate level. 

 Suggestion of the study. Commander of Pathumthani Provincial Police Station should be under that  policy 
implemented to in full or not, should be charged in the investigation police the search policy in to action to avoid the 
arrest of the accused is not guilty without a subpoena, a strategy for monitoring the performance of staff at all times, 
inspection and monitoring and evaluation in the policy into action is a clear and systematic, and facilitate the accused on 
bail in capital cases and not to bail quickly. Royal Thai Police should analysis of the process reflect the policy 
implemented. The government should amend the constitution or the code of criminal procedure If the police arrest the 
offender and the offender can have a press conference. 

 
KEYWORDS : IMPLEMENTATION PROTECTION, THE RIGHTS OF CRIMINAL DEFENDANTS,  THE  POLICE 

AT PATHUMTHANI PROVINCIAL Police Division 
 
1. บทนํา 
  กระบวนการของการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  นั้น การสืบสวนคดีอาญาเปนฝายหนึ่งใน

โครงสรางการบริหารงานของสถานีตํารวจทุกแหง  มีหนาที่ในการสืบสวนคดีอาญา ซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทํา
การสืบสวน ผูทําหนาที่สืบสวน ไดแก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาไดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ผูที่ทําหนาที่สืบสวนไดนั้นจะตองเปนเจาหนาที่ตํารวจที่กฎหมายไดใหอํานาจและหนาที่ไว และมี
อํานาจสืบสวนคดีอาญาไดเฉพาะในเขตทองที่ที่รับผิดชอบเทานั้น โดยงานสืบสวนเปนงานที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ขอเท็จจริงและหลักฐาน  เพื่อที่จะนําเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  มีหนาที่หลักในการสืบสวนจับกุม
ผูกระทําความผิดโดยตรง  โดยกอนมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540    การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจฝายสืบสวน มีอํานาจในการสืบสวนและจับกุมผูกระทําความผิดไดทันที  ไมมีขอจํากัด อํานาจของเจาหนาที่ตํารวจ
ในการตรวจคนและจับกุมผูถูกกลาวหามีกวางขวาง สามารถตรวจคนและจับกุมผูตองสงสัยไดทุกเวลา และเมื่อจับกุมผูตอง
สงสัยไดแลว  ขบวนการสอบสวนเบื้องตนไดมีการบีบบังคับใหผูตองหารับสารภาพดวยวิธีการตางๆ อยางรุนแรง โดยไม
คํานึงถึงประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดังคดีตัวอยางที่ปรากฏตาม
หนังสือพิมพอยูเสมอๆ ซึ่งเปนที่ทราบและกลาวขานของประชาชนโดยทั่วไป เชน กรณีตากใบ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อ
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วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก ประชาชนทองถิ่นหลายรอย
คนไดถูกจับกุม กลุมคนเหลานี้ถูกถอดเสื้อ ผูกมือไพลติดกับหลัง และถูกจัดทาใหนอนราบลงกับพื้น คลิปวิดีโอไดแสดง
ภาพทหารเตะและทุบตีประชาชนที่ถูกจับมัดไวเรียบรอยแลวและนอนอยูบนพื้น โดยไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตอมา
ในชวงบายวันเดียวกัน ผูที่ถูกจับกุมถูกทหารโยนเขาไปในรถบรรทุก ซึ่งจะนําไปสงยังคายทหารในจังหวัดปตตานี ผูที่ถูก
จับกุมนอนทับกันถึงหาหรือหกช้ันในรถบรรทุก และเมื่อรถบรรทุกดังกลาวมาถึงคายทหารในอีกสามชั่วโมงถัดมา หลายคน
ก็เสียชีวิตไปแลวเนื่องจากขาดอากาศหายใจ (กรณีตากใบ, http://th.wikipedia.org/wiki/,  6  เมษายน 2555) 

 คดีตัวอยางอีกคดีหนึ่ง เจาหนาที่ตํารวจไดเขาปดลอมและทําการตรวจคนบานพักของผูถูกกลาวหา พรอมทั้ง
ไดยึดอาวุธปนและเครื่องกระสุนนอกจากรายการตามที่หมายศาลระบุไว  ซึ่งเปนของผูถูกกลาวหาจํานวน  8  รายการ ซึ่ง
อาวุธปนทั้งหมดเปนอาวุธมีทะเบียนและไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ทางเจาหนาที่
ตํารวจยังไดจัดใหมีการแถลงขาวการตรวจยึดอาวุธ โดยใหผูถูกกลาวหานั่งรวมแถลงขาวในฐานะผูตองหา และสื่อมวลชน
ไดแพรภาพดังกลาวไปทั่วประเทศ  ในกรณีดังกลาว ผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาขอเท็จจริงมีประเด็นใหพิจารณาสอง
ประเด็น กลาวคือ ประเด็นแรก การตรวจยึดสิ่งของนอกเหนือจากคําสั่งศาลสามารถกระทําไดหรือไม ดังนั้น การที่เจาหนาที่
ตํารวจมิไดจัดการปองกันมิใหสื่อมวลชนเขาบันทึกภาพของ  ผูรองเรียนในระหวางการตรวจสอบอาวุธปนตามภาพขาวที่
ปรากฏ เปนการกระทําที่ทําใหผูถูกกลาวหาอยูในสภาพเหมือนถูกสังคมตัดสินลวงหนาแลววาเปนผูกระทําผิด อันเปนการไข
ขาวแพรหลาย และนาจะกระทบตอเกียรติยศ ช่ือเสียงของผูรองเรียน กรณีจึงเปนการเขาขาย การปฏิบัติที่ขัดตอสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ (สํานักผูตรวจการแผนดิน,  http://www.ombudsman.go.th/report3_2.html, 6  
เมษายน 2555) 

 จากปญหาดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงไดมีการกลาวถึงสิทธิมนุษยชน
อยางกวางขวาง  ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ยังไดนําเอาประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสืบสวนสอบสวนมากลาวถึง   ซึ่งถือวาเปนองคการแรกของกระบวนการยุติธรรมที่ทําหนาที่อํานวย
ความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยการจํากัดอํานาจของพนักงานสืบสวนสอบสวน เชน การจับและคุมขังบุคคลจะกระทํา
มิไดหากไมมีคําสั่งหรือหมายของศาล การคนตัวบุคคลหรือกระทําการอันใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทําไมได  
การมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ซึ่งหมายถึงการหามการทรมาน  ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ
ไรมนุษยธรรม, การจับกุม การคุมขัง และการคนบุคคลหรือการกระทําที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ หรือการตรวจคนใน
เคหสถานไมสามารถกระทําได รวมถึงการที่ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด เปนตน ซึ่งการจํากัด
อํานาจดังกลาว ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนไมสามารถปฏิบัติงานในลักษณะตามอําเภอใจได  

 การคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา มีทั้งผลดี คือ เปนการตัดอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนในการ
ใชอํานาจเกินขอบเขต  รวมถึงการบังคับใหผูตองหารับสารภาพดวยวิธีการรุนแรงตางๆ  ในขณะเดียวกันก็มีผลเสีย คือ ใน
การกระทําความผิดบางคดีการดําเนินการตองกระทําโดยทันที มิฉะนั้นแลวผูตองหาสามารถหลบหนีการจับกุมและการ
ทําลายพยานหลักฐาน ทําใหการนําคดีขึ้นฟองสูศาลไมมีน้ําหนักเพียงพอและศาลยกฟอง ทําใหผูถูกกลาวหาอาศัยชองวาง
ของกฎหมายไปกระทําผิดในลักษณะเดียวกันอีก  ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาการนํานโยบายการ
คุมครองสิทธิผูตองหาในคดีอาญาไปสูการปฏิบัติ วามีลักษณะอยางไร ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข  ทั้งนี้  เพื่อนําผล
จากการศึกษาไปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนใหสามารถปฏิบัติงานโดยไมละเมิดสิทธิของ
ผูตองหาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป    
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก คือ ขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด  จํานวน  214   คน 

วิธีการศึกษาโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับในครั้งนี้  คือ ใชแบบสอบถาม (questionnaire)  โดยแบงออกเปน

แบบสอบถามปลายปด (closed-ended questions)   ในแบบสอบถามไดกําหนดคําตอบหลายคําตอบ เพื่อใหผูตอบไดเลือกขอ
ที่ตองการ และแบบสอบถามปลายเปด (open – ended questions) ซึ่งเปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
โดยแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาประกอบ ดวยหัวขอ  ดังนี้ 

 สวนที่  1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ ช้ันยศ รายไดตอเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่งานการสืบสวน และการถูกรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการละเมิดสิทธิผูตองหา
คดีอาญา 

 สวนที่  2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญา 
 สวนที่  3 การนํานโยบายการคุมครองสิทธิของผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติ 
 สวนที่  4 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ฝายสืบสวนในการคุมครองสิทธผูิตองหาคดีอาญา 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ และการหาความเที่ยงตรง 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง  การหาความเที่ยงตรง (validity) โดยการนําแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา  แลว

นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่สอง การหาความเชื่อมั่น (reliability)  โดยจะนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบเบื้องตนดวยการ  

pre-test   โดยเลือกกลุมตัวอยางสําหรับ  pre-test   ที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่จะทําการศึกษา  ทั้งนี้จะทําการ  pre-
test   กับกลุมตัวอยาง ณ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สังกัดกองบังคับตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จํานวน  30  คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนรายบุคคลเหมือนกับการใชแบบสอบถามในสถานการณที่เปนจริงทุกประการ เพื่อใหแนใจวาผูตอบ
แบบสอบถามเขาใจถอยคําที่ใชในแบบสอบถาม กอนที่จะปรับปรุงเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลตอไป จากนั้นนํามาวิเคราะห
หาความเชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.7624  แลวนํามาแกไขปรับปรุงอีกครั้ง กอนนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง 

 ผูศึกษาจะนําขอมูลไปทําการวิเคราะห โดยใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 สวนที่  1 ลักษณะสวนบุคคล เชน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ รายไดตอเดือน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่งานการสืบสวน และการถูกรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการละเมิดสิทธิผูตองหาใน
คดีอาญา วิเคราะหโดยการหาคาความเฉลี่ย และคารอยละ  

 สวนที่  2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญา วิเคราะหโดยาคาเฉลี่ยและคารอยละ  
 สวนที่  3 การนํานโยบายการคุมครองสิทธิของผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 

คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ 
 
3.   ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
  ตอนที่  1   ลักษณะสวนบุคคล 
 จากการศึกษาขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมประชากร  ไดแก  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระดับช้ันยศ  รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่งานการสืบสวน  และการถูกรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ในการละเมิดสิทธิผูตองหาในคดีอาญา พบวา กลุมประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง  41  -  50  ป  จํานวน  87  คน  คิดเปน
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รอยละ  40.7  สวนใหญสมรสแลว  จํานวน  192  คน  คิดเปนรอยละ  89.7  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  133  คน  
คิดเปนรอยละ  62.2  มียศระดับช้ันประทวน  จํานวน  160  คน  คิดเปนรอยละ  74.8  มีรายไดระหวาง  20,001  -  30,000  
บาท  จํานวน  109  คน  คิดเปนรอยละ  50.9  มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่งานการสืบสวนระหวาง  10  -  15  ป  จํานวน  
78  คน  คิดเปนรอยละ  39.7  และไมเคยถูกรองเรียน  จํานวน  205  คน  คิดเปนรอยละ  95.8   

 ตอนที่  2   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจคนผูตองหาคดีอาญา    
 การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจคนผูตองหาคดีอาญาในภาพ พบวา  กลุมประชากรมีความรู

ความเขาใจดานการตรวจคนผูตองหาอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  100.0  เมื่อวิเคราะหรายดาน ผลการวิเคราะหพบวา  
สวนใหญกลุมประชากรตอบถูกทุกคน จํานวน  214  คน  ตอบถูก  คิดเปนรอยละ  100.0  คือ ตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 
2550 ไดกลาวถึงการใชอํานาจโดยองคการทุกองคการตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และหากมีหมายศาล เจาหนาที่
ตํารวจสามารถเขาไปในเคหสถาน เพื่อการตรวจคนไดทันที แมวาผูครอบครองจะไมยินยอม รองลงมา ตอบถูกจํานวน  203 
คน  คิดเปนรอยละ  94.9  คือ การตรวจคนเพื่อหาสิ่งที่ผิดกฎหมายสามารถกระทําได แมวาจะทําใหทรัพยสินบางอยางของ
ผูตองหาไดรับความเสียหาย ในขณะที่ ตอบถูก มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน  191  คน  คิดเปนรอยละ  83.3  คือ  การตรวจคน
บุคคลในที่สาธารณะสามารถกระทําไดตลอดเวลา   

 การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจับกุมผูตองหาคดีอาญาในภาพรวม พบวา  กลุมประชากรมีความรู
ความเขาใจดานการจับกุมผูตองหาอยูในระดับมาก  จํานวน  214  คน  คิดเปนรอยละ  100.0  เมื่อวิเคราะหรายดาน ผลการ
วิเคราะห พบวา สวนใหญกลุมประชากรตอบถูก จํานวน  214  คน  ตอบถูก   คิดเปนรอยละ  100.0  คือ การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญฯ รับรองไวจะกระทํามิได    เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ในการจับกุม
ผูกระทําผิดในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาไมมีความผิด และตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 เจาหนาที่
ตํารวจสามารถออกหมายจับผูตองสงสัยไดเอง  และตอบถูก  จํานวน  175  คน  คิดเปนรอยละ  81.8  คือ  ตามรัฐธรรมนูญฯ 
พุทธศักราช 2550 เมื่อเจาหนาที่ตํารวจจับกุมผูกระทําผิดไดแลว  สามารถนําตัวผูกระทําผิดมาแถลงขาวตอสื่อมวลชนได   

 การศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแจงสิทธิผูตองหาคดีอาญาในภาพรวม พบวา  กลุมประชากรสวนใหญมี
ความรูความเขาใจดานการแจงสิทธิผูตองหาอยูในระดับมาก  จํานวน  214  คน  คิดเปนรอยละ  100.0   เมื่อวิเคราะหรายดาน 
ผลการวิเคราะห พบวา สวนใหญกลุมประชากรทั้งหมด จํานวน  214  คน  ตอบถูก  คิดเปนรอยละ  100.0   คือ  ผูถูกจับ
จะตองไดรับโอกาสแจงใหญาติหรือบุคคล ซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก ผูที่ถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก มีสิทธิ
พบและปรึกษาทนายความเปนการสวนตัว  ผูตองหาในคดีอาญากรณีเปนเด็กหรือเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป ตองจัดใหมี
นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห เขารวมในการสอบปากคําดวย ผูตองหาในคดีอาญา ซึ่งถูกควบคุมตัวอยูจะตองถูกนํา
ตัวไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่ถูกจับ  และตอบถูกจํานวน  205  คน  คิดเปนรอยละ  95.8  คือ  ผูตองหาใน
คดีอาญามีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม   

 ตอนที่  3   การนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติ 
 ผลการศึกษาการนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติดานการตรวจคนผูตองหา 

พบวา ในภาพรวมกลุมประชากรมีการนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาดานการตรวจคนไปสูการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน ผลการศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
ตรวจคนผูตองหาชายและหญิง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละบุคคล มีจํานวนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78  
รองลงมา คือ การคนบานของผูตองหา โดยมีคําสั่งหรือหมายของศาลทุกครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ   3.15  ในขณะที่ขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เคยคนบุคคลที่นาสงสัยวามีสิ่งผิดกฎหมายในที่สาธารณะ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.13 
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 การนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติดานการจับกุมผูตองหา พบวา ในภาพรวม
กลุมประชากรมีการนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาดานการจับกุมไปสูการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน  ผลการศึกษาปรากฏ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุมประชากรสวน
ใหญมีการปฏิบัติตอผูตองหาชายและหญิง โดยคํานึงถึงสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีจํานวนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
รองลงมา คือ การใชกําลังในขณะจับกุมผูถูกกลาวหา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ในขณะที่ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การ
จับกุมผูตองหา ไดมีการศึกษาพยานหลักฐานตามความเปนจริงกอนเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29  มีจํานวนนอยที่สุด 

 การนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาไปสูการปฏิบัติดานการแจงสิทธิผูตองหา พบวา ใน
ภาพรวมกลุมประชากรมีการนํานโยบายการคุมครองสิทธิผูตองหาคดีอาญาดานการแจงสิทธิผูตองหาไปสูการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
ช้ีแจงขั้นตอนในการดําเนินคดีใหผูตองหาทราบทุกครั้งมีจํานวนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 รองลงมา คือ การให
สิทธิผูตองหาในการพบและปรึกษาผูที่จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.53   ในขณะที่ขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เมื่อผูตองหาตองการประกันตัวจะใหประกันตัวดวยความรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.98   

 ตอนที่  4  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนภายใตการคุมครองสิทธิของผูตองหาใน
คดีอาญา 

 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนภายใตการคุมครองสิทธิของผูตองหาในคดีอาญาจาก
กลุมประชากรจํานวน 214 คน มีผูใหขอเสนอแนะฯ จํานวน  42  คน     คิดเปนรอยละ 19.6  ผลการศึกษา พบวา  ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การออกหมายคนควรใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอเปนผูมีอํานาจ เพื่อปองกันผูตองหาหลบหนี 
คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา ใหขอเสนอแนะวามีแตการใหสิทธิแกผูตองหา  แตไมมีการกลาวถึงสิทธิของเหยื่อหรือ
ผูเสียหาย  ซึ่งควรจะมีสิทธิมากกวาสิทธิของผูตองหา คิดเปนรอยละ 16.7 ในขณะที่ใหขอเสนอแนะวากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ควรใหอํานาจเจาหนาที่ตํารวจหรือฝายปกครองในการคุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหมาก คิดเปนรอยละ 4.8  
มีจํานวนนอยที่สุด 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน   
อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

     PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS THE OPERATION  KRAWAN SUBDISTRICT MUNICIPALITY 
 IN KHUNHAN DISTRICT SISAKET PROVINCE 
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บทคัดยอ      

 
           การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ใน 3  ดาน คือ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และดานการเมืองการบริหาร  กลุมตัวอยางได
จากการสุมจากประชากร  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ได
ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  364  คน  แลวทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบานตาง ๆ  ตามสัดสวน  ดวยวิธีสุมอยางงาย 
(Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ  คือ  แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5  ระดับ  และ  แบบปลายเปด (Open - ended Form)  ไดคา
ความเชื่อมั่น (Reliability)  เทากับ  0.9330  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  จังหวัด       ศรีสะเกษ  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง  นอกนั้นอยูในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ไดแก  ดานการเมืองการบริหาร ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

 2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด  คือ  เทศบาลควรใหการสนับสนุนสงเสริมการประกอบ
อาชีพแกประชาชนอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ เทศบาลควรใหมีไฟฟาตามเสนทางสัญจรใหมากกวานี้ และติดตั้งในจุดที่
เหมาะสม  และเทศบาลควรดูแลน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคแกประชาชนใหทั่วถึง  ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ:  ความคิดเห็น, ประชาชน, การดําเนินงาน, เทศบาล 

 
Abstract 

 
 The  objective  of this study was to investigate the people’s opinions towards the operation  Krawan Subdistrict 

Municipality in Khunhan District, Sisaket Province in 3 aspects, namely, economy, social, and political administration. 
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The samples used in this study were 364 people, derived from the population through Krejcie  & Morgan’s table and 
simple random sampling, respectively. The instrument used for collected data was a 3-part questionnaire including check 
list, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at 0.9330. The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean and statistics deviation.  The results were as follows: 

 1. The people’s opinions towards the operation  Krawan Subdistrict Municipality in Khunhan District, Sisaket 
Province as a whole at high levels. When considering at each aspect,     it was found that economy was at moderate level; 
whereas, the rest aspects were at “high” levels. The ranking from the most to the least aspects were: political 
administration, social, and economy, respectively. 

 2.  The additional suggestion and opinions with the highest percentage were should support and promote the 
occupations for local people continuously, the electricity along the roads should be more provided and installed in the 
right spot, and water consumption should take them public, respectively. 

 
KEYWORDS: OPINIONS TOWARDS,  LOCAL PEOPLE, OPERATION,  SUBDISTRICT MUNICIPALITY 

 
1.  บทนํา 
            เทศบาลตําบลกระหวัน  เปนการปกครองรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น  เดิมเปนการปกครองรูปแบบ

องคการบริหารสวนตําบล  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช  2538  และเมื่อพุทธศักราช  2551  จัดตั้งเปนเทศบาลตําบล  เปน
ผลใหองคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลกระหวันเปนตนมา  โดยมีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในเขตเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.  2546  
มาตรา  50  และมาตรา  51  ภายใตขอบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ที่ตองทํา  คือ รักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงับโรคติดตอ ใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง  ใหราษฎรไดรับการศึกษา
อบรม  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  ซึ่งการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมูลขาวสาร   จาก
การพัฒนาที่ผานมาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สวนใหญเนนงาน                
ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลัก 

            ผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดเทศบาตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  มี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ   ตามแนวทางการพัฒนา ประจําป  พ.ศ.  2555  ในดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และดานการเมืองการบริหาร  
เพื่อเปนขอเสนอแนะสําหรับเทศบาลตําบลกระหวัน  รวมทั้งการดําเนินงานและพัฒนางานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  และตรงความตองการของประชาชนใหมากที่สุด  จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถถือเปนแนวทางในการพัฒนา
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นในรูปแบบอื่นตอไป 
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2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  6,528  คน กลุม

ตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & 
Morgan ) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  364  คน  แลวทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบานตาง ๆ ตามสัดสวน  ดวยวิธี
สุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ  และ  แบบปลายเปด (Open - ended Form)  ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แลวนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกันทรอม  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  30  คน  ซึ่งมีลักษณะคลายกลุม
ตัวอยาง  เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient Method)  ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ  0.9330  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สงหนังสือถึง
นายกเทศมนตรีตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยจําแนกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบล
กระหวัน  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  แลวเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง  เพื่อนํากลับมาตรวจสอบหา
ความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม  แบบสอบถามจํานวน  364  ฉบับ  เก็บรวบรวมมาได  364  ฉบับ คิดเปน
รอยละ  100 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยใชสถิติ  ดังนี้  
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่  หาคารอยละ (Percentage) 
 2.  ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  วิเคราะห

ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนคําถามปลายเปด  (Open-ended  Form)  ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาโดยจัดคําตอบเขา

ประเดน็เดียวกัน  แลวทําการแจกแจงความถี่ (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage) 
 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ พบวา ผูที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  199  คน  คิดเปนรอยละ 54.67  เมื่อจําแนกตามอายุ  พบวา  ชวงอายุระหวาง  
40-49  ป  มีจํานวนมากที่สุด  จํานวน  103  คน  คิดเปนรอยละ  28.30   เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  ระดับ
ประถมศึกษา  มีจํานวนมากที่สุด จํานวน  135  คน คิดเปนรอยละ  37.09  เมื่อจําแนกตามอาชีพ  พบวา  อาชีพเกษตรกรรม  
มีจํานวนมากที่สุด  จาํนวน  158  คน  คิดเปนรอยละ  43.41 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุน
หาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.59  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานเศรษฐกิจ  อยู
ในระดับปานกลาง  นอกนั้นอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ไดแก  ดานการเมืองการบริหาร  
มีคาเฉลี่ย  3.72  ดานสังคม  มีคาเฉลี่ย  3.68  และดานเศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ย  3.38  ตามลําดับ 
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คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุน
หาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ดานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.38  สามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  
การจัดฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนใหสามารถนําไปประกอบอาชีพได  มีคาเฉลี่ย  3.53  ประชาสัมพันธผลผลิตของ
ชุมชนไปยังชุมชนอื่น  มีคาเฉลี่ย  3.45  สงเสริมกลุมเกษตรกร  กิจการสหกรณรานคาชุมชน  มีคาเฉลี่ย  3.26  ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุน
หาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ดานสังคม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.68  สามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  การ
ดูแล  สงเคราะหเด็ก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  อยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ย  3.85  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อปองกันและลด
การสูญเสียในดานทรัพยสินและเพื่อขวัญและกําลังใจของประชาชน มีคาเฉลี่ย  3.81  ประสานความรวมมือจากหนวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการฉีดวัคซีนปองกันโรคเปนประจําทุกป   มีคาเฉลี่ย  3.36  ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุน
หาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ดานการเมืองการบริหาร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.72  สามารถแจกแจงขอมูล
ไดดังนี้ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตามลําดับความสําคัญของโครงการ มีคา เฉลี่ย  3.94  การเปดเผยขอมูลในที่
เปดเผยที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ของเทศบาล   การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในสิทธิของตนเองตอทองถิ่น  
มีคาเฉลี่ย  3.93  ใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล  ตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ – จัดจางตาง ๆ ของ
เทศบาล มีคาเฉลี่ย  3.51  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด  คือ  เทศบาลควรใหการสนับสนุนสงเสริมการประกอบ
อาชีพแกประชาชนอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  39.39  รองลงมาคือ  เทศบาลควรใหมีไฟฟาตามเสนทางสัญจรใหมากกวา
นี้ และติดตั้งในจุดที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ  31.52  และเทศบาลควรดูแลน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคแกประชาชนใหทั่วถึง  
คิดเปนรอยละ  29.09  ตามลําดับ 

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากเทศบาลตําบลกระหวันมีแนวนโยบายที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกประชาชน ภายใตอํานาจหนาที่  ระเบียบ  กฎหมายที่
กําหนด  และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ตามแนวคิดและวิสัยทัศนของผูบริหารซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา สมัคคดี (2552:บทคัดยอ) ไดทําการ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทัพราช  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม  พบวา  ดานเศรษฐกิจ  การดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เพราะเทศบาลตําบลกระหวัน  มีการสงเสริมการประกอบอาชีพ
โดยการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนเพื่อใหสามารถนําไปประกอบอาชีพได  เชน การฝกอบรมการกรีดยางพารา  การ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ  ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดลดรายจายใหกับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ นุกูล 
ฝอยทอง (2552:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของ ประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม   ผลการวิจัยพบวา   ดานเศรษฐกิจ   อยูในระดับปานกลาง 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา  ดานสังคม  การดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะเทศบาลตําบลกระหวันใหความสําคัญกับความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีการดูแลสงเคราะหเด็ก  ผูพิการ  ผูสูงอายุ  พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  กําหนดไวเทศบาล
มีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ (คนชรา) และผูพิการ (ผูดอยโอกาส) ซึ่งผลการวิจัย
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สอดคลองกับงานวิจัยของประดิษฐศร  จตุพรมาศทวี (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแกว พบวา  ดานสังคม  อยูในระดับมาก 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม  พบวา  ดานการเมืองการบริหาร  การดําเนินงานของเทศบาลตําบลกระหวัน  อําเภอ
ขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะเทศบาลตําบลกระหวันเปดใหประชาชนเขารวมทาง
การเมือง สามารถตรวจสอบการดําเนินงาน เสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลตามลําดับความสําคัญของโครงการ ทําใหการพัฒนาของเทศบาลตรงกับความตองการของประชาชนและชุมชนไดรับ
ประโยชน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอโนชา สืบจากมี (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอ
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยพบวาดานการเมืองการบริหารอยูในระดับมาก 

จากการวิจัยในครั้งนี้  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด  คือ  เทศบาลควรใหการสนับสนุน
สงเสริมการประกอบอาชีพแกประชาชนอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลกระหวัน ไมสามารถดําเนินการได
มากนัก  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรรวมทั้งรายไดที่จัดเก็บมีจํานวนนอย  เมื่อเทียบกับภารกิจตาง ๆ ที่ตองดูแล
และใหบริการ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ นภสร ภูบาลชื่น (2551 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งพบวา ขอเสนอแนะอื่น 
ที่มีจํานวนมากที่สุด  คือ ควรใหการสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพแกประชาชนอยางตอเนื่อง   
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

PEOPLE’S  OPINIONS  TOWARDS  THE  OPERATIONOF  ADMINISTRATION   
OF  BURIRAM  DISTRICT BURIRAM  PROVINCE 
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3อาจารยที่ปรึกษารวมประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ใน  3  ดาน  คือ  ดานสรางคน  ดานสรางคุณภาพชีวิต  และดานสรางงานและ
รายไดกลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร   โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่  มอรแกน  
(Krejcie&Mogan)   ไดขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน  377  คน  แลวทําการสุมใหกระจายไปตามหนวยเลือกตั้งตาง ๆ   
ตามสัดสวน  โดยวิธีสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มี  3  ลักษณะ  คือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับและแบบ
ปลายเปด (Open – ended Form) ไดคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  เทากับ  0.9195  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  
รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา   1.  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
การดําเนินงานขององคการบริการสวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานสรางคุณภาพชีวิต  
รองลงมาคือ  ดานสรางงานและรายได  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  ดานสรางคน  2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรใหประชาชน   มีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้นรองลงมาคือ  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและ
ควรจัดทําศูนยหนังสือบริการฟรีในจังหวัดตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, ประชาชน,  การดําเนินงาน,  องคการบริหารสวนจังหวัด 

 
Abstract 

 
The purpose of this study was to study public opinion on the performance of the administrative Buriram district, 

Buriram province, in three aspects: the people. The quality of life.And the creation of jobs and income.From a random 
sample of the population. The size of the sample table of  Krejcie and Morgan (Krejcie&Mogan) the size of the sample of 
377 people, randomly distributed to polling were proportional random simple (Simple Random. Sampling).Tools used for 
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data collection was a questionnaire consisting of 3 checklist (Checklist) and scale (Rating Scale) 5 Star and Open (Open - 
ended Form) is the reliability. (Reliability) is equal to 0.9195 for statistical analysis, data were percentage, mean and 
standard deviation. The findings were as follows : 

1)  The purpose of   public opinion on the operation of the service organization Administration of  Buriram  
District, Buriram province, Overall, the high level. Considering it was also found that all of the levels as well. The side 
with  the highest average. The quality of life, followed by the creation of jobs and income. The side with the lowest mean 
is the people.  2) The Opinions and suggestions of the other. Comments and suggestions are most others. Should the 
public. Participate in the development of a more minor children is to develop activities. Should be prepared and served in 
the order book.     

 
KEYWORDS :  OPINIONS,  PEOPLE’S,  OPERATION,  ADMIMISTRATION  OF  BURIRAM PROVINCE 
 

บทนํา 
การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมี

ประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งนี้  โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน. 2545) 

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  และเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดใหญในเขตจังหวัด  มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด  มีบทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง  โดยไมเพียงจะมี
หนาที่ในการใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น  แตยังขยายบทบาทหนาที่รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมอีกดวย  การพัฒนาทองถิ่นเปนการพัฒนาเริ่มจากระดับรากหญา  โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใหดีขึ้น  แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน  
และในอนาคตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ยิ่งจะมีบทบาทและอํานาจหนาที่ดานตางๆ  เพิ่มมากยิ่งขึ้น  เปนองคกรที่มี
ความสัมพันธใกลชินกับประชาชนและรับทราบปญหาความตองการของประชาชนอยางดี  อีกทั้งมีงบประมาณและมีอิสระ
ในการบริหารงบประมาณของตนเองไดตามอํานาจหนาที่กําหนดไวในตัวบทกฎหมาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  ไดดําเนินงานโครงการตางๆ  ในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย  และชวยเหลือพ่ี
นองประชาชนที่ประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ  โดยดําเนินงานตามนโยบาย  4 สราง  เปนกลไกขับเคลื่อนในดาน
ตางๆ  โดยเฉพาะการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในดานการสงเสริมกีฬาเพื่อใหเยาวชน
ของจังหวัดบุรีรัมยไดกาวสูการเปนนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ  พรอมปรับปรุงสนามกีฬากลางองคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมยใหไดมาตรฐานสากล  รองรับการแขงขันระดับประเทศ  สงเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดใหสืบสานยัง
คนรุนหลัง  สงเสริมการสรางอาชีพสรางรายไดของพี่นองประชาชนจังหวัดบุรีรัมยใหอยูดีมีสุข  ตลอดจนการพัฒนา
เสนทางคมนาคมเสนทางจราจรในหลายเสนทางรองรับการเปดตลาดเสรีอาเซียนในป  2558  ที่จังหวัดบุรีรัมยเปนทางผาน
ทางเศรษฐกิจจากจีนไปยังทะเลอาวไทย  สูนานาประเทศ  คนจังหวัดบุรีรัมยจึงตองมีการพัฒนาทั้งดานการศึกษาและการ
พัฒนาอาชีพ  เพื่อโอกาสในการกาวสูตลาด  เสรีอาเซียนตอไปดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
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ประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  เพื่อรับทราบปญหาขององคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมยในการดําเนินงานดานสรางคน  ดานสรางคุณภาพชีวิต  ดานสรางงานและรายได  วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  
เพื่อสามารถนําผลวิจัยไปใชเปนแนวทางการแกไข  ปรับปรุง  วางแผนดําเนินงานในบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมย  เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป 

 
ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร  ไดแก  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  
18,374  คน   โดยกลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมจากประชากร  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่  มอร
แกน  ( Krejcie&Mogon ; ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ. 2542  : 14 –149 ) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน  377  คน  แลวทํา
การสุมใหกระจายไปตามสัดสวน  โดยวิธีสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบไปดวย ลักษณะเครื่องมือ   ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  
เปนแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอนดังนี้ 1.  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งผูวิจัย
ไดสรางขึ้นเอง  มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 2.  ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ใน 3 ดาน    ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา  
(Ranting  scale)  3.  เปนคําถามปลายเปด  (Open – ended Form)  เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ
อื่นๆ  ที่นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลวเกี่ยวกับการใหดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ นําแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกตองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ 

การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ไปเสนอผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบจํานวน  3   ทาน 
เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุมตรงสภาพความเปนจริงเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) และนํา
แบบสอบถาม ที่ไดจากการตรวจสอบแกไขจากผูเช่ียวชาญ มาปรับปรุงแกไขเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง  แลว
นํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

นําเครื่องมือที่ไดไปทดลองใช (Try  out)  กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรจํานวน  30  คน  เพื่อหาความ
เช่ือมั่น  (Reliability)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbatch 1971 : 160) อาง
ถึงใน(จักรภพ ไทยมณี,2549:90) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ  0.9195 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นความเชื่อมั่น (Reliability) หรือคาสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ( Percentage ) 
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  377  คน  จําแนกตาม
เพศ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย  จํานวน  144  คน  คิดเปนรอยละ  38.20  และเปนหญิง  จํานวน  233  คนคิดเปน
รอยละ  61.80 เมื่อจําแนกตามอายุ  พบวา  อายุระหวาง 31 – 40  ป  จํานวน  134  คน  คิดเปนรอยละ  35.54  รองลงมาคือ  
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อายุระหวาง 41 – 50  ป  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  21.75  อายุระหวาง  20 – 30  ป  จํานวน  81  คน  คิดเปนรอยละ  
21.49  อายุระหวาง  51  ปขึ้นไป  จํานวน  56  คน คิดเปนรอยละ  14.85  สวนต่ํากวา  20  ป  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  
6.37  จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  115  คน คิดเปนรอยละ  30.50  
รองลงมาคือ  ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 96  คน  คิดเปนรอยละ  25.46  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา  
จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ  16.45  ระดับสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  14.59  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  9.02  สวนระดับประถมศึกษา  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  3.98  จําแนกตาม
อาชีพ  พบวา  อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จํานวน  120  คน  คิดเปนรอยละ  31.83  รองลงมาคือ  พนักงานบริษัทเอกชน  
จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  23.87  เกษตรกรรม/รับจางทั่วไป  จํานวน  86  คน  คิดเปนรอยละ  22.81  รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  19.10  สวนอื่น ๆ  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  2.39  จากการศึกษา
สรุปไดวา  กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  377  คน  สวนใหญเปนหญิง  จํานวน  233  คน  คิดเปนรอยละ  61.80  
อายุระหวาง  31 – 40  ป  จํานวน  134  คน คิดเปนรอยละ  35.54  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  115  คน  คิดเปน
รอยละ  30.50   และประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จํานวน  120  คน  คิดเปนรอยละ  31.83   

จากผลการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร   
สวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยู
ในระดับมากเชนกัน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานสรางคุณภาพชีวิต  รองลงมาคือ  ดานสรางงานและรายได  สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานสรางคน  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรใหประชาชน มี
สวนรวมในการพัฒนามากขึ้นรองลงมาคือ  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและควรจัดทําศูนยหนังสือบริการฟรีในจังหวัด
ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร    สวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง  3  ดาน  ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็น  ของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  มีประเด็นที่คนพบอันจะเปนขอมูลใหกับองคการบริการสวนจังหวัดบุรีรัมยเพื่อ
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานซึ่งสามารถอภิปรายผล  ดังนี้ 

1.  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร  สวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอ
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง  3  ดาน  ประกอบดวย  ดานสรางคน   ดานสรางคุณภาพชีวิต  และดานสรางงานและรายได  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  ดําเนินงานโดยยึดนโยบายเปนสําคัญและ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจ และ
อํานาจหนาที่รับผิดชอบ  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทุกพื้นที่  รวมทั้ง  ไดมีการเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งเสนอแนะ วิธีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  จึงสงผลให
ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากในทุกดาน  ทั้งนี้ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ นภสร ภูบาลชื่น  (2551 : 
บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยแถลง  อําเภอหวยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
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2.  เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้   
2.1  ผลการวิจัยดานสรางคน  พบวา  ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน   ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะวาองคการบริหารสวนจังหวัด
บรุีรัมย  ไดสงเสริมและรณรงคใหมีการศึกษาตอทั้งในระบบและนอกระบบ  ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดี  เด็ก
ยากจน  และเด็กกําพรา  พัฒนาทักษะความรูความสามารถทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย  อีกทั้งจัดบริการ 
ดานการฝกอบรมอาชีพแกประชาชนทั่วไป  และสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย  ทั้งนี้ไดสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของชลธิชา  พราวศรี  (2550 – 85 – 86)  ไดทําการศึกษาเรื่องผล การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  
ในเขตอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบวา  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  โดยรวมอยูในระดับมาก  

2.2  ผลการวิจัยดานสรางคุณภาพชีวิต  พบวา  ความคิดเห็นของประชาชนตอ   การดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะวาองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย  ใหการสนับสนุนกิจกรรม ดานกีฬา  สนับสนุนงบประมาณการกําจัดขยะมูลฝอย  การสนับสนุนและรักษา
แหลงน้ํา  และรณรงคใหประชาชนมีการประหยัดและยึดหลักความพอเพียง  ดังเชนจะเห็นไดวา  องคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย ไดจัดการแขงขันฟุตบอล  มีการจัดการแขงขันกีฬาระดับทองถิ่นเปนประจํา  จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย
ประจําชุมชน  พรอมทั้งสงเสริมและจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย  เครื่องออกกําลังกายมีความเหมาะสมและสามารถใชงาน
ไดดี  เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกาย  อีกทั้งยังไดสงเสริมการฝกฝนอาชีพเพื่อเปนการสรางรายไดโดยการประสานความ
รวมมือระหวางองคกรที่เกี่ยวของ  จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อแกไขและปรับปรุงการทํางานฝมือ ใหมีคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ยกระดับฐานะการครองชีพของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้นสอดคลองกับผลการวิจัยของชลธิชา  พราวศรี  (2550 – 85 : 86)  
ไดศึกษาเรื่องผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบวา  
ประชาชนมีความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับผลการศึกษาของอํานวยอังกระโทก (2553 : 61)  ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ตอการดําเนินการพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลเสิงสาง  อําเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  ดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

2.3  ผลการวิจัยดานสรางงานและรายได  พบวา  ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย  ใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  สงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชนเปน
แหลงทองเที่ยวการรวมกับหนวยงานอื่นในการจัดงานประเพณีที่สําคัญซึ่งเปนงานประจําจังหวัด  ทั้งยังสงเสริม และ
สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น  เชน  กลุมหัตถกรรม  กลุมเกษตรกรรม  กลุมทอผา  กลุมยาสมุนไพร  พรอมทั้งการพัฒนา
ระบบถนน  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  การรักษาสิ่งแวดลอมและบริการอื่น ๆ  เหตุผลดังกลาวสอดคลองกับคําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 (2554 : 15) คือเสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สราง
งานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูงใหแกประชาชนอยางทั่วถึงเปนระบบ ในทุกระดับช้ันความรู และสงเสริมใหเกิดความรู 
ความชํานาญ และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนและเงินรวมลงทุนระยะยาวรวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนตางๆเพื่อสนับสนุนใหเกิดการผลิต การแปรรูป และการคาอยางทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถขายไดในราคาที่ดี 
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3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรใหประชาชน  มีสวนรวมในการพัฒนามาก
ขึ้น  ทั้งนี้เพราะวา  การใหประชาชนสามารถเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดเพราะในกิจกรรมพัฒนาบางประเภท  ถาหากให
ประชาชนมีสวนรวมคิดหรือมีสวนรวมดําเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ  จะทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของ  เกิดการ
บํารุงรักษา  รักและหวงแหน  ในทางตรงขาม  ถาประชาชนไมมีสวนรวมในขั้นตอนนี้  ถาหากหนวยงานดําเนินการลงทุน
หรือจัดใหโดยที่มิไดรองขอ  และการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากภายนอก  ถาเกิดอะไรเสียหาย  ประชาชนก็ไมเดือดรอนมาก
นัก  เพราะเมื่อไมใชของสวนรวม ประชาชนสวนใหญก็จะไมบํารุงรักษา  ไมรักไมหวงแหน  นอกจากนั้นการเขารวม
ปฏิบัติงาน ดวยตนเองหรือลงความคิด  ลงแรงงาน  จะทําใหประชาชนเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิด  และสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นั้นดวยตนเองตอไปได  สอดคลองกับผลการศึกษาของปราณี ศุขภะสมสาร  (2553 : 64)  ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานไทร  อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะ ควรมีการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนรายไดใหกับประชาชนใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อแกไขปญหาและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอ
โครงการที่จะพัฒนาทองถิ่นใหมากขึ้น 
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การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําลุมน้ําลําสะแทด  
ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

PARTICIPATION  IRRIGATION MANAGEMENT OF AGRICULTURAL WATER USERS LAMSATAD 
RIVER BASIN OF THE PUMPING POWER PROJECT IN HAISOK SUBDISTRICT AMINISTRATIVE 

ORGANIZATION PUTTHAISONG DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 
 

วรพงษ วรกิจ1 รศ.ประชัน คะเนวัน2 ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์3 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

2 อาจารยที่ปรึกษาหลักประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
3 อาจารยที่ปรึกษารวมประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําลุม
น้ําลําสะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ใน  3 ดาน 
ตามกรอบพันธกิจของกรมชลประทาน คือ ดานการบริหารจัดการน้ํา ดานการบํารุงรักษา และดานการติดตามและ
ประเมินผล กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร โดยใชขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 316 คน แลวทําการสุมไปยัง
เกษตรกรกลุมผูใชน้ําใหกระจายไปยังหมูบานตาง ๆ ตามสัดสวนโดยวิธีอยางงาย (Simple  Random Sampling) เครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ลักษณะไดแก แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 6 ระดับ และแบบปลายเปด  (Open-ended Form) มีคาความเชื่อมั่น  0.8523  สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  :  

(1) การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําลุมน้ําลําสะแทด โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  เชนกัน  เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา
ได ดังนี้  ดานการติดตามและประเมินผล  ดานบริหารจัดการน้ํา ดานการบํารุงรักษา ตามลําดับ (2) ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ตองการใหเจาหนาที่จัดประชุมกลุมผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อลดปญหาความไม
เขาใจในการจัดสรรน้ําและลดปญหาในการแยงน้ําของเกษตรกรกลุมผูใชน้ํา รองลงมาคือตองการใหเจาหนาที่แจงขอมูล
และประชาสัมพันธขาวสารงานดานชลประทาน และตองการใหเจาหนาที่ติดตามผลการดําเนินการหลังจากจัดสงน้ําสูพ้ืนที่
ทางการเกษตร ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ:   การมีสวนรวม, ชลประทาน, กลุมผูใชน้ํา, โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา, องคการบริหารสวนตําบล 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to management the irrigation water users Lamsatad River basin was the pumping 
power Project in Haisok Subdistrict Aministrative Organization Phutthaisong District, Buriram Province, in 3 aspects 
within the mission of the Department of water management. Maintenance, Monitoring and evaluation. From a random 
sample of the population. Using the household as the unit of  316 people randomly to the farmers who use water for 
distribution to villages in  population to the simple equipment used to collect data was a 3- part questionnaire, including 
check list, 6- rating scale, and open -ended form with its reliability at  0.8523 The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, mean, and standard deviation. The findings were as follows : 

(1) The purpose of  irrigation water management Farmers who use water Lamsatad River basin of the pumping 
power Project in Haisok Subdistrict Aministrative Organization Phuthaisong District, Buriram Province. The overall 
level.When considering all the aspects that are moderately well sorted from high to low with the average as the 
monitoring and evaluation of the project. Efficient  water management. Thorough , fair and sustainable. Maintenance 
projects, respectively. (2) The Opinions and suggestions of the other. To give the water user group meeting regularly to 
reduce misunderstandings in the water and reduce competition for water in agriculture. The second is to provide news and 
public information officer for the irrigation. And follow - up care after the delivery of water to agricultural areas, 
respectively.     
 
KEYWORDS :  PARTICIPATION, IRRIGATOIN, WATER USERS, THE PUMPING POWER, SUBDISTRICT  

AMINISTRATIVE ORGANIZATION 
 
1.  บทนํา 

น้ําเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว ใชทําการเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารและทําการผลิตใน
อุตสาหกรรมตางๆ ปจจุบันจํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และความตองการใชน้ําก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวดเร็ว
ตามจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเล็งเห็นความสําคัญของน้ําถือเปนความเรงดวนที่ทุกคน จะตองหันมามองเห็น
ความสําคัญของน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําควรไดรับความเอาใจใสและสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยเนนความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ภาครัฐ ครัวเรือน ชุมชนและเครือขายตาง ๆ โดยการแสวงหาความชวยเหลือดานวิชาการและความ
ชวยเหลือดานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการน้ํากํากับดูแล การแลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ
นั้นๆ ช้ีและบอกความสําคัญของน้ํา สะทอนออกมาในแผนชีวิตชุมชนและทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดกลยุทธการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน (กรมทรัพยากรน้ํา. 2554 : http://www.dwr.go.th.com)  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นั้นตองเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมและสังคมทองถิ่น บางพื้นที่ก็บริหารจัดการน้ําได
งายเพราะภูมิประเทศเอื้ออํานวย เนื่องจากมีจํานวนประชากรไมมากมีแหลงน้ําเพียงพอ แตบางพื้นที่ก็มีปญหา เชน มีแหลง
น้ําเพียงพอแตอยูในลําน้ําซึ่งมีความลึกและหางไกลพื้นที่เพาะปลูกไมสามารถนําน้ําขึ้นมาใชไดโดยงาย โครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา จัดเปนอีกประเภทหนึ่งของโครงการชลประทาน โดยมีจุดประสงคเพื่อสูบน้ําไปใชประโยชนในดานเกษตรกรรม 
เปนการเรงรัดขจัดปญหาความแหงแลงในพื้นที่นอกเขตของพื้นที่ชลประทาน โดยการจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาขึ้นที่
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บริเวณริมฝงของแมน้ํา ที่มีน้ําบริบูรณตลอดทั้งป เปนโครงการที่ไมมีความจุเก็บกักน้ํา มีลักษณะเปนการสูบน้ําจากลําน้ํา
สายหลักและสาขา ไปยังระบบการกระจายน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน  เดิมนั้นอยูในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน ตอมาไดใหกรมชลประทานเปนผูดูแลรับผิดชอบ และดําเนินการถายโอนภารกิจ มาอยูในความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน. 2545 : http://www.irrigation.rid.go.th.com) 

โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ไดรับการถายโอน
ภารกิจมาจากกรมชลประทาน ซึ่งผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหายโศก มีหนาที่รับผิดชอบดูแลสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
ทองถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุมผูใชน้ํา ในพื้นที่ลุมน้ําลํา
สะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อตองการทราบ 
ปญหาในการมีสวนรวมบริหารจัดการน้ํา และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น วาทองถิ่นมีการพัฒนาในดานการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาการมีสวนรวมกับทางภาครัฐในการใชทรัพยากรน้ําในชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา
มากนอยเพียงใด สามารถตอบสนองความตองการในชุมชน และทําใหองคการบริหารสวนตําบลหายโศกมีทิศทาง ในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก  เกษตรกรกลุมผูใชน้ํา ที่ใชน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําลําสะแทด เพื่อทําการเกษตรเชน ปลูกขาวนาป นา
ปรัง ทําสวน ทําไร และอื่นๆ จํานวน 15 หมูบานจํานวน 1,014 ครัวเรือน ที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการสูบ
น้ําดวยไฟฟา  ซึ่งผูวิจัยใชครัวเรือนเปนหนวยการสุมโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามตารางของ ทาโร  ยามาเน ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95.5% และความคลาดเคลื่อน  ± 5% (Taro Yamane; อางถึงใน ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ. 2542 : 146) ได
ขนาดของกลุมตัวอยาง  316  ครัวเรือน แลวทําการสุมใหกระจายไปยังครัวเรือนเกษตรกรกลุมผูใชน้ําตามหมูบานตางๆ ตาม
สัดสวน ดวยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยผูใหขอมูล หรือผูตอบแบบสอบถามคือหัวหนาครัวเรือนใน
แตละครัวเรือน จํานวน 1 คน รวมกลุมตัวอยาง  316  คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง แบงเปน 3  ตอน ดังนี้  1.  เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  พ้ืนที่ทําการเกษตรฯ  รายได
เฉลี่ย  โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2.  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารจัดการน้ํา
ใน 3 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกระดับในการมี
สวนรวมได  6  ระดับ  3. เปนคําถามปลายเปด (Open-ended Form) เพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อื่น ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ นําแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกตองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ 

การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ไปเสนอผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบจํานวน  3   ทาน 
เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุมตรงสภาพความเปนจริงเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ ( Face Validity ) และนํา
แบบสอบถาม ที่ไดจากการตรวจสอบแกไขจากผูเช่ียวชาญ มาปรับปรุงแกไขเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง  แลว
นํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
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นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช (Try – Out)  กับเกษตรกรกลุมผูใชน้ํา ในเขตรับผิดชอบของโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลบานจาน อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 30 คน  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อ
ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธี
ของครอนบาด (Cronbatch 1971:160) อางถึงใน(จักรภพ ไทยมณี,2549:90)ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ  
0.8523 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นความเชื่อมั่น (Reliability) หรือคาสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย 
( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  จํานวน  316  คน  (1) 
จําแนกตามเพศ  เปนชาย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ  52.22  เปนหญิง จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ  47.78  (2) จําแนก
ตามอายุ  พบวา  ชวงอายุ  36 - 45  ป  มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ  56.01 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 
20 – 35  ป จํานวน  65  คน คิดเปนรอยละ 20.57 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ  ชวงอายุตํ่ากวา 20  ป  จํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 9.50   (3) จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  ระดับประถมศึกษา  มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 
44.62 รองลงมาคือ ระดับมัธยมตน/ม.3  จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 29.75 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ ระดับสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน  3  คน คิดเปนรอยละ0.95  (4) จําแนกตามอาชีพทางการเกษตร พบวา  อาชีพทํานา มีจํานวนมากที่สุด 
จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 60.13 รองลงมาคือ อาชีพทําไร จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20.25 สวนที่มีจํานวนนอย
ที่สุดคือ อาชีพทําสวน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 8.86 (5) จําแนกตามพื้นที่ถือครอง/พ้ืนที่เชาทางการเกษตรที่อยูในเขต
จัดสรรน้ําชลประทาน พบวา เกษตรกร ที่มีพ้ืนที่ถือครอง  11 – 15 ไร  มีจํานวนมากที่สุด  จํานวน  97  คน คิดเปนรอยละ 
30.70 รองลงมาคือ ที่มีพ้ืนที่  5 – 10  ไร  จํานวน  95  คน คิดเปนรอยละ 30.06 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ที่มีพ้ืนที่ 16  ไร 
ขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ  12.34  (6) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอป พบวา รายไดไมเกิน 20,001 – 30,000 บาท มี
จํานวนมากที่สุด จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 29.75  รองลงมาคือ รายไดมากกวา 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 84  คน คิด
เปนรอยละ 26.76 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ รายไดไมเกิน 10,000 บาท  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.59  (7) จําแนก
ตามสถานภาพภายในกลุมผูใชน้ํา พบวา สมาชิกกลุมผูใชน้ํา มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 85.13 
รองลงมาคือ กรรมการกลุมผูใชน้ํา มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.44 สวนที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ หัวหนากลุมผูใชน้ํา มี
จํานวน 14 คน คิดเปน 
รอยละ 4.43 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทาน ของเกษตรกรกลุมผูใชน้ํา 
ลุมน้ําลําสะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศกอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ใน 3 ดาน 
คือดานการบริหารจัดการน้ํา ดานการบํารุงรักษา และดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ (1) ดานการบริหารจัดการน้ํา พบวา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.82 (2) ดานบํารุงรักษา พบวา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.79 (3) ดานการติดตามและประเมินผล พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.86 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหเจาหนาที่จัดประชุมกลุม
ผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อลดปญหาความไมเขาใจในการจัดสรรน้ํา และลดปญหาในการแยงน้ําของเกษตรกร รอยละ 48.34 
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รองลงมาคือตองการใหเจาหนาแจงขอมูลและประชาสัมพันธขาวสารงานดานชลประทาน รอยละ 28.33 และตองการให
เจาหนาที่ติดตามผลการดําเนินการหลังจากจัดสงน้ําสูพ้ืนที่ทางการเกษตร รอยละ 23.33 ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของเกษตรกรกลุมผูใชน้ํา ลุม
น้ําลําสะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบวา  การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทาน ของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําลุมน้ําลําสะแทด ของ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ดานการติดตามและประเมินผล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหายโศกควรสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมของ
คณะกรรมการดูแลกํากับการจัดสงน้ําเขาสูพ้ืนที่เพาะปลูก พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดสงน้ํา 
อีกทั้งติดตามการแสดงความคิดเห็นในการบํารุงรักษาคลองสงน้ํารวมกับเจาหนาที่ นําขอมูลเรื่องใหมีการขุดลอกแหลงน้ํา
เพิ่มเติมใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรมาบรรจุในแผนงานงบประมาณ จัดใหมีการประเมินผลของการ
ดําเนินงานกิจการสหกรณกลุมผูใชน้ํา โดยสงเสริมและพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงาน ดานที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ ดานการบํารุงรักษา ดังนั้น จึงควรแกไขโดยการ จัดระดมทุนจากทุกภาคสวน โดยการจัดประชุมเพื่อกําหนด
แผนงานในการบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา การดูแลและบํารุงรักษาขุดลอกคูคลองสงน้ํา รวมทั้งการตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืช
รวมกัน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธใหมีการแจงความเสียหายของระบบสงน้ําเมื่อเกิดการชํารุด จัดใหมีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบํารุงรักษาโครงการอยางตอเนื่องเพิ่มการรณรงคเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการการบํารุงรักษาระบบชลประทานรวมกันอยางทั่วถึง  ตลอดจนการแนะนําใหเกษตรกรใชน้ําใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําตอการบริหารจัดการน้ําชลประทานลุมน้ําลําสะแทด 

ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําชลประทานลุมน้ําลําสะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุท
ไธสง จังหวัดบุรีรัมย ใหมากขึ้น 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรผูใชน้ําตอการบริหารจัดการน้ําชลประทานของโครงการสูบน้ํา
ดวยไฟฟาจังหวัดอื่น ๆ เพื่อสรางมาตรฐาน ของโครงการชลประทานทั่วประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ควรมีการศึกษาประเมินกลุมผูใชน้ําชลประทาน ลุมน้ําลําสะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการ
บริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําชลประทานลุมน้ําลํา
สะแทด ของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคการบริหารสวนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย ใหมากขึ้น 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลหนิเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN MAKING LOCAL  DEVELOPMENT PLANS OF HINLEKFAI SUBDISTRICT  
ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION IN KHUMUANG DISTRICT, BURIRAM  PROVINCE 

 
ณัฐวดี  ภักดีแกว1 ประชัน คะเนวัน2  ประกิจ จันตะเคียน3 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสาตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

3อาจารยประจํา ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย 

------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ใน 3 ดาน ดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา  ดานการจัดทําแผนพัฒนา  
และดานการติดตามและประเมินผล กลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมจากประชากรโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตาราง
ของเครจซี  และมอรแกน (Krejcie & Morgan ) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  364 คน  แลวทําการสุมใหกระจายไป
ตามหมูบานตางๆ  ตามสัดสวน  ดวยวิธีสุมอยางงาย  ( Simple  Random Sampling )  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  เปนแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check  Lists)  แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale) 6 ระดับ และ แบบปลายเปด ( Open-ended  Form )  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8795 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา    

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง   จังหวัด
บุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการติดตามและประเมินผลอยูในระดับ
นอย  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ดังนี้  ดานการเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนา   ดานการจัดทําแผนพัฒนา  และดานการติดตามและประเมินผลตามลําดับ 

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ   ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ   ตองการใหโครงการทุกโครงการที่ประชาชนเสนอใน
ที่ประชุมประชาคมหมูบาน  ควรไดรับการสนับสนุน  รองลงมา  คือ  ตองการใหประชาสัมพันธการดําเนินโครงการแตละ
โครงการใหประชาชนทราบโดยทั่วถึง และตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นใหครอบคลุมทุกดาน 
ตามลําดับ  

 
คําสําคัญ :  การมีสวนรวม, ประชาชน, การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น, องคการบริหารสวนตําบล 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this  study was to investigate the perple’s participation in making local development  plans of  
Hinlekfai  Subdistrict Administrative  Organization in Khumuang  District, Buriram Province  in  3 aspects : namely, 
making development plan  preparation, making development plan, and following-up and evaluation. The samples were 
364 people, selected by using the Table of Krejcei & Morgan and simple random sampling, respectively.  The research 
instrument used for collecting the data was a 3-part questionnaire, including check list, 6-rating scal, and open-ended 
form with its reliability at 0.8795.  The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and 
standard deviation.  The findings were as follows:  

1.  The peoples’s participation in making local development  plans of Hinlekfai Subdistrict Administrative 
Organization in Khumang District, Buriram Province as a whole was at moderate level. When considering at each aspect, 
it was found that following-up and evaluation was at low level; whereas, the rest aspects were moderate levels. The 
rankings from the highest to the lowest mean scores were namely, making development plan  preparation, making 
development plan, and following-up and evaluation, respectively. 

2.  The additional opinions and suggestions  with  the highest percentages were the people do need all 
proposed projects in the meetings to Subdistrict Administrative Organization  to  Support  the budget, followed by people 
need all projects operation should be publicized to  people thoroughly, and the budget allocation should be provided in 
local development covering all aspects, respectively. 

 
KEYWORDS : PARTICIPATION, PEOPLE ,  THE LOCAL DEVELOPMENT  PLAN ,   

              SUBDISTRICT  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION. 
 

1. บทนํา 
การกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดขั้นตอนและกระบวนการ 
ในการถายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีกําหนดระยะเวลา  และ  เงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดเจนเพื่อใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
แทจริง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนที่สูงขึ้น  มี
อัตรากําลังมากขึ้น   รวมทั้งมีภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย 

แผนพัฒนาทองถิ่นจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่ง  ที่จะชวยสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการ  กําหนด
ภารกิจ  และแนวทางการดําเนินงานเพื่อไปสูจุดมุงหมายอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงานโครงการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางที่สอดคลองและประสานสนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน  หลักการสําคัญก็คือ  การ
กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว หาก
ไมมีจุดหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแลว  การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปญหาหรือความตองการเกิดขึ้นก็กําหนดแนวทางดําเนินการเปนเรื่อง ๆ  (ธงชัย  สันติวงษ. 2537 : 1-2 )   
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องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย   มีหนาที่ใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่  
และยังมีหนาที่ เพื่อการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งสภาพการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟในปจจุบันอาจจะไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร   เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นไมตรงกับความ
ตองการของประชาชน  ผลสืบเนื่องมาจากอาจจะเกิดจากขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของประชาชน 

ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานสวนตําบลจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ที่ตองการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
อยางเปนระบบ และ ประชาชนเขาใจหลักในการจัดทําแผนพรอมเขามามีสวนรวมและสามารถนําแผนพัฒนาทองถิ่นมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดครอบคลุมทุกดาน 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย   
ประชากร  ไดแก   ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง   ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ   อําเภอคูเมือง   

จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน  6,283  คน  ไดจากการสุมจากประชากร   โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี  
และมอรแกน  (Krejcie & Morgan อางถึงใน ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ. 2542 : 149) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  364  
คน  แลวทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบานตางๆ   ตามสัดสวน  ดวยวิธีสุมอยางงาย ( Simple  Random Sampling ) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามโดยลักษณะเปนขอคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  Lists)   แบบปลายเปด   (Open-ended  Form)  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)   
โดยแบงระดับการมีสวนรวมเปน  6  ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและมีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําใน
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาสภาพปญหา  ศึกษาเอกสาร  บทความและรายงานการวิจัย  เปนการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับ แนวคิด  ทฤษฎีและหลักการ  รวมถึงปจจัยที่มีผลตอมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  นํา
ขอมูลมาวิเคราะหประมวลความคิดเห็นกับอาจารยที่ปรึกษาโดยพิจารณาใหครอบคลุมเนื้อหาของแตละดานใหเหมาะสม
ที่สุด เพื่อสรางคําถามใหครอบคลุม  เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) เปน 6 ระดับ เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือใหคณะกรรมการควบคุมคนควาอิสระตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อพิจารณาให
เหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน พรอมทั้ง
ปรับปรุงแกไขนําเสนอ ผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง แลว นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจริงจํานวน  30  คน  ที่องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ  อําเภอ 

คูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   นําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  
(Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  โดยคาความเชื่อมั่น
เทากับ .8795  ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ความเที่ยงตรงหรือคาสัมประสิทธิ์อัลฟา  การ
วิเคราะหขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  การวิเคราะหขอมูล ไดแก   รอยละ  
(Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
รูปแบบตาราง 
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3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ   รายไดตอเดือน   พบวากลุมตัวอยางผูที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  169  คน  คิดเปนรอยละ  46.43   มีอายุ 36 - 45 ป  จํานวน  112  คน  คิดเปน
รอยละ 30.77  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน  178  คน  คิดเปนรอยละ  48.90  มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  256  
คน คิดเปนรอยละ  70.33  มีรายไดตํ่ากวา 5,000.- บาท จํานวน  235  คน  คิดเปนรอยละ   64.56  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ   อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย  สรุปไดวาดานการมีสวนรวมในการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาโดยภาพอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.35  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับ 

ปานกลางเชนกัน  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ขอ 4. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ  มีคาเฉลี่ย 4.52  
รองลงมาคือ ขอ 3. ทานไดรวมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการระบุปญหา และความตองการในหมูบานของทาน 
มีคาเฉลี่ย  4.37 สวนขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ ขอ 2. ทานไดรวมเปนกรรมการหรือรวมคัดเลือกผูแทนประชาคมประชาคมเพื่อ
เปนคณะกรรมการพัฒนาของ อบต. ในการจัดทําแผนพัฒนาของ  อบต. มีคาเฉลี่ย 4.26    

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ   อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย  สรุปไดวาดานการจัดทําแผนพัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 4.17   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางเชนกัน  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ขอ  9. ทาน
ใหความรวมมือชวยเหลือตอหนวยงานและองคการตางๆ  ที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการางแผนพัฒนา  อบต. มี
คาเฉลี่ย 4.32   รองลงมาคือ ขอ 6.  ทานไดเขารวมประชุมรับฟงการประเมินสถานการณ  การช้ีแจงวัตถุประสงคและ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการที่นําเสนอในการจัดทําแผนพัฒนา  มีคาเฉลี่ย  4.29  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  ขอ 12. 
ทานไดมีสวนรวมรับฟงการประชุมสภา  อบต. เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา  มีคาเฉลี่ย  3.80    

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ   อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย  สรุปไดวาดานการติดตาม และประเมินผลโดยภาพรวมอยูในระดับนอย  มี
คาเฉลี่ย  3.45   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอ 23. , 24. อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นอยูในระดับนอย โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ขอ 18.  ทานมีสวนรวมในการทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทุกป มีคาเฉลี่ย 3.97  รองลงมา คือ  
ขอ  20.  ทานมีสวนรวมในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  อบต.  มีคาเฉลี่ย 3.84   สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
คือ ขอ 23. ทานมีสวนรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางเชนเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาและตรวจรับงานจางใน
โครงการตาง ๆ  ของ อบต. มีคาเฉลี่ย 2.61  

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวาดานการติดตาม และ
ประเมินผลอยูนอย นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ดังนี้   ดานการเตรียมการ
จัดทําแผนพัฒนา   ดานการจัดทําแผนพัฒนา  และ ดานการติดตาม และประเมินผล 

จากการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ  องคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ   อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย   ทั้ง  3  ดาน  ประกอบดวย   ดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา    ดานการจัดทํา
แผนพัฒนา และ  ดานการติดตามและประเมินผล  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  ไมเห็นประโยชน   ไมใหความสําคัญ  และไมสนใจในการจัดทําแผนพัฒนา    
ประกอบกับประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม  จะใหผูนําหมูบานและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการเรื่องการจัดทําแผน  
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้   
1. จากผลการวิจัย  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล

หินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย   ดานการมีสวนรวมในการการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากประชาชนในพื้นที่สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและระดับการศึกษายังนอย  จึงไม
คอยมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการเตรียมการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น จึงไมอยากเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว   

 2. จากผลการวิจัย  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย   ดานการจัดทําแผนพัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้ประชาชน
ไมเห็นความสําคัญ  ไมเห็นประโยชนในการวางแผนพัฒนา  ไมคอยมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาจึงทําให
การเขารวมจัดทําแผนมีไมมากหรืออาจยังไมเห็นประโยชนในอนาคตในการจัดทําแผนพัฒนา   

 3. จากผลการวิจัย  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ดานการติดตามและประเมินผล  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ประชาชนขาดความเขาใจและไมเห็นความสําคัญในการติดตามและประเมินผลเมื่อโครงการเกิดขึ้นในหมูบานของตนเอง
แลวถือวาโครงการไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และประชาชนสวนใหญเขาใจวากระบวนการติดตามและประเมินผลเปน
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  จึงทําใหประชาชนใหความสาํคัญในการติดตามและประเมินผลนอย  

3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย    ที่มี
จํานวนมากที่สุดคือ   ตองการใหโครงการทุกโครงการที่ประชาชนเสนอในที่ประชุมประชาคมหมูบาน  ควรไดรับการ
สนับสนุน   ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนจํากัด  ประกอบกับรัฐบาลไดมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณนอย  จึงสงผลใหไมสามารถดําเนินโครงการทุกโครงการที่มาจากขอเสนอของที่ประชุมหมูบานไดทุกโครงการ 
ทําใหการบริหารงานไมตรงตามเปาหมายที่วางไว  จึงทําใหประชาชนเห็นวาโครงการบางโครงการไมไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย    
อําเภอหนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย 

PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS THE OPERATIONIN TAPOCHI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION IN NONGKI DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 
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บทคัดยอ 
 

          การวิจัยครั้งมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลทา
โพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ใน 3 ดาน ประกอบดวย ดานการบริการทั่วไป ดานการวางแผนพัฒนา และดานการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมประชากรโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของทา
โรยามาเน  (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน แลวทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบาน ตามสัดสวนโดย
วิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปด (Open – 
ended Form) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.7977 สถิติที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1.ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลางนอกนั้นอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําจะไดดังนี้ ดานการ
บริการทั่วไป ดานการวางแผนพัฒนา และดานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ตามลําดับ 2. ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ มีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
รองลงมาคือ ความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลแกไข ปรับปรุงถนน ทางเทาและรางระบายน้ํา และมีความตองการ
ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดหาน้ําสะอาดหรือน้ําประปาใหเพียงพอแกความตองการ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ความคิดเห็น, ของประชาชน, ตอการดําเนินงาน, ขององคการบริหารสวนตําบล 

 
Abstract 

 
The purpose of this study were to investigate opinions of people toward the operation in Tapochi Administrative 

organization in Nongki District, Buriram Province in aspecte, namely : 1) general services ; 2) development planning ; 
and 3) operational following up. The samples were 370 people who had the right to vote, selected by using the Table of 
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Taro Yamane, and simple random sampling technigue the research instrument was a 3-part guestionnaire, including 
check list, five levels rating scale, and open from with its reliability at 0.7977. The collected data were analyzed by using 
percentage, mean, and standard deviation.  The results were 1) Opinions of people Towards The operation in Tapochi 
subdistrict Administrative Organization in Nongki District, Buriram Province as a whole was atmuch level. When 
considering each aspect, it was found that the operational following Up was at “moderate” level. While the other aspects 
were at much level. The ranking from the high to the low means were the general services, development planning and 
operational following Up and 2) The other opinions and suggestions were as follows : 1) the administrators should Listen 
to the people’s opinions., followed by Administrative organization improve the roads, pedestrians, and track drainages, 
and were needed Administrative organization and the Municipality to provide the fresh water and water supply 
proficiently to the people’s needs. 

 
KEYWORDS : PEOPLE’S OPINIONS TO TOWARDS THE OPERATIONIN TAPOCHI SUBDISTRICT  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
 
1. บทนํา 
           จากการดําเนินงานในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย   ซึ่งเปนการใหบริการตามวัตถุประสงค 

เพื่อสนองความตองการของประชาชน ตามที่กฎหมายกําหนด คือ การใหบริการ สาธารณะนั่นเอง ซึ่งประกอบดวย ดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดทําแผนพัฒนา ดานการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งการ
ใหบริการดังกลาวอาจจะยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย  อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่ง
สงผลใหประชาชนเขตพื้นที่บริการมีความรูความเขาใจ ตลอดทั้งความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาโพธิ์ชัย นั้นมีนอย และประชาชนยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม หรือความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนอยางไร เปนปญหาตอการพัฒนา และการจัดทําแผนโครงการตางๆ ของแตละหมูที่จะ
เสนองบประมาณ เพื่อพัฒนาหมูบาน ที่ประสบปญหามารวมแสดงความคิดเห็นจัดทําเปนแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลทาโพธิ์ชัย เพราะคิดวาเลือกตัวแทนเขาไปแลวคือ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไปทําหนาที่แทนตนอยูแลว 
จึงไมใชหนาที่ของตนเองที่จะเขาไปมีความคิดเห็นในการดําเนินงานอีก  ดังนั้นหากเปนดังเชนที่กลาวมาขางตน ประชาชน
ไมมีโอกาสในการรับรูนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงาน การวางแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล ทําใหองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง และไม
สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงเสมอภาค (แผนอัตรากําลังสามป. 2553 : 5 )  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
           1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 370 คน แลวทําการสุมตัวอยางใหกระจายไปตามเขตเลือกตั้งตาง ๆ 
ตามสัดสวนโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
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           2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แกไขสํานวนและภาษา เพื่อใหไดขอคําถามที่มีความชัดเจนสมบูรณยิ่งขึ้น 
แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง กอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.7977 
ซึ่งผานเกณฑและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป 

           3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    ราชภัฎ
บุรีรัมย สงถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดไป
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในระยะเวลาที่กําหนด ไดแบบสอบถามที่สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดทั้งหมด จํานวน 
370 คน คิดเปน   รอยละ 100 

            4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

   4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 
   4.2 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย รายดาน 3 ดาน ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   4.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาโดยจัดทําตอบเขาประเด็น
เดียวกัน แลวแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมและรายดาน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D ความหมาย 
1. ดานการบริการทั่วไป 3.84 0.46 มาก 
2. ดานการวางแผนพัฒนา 3.68 0.49 มาก 
3. ดานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 3.58 0.60 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดาน มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.70)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก
ดานอยูในระดับมาก  เมื่อเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําจะไดดังนี้ คือ ดานการบริการทั่วไป (Χ = 3.84)  ดาน
การวางแผนพัฒนา(Χ = 3.68) และดานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน (Χ = 3.58)  ตามลําดับ 
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4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   ดานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยูในระดับ
ปานกลาง นอกนั้นอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําจะไดดังนี้ ดานการบริการทั่วไป ดานการ
วางแผนพัฒนา และดานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ตามลําดับ 
 2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือคือ มีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน รองลงมาคือ มีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลแกไข ปรับปรุงถนน ทางเทา และ
รางระบายน้ํา และมีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลจัดหาน้ําสะอาดหรือน้ําประปาใหเพียงพอแกความตองการ 
 3. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
   3.1 จาการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ทาโพธิ์ชัย 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริการทั่วไป  ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัยและผู
ที่เกี่ยวของตองรักษาสวนดีนี้ไว เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหรับการยอมรับในดานการบริการแก
ประชาชนโดยตองสรางความเขาใจกับชุมชน และการรักษาสภาพนี้ไว ควรมีการสงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชน
และใหความสําคัญในการเขามามีสวนรวมตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลตอง
ดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูล ขาวสาร กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ใหครบถวนทุก
ขั้นตอน ที่เปนผลดีและผลเสียตอประชาชนที่มารับบริการสาธารณะที่องคการบริหารสวนตําบลใหบริการนั้น ๆ เปนไปดวย
ความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ครอบคลุมอยางทั่วถึง และมีความเสมอภาคกันทุกคน ไมเลือกปฏิบัติ 

           3.2 จากการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย คือ ดานการติดตามตรวจสอบ พบวามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหความรู 
ความเขาใจแกประชาชนและใหความสําคัญในการเขา มามีสวนตรวจสอบ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการประชาสัมพันธ ใหความรูแกประชาชน ทําความเขาใจ บทบาท หนาที่ ความจําเปน 
และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ จากการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล คอยสอดสองดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน ใหถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย  รับฟงปญหาหรือความตองการของประชาชน 
รวมทั้งสงเสริม และสรางทัศนคติที่ดีตอประชาชน ผูรับบริการอยางเปนธรรมและสมอภาคกัน ดานการวางแผน พบวามี
คาเฉลี่ยสูงดังนั้นเพื่อเปนการรักษาสภาพนี้ไวองคการบริหารสวนตําบล ควรสงเสริมความรูความเขาใจ การใชสื่อ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดย
ผานเวทีประชาคมและชักนําเชิญชวนผานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูนํากลุมตางๆในชุมชนของตําบลเพื่อ
นําเสนอปญหาความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลททราบ ดานการบริการทั่วไป พบวามีคาเฉลี่ยสูง ดังนั้นเพื่อเปน
การในการใหบริการที่ดีควรรักษาสภาพนี้ไว  และสงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนตลอดทั้งใหความสําคัญในการ
เขามาแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูล ขาวสาร กฎระเบียบ ประกาศคําสั่งตางๆ ที่เปนผลดี และผลเสีย ตอ
ประชาชนที่มารับบริการนั้นๆ เปนไปดวยความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ครอบคลุมอยางทั่วถึง ทําใหประชาชนเกิดความ
เช่ือมั่นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
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          4. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
              4.1 การศึกษาเปรียบเทียบกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ใกลเคียง 
              4.2 การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทา
โพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย  ที่มีตอหนวยงาน เพื่อนําผลการศึกษาไปกําหนดกลยุทธในการทํางานของผูบริหาร 
และนําไปพัฒนาคนและพัฒนางานตอไป     
              4.3 ควรมีการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตอความคิดเห็นของประชาชนเพื่อที่จะเปนขอมูลใน
การกําหนดมาตรการตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 
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 บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย   กลุมตัวอยางเปนประชากร ไดแก  ขาราชการ  ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน  118  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปด  (Open - ended Form)  ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability)  เทากับ  0.7868  สถิติพ้ืนฐานที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา   ความผูกพันตอองคการ
ของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกที่ดีในดานเงินเดือนและสวัสดิการ  และดานการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมขององคการ  อยูในระดับปานกลาง  สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานความ
ภาคภูมิใจและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  รองลงมาคือ  ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  และดานที่
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  ดานเงินเดือนและสวัสดิการ   

  
คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคการ, ผูปฏิบัติงาน 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate the organization commitment of personnel in Chalermprakiat 

Hospital, Chalermprakiat District, Buriram Province in 6 aspects: policy and adminstrtion, colleague and superior 
relation, salary and welfares, organization activity participation, working environment, and pride, acceptation of 
organization goal and value. The samples were all 118 government officials,  permanent and temporary staff. The 
research instrument used for collecting the data was a 3-part questionnaire, including checklist,  5-rating scale, and open-
ended form with its reliability of  0.7868.  The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and 
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standard deviation. The findings were as follows  The organization commitment of personnel in Chalermprakiat Hospital, 
Chalermprakiat District, Buriram Province as a whole was at a high level. When considering at each aspect, it was found 
that salary and welfares, and organization activity participation were at moderate levels ;  whereas, the rest aspects were 
at high levels. The pride and acceptation of organization goal and value was reported as the highest mean score followed 
by working environment, while salary and welfares, was reported as the lowest mean score.  

 
KEYWORDS:  ORGANIZATIONAL COMMITMENT,  WORKER 

 
1.  บทนํา 

                การบริหารงานในองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่จะสามารถประสบความสําเร็จ
และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคการนั้น  ขึ้นอยูกับความพรอมของทรัพยากรตางๆ  ที่จําเปนตอการบริหาร  ซึ่งการ
บริหารงานในองคการก็ยอมจะมุงหวังในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ปจจุบันตองยอมรับ
กันวาทรัพยากรมนุษยคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  และเปนปจจัยเบื้องตนของการบริหาร  เนื่องจากองคการจะประสบ
ความสําเร็จและดํารงอยูไดดวยการทํางานของบุคลากรในองคการ  บุคลากรตองมีความผูกพัน รวมมือรวมใจ  เสียสละ  
รับผิดชอบ  และเต็มใจในการทํางานอยางเต็มที่ทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดความสําเร็จขององคการ 
ปจจุบันการบริหารงานเปนเปาหมายที่สําคัญที่จะสงผลใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  บุคลากรในองคการถือเปนทรัพยากรทางการบริหารงานที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกองคการ  หากการจัดการทาง
ทรัพยากรมนุษยไมดีหรือผิดพลาดจะทําใหองคการเจริญกาวหนาไดยาก  สาเหตุก็เนื่องมาจากบุคลากรเปนผูปฏิบัติงาน  ผล
ของงานจะออกมาดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับบุคลากรที่ทํางาน 

 การที่จะใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการไดก็ดวยความเต็มใจของบุคคลนั้นเอง  ซึ่งการที่บุคคลจะเกิดความ
เต็มใจ  ความทุมเทแรงกายแรงใจไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองความตองการของตนเองในดานตาง ๆ ทั้งใน
ดานความตองการพื้นฐาน ความปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศ  การเปนที่ยอมรับของบุคคลตาง ๆ  และเมื่อความตองการของ
คนไดรับการตอบสนองเขาก็จะมีความผูกพันตอองคการรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ  ปรารถนาที่จะมีสวนรวมใน
ความสําเร็จขององคการ องคการจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางและรักษาทรัพยากรมนุษยขององคการใหอยูในสภาพที่มี
ความสมบูรณพรอมที่จะทํางาน และการสนองตอบความตองการของคนก็เปนวิธีอันหนึ่งที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่จะทํางานดวยความกระตือรือรน  และทุมเทความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นจําเปนตองสรางภาวะที่กระตุน
หรือตอบสนองความตองการของบุคลากรและเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องคการตองมีปจจัยที่สนองตอบ
ความตองการของบุคลากรนอกจากคาจางและเงินเดือน  ซึ่งเปนผลประโยชนตอบแทนโดยตรงในการปฏิบัติงาน  
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตางๆ  ในการปฏิบัติงานก็เปนปจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการจูงใจใหบุคลากรมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  หากบุคลากรในองคการมีความผูกพันตอองคการสูง  ความพึงพอใจในงานก็จะอยูใน
ระดับสูงเชนกัน  ซึ่งความผูกพันตอองคการนี้ผูบริหารควรใหความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น (ปานทิพย  แตงเย็น. 2548: 1)   

 การบริหารงานบุคคลในปจจุบันไดหันมาใหความสนใจกับเรื่องความรูสึกนึกคิดและจิตใจของคนทํางานมากขึ้น  
โดยคาดหวังใหเกิดแรงผลักดันใหเขาเหลานั้นไดอุทิศแรงกายแรงใจใหกับงาน เพื่อใหองคการไดรับผลงานจากเขาอยาง
เต็มที่  และยังเปนการสงเสริมความสําคัญของคนในองคการใหมีสถานภาพเทาเทียมกัน  ซึ่งเทากับเปนการลดชองวาง
ระหวางอํานาจของผูบังคับบัญชาใหนอยลงดวย ดังนั้น  หากองคการสามารถทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการไดมาก
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เทาไร  ก็จะทําใหบุคลากรพรอมที่จะทุมเทความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนอยางเต็มที่  และมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ  ซึ่งจะเปนผลดีตอองคการในที่สุด  (ปภาวดี  เหลาพาณิชยเจริญ.  2553 : 2) 
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาล  จึงได
เสริมสรางองคประกอบตาง ๆ  ของความผูกพันตอองคการเพื่อใหบุคลากรพรอมที่จะทุมเทความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตนอยางเต็มที่อันเปนเปาหมายสําคัญในการบริหารงานในองคการ  ปจจุบันโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไดมี
การวิเคราะห  SWOT  แลวพบวา  ยังมีจุดออนในดานบุคลากรในองคการปฏิบัติงาน  โดยขาดความสามัคคี  บุคลากร
บางสวนขาดจิตสํานึกในการทํางาน  ขาดความรับผิดชอบและขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  ไมใหความ
รวมมือในการประสานงานในการทํางานเนื่องจากตางฝายตางมีภารกิจมากมายตามหนาที่ที่ไดรับมอบนโยบายจากผูบริหาร  
ซึ่งเปนปญหาในการปฏิบัติงานทําใหงานไมบรรลุผลสําเร็จตามความตองการเทาที่ควรได     

 ฉะนั้น  ผูวิจัยในฐานะเปนผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนที่จะนําไปกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร  และจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมจากที่มีอยูแลว  และนําเสนอผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในโรงพยาบาล  เพื่อให
ผูปฏิบัติงานเกิดความรักและผูกพันตอองคการ  มีความรูสึกเปนเจาของจะไดมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดแกโรงพยาบาลตอไป 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร  ไดแก  ขาราชการ  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน  118  คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)   มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  ซึ่งมี  5  ระดับ  และเปนแบบสอบถามปลายเปด  
(Open - ended Form)  โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด  และแนวคิดอื่นๆ  ประมวลเขาดวยกัน  และไดรับคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาในการทําการคนควาอิสระเพื่อประกอบเปนโครงสรางในการทําการคนควาอิสระ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ศึกษาเอกสาร  ทฤษฏี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงศึกษาความผูกพันตอองคการของ
ผูปฏิบัติงาน  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแบบสอบถามของการวิจัย   ศึกษาเทคนิค  และวิธีการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบสรางมาตร
วัดทัศนคติตามเทคนิคการวัดของลิเกิรต (Likert  Scale)  โดยใชหลักการวัดคารวมและประเมินลักษณะจากคาคะแนนเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (Weighting  Mean  Score)  ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย  นําเสนอราง
แบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาควบคุมการคนควาอิสระตรวจสอบ  ความถูกตองดานเนื้อหา  โครงสราง  ภาษา  และ
ความสอดคลอง  หลังจากนั้นนํามาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนํา  นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ  ทําการตรวจสอบ  
เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุม  และตรงกับสภาพปญหา  เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face  Validity)  ผูเช่ียวชาญ
ที่ทําการตรวจสอบ  นําแบบสอบถามที่ไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญทั้ง 3  ทาน  มาปรับปรุงแกไขคณะกรรมการควบคุม
การคนควาอิสระทําการตรวจสอบ  และนํามาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น   

นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช  (Try out)  กับผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  นําแบบสอบถามไปหาคาความ
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เช่ือมั่น (Reliability)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ไดคาความ
เช่ือมั่น (Reliability)  เทากับ  0.7868  ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
โดยสถิติที่สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
             ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  เพศ  อายุ  การศึกษา  เงินเดือน  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  พบวากลุม

ตัวอยางผูที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  118  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  83  คน คิดเปนรอยละ 70.34  มีชวงอายุ  
18-29  ป  จํานวน  43 คน  คิดเปนรอยละ 36.44  จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ 62.10  มี
เงินเดือนตํ่ากวา 15,000.-  บาท  จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  44.06  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  6-10  ป  จํานวน  
56  คน  คิดเปนรอยละ  47.45 

             จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานนโยบายและการบริหาร  พบวา  ความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.57)   
ผลการวิจัยเปนเชนนี้เปนเพราะนโยบายและแนวทางตางๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนระบบและมีมาตรฐานชัดเจนดี  การ
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการเสนอแนะนโยบายการบริหารงานในองคการ  
มีการรับฟงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะ  เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารงาน   

            เมื่อผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในนโยบายและการบริหารแลวยอมทําใหเกิดความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น  
ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของกัลยา เพียรแกว  (2543 : 65)  ความผูกพันตอองคการตามความรับรูของพยาบาลใน
โรงพยาบาลสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา  ดานนโยบายและการบริหาร  อยูในระดับมาก  เปนเพราะ
นโยบายตางๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนระบบมีมาตรฐานชัดเจนดี  เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการเสนอแนะ
นโยบายการบริหารงาน 

             จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  พบวา  ความผูกพัน
ตอองคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =3.59)  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและ
รับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน สามารถเขาพบผูบังคับบัญชาไดทันทีโดยไมตองนัดหมายลวงหนา  และรวมสังสรรคกับ
ผูใตบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ  ผลการวิจัยไมสอดคลองกับผลการวิจัยของมศารัศม  วีระยุทธศิลป  (2553 : 91)  ไดศึกษา
ความผูกพันตอองคกรของผูปฏิบัติงานในเทศบาลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย พบวา ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  อยูในระดับปานกลาง  เปนเพราะถึงแมผูบังคับบัญชาจะสามารถสรางความรวมมือใน
การปฏิบัติและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น  แตผูปฏิบัติงานบางสวนยังมีการแกงแยงชิงดีกันและมักสรางปญหา
ระหวางเพื่อนรวมงาน 

             จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานเงินเดือนและสวัสดิการ พบวา  ความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  =3.32)  
ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะการจัดสวัสดิการตางๆ  และคาตอบแทนอื่นที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน  เชน  เบี้ยเลี้ยง  โบนัส  คา
เชาบาน  คารักษาพยาบาลที่ผูปฏิบัติไดรับจากองคการเปนแรงจูงใจประการหนึ่งที่สําคัญถาหากผลตอบแทนเปนที่พอใจก็
สามารถทําใหผูปฏิบัติเกิดความผูกพันตอองคการ  ผลการวิจัยสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอร (Herzberg. 1959 
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: 71-79)  ไดกลาววา  เงินเดือน  หรือผลตอบแทนจากการทํางานของบุคคลในหนวยงานโอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งเลื่อน
ตําแหนง  การไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพและสวัสดิการตางๆ ที่ไดรับจากหนวยงานเปนแรงจูงใจทําใหบุคคล
ตองการทํางานรวมกับองคการ 

             จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขององคการ  พบวา  ความผูกพันตอ
องคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย   โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง  ( X  =3.33)  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เปนเพราะ  ผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดรวมกิจกรรมนอกเวลางาน  และกิจกรรม
อื่น ๆ  รวมกัน  ทําใหผูปฏิบัติเกิดความผูกพัน  ความสามัคคี  ผลการวิจัยไมสอดคลองกับผลการวิจัยของนันทนา  ผองเภสัช  
(2544 : 54)  ไดศึกษาความผูกพันตอองคการ : ศึกษากรณีขาราชการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  พบวา  ดานการมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมขององคการ อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากขาราชการสวนใหญตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบและ
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

             จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  พบวา ความผูกพันตอองคการของ

ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  
=3.67)  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะสถานที่ทํางานมีเครื่องมือ  และอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  การ
เดินทางไปปฏิบัติงานมีความสะดวกสบาย  และปลอดภัย  สภาพแวดลอม  บรรยากาศในการปฏิบัติงาน  เชน  อุณหภูมิ  
แสงสวาง  เสียง  และการถายเทอากาศมีความเหมาะสม ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ  รําเพยพล  
(2548 : 62)  ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  พบวา  ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน อยูในระดับมาก 

             จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานความภาคภูมิใจและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  พบวา  
ความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =3.72)  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเปนองคการที่นาทํางาน  และ
เกิดความหวงแหนพยายามปกปองรักษาชื่อเสียงและผลประโยชนขององคการอยางเต็มที่  มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานในองคการนี้  มีความยอมรับงานทุกอยางที่ไดรับ  และเต็มใจมุงมั่นที่จะทํางานตอไปใหเสร็จถึงแมวาจะเลยเวลา
เลิกงานไปแลว  ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของศศิธร โตพัฒนกุล  (2547 : 50)  ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรกับ
การมีสวนรวมในการพัฒนางานการพยาบาลของโรงพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลพระบรมสมเด็จราชเทวี  ณ ศรีราชา  
พบวา  ดานความภาคภูมิใจและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ อยูในระดับมาก   

             ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรสนับสนุนในการศึกษาตอ  หรือฝกอบรมใน
ดานตางๆ  ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  ไมมีนโยบายในการสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาตอ  จึงทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจวาทางองคการไมสนับสนุนในการศึกษาตอ  ดังนั้นคณะผูบริหาร
สูงสุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย    ควรมีการสงเสริมและเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานมีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  เชน  ใหทุนตางๆ  ดานการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น  สงเสริมการอบรมสัมมนา  
การประชุมที่เพิ่มความรูความสามารถในการทํางานใหทั่วถึงทุกระดับ  เพื่อใหมีการพัฒนาตนเองและความกาวหนาใน
อาชีพ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอารีย  ใจหนักแนน  (2547 : 59)  ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร
โรงพยาบาลศรีธัญญา  จังหวัดปทุมธานี  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรสนับสนุนใน
การศึกษาตอ  หรือฝกอบรมในดานตาง ๆ   
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสังกัด  
องคการบริหารสวนตําบลหนิโคน  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

MORALE IN OPERATION OF THE PERSONNEL OF  HINKHON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION IN LAMPLAIMAT DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 

 
สุนันทา แฉลมไธสง1 รศ.ประชัน คะเนวัน2  และ ดร.คําภีรภาพ อินทะนู3 
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--------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  ใน 6 ดานคือ ความเพียงพอของรายได โอกาสกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความเหมาะสมดานความรูและความสามารถใน
ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ และความพอใจในการทํางาน กลุมตัวอยาง คือ ประชากร ไดแก หัวหนาสวนการงาน พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ ไดแก คําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ(Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปด (Open - ended Form) 
มีคาความเชื่อมั่น 0.9314 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบวา 

 1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ อยูในระดับปานกลางสวนดานอื่นๆ อยูในระดับมาก สวนใหญมีขวัญและกําลังใจอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานความเหมาะสมดานความรูและความสามารถในตําแหนงงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ ดานความ สัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ เมื่อพิจารณาในดานความแตกตางของ
ความรูสึกเปนรายดาน ปรากฏวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในความรูสึกที่ดีที่มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
รองลงมาคือ ความรูสึกพึงพอใจดานความเพียงพอของรายได  

 2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ควรสนับสนุนใหความกาวหนาแกผูปฏิบัติงานใน
สายงานตามตําแหนงนั้นๆ อยางเต็มที่ รองลงมา คือ ควรพิจารณาขั้นดวยความเปนธรรมและโปรงใส และควรสนับสนุนให
บุคลากรไดรับทุนการศึกษาตอจนครบทุกคน ตามลําดับ  

 
คําสําคัญ :  ขวัญและกําลังใจ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร, องคการบริหารสวนตําบลหินโคน 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the morale at work of personnel under Hinkhon Subdistrict 
Administrative Organization in Lamplaimat District, Buriram Province in 6 aspects: income sufficiency, position 
advancement change, superior relation, colleague relation, knowledge and ability appropriateness in position operation, 
and working satisfaction. The samples were 31people including heads of departments, staff, permanent staff, contract 
staff, and general staff. The research instrument used for collecting the data was a 3-part questionnaire including 
checklist, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at 0.9314.  The statistics used for analyzing the collected 
data were percentage, mean, and standard deviation.  The findings were as follows: 

1.  The morale at work of personnel of Hinkhon Subdistrict Administrative Organization in Lamplaimat 
District, Buriram Province as a whole was at high levels. When considering at each aspect, it was found that the position 
advancement change was at moderate level whereas the rest aspects were at high levels. The knowledge and ability 
appropriateness in position operation was reported as the highest mean scores, followed by superior relation whereas the 
position advancement change was reported as the lowest mean scores. When considering at feeling differences of income, 
it was revealed that their good feeling was different towards the position advancement change, followed by they feelingly 
satisfied with income sufficiency.        

2. The additional opinions and suggestions with the highest percentages were that the superiors should support 
the advancement of staff who saerified to work in various jobs competently, followed by the salary rate should be 
increased fairly and transparently, and the personnel should support the gained scholarship for further higher education.         

 
KEYWORDS :   MORALE, OPERATION, PERSONNEL, HINKHON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE  

             ORGANIZATION 
 

1. บทนํา 
การบริหารงานในองคกรภาครัฐและเอกชนนั้น  ผูบริหารตองบริหารงานหรือบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหงาน

หรือองคกรประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคกรนั้น ๆ  ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่เปน
ปจจัยเบื้องตนตอการบริหารงาน   การบริหารงานสงผลใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูบริหารตองคํานึงถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรอยูเสมอ  เนื่องจากองคกรจะ
ประสบความสําเร็จและดํารงอยูไดดวยการทํางานของบุคลากรในองคกร  ความผูกพัน ความรวมมือรวมใจ  ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ และความเต็มใจในการทํางานนั้นจะทําใหผลของงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอองคกร 

ในการทํางานนั้น ประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลของงานมีความสัมพันธอยางสูงกับขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกระดับควรไดตระหนัก
และใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะถาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดีหรือมากจะทําใหบุคลากรมีความรูสึกที่ดี
ตอองคกรตอผูบังคับ บัญชา และตอเพื่อนรวมงาน รูสึกที่จะเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม รวมแรงรวมใจกันทํางาน และ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางกลับกันถาบุคลากรในองคกรอยูในสภาพมีขวัญและกําลังใจใน
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การทํางานไมดีหรือนอย จะทําใหบุคลากรกําลังเสียขวัญ  มีความรูสึกระแวงไมเช่ือถือกันและกันในหมูเพื่อนรวมงาน การ
ละทิ้งงานก็จะเกิดขึ้น ภารกิจขององคกรนั้นยอมไมบรรลุผลและจะดับสูญไปในที่สุด  ดังนั้น การศึกษาขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของบุคลากรวาอยูในระดับใด จึงเปนเรื่องจําเปนขององคกรเพื่อจะนําผลการศึกษามาพิจารณาและสนับสนุนให
กําลังใจเพื่อสงเสริมใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดีจะสงผลใหปฏิบัติงานไดดี เพราะมีกําลังใจทํางานมุงมั่นจนงานสําเร็จ ขวัญ
และกําลังใจของบุคลากรจงึถือวาเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดขององคกรจึงตองสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหดีหรือสูงอยู
เสมอ (วิสา โรจนรุงสัตย. 2545 : 1 - 2) 

องคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยงานที่จะตองยึดถือและปฏิบัติ
ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีหลักการและสาระสําคัญหลัก ในบางเรื่องสงผล
ใหการปฏิบัติงานจริงขาคความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลเทาที่ควร ดังนั้น ในการดําเนินการจึงเกิดปญหา อุปสรรค 
และความลาชาอยูบาง นอกจากนี้ ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหินโคนก็ประสบปญหาขาดความ
คลองตัว เนื่องจากเปนหนวยงานที่จัดตั้งใหม และมีขอจํากัดทางดานงบประมาณ ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวกับดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกรหรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งองคการบรหิารสวนตําบลจึงควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหินโคน เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการวางแผนดานบุคลากรในหนวยงานใหเกิดการพัฒนา
หนวยงานตลอดจนการปรับปรุงเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหมีขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน อันจะสงผลใหการ
บริหารงานขององคกรประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
จํานวน  31 คน โดยกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากร ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสวนการงาน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวย ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในหนวยงานที่สังกัด ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพในการปฏิบัติงาน รายได โดยมีลักษณะเปนคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ใน 6 ดาน ไดแก ความเพียงพอของรายได โอกาสกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ความเหมาะสมดานความรูและ
ความสามารถในตําแหนงงานที่ปฏิบัติ และความพอใจในการทํางาน มีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) แบงระดับเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open - ended Form) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ในการสรางแบบสอบถามงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
- ศึกษาเอกสาร และรายงานการวิจัย เปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวของกับขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถาม 
- นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา โครงสราง

และภาษา เพื่อใหไดขอคําถามที่ครอบคลุม 
- ปรับปรุง แกไขแบบสอบถาม ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ 
- นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ มาปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอประธานคณะกรรมการ

ควบคุมการคนควาอิสระพิจารณาอีกครั้ง เพื่อที่จะไดแบบสอบถามที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
- นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองฝาย อําเภอหนอง

หงส จังหวัดบุรีรัมย ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
- นําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach. 1971 : 160) ; อางถึงใน จักรภพ ไทยมณี. 2549 : 90) ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.9314 ซึ่งผานเกณฑและนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
- ศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหารอยละ 

(Percentage) 
- ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลาย

มาศ จังหวัดบุรีรัมย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัด

คําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่ 
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 สรุป  จากการวิจัยเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินโคน 

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ  

จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ อยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ  อยูในระดับมาก สวนใหญมีขวัญและกําลังใจอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ  ดานความเหมาะสมดานความรูและความสามารถในงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ  ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ เมื่อพิจารณาในดานความแตกตางของ
ความรูสึกเปนรายดาน ปรากฏวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในความรูสึกที่ดีที่มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
รองลงมาคือ ความรูสึกพึงพอใจดานความเพียงพอของรายได  
 2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ควรสนับสนุนใหความกาวหนาแกผูปฏิบัติงานใน
สายงานตามตําแหนงนั้นๆ อยางเต็มที่ รองลงมา คือ ควรพิจารณาขั้นดวยความเปนธรรมและโปรงใส และควรสนับสนุนให
บุคลากรไดรับทุนการศึกษาตอจนครบทุกคนตามลําดับ   
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การอภิปรายผล 
  จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอ                 

ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง 6 ดาน ทําใหทราบถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหินโคน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อหาเปนแนวทางในการวางแผนดานบุคลากรในหนวยงาน
ใหเกิดการพัฒนาตลอดจนการปรับปรุงเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหมีขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยพบประเด็นที่
นาสนใจ และนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะ
เปนเพราะวามีองคประกอบที่สําคัญที่เปนเครื่องบงช้ีวาบุคลากรมีความสุขกับการทํางาน และมีความพึงพอใจในหนาที่การ
งานที่ปฏิบัติอยู ซึ่งบุคลากรมีความถนัดในงานที่ตนเองปฏิบัติ ทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดใช
ความรูและ ความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน ถาไดทํางานที่ตนพอใจยอมไดผลงานดีกวางานที่
ตนไมพอใจ ฉะนั้น ในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงตองหาแนวทางในการเสริมสรางให
ผูปฏิบัติงานพอใจในการปฏิบัติงาน มีความรักงานและกระตือรือรนในการทํางาน จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤตกร ชลวิสุทธิ์ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูการบิน โรงเรียนการบิน 
กองทัพอากาศ และความสัมพันธที่เปนขอมูลลักษณะสวนบุคคล เพื่อใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา ขวัญและกําลังใจของครูการบิน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ในดาน
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ดานความ
มั่นคงตอการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธกับองคการและสังคม อยูในระดับสูง  

 2. เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
     2.1 จากผลการวิจัยดานความเพียงพอของรายได พบวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะวา องคการบริหารสวนตําบลมีการจางงานตามคุณวุฒิ หัวหนาสวนการงาน พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ 2 ครั้ง และพนักงานจางตามภารกิจ ไดรับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนปละ 1 ครั้ง รวมถึงทุกคนจะไดรับเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษทุกสิ้นปงบประมาณ ทําให
บุคลากรพอใจกับเงินรายไดที่ไดรับทุกเดือนและเพิ่มขึ้นทุกป บุคลากรจึงมีรายไดที่เพียงพอตอการใชจายและยังไดรับ
สวัสดิการอื่น ๆ ชวยใหรายไดเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ คทายุทธ วิ
รุณพันธุ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยดานความเพียงพอของรายได สงผลตอขวัญและกําลังใจอยูในระดับสูง 

  2.2 จากผลการวิจัย ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ พบวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร          
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา หัวหนาสวนการงาน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ใหความสําคัญกับการเรียน เพื่อนํามาพัฒนางานในองคการในดานตางๆ อีกทั้งบุคลากรใน
หนวยงานยังมีความพอใจในระบบการพัฒนาบุคลากรดานการเพิ่มพูนความรูความสามารถสวนบุคคล สวนเรื่อง
ความกาวหนาในสายงานที่ปฏิบัติ การแสดงผลงานของตนเองอยูในระดับปานกลาง และมีความเชื่อวาตนไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรมอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีความตองการ
ของแมคคลีแลน (McClelland. 1940 : 7 อางถึงใน  วิจิตร อาวะกุล. 2536 : 51) ไดกลาววา ความตองการมีโอกาสกาวหนา 
เปนสิ่งที่ผลักดันใหมนุษยตอสูดิ้นรนทําในทุกสิ่งทุกอยางเพื่อสนองความตองการของตนเอง โดยความรุนแรงนั้นขึ้นอยูกับ
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ความตองการและความสามารถของแตละคนซึ่งมีไมเทากัน 
  2.3 จากผลการวิจัย ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู          

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา สถานภาพระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชานั้น  จะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดขวัญ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ควรจะเปนความสัมพันธที่ต้ังอยูบนพื้นฐานแหงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันใหสมัครใจ เชน เปด
โอกาสใหมีการปรึกษาหารือกัน ใหความคุมครองเมตตา และใหอิสระ ในการทํางานอยางเต็มที่ จากผลการวิจัยดังกลาว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทองสุข  เปงไชยโม (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับสูง 

  2.4 จากผลการวิจัย ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะวา เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในกรณีที่ไดรับความเดือดรอน การใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี การใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน จากผลการวิจัย
ดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ ตะวัน ศิลปประกอบ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
พบวา มีขวัญและกําลังใจในดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูง 

  2.5 จากผลการวิจัย ดานความเหมาะสมดานความรูและความสามารถในตําแหนงงานที่ปฏิบัติ พบวาขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา องคการบริหารสวนตําบลหินโคน ไดจาง
คนตามคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ตรงกับความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดใชความรูและความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี 
คงเจริญ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของนายตํารวจที่ทําหนาที่เปนอาจารยในโรงเรียนตํารวจภูธรและ
โรงเรียนตํารวจนครบาล พบวา นายตํารวจที่ทําหนาที่อาจารย  ในโรงเรียนตํารวจภูธรและโรงเรียนตํารวจนครบาล มีขวัญ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ มีโอกาสในการใชความรูความสามารถในตําแหนงงาน
ที่ปฏิบัติ แตความเหมาะสมกับตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายนั้นยังตองอาศัยประสบการณในการทํางานเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางานเพิ่มขึ้นดวย  

  2.6 จากผลการวิจัย ดานความพอใจในการทํางาน พบวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา การปฏิบัติงานทําใหบุคลากรมีความสุขและพอใจกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน ไดใช
ความคิดริเริ่มและความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ อีกทั้งงานที่ทํายังมีความทาทาย ทั้งนี้เพราะองคการบริหารสวน
ตําบลหินโคน มีการจางคนตามปริมาณงาน ตามความถนัดและความสามารถในการทํางานสวนบุคคลที่มีอยู หากมีสวน 
ประกอบอยางอื่นดวยที่มีผลอยางสําคัญตอประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะความเขาใจอันดีระหวางผูรวมงานดวยกัน
ความรูสึกที่ดีตอกัน การดําเนินงานของฝายบริหารถูกตองและยุติธรรม และความเห็นวานโยบายขององคกรเหมาะสม สิ่ง
เหลานี้จะทําใหการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรเปนไปในทางรวมมือรวมใจกับฝายบริหารมากขึ้น จากผลการวิจัยดังกลาว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศลิษา แหยมมั่น (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและปญหาที่มีผล
ตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดพิษณุโลก ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล 
จังหวัดพิษณุโลก ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ควรสนับสนุนใหความกาวหนาแกผูปฏิบัติงานใน
สายงานตามตําแหนงงานนั้นอยางเต็มที่ ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะวา บุคลากรมีความตองการจะเปลี่ยนสายงานที่ปฏิบัติใหสูงขึ้น
จากเดิมเพื่อความกาวหนาของสายงาน แตยังขาดโอกาสทางดานความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน จากผลการวิจัยดังกลาว 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ คทายุทธ วิรุณพันธุ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย พบวา พนักงานตองการใหผูบริหารสนับสนุนดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการดูงานเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ นอกจากนั้น พนักงานยังมีความรูสึกวางานหรือ
ตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติอยูนั้นขาดความกาวหนา ควรมีการวางแผนการฝกอบรมใหสนองตอบความตองการของพนักงาน
และสนับสนุนการศึกษาดูงานใหกับพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหเพิ่มขึ้นได  
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THE QUALITY OF LIFE OF THE RUBBER AGRICULTURISTS IN THE ECONOMIC RECESSION :   
A CASE STUDY OF SURAT THANI AND NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE 
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--------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้  เปนการศึกษาเชิงสํารวจและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิต  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต  และเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัด
สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเชิงสํารวจ เปนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานี
และนครศรีธรรมราช  จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู สวนการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 12 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูอาวุโสในหมูบาน และ
เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหในเชิงพรรณนา เพื่อประกอบการอธิบาย 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยสูงสุดในระดับดีมาก ในดานชีวิตการทํางาน มีคาเฉลี่ย 
4.04  รองลงมา คือดานชีวิตครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 3.96  ดานชีวิตในชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.74  กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิต
เฉลี่ยในระดับปานกลาง ในดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ย 3.47 รองลงมา คือดานสุขภาพอนามัย มีคาเฉลี่ย 3.37 
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย  สภาพแวดลอมในการทํางาน  การมีอาชีพเสริม  รายได  
ฐานะทางเศรษฐกิจ  และความถี่ในการรับรูขาวสาร   

 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, เกษตรกรชาวสวนยาง  

 
ABSTRACT 

 
This research is the survey research with the structured interview. This research is conducted in order to study 

the quality of life level and factors that affected to the quality of life. In addition, it aims to find ways to develop the 
rubber agriculturists’ quality of life in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces. In the explored study, a group of 
rubber agriculturists, amount 400 samples, in the areas of Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces was used as 
the sample group. The data are analyzed by using frequency, percentage, means, standard deviation, comparison of the 
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means (T-Test), analysis of  Varaince (ANOVA) and comparison of the pair in data analysis. In the part of structured 
interview, it is used to interview the important informants in the areas of 2 provinces, 12 persons in total, including to the 
local or community leader, the people or elderly ones who have been given the respect by villagers, and the rubber 
agriculturists. The researcher brought the given information from the interview for descriptive analysis for explanation. 

The results showed that sample group has the quality of life in high level. In working life, it was at average 
4.04, the second one was household life at average 3.96 and community life average at 3.74, the sample group in the 
medium level of the quality of life was the economic stabilization at average 3.47, and the second one was healthcare at 
average 3.37. Factors that correlated with a quality of life of rubber agriculturists in Surat Thani and Nakhon Si 
Thammarat provinces were as gender, age, education, families, residences, working environment, supplementary 
occupations, income, economic status and frequency of information awareness. 

 
KEYWORDS : THE QUALITY OF LIFE, THE RUBBER AGRICULTURISTS 

 
1. บทนํา 

ในการพัฒนาประเทศ เปาหมายสูงสุดคือ การที่ทําใหคนในสังคมมีชีวิตที่ดี มีความเปนอยูที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  นั่นคือการทําใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน
ที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจําตองเสริมสรางโครงสราง
ของระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคน  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนการพัฒนาประเทศที่ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปน
เครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการ
แบบองครวม  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  สงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก เนื่องมาจากการ
ดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคน
สวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด  สําหรับในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มี คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และใหความสําคัญตอ
การรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ รวมทั้งการสรางเครือขายการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ  และการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง  แนวทางในการพัฒนา
ประเทศประการหนึ่งตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุข
ภาวะที่ดี อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพ
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน คือ ใหคน
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ไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน 
และสังคมไทย  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) กลาวไดวา คุณภาพชีวิตของ
ประชากรนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งตอการสรางความเจริญกาวหนาใหกับสังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ ไมวาจะ
เปนการพัฒนาในดานใดก็ตาม  เพราะมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ   

เกษตรกรชาวสวนยาง เปนประชากรอีกกลุมหนึ่งที่ยังตองเผชิญกับปญหาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะดาน
รายได เนื่องจากผลผลิตจากการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับราคาผลผลิตที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สงผลใหรายไดของเกษตรกรไมแนนอน กระทบตอความเปนอยูดานตาง ๆ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปญหา
คุณภาพชวิีตเพื่อใหทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบ
อาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาเกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตอยางไร ซึ่งการ
วัดคุณภาพชีวิตนั้น พบวามีจํานวนดานการวัดอยูหลายดานดวยกัน การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาเกณฑการวัดคุณภาพชีวิต
ทั้งจากเกณฑความจําเปนพื้นฐาน  และงานวิจัยตาง ๆ มาสังเคราะหเพื่อใหไดเกณฑการวัดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสําหรับ
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช  
เนื่องจากสองจังหวัดดังกลาว มีพ้ืนที่การปลูกยางและเปนแหลงผลิตยางพารามากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของพื้นที่ที่มีการ
ปลูกยางทั่วประเทศ โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนที่การปลูกยาง 1,830,161ไร  และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่การ
ปลูกยาง 1,400,808 ไร  (สถาบันวิจัยยาง, 2552)   

 
2. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน ดังนี้  
1.  การวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง  (Survey Research) ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ 

หัวหนาครอบครัวที่เปนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช (ถาหากหัวหนาครอบครัว
ไมอยูขณะไปเก็บขอมูล จะสอบถามคูสมรส หรือบุตรที่มีอายุ 18 ปบริบูรณแทน) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรใน
การคํานวณของ Taro Yamane  (Taro Yamane, 1970 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540 : 71)  ทําใหไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานการอาชีพ ตอนที่ 3 เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยคุณภาพชีวิต 5 ดาน ไดแก ดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตการทํางาน ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดานสุขภาพอนามัย  
และดานชีวิตในชุมชน  และตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่จะ
นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จ ผูวิจัยไดทําการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนํา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเจาหนาที่สวนวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและแผน สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อให
แบบสอบถามที่สรางขึ้น ตรงกับเนื้อหาที่ตองการวัด แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และหาคา
ความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว ไปทดสอบ (Pre-test) กับเกษตรกรชาวสวน
ยางในจังหวัดชุมพร จํานวน 30 คน หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจใหคะแนน วิเคราะหหาคุณภาพของ
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เครื่องมือ โดยการหาคาอํานาจจําแนก ใชวิธี Item Total Correlation (r) และวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alfa Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค แลวจึงปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 การรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชวิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม โดยใหผูตอบกรอกคําตอบเอง หรือสัมภาษณตาม
แบบสอบถาม (ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูตอบ) 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดวยการหาความถี่ (Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (T-Test) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance) และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe  

เกณฑการใหคะแนน  สําหรับขอที่เปน Likert Scale ซึ่งประกอบดวยขอคําถามในเชิงบวกและเชิงลบ มีเกณฑการ
ใหคะแนน 2 ทาง คือ ขอคําถามเชิงบวก คะแนน 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=นอย, และ 1=นอยที่สุด สวนขอ
คําถามเชิงลบ คะแนน 1=มากที่สุด, 2=นอย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, และ 5=มากที่สุด 

การแปลผลตามเกณฑ ผูวิจัยนําคะแนนไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑของระดับที่ต้ังไว  และแปลผลตามเกณฑการแปลความหมาย  โดยคาเฉลี่ย 4.51-5.00=มากที่สุด, 3.51-4.50=มาก, 
2.51-3.50=ปานกลาง, 1.51-2.50=นอย, และ 1.00-1.50=นอยที่สุด (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 101) 

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยผูวิจัยจะสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญในพื้นที่ ทั้งสองจังหวัด รวม 12 คน  ซึ่งผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบไปดวย ผูนําทองถิ่นหรือชุมชน 
ผูที่ชาวบานใหความเคารพนับถือในหมูบานหรือผูอาวุโสในหมูบาน และเกษตรกรชาวสวนยาง  ทั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลใน
เชิงปริมาณ เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะห ทําใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐาน ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิต และระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง  และนําผลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  มาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Description 
Analysis) เพื่อประกอบการอภิปรายผล และเพื่อความชัดเจนของขอมูล 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 

1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 71.0 มีอายุระหวาง 41-50 ป 
รอยละ 34.0 จบการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 43.0 มีสถานภาพสมรส รอยละ 85.5 มีลักษณะครอบครัว
เปนครอบครัวเดี่ยว คือ อาศัยเฉพาะพอ แม ลูก รอยละ 86.5 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4-5 คน รอยละ 53.5  มีที่
อยูอาศัยเปนของตัวเอง รอยละ 88.8 และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช รอยละ 90.3 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการประกอบอาชีพ พบวา ลักษณะสวนยางที่เปดกรีดของกลุมตัวอยาง เปนของตัวเอง   
รอยละ 84.5 มีแรงงานในบานที่ชวยประกอบอาชีพการทําสวนยางประมาณ 1-2 คน รอยละ 80.0 มีพ้ืนที่การทําสวนยางที่
เปดกรีดแลว จํานวน 11-20 ไร รอยละ 36.0 และไดรับการสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.)   
รอยละ 53.4 

กลุมตัวอยางสวนใหญขายผลผลิตในลักษณะของแผนยาง รอยละ 68.9 มีความพึงพอใจในราคาผลผลิตในระดับ
ปานกลาง รอยละ 49.4 ไมไดประกอบอาชีพเสริมอื่น รอยละ 69.5 มีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท รอยละ 
24.5 มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับพอกิน รอยละ 84.5 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสัมพันธกับเพื่อนบานในระดับดี มากที่สุด รอยละ 58.5 มีชองทางการรับขอมูล
ขาวสารจากโทรทัศน รอยละ 98.7 และมีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเกษตรทุกวัน รอยละ 57.0 
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3.  ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรชาวสวนยาง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับดีมาก 
ในดานชีวิตการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือดานชีวิตครอบครัว มีคาเฉลี่ย 3.96 ดานชีวิตในชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.74 
และกลุมตัวอยางมีระดบัคุณภาพชีวิตเฉลี่ยในระดับปานกลาง ในดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 3.47 รองลงมา คือ
ดานสุขภาพอนามัย มีคาเฉลี่ย  3.37  

 4.  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 4.1  เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน และดานชีวิตในชุมชน พบวา ชายมีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตการทํางานและดานชีวิตในชุมชนดีกวาหญิง ทั้งนี้เปนเพราะการประกอบอาชีพการทําสวนยาง ถือเปนอาชีพที่ใช
แรงกายเปนสวนใหญ ซึ่งเพศชายจะมีรางกายที่แข็งแรงกวา ประกอบกับการกรีดยางจะตองกรีดในเวลากลางคืนจึงเหมาะ
กับผูชายมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธาริณี  ทัศนนารา (2547) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยางไทยปกษใต 
จํากัด สาขายะลา พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ   

 4.2  อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน พบวา ผูที่มีอายุอยูในกลุมอายุ 41-50 ป มีคุณภาพ
ชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาผูที่มีอายุอยูในกลุม 31-40 ป ทั้งนี้เปนเพราะผูที่อยูในกลุมอายุ 41-50 ป ถือเปนวัยที่ผานการ
ทํางานมามากพอสมควร และสวนใหญจะมีครอบครัวและมีลูกที่โตแลว  ประกอบกับการอยูในหมูบานมานาน จึงสามารถ
ไปมาหาสูกับเพื่อนบานและไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนสม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล 
และคณะ (2541) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พบวา คนที่มีอายุมากกวามีคุณภาพชีวิตที่
ดีกวาคนที่มีอายุนอยกวา 

 4.3  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะ
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดีกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ทั้งนี้เพราะหากใครมีการศึกษาในระดับที่สูงกวายอมมีความรู
หรือมีแนวทางที่จะประกอบอาชีพไดดีกวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา  ถึงแมการประกอบอาชีพการทําสวนยางจะเปน
อาชีพที่ใชแรงกายเปนสวนใหญ แตผูที่กรีดยางก็ตองมีความรูในการดูแลสวนยางหรือแมแตการขายผลผลิต บางครั้งจะตอง
ดูความเหมาะสมของชวงเวลาที่จะขายผลผลิตเพื่อใหไดราคาสูง เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรนอย  สิงหชางชัย  
(2539) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
แรงงานยายถิ่นเมื่ออยูถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ินปจจุบัน พบวา  แรงงานยายถิ่นยิ่งมีการศึกษาสูงยิ่งมีคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ พบวา คนที่มีการศึกษาระดับสูงกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา   

 4.4  ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พบวา ผูที่อาศัยอยูใน
ครอบครัวเดี่ยว จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูที่อาศัยอยูในครอบครัวขยาย (และครอบครัวซอน) 
ทั้งนี้เพราะครอบครัวเดี่ยวจะมีสมาชิกเฉพาะ พอ แม  และลูกเทานั้น ซึ่งครอบครัวเดี่ยวจะมีคาใชจายนอยกวาครอบครัว
ขยาย (และครอบครัวซอน) และครอบครัวเดี่ยวซึ่งมีสมาชิกนอยกวาสามารถควบคุมคาใชจายไดดีกวาครอบครัวขยาย (และ
ครอบครัวซอน) ซึ่งมีสมาชิกมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสินี  พงศชินฤทธิ์ (2540) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สองฝงคลองแสนแสบ พบวา ผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนขนาดเล็กมีระดับคุณภาพชีวิตสูง 

 4.5  ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน พบวา ผูที่มีบานเปนของตนเองมี
คุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาผูที่อาศัยบานของผูอื่น ทั้งนี้เปนเพราะผูที่มีบานของตนเองจะมีความสุขใจมากกวาการอาศัย
อยูกับญาติ หรือบานเชา เพราะยอมสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนของตนเองไดมากกวา  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  พบวา  การมีบานหรือที่ดิน
เปนของตนเองมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4.6  สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตทุกดาน ไดแก  ดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิต
การทํางาน ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และดานชีวิตในชุมชน ทั้งนี้เพราะการอยูในสภาพแวดลอม
การทํางานที่ดียอมสงผลใหสามารถทํางานไดดี มีรายไดมาเลี้ยงครอบครัวไดมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ธาริณี ทัศนนารา 
(2547) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขายะลา พบวา สภาพแวดลอมในที่ทํางานมีผลตอ
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยและดานการทํางาน 

 4.7  การมีอาชีพเสริมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน พบวา ผูที่มีอาชีพเสริมมีคุณภาพ
ชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูที่ประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว สอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณที่พบวา 
หากครอบครัวใดประกอบอาชีพอื่นนอกจากการประกอบอาชีพการทําสวนยาง ยอมทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความสุขใจมากขึ้น 
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทุมพร จามรมาน (2528) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของคน
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มีอาชีพรองทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

 4.8  รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พบวา  ผูที่มีรายได 15,001-20,000 
บาท จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  เนื่องจากการมีรายไดที่มากกวา
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหสามารถใชชีวิตไดสะดวกสบายมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรนอย  สิงหชางชัย (2539) ที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่น
เมื่ออยูถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ินปจจุบัน พบวา รายไดเปนปจจัยที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น   

 รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย พบวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท จะมีคุณภาพ
ชีวิตดานสุขภาพอนามัยดีกวาผูที่มีรายได 15,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท ทั้งนี้เปนเพราะ
ผูที่ประกอบอาชีพสวนยางซึ่งกรีดยางจํานวนนอยกวา (รายไดนอย) จะมีเวลาดูแลตัวเองมากกวาผูที่ตองกรีดยางจํานวน
มากกวา (รายไดมาก) 

 4.9  ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน และดานความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พบวา ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเหลือกินจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน และดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ดีกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน  และผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจพอกินจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน และดาน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยพอ  ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณที่พบวา บางครอบครัวมี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะทําอะไรก็คลองตัวทุกอยาง 

 4.10  ความถี่ในการรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ดานความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และดานชีวิตในชุมชน พบวา ผูที่มีการรับรูขาวสารทุกวันจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ดานความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และดานชีวิตในชุมชน ดีกวาผูที่การรับรูขาวสารสัปดาหละ 1-2 วัน  ทั้งนี้หากมีการรับรูขาวสารบอยครั้งกวา
ยอมทําใหรับทราบขอมูลตาง ๆ ไดมากกวา โดยเฉพาะขาวสารดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพการทํา
สวนยาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชวาลย  ผองพักตร (2548) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู
ขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูขาวสารดานเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองมีผลตอ
คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยผูที่มีการติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนประจํา มีคุณภาพ
ชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูที่มีการติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนบางครั้งบางคราว 
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5.  ขอเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยางที่คิดวาจะนํามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จําแนกตามความถี่ของ
ความคิดเห็น เรียงจากมากไปหานอย พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามตองการใหราคาผลผลิตสูง (2) ตองการใหราคาผลผลิต
เหมาะสมกับราคาปุยที่ปรับขึ้นในแตละชวง (3) ตองการใหราคาปุยถูกลงตามราคาผลผลิต  (4) มีความเห็นวาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรที่ดีขึ้นกับการมีรายไดสูง (5) ตองการใหมีตลาดรับซื้อผลผลิตของหนวยงานภาครัฐในชุมชน (6) อยากให
หนวยงานของรัฐสนับสนุนทางวิชาการและตนทุนการเพาะปลูก เชน ตนกลายาง เปนตน (7) เกษตรกรควรใชปุยอินทรีย
ผสมกับการใชปุยเคมีเพื่อลดตนทุนในการผลิต (8) เกษตรกรควรแบงพื้นที่ดินสวนหนึ่งไวสําหรับปลูกพืชผักสวนครัวไว
รับประทานภายในครัวเรือนเพื่อลดคาใชจาย (9) ตองการใหรัฐบาลควบคุมราคายางเมื่อผลผลิตราคายางตกต่ํา (10) ตองการ
ใหภาครัฐจัดวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรในชุมชน และ (11) เกษตรกรเองควรเอาใจใสสวนยางตั้งแตเริ่มการเพาะปลูก
เพื่อจะไดผลผลิตยางที่มีคุณภาพ 

 6.  โดยสรุป เกษตรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราชสวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตอยูใน
ระดับดีมาก ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ลักษณะครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย 
สภาพแวดลอมในการทํางาน  การมีอาชีพเสริม รายได ฐานะทางเศรษฐกิจ และความถี่ในการรับรูขาวสาร สวน
ขอเสนอแนะ เกษตรกรจะเนนเรื่องรายไดที่ไดรับหรือรายไดที่ไดจากการขายผลผลิตเปนสวนใหญ เนื่องจากเกษตรกรมี
ความเห็นวา สามารถตอบสนองความตองการในชีวิตไดเกือบทุกดาน ทําใหตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได  
อยางไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรสวนหน่ึงที่เขาใจวาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไมจําเปนเสมอวาจะตองมีวัตถุหรือเครื่องอํานวย
ความสะดวกมากมาย เนื่องจากขึ้นอยูกับการมีครอบครัวดี สิ่งแวดลอมดี เพื่อนบานดีอีกดวย  แมวาแตละปจจัยจะมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตไมครอบคลุมทุกดาน  แตสิ่งเหลานี้ก็เปนขอมูลที่บงช้ีใหเห็นวา นโยบายทางสังคม เศรษฐกิจ 
ที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิต จําเปนตองพิจารณาหลาย ๆ ปจจัย  ปจจัยหนึ่งอาจมีผลตอคุณภาพชีวิตดานหนึ่งโดยตรง แตมีผล
ทางออมตอคุณภาพชีวิตอีกหลายดาน ในที่นี้จะเห็นไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน และความถี่ในการรับรูขาวสาร มีผล
ตอคุณภาพชีวิตเกือบทุกดานของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช ดังนั้น การที่เกษตรกร
อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพียงพอ ยอมทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จะแสวงหา
รายไดที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได  รวมถึงการกระจายขอมูลขาวสารใหเกษตรกรไดรับรูอยางทั่วถึง หรือการแนะนํา
ใหเกษตรกรใสใจตอขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ยอมทําใหเกษตรกรรูทันตอสถานการณตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในชีวิต
หรือในการทํางานได   
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ 
องคการบริหารสวนตําบลคาํพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF THE KHAMPHI SUB-DISTRICT  
ADMINISTRATION ORGANIZATION, NA KAE DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE 

 
ยุทธ มะลิรส1  และ ดร.สัญญาศรณ สวัสดิ์ไธสง2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม (2) เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่แตกตางตามคุณลักษณะสวนบุคคล (3) แสวงหา
แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลคําพี้ จํานวน 399 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราสวน
ประมาณคา มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .95 ถึง .96 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .96 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ 
(F-test) ชนิดการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) วิเคราะหความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมประชาชนที่มีอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ  การมีสวนรวม, การบริหารงาน 

    
ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were to : (1) investigate a degree of people’s participation in management of the 

Khamphi Sub-District Administrative Organization, (2) compare the degrees of people’s participation in management of 
the Khamphi Sub-District Administrative Organization, Na Kae district, Nakhon Phanom province, of whom the personal 
backgrounds were different, and (3) seek a way to developing people’s participation in management of the Khamphi Sub-
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District Administrative Organization, Na Kae district, Nakhon Phanom province.  A sample used in this study was 399 
people at the age of 18 or over, who lived in the Khamphi Sub-District Administrative Organization area.  The instrument 
used in the study was a check-list and rating-scale questionnaire whose discrimination power values ranged from .95 to 
.96 and reliability coefficient was .96.  Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test of the one-way ANOVA type. 1. The overall people’s participation in management of the 
Khamphi Sub District Administrative Organization, Na Kae district, Nakhon Phanom province was at the moderate level 
2. The result of the overall people’s participation in management of the Khamphi Sub-District Administrative 
Organization, Na Kae district, Nakhon Phanom province as classified by sex showed a significant difference at the .05 
level. 

 
KEYWORDS : PARTICIPATION, MANAGEMENT 
 

1. บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบลในชวงปที่ผานมามีประเด็นปญหาสําคัญ คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานวางแผนขององคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักสําคัญในการกระจาย
อํานาจ และการปกครองสวนทองถิ่น เพราะถาหากประชาชนไมเขามามีสวนรวมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้ง
ขึ้นก็ไมสามารถแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นได การที่ประชาชนในตําบลไมสนใจ
เขารวมตอกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
โดยเฉพาะในสวนของการไมเขารวมในการกําหนดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สงผลใหองคการบริหารสวน
ตําบลไมสามารถดําเนินการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้การไมเขารวม
กิจกรรมการกําหนดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ยังสงผลใหแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไวไม
ตรงกับปญหา และความตองการของชุมชนในระดับตําบล เพราะประชาชนเทานั้นที่จะรูถึงปญหา และวิธีการจัดการปญหา
ของตนเองไดอยางแทจริง (วฤทธิ สารฤทธิคาร, 2553 : 1 อางถึงใน กรมการปกครอง, 2538 : 19) 

         จากสาเหตุที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแกจังหวัดนครพนม ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่
เกี่ยวของที่จะนําเอาขอมูลเหลานี้ไปปรับใชในการพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวมตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่เปนตัวแทนประชาคมหมูบาน มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นอาศัยอยู
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพจํานวน 4,765 คน 

 2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่เปนตัวแทนประชาคมหมูบานมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นอาศัย
อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมโดยหาขนาดกลุมตัวอยาง ใชวิธีคํานวณตามสูตร
ของ ทาโร ยามาเน (Yamane 1973 : 727) รวมกลุมตัวอยาง 339 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
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 ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 

 ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
คําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ของลิเคิรท 
(Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

     ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลคําพี้ ไดแก ดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ดานการวางแผนการดําเนินกิจกรรม ดานการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  
3.ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการรวบรวมประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 
1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลว

ลงรหัสตามแบบการลงรหัส 3. เกณฑการใหคะแนนของการตอบแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ 
อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดตามความมุงหมายของการวิจัย พบวา มีขอคนพบหลายประการ 
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้  1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จาก
กลุมตัวอยางจํานวน 399 คน สวนใหญเปนชาย คิดเปนรอยละ 52.90 มีอายุต้ังแต 40-59 ป คิดเปนรอยละ 62.40 มีระดับ
การศึกษาจบชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 59.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 78.20 และมีสถานภาพสมรส  
คิดเปนรอยละ 77.90  2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนา

แก จังหวัดนครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.58) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาการมีสวนรวมอยูในระดับ

ปานกลางจํานวน 2 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ( X  = 3.40) 

ดานการวางแผนการดําเนินกิจกรรม ( X  = 2.60) ตามลําดับ และระดับนอย 2 ดาน ดานการลงทุนและการปฏิบัติงาน ( X  = 

2.24) และดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X  =2.06) ตามลําดับ 3. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความ
แตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกตางกันและรายดานพบวาแตกตางกันคือ ดานการคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหา ดานการวางแผนการดําเนินกิจกรรม ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  5. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  6. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  7. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพสมรส โดย
ภาพรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะ 1. องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ควรเผยแพร
ขอมูลงานวิจัย เปนการกระตุนใหประชาชนในหมูบานไดแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน ชมรม หรือ
กลุมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน เพื่อสรางแรงกระตุนใหประชาชนมองเห็นคุณคา ของ
การมีสวนรวมมากขึ้นโดยเฉพาะ เชน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคําพี้ อยู
ในระดับนอยไดแก คือดานการลงทุนและการปฏิบัติงาน ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ใหชัดเจน
และครอบคลุม โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนากลุม 
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 -------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

              การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ใน  3  ดาน  คือ ดานมูลเหตุจูงใจในการเลือกตั้ง  ดาน
พฤติกรรมกอนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง และดานการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลุมตัวอยางคือประชาชนได
จากการสุมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เช่ือมั่น  95.5 % และความคลาดเคลื่อน ± 5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวน  375  คน แลวทําการสุมตัวอยางใหกระจายไป
ตามหมูบานตางๆ ตามสัดสวนโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ และ
แบบปลายเปด (Open-ended  Form) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.8901  สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา  

 1.  พฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคน
ดง  จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เปนรายดาน  พบวา  ดานพฤติกรรมกอน
การไปใชสิทธิเลือกตั้ง อยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ  อยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ได
ดังนี้  ดานการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ดานมูลเหตุจูงใจในการเลือกตั้ง และ ดานพฤติกรรมกอนการไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ตามลําดับ 

 2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลควรเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ และทําประโยชนแกสวนรวม  
รองลงมาคือ ตองการใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไมมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และตองการใหผูที่ไดรับ
การเลือกตั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวกับประชาชน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ  :  พฤติกรรมการเลือกตั้ง, ประชาชน, องคการบริหารสวนตําบล, ผูบริหารและสมาชิก  
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study the people’s voting behavior  to the persident and  Hurfai Subdistrict 
Administrative  Organization, Kandong District, Buriram Province in 3 aspects, namely :1) voting motivation, 2) voting 
departing behavior, and making decision in election were 375 people selected by consulting the Table of Taro Yamane 
with the reliability value at 95.5% and the error at ± 5% and they were sampled by simple random sampling, respectively. 
The instrument used for collecting data was a 3-part questionnaire including checklist, 5-rating scale, and open-ended 
form with reliability at 0.8901 The statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation.  The 
results were as follows: 

 1. The people’s voting behavior to the persidents and  Hurfai Subdistrict Administrative  Organization, Kandong 
District, Buriram Province as a whole was at moderate level. When considering at each high level. The voting departing 
behavior was at moderate level and the others at high level. The ranking from the highest to the lowest mean scores were: 
1) decision making,  2) voting motivation, and voting departing behavior, respectively. 

 2. The others opinions and suggestions were the people political participation should be provided more that 
people want to be local administrators who was smart, honest, generous, dedicated, regularly supported community 
activities, followed by the election create transparency, no vote buying and should follow through with policies that they 
promised in the election campaign, respectively. 
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PRESIDENT  AND  HURFAI  SUBDISTRICT  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION  
 
 
1.  บทนํา 

                องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย  ไดรับการจัดตั้ง เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  116  ตอนพิเศษ  82 ง.  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2542  
และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  14  ธันวาคม  2542  เปนตนมา  และไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยตรงจากประชาชนเปนครั้งแรก  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2547  แตเนื่องจากมี
การรองคัดคานการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ครั้งที่  61/2547  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2547  จึงมีมติใหจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝายใหม 
ในวันที่  25  กรกฎาคม  2547  และ  ไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  เมื่อวันที่  18  
พฤษภาคม  2548  ทําใหการดํารงตําแหนงและการสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หัวฝายและนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย เกิดขึ้นไมพรอมกัน  จากขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลหัวฝาย  เมื่อวันที่  6  เมษายน  2551 พบวา มีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน  5,113  คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
จํานวน 3,569  คน  คิดเปนรอยละ 69.53  และการเลือกตั้งผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  
2551  มีประชาชน  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน  5,110  คน  มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน  3,297  คน  คิดเปนรอยละ  64.52  
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(องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย.  2553 : 14-24)  ในการเลือกตั้งแตละครั้งที่ผานมา ประชาชนใหความสนใจในการ
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนจํานวนมาก มีการโฆษณาประชาสัมพันธกันอยางกวางขวางทั้งจากหนวยงานภาครัฐและ ตัว
ผูสมัครเอง ประชาชนในพื้นที่  ก็มีการรวมตัวกันหรือ จับกลุมพูดคุยกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นเปนประจํา ผูที่ลงสมัคร
รับเลือกตั้งหลายคนตางเปนผูที่มีช่ือเสียงในชุมชน เปนผูติดตามนักการเมืองระดับชาติ เปนผูมีความรูความสามารถ เปนผูที่
มีฐานะดีมีหนามีตาในสังคม จึงมีการแขงขันกันสูง และที่เปนปญหาสําคัญ คือ มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยางกวางขวาง 

      จากสภาพปญหาและความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะที่เปนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย  และเปนผูอาศัยอยูในพื้นที่ตําบลหัวฝาย  จึงมีความสนใจวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตําบลหัวฝาย มี
พฤติกรรมอยางไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  
ทั้งนี้ มีความมุงหวังวาผลการศึกษาจะเปนขอมูลสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝายในการที่จะสงเสริมและพัฒนา
ทางดานการเลือกตั้ง ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ และรวมแกไข
ปญหา เพื่อใหการบริหารงานและดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพเจริญกาวหนา บรรลุตาม
วัตถุประสงคอันจะเปนประโยชนแกชุมชน    และประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย  ใน  11  

หมูบาน  จํานวน 5,294 คน  กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น  95.5%  และความคลาดเคลื่อน ±5%  (Taro Yamane ; อางถึงใน ประสิทธิ์ 
สุวรรณรักษ.  2542 : 146) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน  375  คน แลวทําการสุมตัวอยางใหกระจายไปตามหมูบาน 
ตามสัดสวนโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling )  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating   Scale)  มี 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended  Form)  ซึ่ง
ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเอง โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด และแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน  และไดรับคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาในการทําคนควาอิสระ เพื่อมาประกอบเปนโครงสรางในการทําตนควาอิสระ 

   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยเปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และ
หลักการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อนํา
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ดําเนินการสรางแบบสอบถาม  จํานวน  3  ดาน  คือ  ดานมูลเหตุจูง
ใจในการเลือกตั้ง  ดานพฤติกรรมกอนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  และ ดานการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง     

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ  ความถูกตองดานเนื้อหา  
โครงสราง  ภาษา  และความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัด  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

นําเสนอรางแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทาน  ทําการตรวจสอบ  เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุม  ตรง
สภาพ  และปญหา เปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity)  นําแบบสอบถามที่ไดคําแนะนําแกไขจาก
ผูเช่ียวชาญใหคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระทําการตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ 

นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช  (Try Out)  กับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดงพลอง  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  แลวนํามาหา
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คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิอัลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.8901  ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลได 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
- ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่  (Frequency)  และหาคารอยละ 

(Percentage)   
- พฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคน

ดง  จังหวัดบุรีรัมย  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 - ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด  ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัด

คําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่หาคารอยละ  
   

3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ พบวา ผูที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  188  คน คิดเปนรอยละ 50.13  เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา  ชวงอายุ  41-50  ป  
มีจํานวนมากที่สุด  จํานวน  104  คน  คิดเปนรอยละ  27.73  เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา  ระดับประถมศึกษา  มี
จํานวนมากที่สุด จํานวน  162  คน  คิดเปนรอยละ  43.20  เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา อาชีพเกษตรกร  มีจํานวนมากที่สุด  
จํานวน  183  คน  คิดเปนรอยละ  48.80   

  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมมีระดับอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย  3.39  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานพฤติกรรมกอนการไปใชสิทธิเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ อยูในระดับ
มาก โดยเรียงดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําไดดังนี้  ดานการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  มีคาเฉลี่ย 3.70  ดาน
มูลเหตุจูงใจในการเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ย 3.53 และดานพฤติกรรมกอนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  มีคาเฉลี่ย 2.94 ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ดานมูลเหตุจูงใจในการเลือกตั้ง  โดยภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก สามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  ตองการเลือกผูสมัครที่มีความรูความสามารถและการศึกษา  มี
คาเฉลี่ย  4.09  การเชิญชวนของคนในครอบครัวหรือเครือญาติเปนเหตุจูงใจใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ย 4.00   การ
ไดรับเงินจากผูสมัครเปนเหตุจูงใจใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ย 2.15  ตามลําดับ     

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ดานพฤติกรรมกอนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.94  สามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  การรับฟงขาวสารทางการเมืองทําให
ต่ืนตัวตอการมีสวนรวมทางการเมืองทั้งระดับชาติ  และระดับทองถิ่น มีคาเฉลี่ย 3.92  การรวมพูดคุย สนทนากับสมาชิกใน
ครอบครัวหรือกับคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ย 3.81  เคยรับเงินซื้อเสียงจากผูสมัครรับเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ย 2.01  
ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ดานการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดย
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70  สามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  ตัดสินใจลงคะแนนเลือกคนที่มี
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อุดมการณ และซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ย 4.26  ตัดสินใจเลือกผูที่ชวยเหลือและทําประโยชนแกสวนรวม มีคาเฉลี่ย 4.22   
ตัดสินใจเลือกผูสมัครที่มีอิทธิพลในทองถิ่น มีคาเฉลี่ย 1.95  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ควรเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละและทําประโยชนแกสวนรวม  คิด
เปนรอยละ  47.95  รองลงมาคือ ตองการใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ไมมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง คิด
เปนรอยละ  27.40  และตองการใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวกับประชาชน คิดเปนรอยละ  10.96  
ตามลําดับ 

จากการวิจัยในครั้งนี้  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสถานการณปจจุบัน
ประชาชนมีความตื่นตัวหรือสนใจทางการเมืองการเลือกตั้งเกิดจากประชาชนตองการตัวแทนที่มีความรูความสามารถ  
การศึกษาสูง เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศุภักษร  ตระกูลศิริ (2553 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรม การเลือกตั้งของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานชบ  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร  พบวา พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                    

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา  ดานมูลเหตุจูงใจในการเลือกตั้ง  พฤติกรรมของประชาชนตอการ
เลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาประชาชนตองการออกไปเลือกตั้งตัวแทนตามสิทธิ์หนาที่ที่ไดจากรัฐธรรมนูญและตองการผู
แทนที่มีความรูความสามารถมีการศึกษาสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล  สามารถนําความรูมาพัฒนาตําบลใหเจริญกาวหนาและ
การพัฒนาเปนไปอยางเหมาะสม  สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  จิติล  คุมครอง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในกรอบรัฐธรรมนูญ  
พุทธศักราช  2540 : ศึกษากรณี  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เขต 2  จังหวัดชลบุรี  พบวา มูลเหตุจูงใจในการ
เลือกตั้ง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก        

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา  ดานพฤติกรรมกอนการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  พฤติกรรมของประชาชนตอ
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ทั้งนี้ เปนเพราะวาการที่ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารทางการเมืองที่ถูกตอง ครอบคลุมและครบถวน
นับวา  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจทางการเมือง โดยการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเปนกลาง เชน  ปาย
ประกาศของทางราชการ  โดยเฉพาะกํานัน  ผูใหญบานมีบทบาทสําคัญตอการใหขาวสารการเลือกตั้งแกประชาชนเปนอยาง
มาก  ทําใหประชาชนตื่นตัวตอการมีสวนรวมทางการเมือง  นอกจากนี้ประชาชนยังเขาใจในสิทธิ์และหนาที่  ซึ่งมีสวน
สําคัญในการกระตุนใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง   ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาต  นาคสุข (2536 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่เขตบางรักและเขตมีนบุรี  พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหผู
มีสิทธิออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ดานพฤติกรรมกอนการเลือกตั้ง  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม พบวา  ดานการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  พฤติกรรมของ
ประชาชนตอการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้ เปนเพราะประชาชนตองการตัวแทนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล  มีประสบการณในการทํางาน 
ซื่อสัตย สุจริต แกปญหาชุมชนไดรวดเร็ว  มีมนุษยสัมพันธดี  มีวิสัยทัศนกวางไกล  ผลคือ สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว  ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา  งามโสภา  (2553 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร  พบวา  พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
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เลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยูในระดับ
มาก  

จากการวิจัยในครั้งนี้  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ควรเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ  มีความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละและทํา
ประโยชนแกสวนรวม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลนั้น  มีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประ
ชานในตําบลโดยตรง เชน การบริหารงบประมาณ  การอนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาตาง ๆ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การ
สงเสริมอาชีพ  การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น  ดังนั้น  ถาไดตัวแทนที่ดี มีความรูความสามารถมีคุณธรรม 
จริยธรรม ก็จะสงผลใหประชาชนไดรับการบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน การพัฒนาเปนไปอยางเหมาะสมซึ่งผลการวิจัย
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพร พิพัฒนกุล  (2553 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนตอ
การเลือกตั้งผูบริหารเทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบวา  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสวน
ใหญ คิดวาคุณสมบัตินายกเทศมนตรีควรมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตองมีประสบการณดานการทํางานมี
วิสัยทัศนกวางไกลเพื่อใหสามารถแกปญหาเทศบาลไดอยางรวดเร็ว มีประสบการณในการทํางาน เขาถึงไดงายเปนกันเอง  
มีผลงานปรากฏเห็นเปนรูปธรรม   
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-------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน ของขาราชการตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการบริหารกับการใหบริการที่ดี
แกประชาชนและชมุชน ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 167 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 1) การใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม ดานพัฒนางานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดาน
พัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหาร
จัดการดานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ และ 2) ปจจัยที่สงผลตอการบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับการ
ใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับ
นอยหรือตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
คําสําคัญ :  ปจจัยการบริหาร, การใหบรกิารที่ดีแกประชาชนและชุมชน 

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) study the level of good service provided to people and community by Police officers of 

Police Station Nakhon Pathom City in Nakhon Pathom Province, and 2) examine relationship between factors affecting 
administration and good service provided to people and community by Police officers of Police Station Nakhon Pathom City in 
Nakhon Pathom Province. The research samples were 167 police officers of Nakhon Pathom city police station in Nakhon 
Pathom Province,. The tool for collecting data was a 5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.  The research results were: 1) The good service 
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provided to people and community by Police officers of  Police Station Nakhon Pathom City in Nakhon Pathom Province was 
at a high level. The aspects of service, ranked in descending order of their mean scores, were the survey of people’s satisfaction 
on service provision and crime control, development of Royal Thai Police Bureau’s research, development of Royal Thai Police 
Bureau’s public relation, and development of efficient system for human resource administration and manpower management, 
and 2) There was overall positive relationship at a low level with statistical significance at 0.01 level between factors affecting 
administration and good service provided to people and community by Police officers of Police Station Nakhon Pathom City in 
Nakhon Pathom Province.  
 
KEYWORDS :  FACTORS AFFECTING ADMINISTRATION,  GOOD SERVICE PROVIDED TO PEOPLE AND 

COMMUNITY 
 
1. บทนํา 

ในสถานการณปจจุบันของประเทศไทยมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางดานการเมือง สังคม และศาสนา จึงตองทําให
ตํารวจมีการเขามาเปนสวนหนึ่งในการควบคุมดูแลความสงบเรียบรอยในบานเมืองมากขึ้น ปญหาทางการเมืองมีการ
แบงแยกเปนพรรค เปนฝาย ทําใหเกิดการประทวง ของแตละฝาย แตละฝายก็มีการตอตานกันไปมาอาจทําใหเกิดการปะทะ
กันบาง จึงตองทําใหตํารวจ    เขามาควบคุมใหเกิดความเรียบรอย ปญหาสังคม ในปจจุบันสังคมมีเศรษฐกิจที่ไมคอยดีจึงทําใหมี
การจางงานนอยลงจึงทําใหการวางงาน สินคาบริโภค อุปโภคนอยลง สินคามีราคาแพงมากขึ้น ทําใหบุคคลไมมีเงินในการ
ดํารงชีวิต บุคคลก็จะทําผิดกฎหมายเพื่อใหมีชีวิตตอไป ตํารวจตองเขาไปคอยดูแลไมใหเกิดการทําผิดกฎหมายและคอยชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ปญหาศาสนา ศาสนามีการแบงแยกมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จังหวัดนครปฐมมีแหลง
ทองเที่ยวมากจึงมีบุคคลเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก อาชญากรรมก็มีมากตามมาดวย ตํารวจตองเขาไปกํากับดูแลความเรียบรอยใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมมากขึ้น 

การละเมิดตอกฎหมายหรือสิทธิอันชอบธรรมของผูอื่น หรือทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน การแกไขปญหาเปน
หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงที่ตองเขาไปเจรจาเพื่อรับทราบในกรณีตางๆ นั้นเกินกวาขอบเขตเสรีภาพที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ และละเมิดตอกฎหมายหรือไดเปลี่ยนไปเปนการกอความวุนวาย ตามปกติแลวเจาหนาที่ตํารวจในสถานี
ตํารวจภูธร สถานีตํารวจนครบาล ทองที่เกิดเหตุมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยและแกไขปญหา ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหาร
ราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 4 ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว และในแตละปงบประมาณให
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได รายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการของตํารวจภูธรภาค 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้น โดย
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวเพิ่มเติมจุดเนนนโยบาย พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ นโยบายผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 และรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552-2555 ใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําคําของบประมาณประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ที่
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ไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการแลว ตํารวจภูธรภาค 7 จึงไดใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ/
แนวทางดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเพื่อใหหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค 7 นํากลยุทธ/แนวทางดําเนินการ 
ไปสูการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยในสังกัด ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจ 
รวมทั้งเพื่อใหยุทธศาสตรของตํารวจภูธรภาค 7 ไดรับการขับเคลื่อนไปสูหรือเขาใกลเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพ (พงษสันต 
เจียมออน, 2554 : 1) 

สถานีตํารวจภูธรภาค 7 มีเขตรับผิดชอบในระดับจังหวัดทั้งหมด 8 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สุพรรณบุรี แตละจังหวัดก็มีสถานีตํารวจภูธรในอําเภอและตําบลซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบของตัวเอง จังหวัดนครปฐม จะมีเขต
รับผิดชอบทั้งหมด 12 สถานีตํารวจ ประกอบดวย สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม สถานีตํารวจภูธรนครชัยศรี สถานีตํารวจภูธร
สามพราน สถานีตํารวจภูธรกําแพงแสน สถานีตํารวจภูธรบางเลน สถานีตํารวจภูธรดอนตูม สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล สถานี
ตํารวจภูธรโพธิ์แกว สถานีตํารวจภูธรโพรงมะเดื่อ สถานีตํารวจภูธรสามควายเผือก สถานีตํารวจภูธรกระตีบ สถานีตํารวจภูธรบาง
หลวง (สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม, 2554) ซึ่งแตละสถานีตํารวจตองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของตํารวจภูธรภาค 7 
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม มีพ้ืนที่เปนแหลงทองเที่ยวจึงทําใหมีประชากรเปนจํานวนมากและยังมีกองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 7 ต้ังอยูดวย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการใหบริการที่ดีแกประชาชน
ดานตางๆ และการควบคุมอาชญากรรม และยังชวยในการศึกษาวิจัยในครั้งตอๆ ไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

ในการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางไว ดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษานี้ คือ เจาหนาที่ในสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ

ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ช้ันประทวน จํานวน 312 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ในสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ไดแก เจาหนาที่ตํารวจที่

ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมชั้นประทวน จํานวน 176 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 : 886 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2550 : 47) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความ
คลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการคําควณ และตัวอยางที่ไดสามารถเปนตัวแทนของเจาหนาที่ตํารวจได
อยางสมบูรณยิ่งขึ้นผูวิจัยจึงใชจํานวนกลุมตัวอยาง  176 คน 

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการศึกษาแนวคิด

จากทฤษฎีตาง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับเจาหนาที่ตํารวจในจังหวัดนครปฐม แบบสอบถาม
ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามขึ้นโดยนําเกณฑในการชี้วัดมาตั้งเปนคําถาม คือ แบบสอบถาม เจาหนาที่ตํารวจแยกออกเปน 4 
สวน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ยศในการปฏิบัติหนาที่ 
ระยะในการปฏิบัติหนาที่ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดตรวจสอบรายการ (Check Lists) มีคําถามรวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ขอ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกอบขอคําถาม จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําถามเปน
คําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ตามแนวความคิดของลิเคอรท (Likert, 1932 : 89) ดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมีความคิดเห็นในทางที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานของตํารวจจะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับคําตอบที่เห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นนอยที่สุด ตามลําดับ สวนขอความ
ที่ตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที ่มีความคิดเห็นในทางที่ดีตอการปฏิบัติงานของ
ตํารวจมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธร
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมประกอบขอคําถาม จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scales) มี 5 ระดับ ตามแนวความคิดของ ลิเคอรท (Likert, 1932 : 89) ดังนี้ 

  5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมีความคิดเห็นในทางที่ดีตอการ

ใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน จะไดคะแนนจาก 5 ถึง 1 สําหรับคําตอบที่เห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นนอยที่สุด ตามลําดับ สวน
ขอความที่ตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มีความคิดเห็นในทางที่ดีตอการบริหารเพื่อการ
ใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน มากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบรกิารที่ดีแกประชาชนและชุมชนของเจาหนาที่ตํารวจ 
2.3 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ

สรางและพัฒนา ดังนี้ 
 2.3.1 วิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ งานวิจัย 

วิทยานิพนธตางๆ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หนังสือสั่งการ ขอปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวของ และจากอินเตอรเน็ต ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการพัฒนางานของตํารวจ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

 2.3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา 
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 2.3.3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและรายละเอียดของ
นิยามศัพทเฉพาะตัวแปร 

2.4  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอ

อาจารยควบคุมวิทยานิพนธและผู เชี ่ยวชาญเฉพาะเรื ่อง รวมทั ้งสิ ้น 3 ทานเพื ่อขอคําแนะนําและตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาวาคําถามแตละขอตรงกับเปาหมายของสิ่งที่ตองการวัด รวมทั้งความเหมาะสมในสํานวนภาษา คํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item - Objective Congruence) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2548 : 121)  

   และคัดเลือกขอความที่มีคามากกวา 0.5 และทําการปรับปรุงขอคําถามในขอที่มี คาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 
0.5 โดยจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาไดคาดัชนีสอดคลอง เทากับ  0.97 

  2.4.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไป
ทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุมประชากรที่จะทําการวิจัยที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะทําการวิจัย 
จํานวน 30 ทาน นําผลการทดลองมาวิเคราะหทั้งฉบับ เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประมาณผลคาทางสถิติไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ดังนี้   

   1)   แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหาร จํานวน 20 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.705 
   2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน จํานวน 20 ขอ ไดคา

ความเชื่อมั่น เทากับ 0.867 
 2.4.3 นําผลจากการทดสอบแบบสอบถามที่ไดมาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของ

เนื้อหา แกไขเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป 
2.5 การเก็บรวมรวบขอมูล  
 ในการวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการ

ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 2.5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจาก ศูนยจัดการศึกษาภายนอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถึงผูกํากับการสถานี

ตํารวจภูธรเมืองนครนครปฐม เพื่อขอความรวมมือและอํานวยความสะดวก    ในการดําเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลกับ
เจาหนาที่ในสถานีตํารวจภูธรเมืองนครนครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 176 ชุด ดวยตัวเอง  

 2.5.2 ผูวิจัยไดนําหนังสือจากศูนยจัดการศึกษาภายนอกสถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถึงผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครนครปฐมมาประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมดวยตนเอง เพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  จนครบ จํานวน 176 ชุด 

 2.5.3 แบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับที่สมบูรณเพื่อจัด
การะทํากับขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 176 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 2.5.4 นําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูล และลงรหัสในคูมือลงรหัส 
2.6 การวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่แจกใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในเขต

สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม  แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในคอมพิวเตอรมาประมวลผลทางสถิติ  ตาม
ลักษณะของขอมูล  ดังนี้  
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 2.6.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับช้ัน
ยศ และระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยใชการแจกแจงความถี่ และคารอยละ (Percentage) คารอยละ (Percentage) การคํานวณหา
สัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับขอมูลรวมทั้งหมด  

 2.6.2 การวิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

  กําหนดเกณฑประเมินผลและแปลความหมายคะแนนของตัวแปลตาง ๆ ดังนี้ 
    1) การแปรความหมายคะแนนปจจัยที่สงผลตอการบริหาร ผูวิจัยใชเกณฑ การประเมินตามเกณฑของ

เบสต และคานน (Best & Kahn, 1989 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2547 : 155)  ดังนี้ 
    คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
    คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
    คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
    คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
   2) การแปลความหมายคะแนนการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน ของขาราชการตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินตามเกณฑของเบสต และคานน (Best & Kahn, 1989 อาง
ถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2547 : 155)  ดังนี้ 

    คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
    คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
    คาเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
    คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 2.6.3 การหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการบริหารกับการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของ

ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Peason’ 
s Product Moment Correlation Coefficient) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   

   คาสัมประสิทธิ์มีคาระหวาง -1≤ r ≤ 1 ซึ่งคา r มีความหมายดังนี้ 
   คา r เปนลบ แสดงวา X  และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
   คา r เปนบวก แสดงวา X  และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
   คา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา X  และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธกันมาก 
   คา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา X  และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมีความสัมพันธกันมาก 
   คา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
   คา r เขาใกล  0 แสดงวา X  และ Y มีความสัมพันธกันนอยมาก 
 

   และแปลความหมายคาสมประสิทธิ์สหสัมพันธ  โดยใชเกณฑดังนี้ (Best, 1977 : 240 อางถึงใน ผกามาศ 
อินทกุล, 2550 : 61) ชวงคาสมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับการแปรผลความสัมพันธ 
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   0.81-1.00   มีความสัมพันธในระดับมาก 
   0.51-0.80   มีความสัมพันธในระดับปานกลาง  
   0.21-0.50   มีความสัมพันธในระดับนอยหรือตํ่า 
   0.00-0.20   มีความสัมพันธในระดับนอยมาก 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 3.1 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ 

3.1.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงโดยมีเพศชาย จํานวน 
173 คน คิดเปนรอยละ 98.30 และเพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.70 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 38-41 ป จํานวน 46 คน 
คิดเปนรอยละ 26.10 มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทา ม.6 /ปวช. จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 54.55 ระดับช้ันยศดาบ
ตํารวจ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 68.75 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 ปขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 42.04 รองลงมา 
ไดแก มีอายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 21.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 27.84 
ระดับช้ันยศสิบตํารวจโท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.21 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 17-20 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
22.16 

3.1.2  ปจจัยที่สงผลตอการบริหาร พบวา ระดับปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน 
ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ดานที่มีปจจัยที่สงผลตอการบริหารอยูในลําดับแรก คือ ดานภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานแรงจูงใจ ดานทักษะตางๆ อยูในระดับมาก ดานองคความรู ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติเปนรายขอในแตละดาน ปรากฏผลดังนี้ 
 1)  ดานองคความรู โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นในลําดับ

แรก คือ ความรูความสามารถทางดานงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ โดยรวมอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ความรูความสามารถทางการจัดแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ความรูความสามารถ
ตอการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ความรูความสามารถในการควบคุมอาชญากรรม 
อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 2)  ดานทักษะตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ลําดับแรก คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตํารวจในการควบคุมอาชญากรรม อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ อยูในระดับมาก การฝกฝนอบรม
พัฒนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก การพัฒนางานจัดแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 3) ดานภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มี
ระดับความคิดเห็นอยูในลําดับแรก คือ เห็นวาควรมีการพัฒนาแผนงานหรือ แนวทางการปฏิบัติงานในหนวยงาน รองลงมา คือ 
เห็นวาควรมีการพัฒนาฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจ เห็นวาควรมีการพัฒนางานประชาสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ เห็น
วาควรมีการสํารวจ     ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม ตามลําดับ 
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 4) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับความ
คิดเห็นอยูในลําดับแรก คือ บุคลิกภาพที่ดีมีกิริยา มารยาทและการใชคําพูดตอประชากรผูรับบริการ รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของทานตอการใหบริการแกประชาชนและการควบคุมอาชญากรรม การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจ เคยคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

 5)  ดานแรงจูงใจ โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ลําดบัแรก คือ แรงจูงใจในการฝกอบรมพัฒนา เพื่อใหไดบุคลิกภาพที่ดี มารยาท และการใชคําพูดตอประชาชนผูรับบริการ อยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ แรงจูงใจในการพัฒนารูปแบบวิธีการและใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลในการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ แรงจูงใจตอการพัฒนางานประชาสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
พฤติกรรม วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

3.1.3  การบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม พบวาโดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติอยู
ในลําดับแรก คือ ดานการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม อยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ดานพัฒนางานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานพัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดาน
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการดานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 

 1)  ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการดานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับแรก คือ การศึกษาดวยตนเองและการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ รองลงมา คือ ใหความรวมมือตอเปาหมายการฝกอบรม
พัฒนาเจาหนาที่ผูใหบริการประชาชนใหมีบุคลิกภาพที่ดีมีกิริยา มารยาท และการใชคําพูดเปนอยางดี การฝกอบรมพัฒนาและ
ฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ การฝกอบรมพัฒนาภาพลักษณของบุคคลที่มีผล
ตอตนเอง การฝกอบรมพัฒนาคุณลักษณะสวนบุคคลทางกายภาพ ตามลําดับ 

 2)  ดานพัฒนางานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับแรก คือ การปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะสวนบุคคลทาง
รางกายของผูปฏิบัติหนาที่ รองลงมา คือ การปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีการ
ฝกอบรมพัฒนา  การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานมีทัศนคติ 
คานิยมหรือความตองการในการปฏิบัติงานที่ดี การปฏิบัติงานมีการทดสอบทักษะดานการบริหารควบคุมงานหรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ตามลําดับ 

 3) ดานพัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับแรก คือ การประชาสัมพันธในการพัฒนาและฝกฝนจนเกิด
ความเชี่ยวชาญตอการปฏิบัติหนาที่  รองลงมา คือ การประชาสัมพันธในคุณลักษณะสวนบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ การ
ประชาสัมพันธแรงจูงใจในการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน การประชาสัมพันธในทัศนคติ คานิยม หรือภาพลักษณของ
บุคคลในการใหบริการ การประชาสัมพันธทางการศึกษา หรือมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดใน    การปฏิบัติหนาที่ ตามลําดับ 

 4)  ดานการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม โดยรวมอยูใน
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับแรก คือ ความพึงพอใจ
ตอทัศนคติ คานิยม และภาพลักษณของตนเองในการการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอคุณลักษณะสวนบุคคลทาง
กายภาพในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอแรงจูงใจของหนวยงานในการปฏิบัติหนาที่ ความพึงพอใจตอความรูของตนเองใน   
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การใหบริการที่ดีแกประชาชนและการควบคุมอาชญากรรม ความพึงพอใจตอการพัฒนาและฝกฝนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ตามลําดับ 

3.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปรากฏผลดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ระดับการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน ของขาราชการตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นอยูในลําดับแรก คือ ดานการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม รองลงมา คือ ดานพัฒนางานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดาน
พัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการดานกําลัง
พลใหมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ ทั้งนี้ไมเปนตามสมมติฐานที่กําหนดไว 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับการใหบริการที่ดีแก
ประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจสถานตํีารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับการ
บริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชน ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันในระดับนอยหรือตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.414** ทั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

3.2 อภิปรายผลการวิจัย   
ผูวิจัยศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีประเด็นตามวัตถุประสงค        ที่นํามาอภิปรายผลดังนี้  
3.2.1 ระดับการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม ดานพัฒนางานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานพัฒนา
งานประชาสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการดานกําลังพล
ใหมีประสิทธิภาพ 

 1)  ดานการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการควบคุมอาชญากรรม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ไดแก ตํารวจมีความพึงพอใจตอความรูของตนเองในการใหบริการที่ดีแกประชาชนและการควบคุมอาชญากรรม 
ความพึงพอใจตอการพัฒนาและฝกฝนความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ความพึงพอใจตอทัศนคติ คานิยม และ
ภาพลักษณของตนเองในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอคุณลักษณะสวนบุคคลทางกายภาพในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอ
แรงจูงใจของหนวยงานในการปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสันต  เจียมออน (2554 : 29-31) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ และใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ มีการวัดผลความพึงพอใจของ
ผูรับบริการอยางเที่ยงตรง สม่ําเสมอ และนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  

 2)  ดานพัฒนางานวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ตํารวจเห็นดวยกับการ
ฝกอบรมพัฒนาการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ เห็นดวยกับการทดสอบ
ทักษะดานการบริหารควบคุมงานหรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ เห็นดวยกับการสอบถามทัศนคติ 
คานิยมหรือความตองการในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เห็นดวยกับการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะสวนบุคคลทางรางกายของผู
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ปฏิบัติหนาที่ เห็นดวยกับการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสันต  เจียมออน (2554 : 29-
31) จัดหาทุนวิจัยใหมากขึ้น และเพิ่มเนื้อหาหัวขอการวิจัยใหครอบคลุมหลากหลายมากขึ้นจัดแผนงาน/แนวทางที่มุงเนนการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม วัฒนธรรมการทํางานของ “บุคลากรและหนวยงาน” ในสถานีตํารวจ และหนวยงานที่
ใหบริการประชาชนโดยตรง  

 3)  ดานพัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ตํารวจเห็นควรมี
การประชาสัมพันธทางการศึกษา หรือมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดในการปฏิบัติหนาที่ การประชาสัมพันธในการพัฒนาและ
ฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญตอการปฏิบัติหนาที่ การประชาสัมพันธในทัศนคติ คานิยม หรือภาพลักษณของบุคคลในการ
ใหบริการ การประชาสัมพันธในคุณลักษณะสวนบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ การประชาสัมพันธแรงจูงใจในการใหบริการที่ดีแก
ประชาชนและชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสันต  เจียมออน (2554 : 29-31) จัดสรรบุคลากรดานการประชาสัมพันธลง
ไปสูหนวยงานที่ตองสัมผัสกับประชาชนประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อให
เขาใจขั้นตอนการทํางานและใหความรวมมือในการมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรมในชุมชน  

 4)  ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการดานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ไดแก ตํารวจมีการศึกษาดวยตนเองและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางบุคคลในการ
ปฏิบัติหนาที่ การฝกอบรมพัฒนาและฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ การ
ฝกอบรมพัฒนาภาพลักษณของบุคคลที่มีผลตอตนเอง การฝกอบรมพัฒนาคุณลักษณะสวนบุคคลทางกายภาพ ใหความรวมมือตอ
เปาหมายการฝกอบรมพัฒนาเจาหนาที่ผูใหบริการประชาชนใหมีบุคลิกภาพที่ดีมีกิริยา มารยาท และ   การใชคําพูดเปนอยางดี 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสันต  เจียมออน (2554 : 29-31) หมายถึง ฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจ ผูมีหนาที่ใหบริการ
ประชาชนใหมีบุคลิกภาพที่ดีมีกิริยา มารยาท และการใชคําพูดตอประชาชนผูรับบริการเปนอยางดี เสริมสรางความรู ความเขาใจ
อยางถองแทในงานที่รับผิดชอบใหแกขาราชการตํารวจที่รับผิดชอบ หรือผูมีหนาที่ใหบริการ ปรับระบบการใหบริการทาง
สุขภาพแกขาราชการตํารวจและครอบครัว  

3.2.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการบริหารเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนและชุมชนของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทาง
เดียวกันในระดับนอยหรือตํ่า พบวา ดานที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันในระดับ
นอยหรือตํ่า ไดแก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานแรงจูงใจ ดานทักษะตางๆ ดานภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันในระดับนอยมาก ไดแก 
ดานองคความรู  
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บทคัดยอ      
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย (1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่มีความแตกตางกันตามสถานภาพการดํารงตําแหนง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 179 คน ใชสูตรการคํานวณหาขนาด
ของกลุมตัวอยางของทาโร  ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราสวน
ประมาณคาและมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .75 ถึง .98 มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .87 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) F –test และ t-test วิเคราะหความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบวา 1. 
ระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูใน
ระดับนอย 2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

    
ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were: (1) to investigate problem states of personnel management in sub-district 
administration organizations in the Mueang district area, Sakon Nakhon province, (2) to compare problem states of 
personnel management in sub-district administration organizations encountered by those whose statuses in occupying a 
position were different. A sample used in this study was 179 personnel who worked in sub-district administration 
organizations in the Mueang district area, Sakon Nakhon province, whose size was calculated using Taro Yamane’s 
formula for determination.  The tool used was a checklist and rating-scale questionnaire whose discrimination power 
values ranged between .75 and .98 and reliability coefficient was .87.  Statistics used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and one-way ANOVA with a pairwise comparison using the LSD method. The findings showed 
as follows: 1.The overall problem state of personnel management in sub-district administration organizations in the 
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Mueang district area, Sakon Nakhon province was at the low level.  2.The comparative analysis result of the levels of the 
overall problem state of personnel management in sub-district administration organizations in the Mueang district area, 
Sakon Nakhon province encountered by those whose positions occupied were different was found not different.  
Considering it as each aspect, the aspect of human resource development was found significantly different at the .05 level. 

 
1. บทนํา 
 บุคลากรขององคบริหารสวนตําบลเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับประชาชน ทําหนาที่ใหบริการประชาชนในทุกๆ

ดาน ไมวาจะเปนการบริการดานการศึกษา ดานสาธารณะสุข ดานวิชาการ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
หนวยงานภายในตางๆ ยังไมคอยประสบปญหาการบริหารงานเทาใดนัก ยกเวน ดานการบริหารงานบุคคลที่ประสบปญหา
หลายประการ เชน ปญหาดานการวางแผนอัตรากําลังคน ปญหาดานการสรรหาบุคคลเขาทํางาน ยังไมคอยนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใชในการสรรหา ปญหาดานการประชาสัมพันธการสรรหาบุคคลยังไมทั่วถึง ปญหาดานการปฐมนิเทศ ยังขาดแคลน
งบประมาณในการจัดปฐมนิเทศใหแกบุคลากรเขาใหม ปญหาดานการบรรจุและแตงตั้งขาราชการและพนักงานจางไมตรง
ตามคุณวุฒิและวิชาเอกที่ตองการ ปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การจัดการอบรม การศึกษาดูงานยังขาดแคลน
งบประมาณ เปนตน  

 จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูศึกษาซึ่งเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกนคร ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนขอมูลและการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร และเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นตอไป 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร จํานวน 9 แหง จํานวน 323 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 9 แหง ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
ของ ยามาเน (Yamane, 1973 p. 727 อางถึงใน สมพงษ จันบุตราช, 2553, หนา 41) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 179 คน  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการสรรหาบุคคลเขาทํางาน 
ดานการคัดเลือก ดานการปฐมนิเทศ ดานการบรรจุแตงตั้ง ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 35 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

  

3.ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการรวบรวมประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 
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1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลว
ลงรหัสตามแบบการลงรหัส 3. เกณฑการใหคะแนนของการตอบแบบสอบถามสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) จากการศึกษาสภาพปญหากาบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดตามความมุงหมายของการวิจัย พบวา มีขอคนพบหลายประการ ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้  1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 179 คน ดานเพศ เปนเพศหญิง 
จํานวน 91 คน  คิดเปนรอยละ 50.80 และเปนเพศชาย จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 49.20 ดานอายุ สวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 80 คน  คิดเปนรอยละ 44.70 รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป  มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
30.20 ดานระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 63.70  รองลงมาจบ
การศึกษาในระดับ ปวส., ปวท., อนุปริญญา  มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 24  ดานรายได สวนใหญมีรายไดมากวา 
10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 58.10 รองลงมามีรายไดไมเกิน 10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 75 คน  คิด
เปนรอยละ 41.90 ดานสถานภาพการดํารงตําแหนง สวนใหญเปนพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา มีจํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 55.30 รองลงมาเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 38.50  2. ระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับที่นอย เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน คือ  ดานกระบวนการคัดเลือก และดานการปฐมนิเทศ 
สวนดานอื่นมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง โดยภาพรวม พบวา 
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 4. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ทั้งโดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 5. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบรรจุแตงตั้งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 
6. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามรายได โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน   จากการศึกษาสภาพ
ปญหาการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ดาน ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรเผยแพร
ขอมูลงานวิจัย สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใหกับ
ผูบริหารเพื่อนําไปพิจารณาและประยุกตใชในเชิงรุกในสํานักงานเปนการกระตุนใหผูบริหารรับทราบปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล รวมกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพ และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 1.2 องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรมีการสนับสนุน
ใหพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางชั่วคราวไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอแนวทางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อ
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สรางแรงกระตุนใหพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางชั่วคราวเห็นคุณคาของการ
มีสวนรวมมากขึ้น  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยตัวช้ีวัดประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใหชัดเจนและครอบคลุม เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรของประชาชนเพื่อที่จะแกไขปญหาของ
ประชาชนไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ  
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ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงัคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556)  

ของเทศบาลตาํบลเขานอย  อําเภอปราณบรีุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF PEOPLE PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL  

AND LIFE QUALITY DEVELOPMENT STRATEGY IN 3-YEAR DEVELOPMENT PLAN (2011-2013)  
OF KHAO NOI SUBDISTRICT MUNICIPALITY IN PRAN BURI DISTRICT, PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 

 
ณัฐหทัย เดโชพัฒนชญานิน1  รังสรรค  อินทนจันทน2 

1 นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 อาจารย ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย และ 2) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุม
ตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคือ ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเขานอย จํานวน 374 คน 
ไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัย
การมีสวนรวมของประชาชน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมีสวนรวมในการ
เลือกวิธีการแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และดานการมี
สวนรวมในการประเมินผล อยูในอันดับสุดทาย สวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบกวา ดานการพึ่งพาตนเอง  มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับแรก รองลงมาคือ ดานแหลงเงินทุนหมุนเวียน และดานการบริหาร
จัดการกองทุน  เปนอันดับสุดทาย และ 2) ปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธเชิงทางบวกในทิศทางเดียวกัน
กับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาล
ตําบลเขานอย อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ  :  การมีสวนรวมของประชาชน,  ยุทธศาสตรการพัฒนา,  แผนพัฒนา 3 ป 
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Abstract 
 

This research aimed to: 1) study factors affecting the level of people participation in the implementation of 
Social and Life Quality Development Strategy in 3-Year Development Plan (2011-2013) of Khao Noi Subdistrict 
Municipality, and 2) examine the relationship between factors affecting the level of people participation and performance 
results of Social and Life Quality Development Strategy in 3-Year Development Plan (2011-2013) of Khao Noi 
Subdistrict Municipality in Pran Buri District, Prachuap Khiri Khan Province. The research samples were 374 household 
representatives, calculated by using Taro Yamane’s formula, living in the areas under Khao Noi Subdistrict Municipality. 
The tool for data collection was a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The research results were as follows: 1) the people 
participation was overall at a high level. The aspect with the highest mean score was the participation in selecting 
problem solving methods. The participation in activity performance was at the second, whereas the aspect with the lowest 
mean score was the participation in evaluation. For the implementation of Social and Life Quality Development Strategy 
in 3-Year Development Plan (2011-2013) of Khao Noi Subdistrict Municipality, the performance result was overall at a 
high level. The aspect with the highest mean score was self reliance. The circulating capital source was at the second, 
whereas the aspect with the lowest mean score was fund management, and 2) there was positive relationship at a 
moderate level with statistical significance at 0.05 level between factors affecting the people participation and 
performance results of Social and Life Quality Development Strategy in 3-Year Development Plan (2011-2013) of Khao 
Noi Subdistrict Municipality. 
 
KEYWORDS:  THE PARTICIPATION OF PEOPLE,  DEVELOPMENT STRATEGY, 3-YEAR DEVELOPMENT PLAN 

 
1. บทนํา 

ปญหาความขัดแยงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหมีความขัดแยงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขางเคียงและการทับซอนของพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่ทับซอนกับพื้นที่ของ
ทองถิ่นทุกรูปแบบ โดยเปนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของและรูปแบบในการถายโอนอํานาจดานการจัดบริการดานศึกษา การ
จัดบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามภารกิจเดิมและการเตรียมความ
พรอมในการรองรับภารกิจใหมที่จะไดรับการถายโอนมาตรฐานการบริการที่ไมเทาเทียมกัน เนื่องจากทองถิ่นแตละแหงจะ
มีทรัพยากรในทองถิ่นซึ่งเปนฐานรายไดไมเทาเทียมกัน การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งระบบขอมูล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมสอดคลองและประสานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาและการ
จัดบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกระทบกับการวางแผนและการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการ และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปธาน  สุวรรณมงคล, 2547 : 50-54)  

การปกครองทองถิ่นไทยยังขาดความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ความชัดเจน และความตอเนื่องในการ
แปลงนโยบายของรัฐบาลดานการปกครองทองถิ่น และที่สําคัญความหลากหลายและสับสนของรูปแบบองคกรปกครอง
ทองถิ่น ความออนแอขององคกรปกครองทองถิ่น เนื่องจากขาดบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งผูมี
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อิทธิพลในทองถิ่นที่เขามาผูกขาดการเมืองทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาคมทองถิ่นยังมีขอบเขตจํากัด จึงทําใหเกิด
ปญหาในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก ความลักลั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ดานการบริหารงานบุคคล 
มีความขัดแยงของนักปกครองในพื้นที่ (โกวิทย  พวงงาม, 2546 : 37-38) 

จากปญหาดังกลาวไดทําใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน กระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา และสถาบันอุดมศึกษา เปนตน ไดเขามาสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะตาง ๆ ไดแก รางวัลพระปกเกลาของสถาบันพระปกเกลา รางวัล
การบริหารจัดการที่ดีของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายใตความรวมมือและการสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ เปนตน นอกจากการมอบรางวัลแลวยังไดมี
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลดังกลาว เพื่ออธิบายถึงองคประกอบ เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการที่
ทําใหประสบผลสําเร็จ และยังมีงานวิจัยจํานวนมากที่ไดศึกษาถึงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจ เพื่ออธิบายถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ความเห็นของบุคลากรทองถิ่น รวมถึงปจจัยที่สงเสริมและสนับสนุนการบรรลุผลสําเร็จ โดยคาดหวังใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกิดการตื่นตัวและไดเรียนรูเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหนวยงานของตนใหมีศักยภาพสูงขึ้น (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น, 2548 : 315) 

อาจกลาวไดวา “การมีสวนรวม” ถือเปนแนวทางสําคัญที่ชวยใหทุกฝายไดเขามาเกี่ยวของและเปดโอกาสใหทุกคน
มีสิทธิเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาอยางมีศักดิ์ศรีและเทาเทียมกัน โดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังเห็นไดจากการกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐตองสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในภาคประชาชนเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได ซึ่ง
จะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไดถูกกลาวถึงใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และยุทธศาสตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดวย 
ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนแนวคิดที่สําคัญที่ถูกนํามาใชเพื่อแกไขปญหาในการใหบริการสาธารณะในแตละ
ทองถิ่น รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนมักเกี่ยวของกับ (1) การมีสวนรวมในการออกแบบหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งประกอบดวย รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายตาง ๆ การมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผนงานและงบประมาณของหนวยงาน และโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน (2) การมีสวนรวมใน
การจัดหาบริการสาธารณะ เชน ใหองคกรชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชนโดยหนวยงานภาครัฐทําหนาที่สนับสนุน
ดานเทคนิค หรือใหภาคเอกชนรวมจัดบริการดานการศึกษาโดยหนวยงานภาครัฐสนับสนุนดานการเงิน เปนตน และ (3) 
การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ เชน ใหตัวแทนภาคประชาชนมารวมในการให
ความเห็นการออกแบบการประเมินผล และหนวยงานภาครัฐจางผูเช่ียวชาญมาชวยดานเทคนิค  เปนตน เห็นไดวารูปแบบ
ของการบริหารราชการแบบมีสวนรวมไดมีขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐและภาค
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งจะชวยผลักดันใหการจัดบริการสาธารณะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดการ
ยอมรับจากประชาชนในระยะยาว (พัชรี สิโรรส, 2552 : 300-315)  

เทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหนวยงานทองถิ่นที่มีหนาที่ในการใหบริการ
สาธารณะตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางใน
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การดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาออกเปน 6 ดาน คือ (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (4) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร (5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการแกไขปญหาความยากจน 
และ (6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการทองเที่ยว จึงกําหนด ใหมีแนวทางการพัฒนาในชวง
สามป (พ.ศ.2554-2556) ไวจํานวน 31 แนวทาง เพื่อผลักดันยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมุงเนนการจัดทํา
กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุน และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตบรรลุผลสําเร็จมากถึง 11 
แนวทาง ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาทองถิ่น การ
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน การอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่น การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขใหไดมาตรฐานเพื่อคุมครองสุขภาพของประชาชน การสงเสริมความรูดานสาธารณสุขใหกับ
ประชาชน การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได การสงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย การจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบรอย และ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน การสงเสริมการจัดสวัสดิการคุมครองเด็ก
และเยาวชน และใหการสงเคราะหผูสูงอายุ เด็ก และผูดอยโอกาสทางสังคม เนื่องจากเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่นที่
ประชาชนสามารถเขารวมดําเนินการไดงายกวากิจกรรมการพัฒนาในยุทธศาสตรดานอื่น ๆ  

การวิจัยเรื่องนี้จึงเปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในมิติของประชาชน เพื่อนํามาสูการวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่นนั่นเอง จากเหตุผลดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเขานอย จํานวน 
5,677 ครัวเรือน  

 การหากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
 2.1.1 หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973 : 1024) ไดจํานวนตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย จํานวน 374 คน  
 2.1.2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) เพื่อหาจํานวนตัวอยางในแตละหมูบาน โดย

กําหนดขนาดตัวอยางตามสัดสวน แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  จํานวนกลุมตัวอยางในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเขานอย 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน 

N n 
3 บานคายธนะรัชต 989 65 
5 บานทามะกรูด 723 48 

6 บานโรงสูบ 2,431 160 

7 บานใหมพัฒนา 1,534 101 

รวมทั้งสิ้น 5,677 374 
 

 2.1.3 ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยผูวิจัยสุมดวยวิธีการจับ
ฉลากเลือกตัวแทนกลุมตัวอยางในหมูบานแตละแหงเพื่อตอบแบบสอบถาม 

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวม และการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ

คุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย โดยใชการวัดแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีเกณฑใหคะแนน ดังนี้ 

  มากที่สุด  ใหคาคะแนนเทากับ  5 
  มาก    ใหคาคะแนนเทากับ  4 
  ปานกลาง  ใหคาคะแนนเทากับ  3 
  นอย    ใหคาคะแนนเทากับ  2 
  นอยที่สุด  ใหคาคะแนนเทากับ  1 
 สวนที่  3  ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 
2.3 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้ 
 2.3.1 ดําเนินการศึกษาเอกสาร รายงานการดําเนินงาน แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึง

ลงพื้นที่พูดคุยกับพนักงานในประเด็นการวิจัย และเมื่อไดรับขอมูลมากเพียงพอในระดับการเขียนขอคําถามแลว จึงนํามา
ออกแบบเพื่อสรางเครื่องมือแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา สําหรับการเก็บขอมูล และเมื่อราง
แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวจึงนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรับขอแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

 2.3.2 การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม (Content Validity) ไดดําเนินการตอจากการปรับปรุง
แบบสอบถามตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาเรียบรอยแลว จากนั้นจะนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) หรือดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค ซึ่งผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน มีคา
เทากับ 0.933 
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 2.3.3 การวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะที่มีความคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน และนํามาหาคาความ
เช่ือมั่นดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบารค (Cronbach, 1970) ซึ่งผลการวิเคราะหหา
ความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.947 จากนั้นจึงดําเนินการรายงานผลที่ไดตอคณะกรรมการที่ปรึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพื่อนําไปลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ซึ่งมีสถิติที่ใชในการวิเคราะห ดังนี้ 
 2.4.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยใชคาความถี่และรอยละ 
 2.4.2 วิเคราะหตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกําหนดชวง

คะแนน และแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยผูวิจัยไดกําหนดชวงคะแนน และความหมายไว 5 ชวง  ตามความหมาย
คาเฉลี่ย ดังนี้  

ชวงคะแนน ความหมาย 
4.21 - 5.00 อยูในระดับมากที่สุด   
3.41 - 4.20 อยูในระดับมาก 
2.61 - 3.40 อยูในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 อยูในระดับนอย 
1.00 - 1.80 อยูในระดับมาก 

 2.4.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย ดวยวิธีของเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 3.1 ผลการวิจัย 

3.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 57.22 โดยมีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 36.36 มีระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.06 มีรายได
ตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.05 และมอีาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 50.53 

3.1.2 ปจจัยการมีสวนรวมในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.96 โดยมีดานการมองเห็นปญหามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.54 โดยมีเรื่องทานเห็นวาปญหาของสวนรวมจําเปนตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร โดยมีเรื่องการไดรับขอมูลที่
ชัดเจนจะชวยใหทานเขามีสวนรวมมากขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.36 ดานปจจัยสวนบุคคล โดยมี
เรื่องประสบการณ/ทัศนคติที่ดีตอเทศบาลตําบลเขานอย จะยอมชวยใหทานตัดสินใจเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.21 ดานอํานาจตามกฎหมาย โดยมีเรื่องเทศบาลตําบลเขานอยมีขอบังคับใหทาน
ตองรวมมือในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.03 ดานคานิยมสวนบุคคล โดยมี
เรื่องทานมักใหความรวมมือกับชุมชนเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.08 ดานการไดรับผลประโยชน โดยมี
เรื่องทานเต็มใจเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมี
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คาเฉลี่ย 3.88 ดานแรงกดดันทางสังคม โดยมีเรื่องกระแสสังคม เชน โลกรอน กําจัดยุงลาย เปนตน เปนตัวกระตุนที่ทําให
ทานตองเขามีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.69 และดานผูนําชุมชน โดยมีเรื่องผูนําชุมชนที่มีบุคลิก
นาเชื่อถือจะสงผลใหทานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเขานอยอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.49 

3.1.3 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) 
ของเทศบาลตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.61 
โดยมีแนวทางการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.23 โดยมีแนวทางการ
สงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 2.92 

3.1.4 ปจจัยการมีสวนรวมมีความสัมพันธในทางบวกกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r =0.631) เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาดานที่มีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานการมองเห็นปญหา (r =0.411) ดานที่มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานผูนําชุมชน (r =0.212)  รองลงมาคือ ปจจัยสวนบุคคล (r =0.146) 
แรงกดดันทางสังคม (r =0.118) และการไดรับผลประโยชน (r =0.071) และอํานาจตามกฎหมาย (r =0.42) สวนดานคานิยม
สวนบุคคล (r =0.275) และขอมูลขาวสาร (r =0.261) มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย ดังนั้น
การมองเห็นปญหามีความสัมพันธในทางบวกกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของ
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอยมากที่สุด 

 3.2 อภิปรายผลการวิจัย   
ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
3.2.1 ปจจยัการมีสวนรวม 

1)  ดานการมองเห็นปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีเรื่องทานเห็นวาปญหาของสวนรวม 
จําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งประเด็นดังกลาวถือเปนเรื่องที่ช้ีใหเห็นถึงความ
ตระหนักของประชาชนในหมูบานในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน และเปนประเด็นที่สอดคลองกับความเปนจริงใน
บริบทของหมูบานอยางมาก ดังเห็นไดจากการที่ประชาชนมักเขามามีสวนรวมในการนําเสนอและลงมือแกไขปญหา
เรงดวนที่เกิดขึ้นมากกวาการพัฒนาหมูบาน และสอดคลองกับแนวคิดของ Creighton (อางในวันชัย วัฒนศัพท, 2550 : 7) ที่
กลาววา ความใกลชิดปญหาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้นซึ่งช้ีใหเห็นไดวา หากปญหามี
ความรุนแรงมากขึ้นเทาใดก็ยิ่งสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากเทานั้น ทั้งนี้ผลวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของอิทธิ
กร นุชนิยม (2554) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และพบวา ปจจัยการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมี
ดานปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยประเด็นที่เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อประชาชนเห็นวาปญหาที่
เกิดขึ้นมีความจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนก็จะชวยใหประชาชนออกมาใหความรวมมือในเรื่องตาง ๆ มากที่สุด 
ดังนั้นการสื่อสารใหประชาชนเห็นถึงความจําเปนของปญหาจึงเปนเรื่องสําคัญที่ชวยใหไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
ระดับที่สูงขึ้น 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1209 

2)  ดานขอมูลขาวสาร โดยมีเรื่องการไดรับขอมูลที่ชัดเจนจะชวยใหทานเขามีสวนรวมมากขึ้น มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด ซึ่งการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนถือเปนเรื่องสําคัญตอระดับความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงานราชการทุกหนวย และจากที่ผานมาจะเห็นไดอยางชัดเจนวา กิจกรรมตาง ๆ ที่มีการประชาสัมพันธลวงหนา และ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางตอเนื่องและทั่วถึงจะพบวา ประชาชนสวนใหญจะเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก แต
ในทางกลับกัน จะพบวามีประชาชนเขารวมกิจกรรมนอยกวาที่ต้ังเปาไว และมักมีเสียงสะทอนในเชิงลบตามมา และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Roger (อางถึงในฐานวัชร เกียรติอรุณ, 2551 : 33-34), Cohen & Uphoff (1977 : 17-19) ที่กลาวไว
วา ขาวสารและการติดตอสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหบุคคลตัดสินใจเขารวมกระทํากิจกรรมกับชุมชน ดังนั้น 
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนยอมชวยใหเกิดทัศนคติเชิงบวกตอการเขารวมกิจกรรม และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

3)  ดานปจจัยสวนบุคคล โดยมีเรื่องประสบการณ/ทัศนคติที่ดีตอเทศบาลตําบลเขานอยจะชวยใหทาน
ตัดสินใจเขามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเรื่องดังกลาวถือเปนเรื่องพื้นฐานที่ผูวิจัยพบวา 
ทุกสังคมยอมมีการแบงพรรคแบงพวก และหากเห็นวาเปนพวกเดียวกัน และใหความชวยเหลือกันไดแลว ยอมทําให
ประชาชนที่เปนพรรคพวกใหความรวมมือเปนพิเศษ ซึ่งผลวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอิทธิกร นุชนิยม (2554) ที่
ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-
2556) ของเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และพบวา ปจจัยการมีสวนรวมดานปจจัยสวนบุคลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เชนกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่ช้ีวา หากประชาชนมีประสบการณที่ดีตอเทศบาลแลว ยอมจะชวยใหประชาชนเขามีสวนรวม
ตอกิจกรรมในระดับสูงเชนกัน ดังนั้น การสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลใหเกิดตอประชาชนจึงถือเปนเรื่องสําคัญที่ชวย
ใหประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเขามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 

4)  ดานอํานาจตามกฎหมาย โดยมีเรื่องเทศบาลตําบลเขานอยมีขอบังคับใหทานตองรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนเรื่องที่เทศบาลไดใชความระมัดระวังเปนอยางมาก เนื่องจากบาง
เรื่องสงผลกระทบตอประชาชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชน การกอสรางถนน การจัดเก็บภาษี การอุดหนุนกลุมอาชีพ เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Creighton (อางในวันชัย วัฒนศัพท, 2550 : 7), Reeder (อางถึงในฐานวัชร เกียรติอรุณ, 2551 : 
25-26), Cohen & Uphoff (1977 : 17-19) และปาริชาติ วลัยเสถียร (2546) ที่กลาวไวในแนวทางเดียวกันวา การมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่มีกฎหมายรองรับหรือบังคับใหทํา เปนเสมือนขอผูกพัน และการบังคับที่ถือเปนปจจัยผลักดันสําคัญที่ทําให
ประชาชนเขารวมกิจกรรมไดในระดับสูง ดังนั้นการบังคับใชขอกฎหมายที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน จึงควร
ทําดวยความระมัดระวัง เพื่อชวยใหประชาชนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม 

5)  ดานคานิยมสวนบุคคล โดยมีเรื่องทานมักใหความรวมมือกับชุมชนเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่ง
ในบริบทของเทศบาลมักพบวามีประชาชนบางสวนที่มีจิตอาสา และไดรับการสนับสนุนใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของเทศบาล ซึ่งผูวิจัยเห็นวาจิตสํานึกในระดับปจเจกบุคคลที่มีโอกาสไดแสดงออก และยังมีประชาชนอีกจํานวนไมนอยที่มี
จิตอาสาแตยังขาดโอกาสที่จะแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Creighton (อางถึงในวันชัย วัฒนศัพท, 2550 : 7), 
Reeder (อางถึงในฐานวัชร เกียรติอรุณ, 2551 : 25-26), และ McCosky (อางถึงในพัชรี สิโรรส และคณะ, 2551 : 30-33) ที่
กลาวไวในแนวทางเดียวกันวา คานิยม ความเชื่อ และอุดมการณ ถือเปนปจจัยที่ดึงดูดใหประชาชนเกิดพฤติกรรมการเขามี
สวนรวมในกิจกรรมระดับสูง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับขอเสนอแนะในงานวิจัยของอิทธิกร นุชนิยม (2554) ที่ไดเสนอวา 
การมีจิตอาสาของประชาชนถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยใหการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับที่สูงขึ้น 
ดังนั้นการสรางสํานึกความเปนเจาของทองถิ่นคือ ปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน  
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6)  การไดรับผลประโยชน โดยมีเรื่องทานเต็มใจเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมมากกวา
ผลประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้ พ้ืนฐานวิถีชีวิตประชาชนสวนใหญจะอยูกันแบบถอยทีถอยอาศัยและ
ใหความเกรงใจตอประโยชนของสวนรวม จึงทําใหประชาชนสวนใหญไมขัดของหากตนเองตองเสียสละเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนตอสวนรวม และสอดคลองกับแนวคิดของ Creighton (อางในวันชัย วัฒนศัพท, 2550 : 7), Reeder  (อางถึงในฐาน
วัชร เกียรติอรุณ, 2551 : 25-26), Cohen & Uphoff (1977 : 17-19) และปาริชาติ วลัยเสถียร (2546) ที่กลาวไวในแนวทาง
เดียวกันวา หากประชาชนเห็นถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ และการเขาถึงประโยชน ยอมเปนปจจัยที่ชวย
ใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมระดับสูง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาหากเทศบาลมีการประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึง
ผลประโยชนของสวนรวมที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง ก็ยอมชวยยกระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมีเพิ่มสูงขึ้น 

7)  ดานแรงกดดันทางสังคม โดยมีเรื่องกระแสสังคม เชน โลกรอน กําจัดยุงลาย เปนตน เปนตัวกระตุนที่ทํา
ใหทานตองเขามีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับสภาพบริบทและพื้นฐานวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่วิจัย เนื่องจากความเกรงใจที่มีตอการอยูเปนกลุมกอนในสังคม จึงทําใหเรื่องดังกลาวมีคาเฉลี่ยสูงกวาเรื่อง
อื่นๆ ในดานเดียวกัน ทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ Creighton (อางในวันชัย วัฒนศัพท, 2550 : 7), Reeder (อางถึงในฐาน
วัชร เกียรติอรุณ, 2551 : 25-26), Cohen & Uphoff (1977 : 17-19), McCosky (อางถึงในพัชรี สิโรรส และคณะ, 2551 : 30-
33) และปาริชาติ วลัยเสถียร (2546) ที่กลาวไวในแนวทางเดียวกันวา ประเด็นทางดานสังคม/สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
ชุมชน ถือเปนปจจัยที่ชวยใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมระดับสูง ดังนั้นเทศบาลจึงควรกระตุนใหประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกอใหเกิดแรงกดดันที่ชวยใหประชาชนสวนใหญเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น 

8)  ดานผูนําชุมชน โดยมีเรื่องผูนําชุมชนที่มีบุคลิกนาเชื่อถือจะสงผลใหทานเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลเขานอยอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน โดยเปนผล
มาจากการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจ การมีหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้น ทําใหผูนําชุมชนไมสามารถทําความรูจัก
ประชาชนในพื้นที่ปกครองของตนไดหมด ประกอบกับหมูบานใหญ ๆ มีหัวหนาสวนราชการอาศัยอยูจํานวนมากจึงไมให
ความสนใจกับผูนําชุมชนมากนัก ซึ่งสภาพดังกลาวสอดคลองกับบริบทของชุมชนเมืองทั่ว ๆ ไปที่ตางคนตางอยูทําใหความ
สนใจที่มีตอกันมีไมมากนัก และอิทธิพลของผูนําในชุมชนดังกลาวมีนอยกวาสังคมชนบท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อิทธิกร นุชนิยม (2554) ที่พบตรงกันวา ผูนําในชุมชนเมืองมีอิทธิพลนอยกวาผูนําในชนบท เนื่องจากผลความเจริญทาง
เศรษฐกิจและการมีประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจํานวนมากนั่นเอง 

3.2.2 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-
2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย (2554) พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น โดยเปนผลมาจากการใหความสําคัญทั้งในระดับ
รัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด จึงทําใหมีการประชาสัมพันธและการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งในเชิงการ
ปองกันและการปราบปราม รวมถึงประชาชนสวนใหญเห็นถึงโทษภัยของการแพรระบาดของยาเสพติด จึงทําใหการ
ดําเนินงานดังกลาวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดากิจกรรมทั้งหมด 

3.2.3 ปจจัยการมีสวนรวมมีความสัมพันธในทางบวกกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิตของแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตําบลเขานอย อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอิทธิกร นุชนิยม (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
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ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการมีสวนรวมมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับนอย กลาวคือ หากปจจัยการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นจะ
ทําใหระดับการมีสวนรวมของประชาชนมีคาเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นดวย 
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อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร 

PEOPLE’S EXPECTATION TO PUBLIC SERVICE MANAGEMENT OF MAI SUB DISTRICT 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายของการวิจัย  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 2)  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร และ 3)  เพื่อหา
แนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร   กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีอายุต้ังแต  18  ปขึ้นไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลมาย  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชการคํานวณของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane)  ซึ่งมีจํานวน  367  คน  และวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ 
(Stratified)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert)  มีคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ .99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test  และ one-way ANOVA กรณีพบความแตกตางจะวิเคราะหคูที่แตกตางโดยใชสถิติ LSD 
(Least Significant Difference  ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานตางก็
อยูในระดับมากเชนกันโดย เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนา 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอยและดานการบริหารการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตาง
กันแตเมื่อพิจารณาตามรายดาน  พบวา  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณะดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ ประชาชนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพรับจางรายวัน อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคาดหวัง
ตอการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานมากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจ อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 3) องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ควรพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ
ในดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การพัฒนาถนน ระบบไฟฟา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และดานการสงเสริม
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ศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

 

คําสําคัญ  ความคาดหวัง การจัดบริการสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of people’s expectation for the provision of public 
service by Mai Sub-District Administration Organization, Ban Muang district, Sakon Nakhon province, 2) to compare 
people’s expectation for the provision of public service by Mai Sub-District Administration Organization, Ban Muang 
district, Sakon Nakhon province, and 3) to find a way to developing the provision of public service by Mai Sub-District 
Administration Organization, Ban Muang district, Sakon Nakhon province. 

 A sample used in this study was 367 people aged 18 and over living in the Mai Sub-District Administration 
Organization area selected by stratified random sampling, whose size was determined using Taro Yamane’s formula for 
calculation.  The instrument used was a Likert’s-like rating scale questionnaire whose reliability coefficient was .99.  
Statistics used for analysis of data were percentage, mean, standard deviation, and t-test as well as one-way ANOVA for 
hypothesis testing.  In case a significant difference is found, LSD (least significant difference) will be used to find a pair 
of difference. The findings can be concluded as follows: 1) The degree of people’s overall expectation for the provision 
of public service by Mai Sub-District Administration Organization, Ban Muang district, Sakon Nakhon province was at 
the high level.  Considering them by each aspect, the following aspects were also found at the high level as arranged in 
rank order from higher to lower respectively like infrastructure, art-culture-religion-custom and indigenous knowledge 
promotion, planning, commercial investment and tourism promotion, life quality promotion, putting order into community, and 
maintaining peace and order.  Only the aspect of conserving the nature and environment was at the medium level. 

2) The people’s overall expectation for the provision of public service by Mai Sub-District Administration 
Organization, Ban Muang district, Sakon Nakhon province based on personal background was found not different.  
Considering them as each aspect, people with a higher educational attainment had significantly higher expectation for the 
provision of public service in the aspect of life quality promotion than that among the people with a lower educational 
attainment at the .05 level. The people whose occupations were farming, being daily employed, trading/personal business, 
being in government/state enterprise service had significantly higher expectation for the provision of public service in the 
aspect of infrastructure than that among the people whose occupation was a company’s/business organization’s employee 
at the .05 level. 3) Mai Sub-District Administration Organization, Ban Muang district, Sakon Nakhon province should 
develop the provision of public service in the aspect of infrastructure that includes development of road, electricity 
system, water sources for utility and consumption, and art-culture-religion-custom and indigenous knowledge promotion 
by application of principle of sufficiency economy philosophy for leading a life. 

 

KEYWORDS: EXPECTAITION, THE PROVISION OF PUBLIC SERVICE 
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1. บทนํา 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 การปกครองทองถิ่น มาตรา 281 บัญญัติวา ภายใต

บังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําการจัดบริการสาธารณะ 
และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 112-13) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบการจัดบริการสาธารณะ เฉพาะมาตรา 16 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองจํานวนทั้งสิ้น 
31 ประการ มีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัด
ใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ การสาธารณูปการ เปน
ตน (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หนา 53-54) จึงกลาวไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักที่สําคัญซึ่งมี
อํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่
กฎหมายกําหนด การจัดบริการสาธารณะจึงเปนบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประชาชน
คาดหวังจะไดรับ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทองคการบริหารสวนตําบล ถือเปนหนวยงานหลักสําคัญที่
ใกลชิดและเกี่ยวของในการจัดระบบการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนมากที่สุดอีกองคกรหนึ่ง จึงเปนเรื่องที่นาศึกษา
วาประชาชนมีความคาดหวังตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลอยางไร เพื่อจะไดใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสามารถตอบสนองตอความคาดหวัง ปญหาและความตองการของประชาชนได
อยางถูกตองเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป 

ผูวิจัย ในฐานะเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัด
สกลนคร มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมายโดยตรง จึงสนใจที่จะศึกษาความ
คาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย โดยจะไดนําขอมูลที่ไดจากศึกษา
ดังกลาว ไปจัดทําเปนขอเสนอแนะตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลมาย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการ
พัฒนา และโครงการกิจกรรมตาง ๆ  ในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมายตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขต องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ที่มีอายุ

ต้ังแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 4,458 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane. 
1973 : หนา 727) และใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Sampling) ไดจํานวน 367 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยเน้ือหา 3 สวนคือ 1) 
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 5 ขอ  
ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได  2) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอการจัดบริการ
สาธารณะของ องคการบริหารสวนตําบลมาย 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตการหา
คุณภาพของแบบสอบถาม ดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริม 
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ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 54 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) กําหนดระดับคะแนนตามหลักของบุญชม  ศรีสะอาด   3) สอบถามขอเสนอแนะการพัฒนาการ
การจัดบริการสาธารณะของ องคการบริหารสวนตําบลมาย ทั้ง 6 ดาน แลวนํามาวิเคราะหสรุปเพื่อจัดทําเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององคการบรหิารสวนตําบลมายเพื่อเสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน ลงความคิดเห็น 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย สรางแบบสอบถามโดยขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน  5 ทาน หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2544, หนา 219-233) ของขอคําถาม  เลือกขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองกวั่ง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 99) โดยรวมคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ .99 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดประสานงานดวยตนเอง และสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได
ทั้งหมด 367 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
3.   ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภปิราย 
 สรุปคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา จากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 367 คน สวน

ใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 59.70 มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 42.50 
สวนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 46.10 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 77.90 และมีรายได  ตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 61.60  

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา ระดับ
ความคาดหวังอยูในระดับมากจํานวน  5  ดาน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.28 
รองลงมาคือ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.94 ดานการ
วางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.78 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
3.73 และดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.72 และมีความคาดหวังอยูในระดับ
ปานกลางจํานวน  1  ดาน คือ ดานการบริหาร  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.32  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานพบวา ไมแตกตาง
กัน 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเมื่อพิจารณาเปนรายไดพบวาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณาเปนรายไดพบวาดานโครงสรางพื้นฐาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามรายได โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

 จากการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน เห็นดวยกับแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร โดยควรเนนดานโครงสรางพื้นฐานและดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  ดังนี้ 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนตําบลมาย ควรพัฒนาถนน และสะพานในพื้นที่การบํารุงรักษาทาง
ระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟาและการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหทั่วถึง  การจัดหาน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ
ไดมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยของน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

 ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลมาย ควร
เนนบํารุงรักษาและสงเสริมประเพณีตามเทศกาลและวันสําคัญตางๆ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกับวัดและโรงเรียน 
การบํารุงรักษาและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  โดยสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูชุมชนและ สงเสริมใหประชาชนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 ผลการวิจัยเรื่องความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอ
บานมวง จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ดาน ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชจากการศึกษา
ระดับความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัด
สกลนคร พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.79 ซึ่งอยูในระดับมาก และพบวา คาเฉลี่ยรวมรายดานดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาเฉลี่ย 
4.28 และดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น มีคาเฉลี่ย 3.94 ซึ่งอยูในระดับมาก 
องคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จึงควรพัฒนาการจัดการจัดบริการสาธารณะในดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ไดแก  การพัฒนาถนน  ระบบไฟฟา  แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น โดยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต และองคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ควรวางแผนการพัฒนาโดยคํานึงถึง
ความคาดหวังของประชาชนตอการจัดการจัดบริการสาธารณะโดยนําขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการจัดทํา
แผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดประสิทธิผลตอไป 2) 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลมาย อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร แบบเจาะลึก โดยการสัมภาษณ การสนทนา เพื่อให
ทราบถึงรายละเอียดของขอมูลเชิงลึกไดตรงตามที่ตองการและทั่วถึง และควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลหรือความพึง
พอใจตอการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลมาย เพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหาร
มาย ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงตอไป 
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ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะ 
ของเทศบาลตาํบลโพนสวรรค  อําเภอโพนสวรรค   จังหวัดนครพนม 

PEOPLE’S ATTITUDE TOWARDS PUBLIC SERVICE MANAGEMENT OF  PHONSAWAN SUB-DISTRICT 
MUNICIPALITY, PHONSAWAN DISTRICT, NAKHONPHANOM PROVINCE 

 
กนกพร เขจรศาสตร1 ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล2 

1นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
2อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

-------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาลตําบลโพนสวรรค และหาแนวทางพัฒนาเพื่อกําหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค 
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค ทั้ง 9 
ชุมชน จํานวน 364 ราย โดยการเลือกแบบสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชประกอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคาวัดระดับ
ทัศนคติ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-
test) ชนิด Independent variables คา F-test (One –way Analysis of Variance) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   

       (1) ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค จังหวัด
นครพนม จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล
โพนสวรรค ไมแตกตางกัน สวน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอป มีทัศนคติตอการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลโพนสวรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 (2) ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลตําบลโพนสวรรค ทั้ง 
4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานการ
พัฒนาการบริหาร ในภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

 (3) แนวทางที่ควรนําไปกําหนดเปนนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค 
พบวามี 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานการพัฒนาการบริหาร  
 
คําสําคัญ ทัศนคติ การจัดบริการสาธารณะ 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were to investigate and compare attitudes of people towards public service 

management of  PhonSawan Sub-District Municipality, and to find a way to developing it as a guideline in making a 
policy for public service management of  PhonSawan Sub-District Municipality, PhonSawan district, NakhonPhanom 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1219 

province according to the PhonSawan Sub-District Municipality Development Plan 2012-2014 in 4 aspects comprising : 
social and environment development, economic development, infrastructure development, and administration 
development.  A randomly selected sample of 364 used in this study was people of 9 communities residing in the 
PhonSawan Sub-District Municipality area.  The instrument used was a Likert’s-like rating scale questionnaire for 
measuring the attitude level.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test of 
independent variables and one-way ANOVA.  The findings can be concluded as follows: 

1. People’s attitude towards public service management of  PhonSawan Sub-District Municipality, PhonSawan 
district, NakhonPhanom province as classified by personal background was found that people of different sexes had  no 
different attitude towards public management of  PhonSawan Sub-District Municipality; and whereas people of different 
ages, educational attainments, occupations and average incomes per year had a significant difference in their attitude 
towards public service management of  PhonSawan Sub-District Municipality at the .05 level. 

2. The analysis results of people’s attitude towards public service management of  PhonSawan Sub-District 
Municipality of all the 4 aspects like social and environment development, economic development, infrastructure 
development, and administration development both as a whole and each aspect were found at the medium level. 

3. A way which should be determined to be a policy for developing  public service management guidline of  
PhonSawan Sub-District Municipality was found comprising 3 aspects, namely economic development, infrastructure 
development and administration development. 
 
KEYWORDS : ATTITUDES, PUBLIC  SERVICE 
 

บทนํา 
 เทศบาลตําบลโพนสวรรค  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมีอํานาจ
หนาที่ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยตามอํานาจแลว
เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลโพนสวรรค จึงไดนําเอากรอบอํานาจหนาที่ดังกลาวมา
กําหนดเปนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2555-2557) เพื่อใชในการกําหนดการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งเปนการจัดบริการ
สาธารณะทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน และดานการพัฒนาการบริหาร ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค เพราะการจัดบริการสาธารณะถือเปนหนาที่หลักที่ตองทําเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุข 
ชุมชนเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได และใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจอยางแทจริง อีกทั้งตองการหา
แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะทั้ง 4 ดานใหเปนไปอยางเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับความตองการของประชาชนและสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดรวมไปถึงแผนพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกกําหนดประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลฯที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จาก

จํานวนทั้งหมด 3,947 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิทั้ง 9 ชุมชน ไดจํานวนทั้งสิ้น 364 คนเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามวัดทัศนคติ แบบมาตราสวนประมาณคาและตองเปนคําถามที่กระชับ รัดกุม เขาใจงายเพื่อสราง
แรงจูงใจในการตอบคําถาม  

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาและสังเคราะหถึงทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะ เพื่อ
กําหนดตัวแปรและขอคําถาม นําขอมูลที่ไดปรึกษาประมวลความคิดเห็นรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหไดขอ
คําถามที่เหมาะสมครอบคลุมทุกเนื้อหาของแตละดาน ใหเหมาะสม โดยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางคําถามมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ขอ
คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อพิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ขอบเขตที่กําหนดไว  

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน และ
มีการปรบปรุงแกไขแลว นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของ
เนื้อหา และหาคาดรรชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence) ตามวิธีของครอนบาค ระหวางขอคําถาม
กับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8-1.0  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค     
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นความเที่ยงตรง(Reliabiliy) หรือคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาความถี่  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติทดสอบคือ T-test, F-test (One –way Analysis of Variance) ถาพบความแตกตาง
ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ เชฟเฟ (Schelfe) 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผูวิจัยสรุปไดดังนี้   
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางจํานวน 364 

ตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 54.10  มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 25.50 จบการศึกษาใน
ระดับต่ํากวาประถมศึกษา รอยละ 48.40 และประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 50.30 มีรายไดเฉลี่ยตอป ระหวาง 5,000-
10,000 บาท รอยละ 34.90  

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค เปน
รายดาน 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ดานการพัฒนาการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

 3. เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอโพน
สวรรค จังหวัดนครพนม จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลโพนสวรรค ไมแตกตางกัน สวน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอป มีทัศนคติตอการ
จดับริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. แนวทางที่ควรนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล
โพนสวรรค พบวามี 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานการพัฒนาการบริหาร  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 1. สมมติฐาน ที่วา “ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ที่มีคุณลักษณะ

สวนบุคคลแตกตางกัน มีทัศนคติตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรคแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา 
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ ดานการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาการบริหาร และดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ลอม แยมสุวรรณรัตน (2550 ) พบวาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาแซะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแซะ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นตอการ
บริหารงานดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง การรักษาความสงบอยูในระดับปานกลาง ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง   

  2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .  

 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพน
สวรรค โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 เมื่อจําแนกตามรายได พบวาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค 
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีรัตน อินทิยศ (2550) พบวาประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกวาว ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงกวาว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 3. แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 
จากผลการวิจัยพบวา การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสวรรคที่ควรนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา คือ ดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และดานการพัฒนาการบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2541,หนา 79-80, อางถึงใน เจษฎา ไชยทน, 2551 หนา 86) ซึ่งไดศึกษาบทบาทขององคการ
บริหารที่มีตอชุมชนในเขตรับผิดชอบพบวา ประชาชนมีความคาดหวังตอองคการบริหารสวนตําบลวาควรมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชนหรือหมูบานในดานการพัฒนาความเปนอยูและใหบริการดานความจําเปนพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน 
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แหลงน้ํา ไฟฟา ประปา การสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดและสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ คือ ควรสงเสริม
การเลี้ยงสัตว พรอมกับสงเสริมการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ และสนับสนุนกลุมอาชีพโดยการอบรมและกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑ พัฒนาดานแหลงน้ําสาธารณะและประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในชุมชนและปรับปรุงฌาปนสถานใหมีความ
สะดวกและสะอาด กอสรางศูนยเรียนรูตามความตองการของชุมชนดานการพัฒนาการบริหาร สงเสริมการปลูกตนไม หญา
แฝก โดยเรียนรูจากโครงการพระราชดําริ การจัดบริการที่จอดรถเพื่อความสะดวกสําหรับผูมาติดตอราชการ และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการจัดซื้อจัดจางตามแผนโครงการใหชัดเจนดวยความโปรงใส  

 จะเห็นไดวา ผลการวิจัยครั้งนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการจัดบริการสาธารณะที่ยังไมถึง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของความตองการของประชาชนอยางแทจริง อันเปนเหตุที่ควรเรงใหมีการปรับปรุงแนวคิด 
วิสัยทัศน หรือแมกระทั่งรูปแบบการจัดบริการสาธารณะทั้ง  4 ดาน ใหเปนไปตามความตองการเหมาะสมกับความจําเปน
โดยใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงจะเปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขอยางแทจริงและสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร 
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ความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาต ุ
อําเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร 

PEOPLE’S UNDERSTANDING ABOUT LOCAL ADMINISTRATION VIA THAT SUB-DISTRICT 
ADMINISTRATION ORGANIZATION, WANON NIWAT DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

 
นิฤบล รูปเร่ียม1 ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล2  

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

---------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ 

อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กลุมตัวอยางคือประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ปบริบูรณขึ้นไปในเขตพื้นที่ จํานวน 400 คน 
(Taro Yamane) ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert) มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test, F-test หรือ One way 
ANOVA โดยวิธีของ Scheffe  

 ผลการวิจัยพบวา 1) โดยรวมประชาชนมีความเขาใจตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในระดับปานกลาง และพบวา 2) การเปรียบเทียบความเขาใจของประชาชนตอการปกครอง
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ ชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสาร ไมแตกตางกัน สวนดานการศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ไดแนวทางการพัฒนาความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลธาตุ เนนดานการบริหารจัดการควรเสริมสรางความเขาใจของประชาชน และการพัฒนาดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ควรเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในดานการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล 
 
คําสําคัญ : การปกครองทองถิ่น, ความเขาใจของประชาชน 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were: to investigate people’s understanding about local administration via That Sub-
District Administration Organization, Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province, A sample used in this study was 
400 people aged 18 or over selected by stratified random sampling, whose residences were in the That Sub-District 
Administration Organization area. The sample size was determined using Taro Yamane’s method for calculation. The 
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tool of this study as constructed by the author was a Likert’s-like rating scale questionnaire whose reliability value was 
.96. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test or one-way ANOVA and Scheffe test for 
finding a significant pair. 

The findings were as follows: 1) The people’s overall understanding about local administration via That Sub-
District Administration Organization, Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province was at the medium level. 2) 
People’s understanding about local administration via That Sub-District Administration Organization, Wanon Niwat 
district, Sakon Nakhon province in comparison based on personal backgrounds of sex, age, and type of informed channel 
was found not different excepting personal backgrounds of educational attainment, occupation and social status which 
were found different at the .01 level of significance. 3) The ways to developing people’s understanding about local 
administration via That Sub-District Administration Organization, Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province are 
suggested by putting emphasis on management of the Sub-District Administration Organization and development of 
people’s participation. In people’s participation, the Sub-District Administration Organization should enhance people’s 
understanding about their rights and participations pertaining to auditing the Sub-District Administration Organization 
management. 
 
KEYWORDS : LOCAL ADMINISTRATION, PEOPLE’S UNDERSTANDING 
 
1. บทนํา 

 องคการบริหารสวนตําบลธาตุ เปนองคกรขนาดกลางมีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ จํานวน 10,350 คน รายได
ในปงบประมาณ 2554 รวมเงินอุดหนุน 30,368,735.55 บาท จากการจัดทําแผนพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการประชาคม 
พบวาประชาชนในพื้นที่ขาดความเขาใจตอการปกครองทองถิ่น โดยกระบวนการเสนอโครงการสนใจเสนอดานโครงสราง
พ้ืนฐานเปนหลัก และจํานวนผูเขารวมประชาคมยังคงใหความสนใจนอย องคการบริหารสวนตําบลธาตุจึงไดดําเนิน
โครงการองคการบริหารสวนตําบลสัญจร เพื่อที่จะประชาสัมพันธความเขาใจเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลธาตุ พรอม
พบปะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (องคการบริหารสวนตําบลธาตุ, 
2554, : 104) และจากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติงานในตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนตําแหนงที่ใหบริการประชาชนเปนหลัก 
พบปญหาประชาชนไมเขาใจในบทบาทหนาที่ หลักการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยขาดความเขาใจใน
รูปแบบการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานของโกวิทย พวงงาม (2544, : 185-188) ที่ศึกษาปญหาการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มจากสํารวจความเขาใจของประชาชนที่มีตอบทบาทหนาที่ การ
บริหารจัดการ โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลธาตุ รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนวามีความเขาใจระดับใด 
และนําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะหปญหากําหนดเปนแนวทางพัฒนาความเขาใจของประชาชนใหสูงขึ้น เพราะหากวา
ประชาชนในพื้นที่มีความเขาใจในการปกครองแลว การดําเนินงานขององคกรก็จะไดรับความรวมมือจากประชาชน ถือเปน
ความสําเร็จระดับสูงของการกระจายอํานาจ  
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2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร คือประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลธาตุ ซึ่งมีอายุครบ 18 ปบริบูรณขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 10,350 คน กําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางทาโร ยามาเน (อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2551, : 47) และใชการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) ไดจํานวน 400 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวนคือ 1) 
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคม การรับรูขอมูลขาวสาร 2) ศึกษาระดับความเขาใจของประชาชนตอการ
ปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ จํานวน 4 ดาน คือ ดานบทบาทหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ดานการ
บริหารจัดการ ดานโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล และดานการมีสวนรวมของประชาชน รวมจํานวน 45 ขอ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) การกําหนดระดับคะแนนตามหลักของลิเคิรท (Likert 
Scale)  

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย สรางแบบสอบถามโดยขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นําแบบสอบถามเสนออาจารย
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index Objective 
Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2544, : 219-233) ของขอคําถาม เลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป 
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลกุดเรือคํา จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, : 99) โดยรวมคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .96 การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดประสานงานดวยตนเอง และสามารถรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมด 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผูวิจัยประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สรปุผลการวิจัยได ดังนี้  
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 

203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูระหวาง 31 – 44 ป จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 ระดับ
การศึกษาสวนมากอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.2 มีอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จํานวน 
261 คน คิดเปนรอยละ 65.2 สวนมากเปนสมาชิกประชาคมหมูบาน จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.2 และมีชองทางการ
รับรูขอมูลขาวสารทางหอกระจายขาว และผูนําทางการปกครองเปนสวนมาก จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.8 ระดับ
ความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.34 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ประชาชนมี
ความเขาใจในดานโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.54 รองลงมาคือดานบทบาทหนาที่ มี
คาเฉลี่ย 3.50 ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ย 3.22 และนอยที่สุดคือดานการมีสวนรวมของประชาชน มีคาเฉลี่ย 3.08 ผล
การเปรียบเทียบความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะสวนบุคคลเปนรายดาน พบวา ประชาชนที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดาน เพศ อายุ และชองทางการรับรูขอมูล
ขาวสารที่แตกตางกัน มีความเขาใจตอการปกครองทองถิ่นไมแตกตางกัน และประชาชนที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดาน
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การศึกษา อาชีพ ตําแหนงทางสังคมแตกตางกัน พบวา มีความเขาใจตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ที่สูง มีความเขาใจตอการปกครองทองถิ่นสูงกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความ
เขาใจตอการปกครองทองถิ่นมากกวาอาชีพเกษตรกรรม และประชาชนที่มีตําแหนงผูนําหมูบานจะมีความเขาใจตอการ
ปกครองทองถิ่นมากวาตําแหนงประชาคมหมูบาน 

 จากการวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเนน 2 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการควรมีการประชาสัมพันธ
ระเบียบ ขอบังคับ ใหประชาชนมีความเขาใจผานกระบวนการประชาคม การมีสวนรวม โดยเฉพาะเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น ระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณเนนเรื่องการพิจารณาขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล การจัดทําเอกสารเผยแพรขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การจัด
กิจกรรมโครงการเพื่อเปนสื่อกลางในการเขาถึงและใหความเขาใจแกประชาชนในการบริหารจัดการองคการบริหารสวน
ตําบล การเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสาร จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล การจัดกระบวนการ
ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการ 2) ดานการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย
การจัดอบรม การประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนมีความเขาใจทราบสิทธิของตน โดยเฉพาะในการเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณ สิทธิในการฟองรององคการบริหารสวนตําบลใหรับผิดในทางแพงและอาญาในฐานะองคการบริหารสวน
ตําบลมีสภาพเปนนิติบุคคล สิทธิในการถอดถอนสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบล และการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องรองทุกของคการบริหารสวนตําบล การทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแจงตอสาธารณะชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง กิจกรรมโครงการขององคการบริหาร
สวนตําบล การจัดทําแผนปายประชาสัมพันธขอมูลโครงการ การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อให
ประชาชนสามารถสอบถาม ขอขอมูลเพื่อตรวจสอบโครงการ ตรวจสอบงบประมาณ 

 ผลการวิจัยความเขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ดาน ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการศึกษาระดับความ
เขาใจของประชาชนตอการปกครองทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พบวามี
คาเฉลี่ยโดยรวม 3.34 ซึ่งอยูระดับปานกลาง และพบวา คาเฉลี่ยรวมรายดานการบริหารจัดการ คาเฉลี่ย 3.22 และดานการมี
สวนรวมของประชาชน คาเฉลี่ย 3.08 เปนคาเฉลี่ยตํ่าสุด จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการบริหารสวนตําบลธาตุ จะตองสรางความ
เขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวม เพราะประชาชนถือเปนรากฐานที่สําคัญของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
ศึกษาถึงสภาพปญหาการบริหารงานและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และควรศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล หาแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสงูอาย 
ในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบรีุรัมย 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลยายแยม
วัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ใน 3 ดาน ไดแก ดานนันทนาการ ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล และดาน
ความมั่นคงทางสังคม กลุมตัวอยางไดแก ผูสูงอายุซึ่งไดจากการสุมจากประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
ตารางของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.5 %  และความคลาดเคลื่อน ±5% ไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 286 คน แลวทําการสุมใหกระจายไปยังหมูบานตางๆ ตามสัดสวน โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับ และแบบปลายเปด (Open – ended Form) ไดคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) เทากับ 0.9355 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับ
จากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําไดดังนี้ คือ ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานนันทนาการ และดานสังคมและความ
มั่นคง ตามลําดับ 

2.   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือตองการสงเสริมอาชีพใหมีรายไดเพิ่ม รองลงมาคือ
ใหกองทุนฌาปณกิจสงเคราะหผูสูงอายุดําเนินการตอไป และใหมีสวนสาธารณะตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ความตองการสวัสดิการสังคม, ผูสูงอายุ 

Abstrsact 
 

The purpose of this study was to investigate the social welfare needs of elderly in  Yaiyamwatana subdistrict 
Municipality, Chalermprakiat District, Buriram Province in 3 aspects : homage, health and treatment, and social stability. 
The samples were 286 people, selected through the Table of Taro Yamane with its reliability at 95.5%, and error at ±5%, 
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and simple random sampling, respectively. The research instrument used for collecting the data was a 3-part 
questionnaire, including checklist, 6-rating scale, and open – ended form with its reliability at 0.9355. The statistics used 
for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. 

The findings were as follows: 
1. The social welfare needs of  elderly in  Yaiyamwatana Subdistrict  Municipality, Chalermprakiat District, 

Burirum  Province both as a whole and each aspect were at “high” levels. The ranking from the highest to the lowest 
mean score were health and treatment, homge and social stability, respectively. 

2. The additional opinions and suggestions with the highest percentages were the occupation  
should be promotled to gain more income, followed by cremation foundation for elderly should be operated 

continually and the public garden should be provide, respectively. 
 
KEYWORDS: THE SOCIALWELFARE NEEDS, ELDERLY 

 
1. บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดสวัสดิการสังคมไทย มีพัฒนาการมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน  นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณทางการเมือง การปกครองของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจ เปนสําคัญ ปจจุบันนโยบาย
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสาํคัญของการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุซึ่งนับวัน จะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแล
ผูสูงอายุ จําเปนตองศึกษา และทําความเขาใจถึงความตองการดานสวัสดิการสังคมที่แทจริงของผูสูงอายุ วาทานตองการสิ่ง
ใดหลังจากที่ไดเขาสูวัยผูสูงอายุแลวเพื่อจะไดนําความตองการตางๆ เหลานั้นมาประกอบการตัดสินใจในการจัดสวัสดิการ
สังคมใหแกผูสูงอายุในทองถิ่นของตน  

ในสังคมไทยถือวาผูสูงอายุ คือ ปูชนียบุคคลที่ถายทอดความรู วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตลอดจนประสบการณ
ชีวิตที่ไดสรางสมไวใหกับสังคมจากคนรุนเกาสูคนรุนใหมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดสังคมที่ดี มีคุณธรรม และเปนสังคมที่
ยึดถือผูสูงอายุเปนหลักสําคัญของครอบครัว เปนผูนําครอบครัวที่พรอมใหในทุกๆ ดานเพื่อใหผูสูงอายุที่สังคมถือเปนปูชนีย
บุคคลคงไว ถึงเวลาที่สังคมควรตระหนักในความรับผิดชอบที่พึงมีตอผูสูงอายุ ตอบแทนเมื่อทานอยูในวัยถดถอย หรืออยูใน
ชวงเวลาที่ศักยภาพเสื่อมถอย จําเปนตองพึ่งพิงสังคม ใหไดรับการคุมครอง และพิทักษสิทธิสามารถดํารงชีวิตในสังคมได
อยางผาสุกในบั้นปลายชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (อุชุกร เหมือนเดช.  2552 : 3)  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และ
สามารถตัดสินใจดําเนินกิจการของทองถิ่นไดเอง โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 16 กําหนด ให เทศบาล  เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของทองถิ่นตนเอง จํานวน 31 ขอ หนึ่งในนั้นคือ
การสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  12) พ.ศ. 2546 มาตรา 50 กําหนดใหเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ที่ตองทําในเขตเทศบาล (7) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย. 2548 : คํานํา)    
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ตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  มีเขตการปกครองแบงออก เปน 16  หมูบาน มี
ประชากรชายทั้งหมด 4,279 คน ประชากรหญิงทั้งหมด 4,164 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,014 ครัวเรือน และมีผูสูงอายุ  
951  คน (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา. 2554 : 6) ซึ่งในการดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จะพบวามีปญหาอุปสรรคหลายประการ คือการบริการที่มีอยูไมสามารถตอบสนองตรงกับ
ความตองการของผูสูงอายุอยางทั่วถึง และเปนธรรม แมรัฐบาลจะมีนโยบายที่เพิ่มความเอาใจใสในการดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 
แตสภาพความเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูโดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูในชนบทสวนใหญถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจ
ใส  ขาดการใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องสุขภาพอนามัยอยางใกลชิด ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกาย  ขาด
การรวมกลุมต้ังเปนชมรมผูสูงอายุ และยังไมมีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพื่อเสริมรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
ซึ่งถือวาการจัดสวัสดิการตางๆเหลานี้ลวนเปนการเสริมสรางความเขมแข็งความมั่นคงทางสุขภาพรางกาย สุขภาพจิตใจ 
และครอบครัวของผูสูงอายุ 

 เหตุผลจากสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการสังคม
โดยตรง  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการดานสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในชุมชน  เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจชวยเหลือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุในปจจุบัน และอนาคต ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุในหนวยงานองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อสนองความตองการของ
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
จํานวน 951 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามเปน แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ และเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open 
– ended Form) โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด และแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน และไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาในการทําการคนควาอิสระเพื่อประกอบเปนโครงสรางในการทําการคนควาอิสระ  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี แนวคิดหลักการที่เกี่ยวของกับความ
ตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา โครงสราง และภาษาเพื่อใหไดขอคําถามที่ครอบคลุม 
แลวนํามาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นนําเสนอรางแบบสอบถามไปถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อใหไดคําถามที่
ครอบคลมุตรงสภาพความเปนจริง เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) และนําแบบสอบถามที่ไดจากการ
ตรวจสอบแกไขจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข และนําเสนอคณะกรรมการการควบคุมการคนควาอิสระพิจารณาอีกครั้ง
เพื่อที่จะไดแบบสอบถามที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 30 คน ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  นําแบบสอบถามไปหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.9355 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลได 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยสถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 286 คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 50.35 โดยชวงอายุ 60 – 69 ป มีจํานวนมากที่สุด จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 87.06  และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จํานวน 
145 คน คิดเปนรอยละ  50.70 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  ผลจากการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีระดับความตองการสวัสดิการสังคมทั้ง 3 ดาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.93) ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมาเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา สังคม ไทยปจจุบันกลายเปน
สังคมของผูสูงอายุ จํานวนผูสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น อัตราการถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน ซึ่งตองออกไป
ประกอบอาชีพในตางจังหวัด เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันมีการแขงขันกันสูง ทําใหผูสูงอายุตองอยูตาม
ลําพัง ขาดคนดูแลเอาใจใส  เกิดปญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สภาพรางกายหยอนสมรรถภาพ ทําใหมีโรคประจําตัว การ
เดินทางไปรักษาไมสะดวก รายไดไมเพียงพอเลี้ยงชีพ เพราะกําลังในการทํางานลดนอยลง  การไดพบปะผูคนในสังคมก็มี
โอกาสนอย การไดออกไปพักผอนหรือทองเที่ยวกับครอบครัวนอกสถานที่แทบไมมีโอกาสการใหบริการดานสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุทางภาครัฐ  และเอกชนยังไมครอบ คลุมอยางทั่วถึง และขาดการประชาสัมพันธใหความรูในเรื่องสิทธิ
ประโยชนของผูสูงอายุ ซึ่งผลงานวิจัยสอดคลองกับ งานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ หอนงาม (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ความตองการดานสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี พบวาผูสูงอายุสวนใหญตองการไดรับการจัดสวัสดิการทางสังคมอยูในระดับมาก 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมดานนันทนาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.96) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา โดยสวนมากแลว ถูกทอดทิ้งใหอยูบานเพียงลําพัง ขาดคนดูแลเอาใจ
ใส เพราะลูกหลานวัยทํางานสวนใหญจะออกไปทํางานตามเมืองหลวง การออกไปพบปะผูคนในสังคมหรือทํากิจกรรม
ตางๆ อยูในวงแคบ ไมมีกิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหผอนคลาย ไมมีสถานที่ในการรวมกลุมนอกจากอยูตามบานญาติ ขาดการ
รับรูขาวสารหรือผลประโยชนตางๆ ไมมีโอกาสออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่  สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  ฟกขาว  
(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยหิน อําเภอ
หนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ความตองการดานนันทนาการของผูสูงอายุ พบวาตองการใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการใน
ระดับมาก  

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 5.10) 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุแลว โรคภัยไขเจ็บตางๆ เริ่มจะมีมากขึ้น ประกอบกับขาดคนดูแลเรื่อง
สุขภาพ และการปฏิบัติตนใหถูกตองตามชวงวัยของแตละคน ผูสูงอายุจึงไดมองเห็นถึงความตองการใหมีการบริการดาน
สุขภาพที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ เสรี  ทองเลิศ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความตองการของผูสูงอายุ ที่มี
ตอองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ความตองการของผูสูงอายุดานสุขภาพ พบวา
ผูสูงอายมุีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลเขามาดูแลสุขภาพในระดับมาก 
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จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมดานความมั่นคงทางสังคม พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.75)  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุตองการใหตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุ วาตนสามารถทําสิ่งตางๆที่เปนประโยชนตอสังคมและ
ลูกหลานไดอีกมากมาย ขอเพียงไดใหโอกาสในการเรียนรู หรือการรวมกลุมเพื่อเพิ่มรายไดเสริม และไมตองการเปนภาระ
ใหกับลูกหลานสามารถมีความมั่นคงในชีวิตบั้นปลาย สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลวรรณ  วัฒนานนท (2543 : บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเรื่องปญหา และความตองการของผูสูงอายุชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ความตองการดาน
สังคม พบวาผูสูงอายุมีความตองการดานบทบาทและความสัมพันธในครอบครัวในระดับมาก 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ตองการ สงเสริมอาชีพใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สาเหตุที่
ผูสูงอายุมีความตองการเชนนี้ อาจเปนเพราะวา สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหสภาพการ
ดํารงชีวิตของผูสูงอายุประสบปญหาตางๆ มากมายโดยเฉพาะรายไดที่จะนํามาเปนคาใชจายในการอุปโภคบริโภคประจําวัน 
ถึงแมวาจะไดรับเบี้ยยังชีพทุกเดือนก็ยังไมพียงพอ เพราะผูสูงอายุบางทานตองรับภาระเลี้ยงดูลูกหลาน บางทานสมรรถภาพ
ดานรางกายออนแอ ไมสามารถทํางานหนักไดเหมือนในอดีต ประกอบกับสภาพสังคมในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา
เปนสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ไดแกการทํานา และทําไร ซึ่งหากจะเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายไดแลวไมเหมาะสมกับวัยของผูสูงอายุ  ทําใหผูสูงอายุขาดรายได หากมีการสงเสริมทุนในการรวมกลุมอาชีพ หรือฝก
อาชีพที่เหมาะสมกับวัยของผูสูงอายุ ก็จะทําใหผูสูงอายุมีรายไดเพิ่มสามารถนํามาจุนเจือครอบครัวได ไมตองรอพึ่งพาจาก
ลูกหลาน ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา เกิดผลดีตอสภาวะจิตใจ สุขภาพรางการแข็งแรง มีความสุขในการดํารงชีวิต
ตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวดี  ดวงแกว (2551 : บทคัดยอ) พบวาบริการที่ผูสูงอายุตองการสูงสุด ไดแก เงินทุน
สําหรับประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร
เมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย ใน 4  ดาน ไดแก ดานการใหบริการทั่วไป  ดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  ดานการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และดานการควบคุมและจัดการจราจร กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร
ซึ่งไดแกประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการจากสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ที่มีอายุต้ังแต 18  ปขึ้นไป โดย
กําหนดโควตา จํานวน  200  คน แลวทําการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบจํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  มี  3  ลักษณะ  ไดแก  แบบตรวจสอบรายการ(Check List) แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5  ระดับและแบบปลายเปด (Open – ended Form) มีคาความเชื่อมั่น  เทากับ 0.541  สถิติพ้ืนฐาน
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา :  

(1) ผลการศึกษาระดับความความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อเรียงลําดับจากดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ไดดังนี้ ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการใหบริการทั่วไป ดานการควบคุม
และจัดการจราจร และดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ตามลําดับ  

(2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรลดการตั้งจุด
บังคับใชกฎหมายใหนอยลง รองลงมาคืออยากใหเจาหนาที่สายตรวจออกตรวจในเขตชุมชนใหมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ชวงเวลากลางคืน และตองการใหพนักงานสอบสวนบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ :  ความคิดเห็น, ประชาชน, การบริการ, สถานีตํารวจ 

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to study the people’s opinions towards the Services of  Muang Police Station 

in Buriram Province in  4 aspects, namely, general service, criminal justice facility, life and property safety, and 
supervision and traffic management, respectively,The subjects were 200 people who came to get the services from   May 
to June 2555 at least 18 years old, selected by using accidental sampling technique. The instrument used for collecting 
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data was a 3 - part questionnaire including check list, rating scale and open form with its reliability at 0.950.  The 
statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation 

The result were as follows : 
1. The people’s opinions towards the Services of  Police Station Muang in Buriram Province as a whole were at  

hight  leves. When considering at each aspect, it was found that all aspect was at high level. The ranking form the highest 
to the lowest means were life and property safety,general service, supervision and traffic management, and criminal 
justice facility, respectively 

2. The suggestion and opinions  about people’s opinions towards the operation of  Police Station  Muang in  
Buriram  Province were the people needs to reduce the control points, They also needed the investigate staff, and the 
police should patrol more in community especially at midnight, and service providing to people equally. 
 
KEYWORDS :  OPINIONS,  PEOPLE’S, SERVICES,  POLICE  STATION 

 
1. บทนํา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายเปนหลัก  ซึ่งการปฏิบัติ งานของตํารวจ  โดยสวนใหญ
แลวจะไมไดรับความพึงพอใจจากประชาชนเทาที่ควร  ในปจจุบันหนวยงานและองคกรตาง ๆ  ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การใหบริการประชาชนมากขึ้น  รวมทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ   ไดกําหนดตัวช้ีวัดและสั่งการใหทุกสถานีตํารวจปฏิบัติ
ตามแนวทางการใหบริการ  แลวสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการ เพื่อทราบปญหาและอุปสรรค  ในการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศ    

สถานีตํารวจทุกสถานีจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงและแกไขคุณภาพในการใหบริการ  เพื่อสราง
ศรัทธาและความเชื่อถือใหกับประชาชนอันจะสงผลถึงภาพลักษณโดยรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจดานการใหบริการทั้งบนสถานีตํารวจและการใหบริการภายนอกสถานีตํารวจ  ที่ผานมายังไมสามารถ
สรางความพึงพอใจ ใหกับประชาชนได  อันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ  เชน โครงสรางอัตรากําลังของ
ขาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอกับปริมาณงานและคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้นไมสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  และเปนอุปสรรคตอการใหบริการกับประชาชนของ
สถานีตํารวจ  ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจยังมีลักษณะงานที่มีกฎเกณฑและขั้นตอนมากมาย  สลับซับซอน  
เสียเวลา  ไมสัมพันธกัน ประชาชนบางสวนมองสถานีตํารวจเปนสถานที่ไมนาเขาไปใชบริการ  ยกเวนหลีกเลี่ยงไมไดจริง   
และมองเจาหนาที่ตํารวจเปนพวกวางอํานาจ  ไมสุภาพ  แสวงหาแตผลประโยชน ไมคอยใหบริการประชาชน  เจาหนาที่
ตํารวจบางสวนยังขาดความเขาใจและสํานึกรับผิดชอบในการเปนผูใหบริการแกประชาชน  มีพฤติกรรมและทาทีการปฏิบัติ
ตอประชาชนที่ไมเหมาะสม  ไมใหความสนใจแกประชาชนผูมาใชบริการ  ขาดความสุภาพตอสุจริตชนและทํางานดวย
ความลาชา  ผูบังคับบัญชาตํารวจบางสวนยังขาดการดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด  โดยเฉพาะดานความทุกข
สุข  ความเดือดรอน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดตาง ๆ  ตลอดจนขาดการกวดขันระเบียบวินัยและความ
ประพฤติของผูใตบังคับบัญชา   สถานที่ทํางานของตํารวจมีพ้ืนที่ใชสอย     ไมเพียงพอและไมสะดวกตอการใชงาน  งานที่
ใหบริการประชาชนอยูกระจัดกระจายไมตอเนื่องและไมเสร็จสิ้น  ณ  จุดเดียว  ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย  ขาดความ
สวยงามและขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งไมมีพ้ืนที่ใชสอยสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตองดําเนินการ  
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อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  ไมทันสมัย ไมเหมาะสมกับการใชงาน  นอกจากนี้อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชที่มีอยูบางสวนเปนของเสื่อมสภาพไมเหมาะสมตอการใชงานหรือใชการไมได  ทั้งยังมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชบางอยางไมมีกําหนดไวในรายการวัสดุอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับสถานีตํารวจอีกดวย  (กรมตํารวจ.  2541 : 1-2 ; อาง
ถึงใน  พิภพ  ปทุมวัลย.  2545 : 2)   

สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่นํานโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มา
ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน   แตดวยสภาพพื้นที่ที่มีมีการขยายตัวเมืองอยางตอเนื่อง  
มีโครงการกอสรางหมูบานจัดสรร   หางสรรพสินคา  สถานีขนสงผูโดยสาร  สถาบันการเงิน  สถานศึกษา  หอพัก  บานเชา
ตาง ๆ  เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เพื่อรองรับประชากรที่เขามาศึกษาหรือมาทํางาน  รวมท้ังชุมชนที่เขามาพักอาศัยอยูช่ัวคราวเพื่อ
ทํางาน  ซึ่งในแตละวันจะมีประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนที่สัญจรไปมารวมทั้งนักทองเที่ยวที่มา
ขอรับบริการจากเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  เปนจํานวนมาก  จากการขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิด
ปญหาดานอาชญากรรม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  รวมทั้งปญหาดานการจราจรตาง ๆ  ตามมามากขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  และเทาที่ผานมามักมีการรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจอยูเสมอ  ทั้งในดานความ
ลาชาในการใหบริการ  การใหความเปนธรรมแกคูกรณี  สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานี
ตํารวจมาอยางตอเนื่อง  แตการรองเรียนก็ยังปรากฏอยู   

ฉะนั้น  ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ปฏิบัติงานดานปองกัน
ปราบปราม  ซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการประชาชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น ของประชาชนตอการ
ใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและ แกไขประสิทธิภาพในการทํางานของ
เจาหนาที่ตํารวจ  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด และใหทราบถึงปญหา  อุปสรรคตาง   
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   

 
2   วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
 
3   ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1.  ทําใหทราบความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 
 2.  เปนสารสนเทศในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย และ

สถานีตํารวจอื่น ๆ ทั้งประเทศ  
 

4    ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร  ไดแก  ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการกับสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   ระหวาง
เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ถึงเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 โดยกลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมจากประชากรโดยกําหนด
โควตา  จํานวน  200  คน  แลวทําการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  จนครบจํานวน  200  คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบไปดวย ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น  แบงเปน  3  ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  
เรื่องการใหบริการ  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่  3  เปนคําถามแบบปลายเปด (Open - ended  Form)  เพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอ
การใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

-   ศึกษาเอกสาร  บทความและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด  และหลักเกณฑการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
จัดทําแบบสอบถาม  ของงานวิจัยฉบับนี้  

-   สรางแบบสอบถามศึกษาเพื่อวัดความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของ สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย    

-   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองแลว
นํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ 

-   นําเสนอรางแบบสอบถามไปเสนอผูเช่ียวชาญ  และ ทําการตรวจสอบเพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุมตรงสภาพ
ความเปนจริงเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) 

-   นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบ  แกไขจากผูเช่ียวชาญ  มาปรับปรุงแกไขและเสนอใหคณะกรรมการ
ควบคุมการคนควาอิสระ  พิจารณาอีกครั้ง  แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น   

-   นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try  Out) กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ  สถานีตํารวจภูธรคูเมือง  
จํานวน  30  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง   

-   หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์อแอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.541 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
-   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ 

(Percentage)  
-   ความคิดเห็นของประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการจากสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  วิเคราะห

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจัดอันดับความคิดเห็นของประชาชนตอ
การใหบริการ  ของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   

-   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด  ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis) โดยจัด
คําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่   

 
5    ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

สรุปจากผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการจากสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้     
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ตารางแสดง คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมและรายดาน 

 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 
ดานการใหบริการทั่วไป 
ดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ดานการควบคุมและจัดการจราจร   

3.70 
3.68 
3.73 
3.70 

0.90 
0.91 
0.96 
0.93 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.93 มาก 

 
  1    ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย         

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อเรียงลําดับจาก
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ไดดังนี้ ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ( X =3.73) 

 ดานการใหบริการทั่วไป ( X =3.70)  ดานการควบคุมและจัดการจราจร ( X =3.70)  และดานการอํานวยความยุติธรรม
ทางอาญา ( X =3.68)  ตามลําดับ 

2   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรลดการตั้งจุด
บังคับใชกฎหมายใหนอยลง รองลงมาคืออยากใหเจาหนาที่สายตรวจออกตรวจในเขตชุมชนใหมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ชวงเวลากลางคืน และตองการใหพนักงานสอบสวนบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ตามลําดับ 

 
การอภิปราย 
จากการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง  4  ดาน  ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีประเด็นที่คนพบอันจะเปนขอมูลใหกับสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย นําไปปรับปรุง
และพัฒนา  การใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ ผูวิจัยไดอภิปรายผล  ดังนี้ 

1.  จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง  4  ดาน คือ  ดานการใหบริการทั่วไป   ดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา   ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และดานการควบคุมและจัดการจราจรพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาที่
ออกมาเชนนี้  เนื่องมาจากการดูแลเอาใจใสของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสถานี  เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งเนนการใหบริการ  เพื่อใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชนและสนองนโยบาย
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ประกอบกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
โครงการดังกลาวอยางตอเนื่อง ผูบังคับบัญชาในระดับหัวหนาสถานีตํารวจใหความสําคัญตอการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อให
ประชาชนอยางจริงจัง  มีการปรับปรุงพัฒนาสถานีตํารวจอยางตอเนื่อง  ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจจากการไดรับ
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บริการที่ดีจากเจาหนาที่ตํารวจ  เจาหนาที่ตํารวจมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการใหบริการประชาชน ทําใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีขึ้นตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงใจ เขินอํานวย (2551 : 69) ไดศึกษาความคิด
ของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  พบวา  ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มาขอรับบริการจากสถานีตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก   

2.  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
2.1  ผลการวิจัยดานการใหบริการทั่วไป พบวา  ประชาชนที่มาขอรับบริการจาก สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  

จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มาขอรับบริการที่สถานีตํารวจ  แลวมีเจาหนาที่
ตํารวจซึ่งมีความรูในการตอบคําถามและชี้แจงขอสงสัยไดอยางชัดเจน  ในการขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจไปรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในงานตาง ๆ  ขอวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับงานดานจราจร และใหความรูเรื่องยาเสพ
ติด  ขออนุญาตใชเสียง  จะมีเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลาและทางสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  ไดจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกไวบริการประชาชน  เชน  ที่นั่ง  น้ําดื่ม  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  มีการปรับภูมิทัศนรอบบริเวณสถานี
ตํารวจใหดูสดชื่น  สะอาดสวยงาม  ประชาชนไดรับการบริการจากเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางดีและเปนกันเอง  ทําให
ประชาชนเกิดความประทับในการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจักษ  พ่ึงอุบล (2550 : 
76) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจ  ภายใตโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อ
ประชาชน  กรณีศึกษา: สถานีตํารวจภูธรบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  ดานการใหบริการทั่วไป  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2.2  ผลการวิจัยดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  พบวา  ประชาชนที่มาขอรับบริการจาก  สถานี
ตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เนื่องจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดมีการอบรม
พัฒนาขาราชการตํารวจอยางสม่ําเสมอ  มียานพาหนะในการออกตรวจที่เกิดเหตุไดอยางทันทวงที  ใหพนักงานสอบสวน
และเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใชในการสืบสวนสอบสวนเพื่อใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอพงษ  
ตันตระวาณิชย (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรตําบลบางแม
นาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา ดานการอํานวยความยุติธรรมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   

2.3  ผลการวิจัยดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  พบวา  ประชาชนที่มาขอรับบริการจาก  
สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้ เนื่องมาจาก มีสายตรวจรถยนต  
รถจักรยานยนตออกตรวจอยางสม่ําเสมอ  มีการตั้งดานตรวจคนบุคคลยานพาหนะตามเสนทางหรือสถานที่สําคัญอยาง
สม่ําเสมอ  เมื่อไดรับแจงเหตุสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว มีการจัดระบบสายตรวจโดยมีนายตํารวจ  ช้ันสัญญาบัตร
ระดับสารวัตรเวร  เปนสารวัตรเวร  คอยควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติของเจาหนาที่สายตรวจรถยนต  และรถจักรยานยนต
อยางใกลชิด  ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สายตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประเทือง  
อนทอง (2550 : 90) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการสถานีตํารวจเพื่อประชาชน  สถานีตํารวจ
นครบาล คันนายาว  กรุงเทพมหานคร  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  พบวา  ประชาชนมีความคิดเห็น
อยูในระดับสูง 

2.4  ผลการวิจัยดานการควบคุมและจัดการจราจร  พบวา  ประชาชนที่มาขอรับบริการจากสถานีตํารวจภูธร
เมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  มีความคิดเห็นดานการควบคุมและจัดการจราจร   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้  
เนื่องมาจากสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  ไดมีการจัดกําลังตํารวจควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณทางรวม ทางแยก  
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ถนนสายหลักและยานชุมชนจุดตาง ๆ ที่เกิดปญหาจราจรหรือมีอุบัติเหตุบอยครั้ง  เจาหนาที่ตํารวจจราจรปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสุภาพ       มีการจัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชน เผยแพรความรูขอมูลขาวสารดานการจราจรเพื่อชวยเสริมสราง
วินัยจราจรแกประชาชน  มีการอํานวยความสะดวกดานการเปรียบเทียบปรับนอกสถานที่  และที่สําคัญเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรเอาใจใสและมีความกระตือรือรนในการชวยอํานวยความสะดวกเมื่อมีประชาชนรอขามถนน  ทําใหประชาชนเกิด
ความประทับใจในการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ภัทรวุฒิ  อุตภิระ (2544 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาคุณภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  ดานการจัดการจราจร  พบวา  ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรลดการตั้งจุด
บังคับใชกฎหมายใหนอยลง  เนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการตั้งจุดตรวจบังคับใชกฎหมาย   ซึ่ง
ขอเสนอแนะดังกลาวทางสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   ไมสามารถทําไดเพราะเปนการขัดตอคําสั่งของ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  ที่ใหเพิ่มความเขมงวดในการตั้งจุดตรวจบังคับใชกฎหมาย  เนื่องจากในปจจุบันรถยนตและ
รถจักรยานยนตถูกโจรกรรมเปนจํานวนมาก  ประกอบกับในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย  จังหวัด
บุรีรัมย  เปนเสนทางผานที่สามารถนํารถที่ถูกโจรกรรมออกไปสูประเทศเพื่อนบานไดหลายทาง   ผลจากการตั้งจุดบังคับใช
กฎหมายดังกลาวสามารถจับกุมรถยนตรถจักรยานยนตที่ถูกโจรกรรมไดจํานวนมาก  และเปนการสกัดกั้นการลักลอบนํายา
เสพติดและคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรไดอีกดวย  ซึ่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบังคับใชกฎหมายตาง ๆ  สามารถ
จับกุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและคนตางดาวไดจํานวนหลายราย  และอีกประการหนึ่งการตั้งจุดตรวจดังกลาว
สามารถลดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วไดในระดับหนึ่ง   จากขอเสนอแนะดังกลาวแสดงวาประชาชนยังไมเขาใจการปฏิบัติ
หนาที่ของตํารวจเทาที่ควร   ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดบังคับกฎหมาย  คือ ผูที่
กระทําผิดกฎหมายเทานั้น  ประชาชนทั่วไปที่ไมไดกระทําผิดกฎหมาย จะมีความรูสึกวา  ตํารวจปฏิบัติตามหนาที่ไมไดมี
เจตนาที่จะใหประชาชนทั่วไปไดรับความเดือดรอนไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  จงใจ   เขินอํานวย (2551 : 73) ไดศึกษา
ความคิดของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  พบวา  ขอเสนอแนะดาน
การควบคุมการจราจร ควรเพิ่มความสะดวกในการปรับคดีจราจรใหกับประชาชน และ ควรเผยแพรความรูกฎจราจรกับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก    อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบรีุรัมย 

PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS THE OPERATION OF SAWAYJEEK 
SUBDISTRIC  ADMINSTRATIVE  ORGANIZATION  IN  MUANG  DISTRICT, BURIRAM  PROVINCE 

 
ราช การเพียร1 รศ.ประชัน คะเนวัน2 ผศ.วุฒินันท รามฤทธิ์3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
2 อาจารยประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศานตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
3 อาจารยประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศานตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสนศาตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลสวายจีก  อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ใน 4 ดาน คือ ดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผู
พิการ  กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของทาโร  ยามาเน (Taro 
Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95.5%  และความคลาดเคลื่อน  ± 5 %   ไดขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน  383  คน  แลว
ทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบานตาง ๆ  ตามสัดสวน  โดยวิธีสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3  ลักษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  แบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปด  (Open – ended Form)  ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability)  เทากับ  
0.6297 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา : 

 (1)  ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีกโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงไปหาต่ําไดดังนี้ ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผู
พิการ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ตามลําดับ 

(2)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรมีการสงเสริมและฝกอาชีพใหกลุมสตรี 
รองลงมาคือ ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมแกเยาวชนและประชาชน อยางตอเนื่อง และควรมีการ
จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, ประชาชน,  การดําเนินงาน,  องคการบริหารสวนตําบลสวายจีก 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to study the people’s opinions towards the operation of  Sawaijeek  Subdistrict 

Administrative Organization in Muang District , Buriram Province in  4 aspects ,  In four aspects : protection and 
suppress disease , Prevention and Mitigation , The promotion of religion  and The development of women  children  
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youth  elderly  disabled. The subject were 383 local people with at least 18 years old, select by using the table of Taro  
Yamane, with the reliability value at 95.5% and the at error ± 5 %, stratified random sampling, and simple random 
sampling, respectively. The instrument used for collecting data was a 3 - part questionnaire including check list, rating 
scale and open form with its reliability at 0.6297.  The statistics used to analyze the data were percentage, mean and 
standard deviation.  

 The result were as follows : 
1. Sawaijeek Sub district Administrative Organization in Muang District , Buriram Province as a whole was at 

moderate level . The ranking form the most to the least aspect were : All at a moderate level. On the order of the mean 
high to the lowest mean as follows. The promotion of religious and cultural development of women children youth 
elderly and disabled to prevent disaster. And communicable disease prevention and suppression, respectively 

 2. The additional suggestion and opinions  about people’s opinions towards the operation of  Sawaijeek 
Subdistrict Administrative Organization in Muang District , Buriram Province  were declaring the detail about purchase 
and employment, followed by the publishing for participants between organization and people; announcement conference 
report to the publics, respectively. 
 
KEYWORDS : OPINIONS,  PEOPLE’S,  OPERATION,  SUBDISTRICT  ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  IN  

SAWAIJEEK 
 
1. บทนํา 

ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยสังคมประชาธิปไตยสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการแกไขปญหา การแสดงความคิดเห็น ความคิด
ริเริมสรางสรรคในการแกไขปญหาตางๆในพื้นที่ มีสวนรวมในการตัดสินใจกับผลประโยชนไดเสียในเรื่องสวนรวม เพื่อ
ความอยูดีกินดี และความสงบสุขของชุมชน  

การปกครองทองถิ่นไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน  โดยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นมีอยู  2  ระบบ  คือ  ระบบทั่วไปและระบบพิเศษ    องคกรปกครองสวนทองถิ่นระบบทั่วไป มีอยู  3  รูปแบบ ไดแก  
องคการบริหารสวนตําบล    เทศบาล   และองคการบริหารสวนจังหวัด   ระบบพิ เศษ  มีอยู   2   รูปแบบ  ไดแก   
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งแนวคิดของการกระจายอํานาจการปกครองนี้ เพื่อใหทองถิ่นสามารถทํากิจกรรมตางๆ 
ไดอยางอิสระ  ปลอดจากการชี้นําจากรัฐบาล  มีความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นได  แต
ทั้งนี้ในดานนโยบายที่สําคัญๆ ยังคงยึดนโยบายแหงรัฐอยู เชนนโยบายการเงินการคลัง นโยบายการปองกันประเทศชาติ  
เปนตน   

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มีสถานะเปนนิติบุคล องคการบริหารสวนตําบลสวายจีก ไดรับการยกฐานะขึ้นจากสภาตําบล 
ในป  พ.ศ.  2539 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  40  แหงพระราชบัญญัติแหงสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลมที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539  มีผล
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ใชบังคับ ต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ในฐานะที่เปนองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลสวายจีก  จึง
มีหนาที่ตองทําตามมาตรา  67  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ที่ผานมา
มุงเนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก จึงทําใหการพัฒนาในดานอื่นๆ ไมบรรลุตามวัตถุประสงคเทาที่ควร จึงมี
ความจําเปนตองศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางการพัฒนา ประจําป พ.ศ.2554 ในดานการปองกันและระงับ
โรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานสงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ วาเปนไปตามความตองการของประชาชนมากนอยเพียงใด จะไดนําผลจากการ
แสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมไปใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา เพื่อกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น ผลเปนอยางไร ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค หรือไมอยางไร 

ผูวิจัยในฐานะพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชน ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสวายจีก ตามแนวทาง
การพัฒนา ในดานตางๆ ดังกลาวขางตน เพื่อเปนขอเสนอแนะสําหรับองคการบริหารสวนตําบลสวายจีก รวมทั้งดําเนินงาน
ดานการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงตามความตองการของประชาชนมากที่สุด 

 
2 ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก   ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 8,467 คน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย ) โดยกลุมตัวอยาง ไดจากการสุมกลุม
ประชากร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.5% และ
ความคลาดเคลื่อน ±5% (Taro Yamane ;  อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542: 146) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 383 
คน แลวทําการสุมใหกระจายตามหมูบานตางๆ ตามสัดสวน โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล  ประกอบไปดวย  ลักษณะเครื่องมือ  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปน
แบบสอบถาม  ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  แบงเปน  3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
และรายได  โดยมีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ  (Check  List)   

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สวายจีก ใน  4  ดาน คือ ดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ลักษณะของแบบสอบถาม  เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) มี 5 ระดับคือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  

ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปด (Open-ended  Form) เพื่อเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวม ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
-   ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งเปนกฎหมาย

รัฐธรรมนูญที่เนนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การจัดทําแผนรวมกัน การรวมคิดรวมทํา และ
รวมกันตรวจสอบ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแบบสอบถามของงานวิจัยฉบับนี้ 
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-   ศึกษาเทคนิค  และวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  โดยศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถามแบบสรางมาตรวัดทัศนคติตามเทคนิคการวัดของลิเกิรต (Likert  Scale)  โดยใชหลักการวัดคา
รวมและประเมินลักษณะจากคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighting  Mean  Score)  ดําเนินการสรางแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

-   นําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา โครงสรางและภาษา เพื่อใหไดขอ
คําถามที่ครอบคลุม 

-   ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ  ทําการ
ตรวจสอบ  เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุม  ตรงสภาพ  และปญหาเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face  Validity)   

-   นําแบบสอบถามที่ไดรับคําแนะนําแกไขจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมการ
คนควาอิสระ และนํามาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 

-   นําแบบสอบถามที่ไดรับการการแกไขสมบูรณแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสะแกซํา จํานวน 30 คน  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 -   นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.6297 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 

 -   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) เสนอขอมูลเปนตาราง
แสดงจํานวนรอยละ 

 -   ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

 -   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปดนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดคําตอบ
เขาประเด็นเดียวกันแจกแจงความถี่หาคารอยละ เสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย 

 -   เกณฑการแปลความหมายขอมูล การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean) 
 

3  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 สรุป  ผลจากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก 

อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก โดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ 
ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และดานการปองกันและระงับโรคติดตอ 

 2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรมีการสงเสริมและฝกอาชีพใหกลุมสตรี 
รองลงมาคือ ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมแกเยาวชนและประชาชน อยางตอเนื่อง และควรมีการ
จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ ตามลําดับ 
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 การอภิปราย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมือง

บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง  4  ดาน  ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  มีประเด็นที่คนพบอันจะเปนขอมูลใหกับองคการบริหารสวนตําบลสวายจีก 
นําไปปรับปรุงและพัฒนา  การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยไดอภิปรายผล  ดังนี้ 

1. จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง  4  ดาน  ประกอบดวย  ดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ พบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ที่ผานมา จะมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก เชน การกอสรางถนน การกอสรางระบบ
ประปา การจัดหาไฟฟาสองสวาง เปนสวนใหญ จึงทําใหการดําเนินงานในดานอื่นๆ เชน ดานการปองกันและระงับ
โรคติดตอ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ นั้น ยังไมเปนที่พอใจของ
ประชาชน เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลมีความจํากัดดานงบประมาณ  ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย  
ศรีสมชัย (2554 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

 2.  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 2.1 จากผลการวิจัย ดานการปองกันและระงับโรคติดตอ พบวา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

สวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในดานการปองกันและระงับโรคติดตอมีการดําเนินงานในหลายรูปแบบ แตประชาชนยังเห็นวาไม
เพียงพอ เชน ในดานงบประมาณ ความรวดเร็วในการปองกันโรคติดตอ เปนตน ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ
งานวิจัยของธัญญา  เตชะแกว (2554 : 75-76)ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย พบวา ดานปองกันและระงับโรคติดตอ อยูในระดับปานกลาง 

 2.2 จากผลการวิจัย ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลให
ความสําคัญกับกิจการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม โดยใหประชาชนไดเขา
ปฏิบัติหนาที่รวมกับองคการบริหารสวนตําบลอยางสม่ําเสมอ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสุดใจ ศรีตะ (2553 : 
บทคัดยอ)ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยเตย อําเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับปานกลาง 

 2.3 จากผลการวิจัย ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา การดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะประชาชนเห็นวา
องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินงานในดานสงเสริมการศึกษา จัดใหมีศูนยเด็กกอนเกณฑเพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก 
ดานศาสนาและวัฒนธรรมก็มีการจัดกิจกรรมสงเสริมอยางตอเนื่อง อนุรกัษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น เชนเขาพรรษา ออก
พรรษา การทําขวัญขาว การอนุรักษภาษาถิ่นอันไดแกภาษาเขมร  และภาษาไทยสวายจีก  ที่มีเอกลักษณเฉพาะไว  
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยเวชพันธ  พิมพสิน (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ
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ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาหัวบอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม พบวา ดานการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง 

2.4  จากผลการวิจัย ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ พบวา การดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้องคการบริหารสวน
ตําบลไดดําเนินการใหการฝกอบรมสตรีต้ังครรภเพื่อเตรียมความพรอมกอนคลอด สนับสนุนวัสดุอุปกรณใหเด็กแรกเกิด จัด
กีฬาใหเด็กและเยาวชน อํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ ผูพิการโดยออกแจกเบี้ยยังชีพถึงหมูบาน มีโครงการสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการในโครงการจัดเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย  ศรีสม
ชัย (2554 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ดานสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ อยูในระดับปานกลาง 

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรมีการสงเสริมและฝกอาชีพใหกลุมสตรี 
เนื่องจากประชาชนในตําบลสวายจีก สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ตองพึ่งน้ําฝนเปนหลัก มีรายไดตอหัวประชากร
นอย เมื่อเสร็จจากฤดูกาลประกอบอาชีพเกษตรตองมีการประกอบอาชีพรับจางเสริมรายได ดังนั้นหากมีการสงเสริมเรื่อง
อาชีพใหกับกลุมสตรีจะเปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชน ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีโอกาสไดอยูกับครอบครัว ซึ่ง
ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของเวชพันธ  พิมพสิน (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาหัวบอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ที่พบวาขอเสนอแนะ ดานสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะวาองคการบริหารสวนตําบลนาหัวบอควรจัดใหมี
เครื่องออกกําลังกายทุกหมูบาน ควรจัดใหมีการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ควรมีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ทั้งนี้เพราะในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหงที่มีภารกิจที่ตองกระทําเหมือนกัน การ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ความสามารถในการจัดเก็บรายได ลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตความเปนอยูของ
แตละพื้นที่เปนตัวแปรที่ทําใหขอเสนอแนะไมสอดคลองกันในแตละแหง ซึ่งในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนาหัวบอไดมีการดําเนินการจัดใหมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตตําบลแตมีเพียงจุดเดียวและเครื่องเดียวไมเพียงพอตอ
ความตองการไมไดจัดใหมีที่สําหรับเปนหองสมุดหรือที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานไวอยางชัดเจน สวนองคการ
บริหารสวนตําบลสวายจีกประชาชนสวนใหญเห็นวารายไดของตนเองไมเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวันจึงมีความ
ตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการชวยเหลือ 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS PUBLIC SERVICES OF CHUMHED SUBDISTRICT  
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN MUANG DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 

 
ลักขณา รองบุตรศรี  รองศาสตราจารยประชัน คะเนวัน ผูชวยศาสตราจารยวุฒินันท รามฤทธิ์   

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   ใน  3  ดาน  คือ  ดานโครงสรางพื้นฐาน   ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร โดยการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของทาโร  ยามาเน  (Taro Yamane)  ไดขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน  390  คน  
แลวทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบานตางๆ ตามสัดสวน  ดวยวิธีสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่
ใชในเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)        แบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปด (Open - ended  Form)  มีคาความเชื่อมั่น (Reliability)  เทากับ  
0.8856  สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาวิจัยพบวา      

 ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  อยูในระดับปานกลาง  สวนดานอื่นๆ อยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําจะไดดังนี้  
ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามลําดับ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด  คือ  องคการบริหารสวนตําบลควรใหความสําคัญใน
การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เชน  ถนน  รางระบายน้ํา  การติดตั้งไฟฟาสองสวาง ฯลฯ  รองลงมาคือ  ตองการใหมี
การจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ  และองคการบริหารสวนตําบลควรใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อรับฟงปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน  ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : การบริการสาธารณะ, องคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด 

 
Abstract 

 
The purpose of this study was to investigate the people’s opinions towards public services of Chumhed 

Subdistrict Administrative Organization in Muang District, Buriram Province in 3 aspects: infrastructure, environment 
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and natural resource management, and life quality development. The samples were 390 people selected by using the 
Table of Taro Yamane, and simple random sampling technique. The research instrument used for collecting the data was 
a 3-part questionnaire, including check list, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at .8856. The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation.  The findings were as follows: 

     The people’s opinions towards public services of Chumhed Subdistrict Administrative Organization in 
Muang District, Buriram Province as a whole were at “high” levels. When considering at each aspect, it was found that 
environment and natural resource management was at “moderate” level; whereas, the rest aspects were at “high” levels. 
The ranking from the highest to the lowest mean scores were infrastructure, life quality development, and environment 
and natural resource management, respectively.        

   The additional opinions and suggestions with the highest percentage were the Subdistrict Administrative 
Organization (SAO) should give importance in operating infrastructure such as road, gutters, installed electric lighting, 
etc., followed by the solid waste management should be managed systematically, and SAO should command the staff 
come into area for getting know people’s troubles, respectively.        

 
KEYWORDS : PUBLIC, SERVICES, CHUMHED  SUBDISTRICT  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION 
 
1. บทนํา 

การเมืองการปกครองไทย  ในระบอบประชาธิปไตยการไดรับการสนับสนุนจากประชาชนโดยการแสดงออก  
หรือเสนอความคิดเห็นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง  นอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จําเปนในระบอบประชาธิปไตย คือ การให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  การแสดงความคิดเห็น ชวยกันคิดริเริ่มสรางสรรค เสนอแนะความ
ตองการ หรือตัดสินใจแกไขปญหาตางๆในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะของสวนรวม เพื่อใหความเปนอยู
ของชุมชนในทองถิ่นดีขึ้น 

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนกับชุมชนมากที่สุด    เริ่มต้ังแตการคัดเลือก
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในหมูบาน เขามาทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546 
กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (มาตรา 66) และมีหนาที่ตองทําตาม
มาตรา 67 กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายและมาตรา 68 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว บํารุง
และสงเสริมการประกอบอาชพี กิจการเกี่ยวกับพาณิชย และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542  อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16   คือ  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การสงเสริม การฝก และการ
ประกอบอาชีพ สงเสริมการมีสวนรวมของของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่นและกิจอื่นใด  ที่เปนผลประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  จากบทบาทอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 นั้น    จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
โดยตรงในการยกฐานะการประกอบอาชีพและรายไดของประชาชนในเขตรับผิดชอบ  และเปนองคกรที่ใกลชิดประชาชน
มากที่สุดยอมรับรูปญหาของประชาชนเปนอยางดี  จึงสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลได  แตก็ขึ้นอยูกับ
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บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลวามีการปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมาย  และสามารถแกไขปญหา
ของประชาชนไดมากนอยเพียงใด (จารุวรรณ  เศรษฐสนิท. 2550:2) 

องคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  ที่ผานมามีการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในเขตรับผิดชอบไปตามตามอํานาจหนาที่ที่มีอยู  ถึงกระนั้นก็ตามไมสามารถทราบไดวาการบริการสาธารณะที่
ดําเนินการอยูเปนไปตามความตองการของประชาชนมากนอยเพียงใด องคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย   ควรจะเนนการดํา เนินงานในดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  ดานการพัฒนาการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะการพัฒนาทั้ง 3 ดานนี้ เปนโครงสรางที่สําคัญ
สําหรับการดํารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  
เพื่อใหเกิดความชัดเจน จึงจําเปนที่ตองศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะ วาเปนไปตามความ
ตองการของประชาชนมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะไดนําผลจากการแสดงความคิดเห็นไปใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม 
และพัฒนา นอกจากนี้ความคิดเห็นดังกลาวยังจะบงช้ีถึงกระบวนการ วิธีการ แผนหรือโครงการที่กําหนดไวนั้นผลเปน
อยางไร นําไปสูความสําเร็จบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

ดังนั้น  ผูวิจัยในฐานะประชาชนคนหนึ่ง จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ตามแนวทางการพัฒนาในดาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย และ
หนวยงาน   ที่เกี่ยวของนําไปปรับปรุง รวมทั้งการดําเนินงานใหครอบคลุมในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตรงตามความตองการของประชาชนใหมากที่สุด จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถถือเปนแนวทางในการพัฒนาสําหรับองคกร
ปกครองทองถิ่นอื่น ๆ ตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร  ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน  
22  หมูบาน  ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง  จํานวน  12,037  คน  โดยกลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางตามตารางของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane)  ที่ความระดับความเชื่อมั่น  95.5%  และคาความคลาดเคลื่อน  
± 5 %  (Taro  Yamane ; อางถึงใน ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ. 2542 : 146) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  390  คน  แลวทํา
การสุมใหกระจายไปตามหมูบานตาง ๆ ตามสัดสวน  ดวยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบไปดวย ลักษณะเครื่องมือ   ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองแบงออกเปน  3  ตอนดังนี้ 

 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)   

 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 3 ดานไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)   
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 ตอนที่   3  เปนคําถามแบบปลายเปด  (Open-ended Form) เพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ในการสรางแบบสอบถามงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
-   ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมา

เปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแบบสอบถามของงานวิจัยฉบับนี้ 
-   ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เพื่อเปนแนวทางใน การสรางแบบสอบถาม  ดําเนินการ

สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย       
-   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ ความถูกตองแลวนํามาปรับปรุง

แกไข 
-   นําเสนอรางแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ ทําการตรวจสอบเพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุมตรงสภาพความเปน

จริง 
-   นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบ  แกไขจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขและเสนอใหคณะกรรมการ

ควบคุมการคนควาอิสระพิจารณาอีกครั้ง  แลวนํามาปรับปรุงแกไขให  ดีขึ้น   
-   นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัด

บุรีรัมย  จํานวน 30 คน และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา  (Alpha Coefficient)  ตามวิธี
ของครอนบาค  (Cronbach)  ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.8856  ซึ่งผานเกณฑ  สามารถนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
- ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่   (Frequency) และหาคารอยละ 

(Percentage)                            
- ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   
- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด  ทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)  โดยจัดทํา

คําตอบที่เขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่   
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 สรุป  จากการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหาร  สวนตําบลชุมเห็ด  

อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
การอภิปรายผล 
จากการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมือง

บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมยทํา ใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
ตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  นําขอมูลที่ไดมา
แกไขปรับปรุงและพัฒนาตอไป  ซึ่งสามารถอภิปรายผล  ไดดังนี้ 

 1.  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง  3  ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติกําหนด
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แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงเรื่องการกําหนดอํานาจ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  ไวในหมวด  2  ต้ังแตมาตรา  16  ถึง  มาตรา  22 ใหการปกครองทองถิ่นเปน
สวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน  ซึ่งเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ  รัฐบาลมอบอํานาจในการบริหารงานตาง 
ๆ และใหอิสระแกทองถิ่นเพื่อปกครองตนเอง  โดยเนนใหทองถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง  มีอิสระในการกําหนดทิศทางใน
การบริหารทองถิ่นของตนเองทั้งทางดาน  การบริหารกําลังคนและงบประมาณ  มีการกระจายอํานาจใหประชาชนเขามา
ดําเนินการแกไขและสนองตอบความตองการของประชาชนและชุมชน  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนกับ  ผูบริหารและ
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  ตระหนักถึงความสําคัญในการนําบริการสาธารณะสูประชาชน  เพื่อให
ประชาชนมีความอยูดี  กินดี  มีความปลอดภัยทั้งในชีวิต  และทรัพยสิน  สามารถใหบริการแกประชาชน  ไดครอบคลุม
ทั่วถึง  อยางเทาเทียม  และเสมอภาคกัน สามารถแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งเหตุผลดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์ (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษา  ความ
คิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตาพระยา  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว  พบวา  ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2.  เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
     2.1  ผลการวิจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.59 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งเปน
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการพัฒนางาน  ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  ถือ
เปนเปาหมายที่สําคัญของหนวยงาน  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด   เล็งเห็นวาการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน  เปนหนาที่สําคัญที่องคการบริหารสวนตําบล  จะตองดําเนินการใหเรียบรอย  และเหมาะสมกับพื้นที่  มีการ
ปรับปรุงหรือดําเนินการ  ในดานการบริหารจัดการ การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด โครงการ / กิจกรรม  โดย
ยึดหลักความคุมคาและความพอเพียง  ดําเนินภารกิจที่ตองหาแนวทางในการพัฒนา  กอสราง  ซอมแซมถนน  ใหสัญจรไป
มาไดสะดวก  ปลอดภัย  รวมถึงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต   ประชาชนรับรูไดวา  องคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  มี
การบริหารงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  ซึ่งถือไดวาการดําเนินงานดังกลาว  สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง  ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา  สมัคคดี  (2552 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ความคิดเห็น
ของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทัพราช  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแกว  พบวา  ความ
คิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะในดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

2.2  ผลการวิจัยดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.40  พบวา  ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ  ทํา
ใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดลอม  ไมครอบคลุมทุกพื้น  ขาดการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
ในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทําใหประชาชนไมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการทําลายสิ่งแวดลอม  
และที่สําคัญผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  ยังเห็นวาภารกิจงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ยังไมสามารถดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมเพื่อคะแนนเสียงในอนาคต  ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของยุวนัส  จําปามูล  (2553 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการ
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สาธารณะในดานยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะเทศบาลตําบลลําปลายมาศ  มีการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของการปลูกตนไม  และมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดสวนสาธารณะเปนที่พักผอนใหประชาชน  ทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินตามแผนงาน
ดังกลาว  ซึ่งอาจแตกตางจากองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ดที่ยังไมใหความสําคัญตอดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมากนัก  จึงทําใหผลการวิจัยตางกัน 

      2.3  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.54 พบวา  ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
องคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  ไดมีการสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริม
หมูบานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหประชาชนสามารถลดรายจายภายในครัวเรือนได  มีการตั้งงบประมาณเพื่อ
ฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ใหประชาชนเพื่อเพิ่มรายได  โดยไดรับความรวมมือจากผูนําทองถิ่นทําใหการดําเนินงานใน
พ้ืนที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประกอบกับปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทําขอตกลงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น  เพื่อสงเสริมงานดานการดูแลสงเสริมสุขภาพในทองที่ /ทองถิ่น  ทําใหมีงบประมาณ
ออกใหบริการตรวจสุขภาพ  ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคตางๆ  และใหความรูการดูแลสุขภาพแกประชาชนเปนประจํา
ทุกป  ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพงศ  ทิพยอักษร  (2554 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา  ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการบริการสาธารณะในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

 3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ พบวา  ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  องคการบริหารสวนตําบลควรให
ความสําคัญในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เชน  ถนน  รางระบายน้ําการติดตั้งไฟฟาสองสวาง ฯลฯ  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะองคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ประเภท
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย  แตเนื่องจากมีอาณาเขตการปกครองครอง
ทั้งหมด  จํานวน  22  หมูบาน  จึงอาจทําใหยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดครอบคลุมทุกพื้นที่  ซึ่ง
เหตุผลดังกลาวไมสอดคลองกับผลการวิจัยของจิตติมา  คนชม  (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษา  ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลละหานทราย  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา  ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ  ควรสงเสริมดานการประกอบอาชีพใหกับประชาชนใหมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ประชาชนใน   เขตเทศบาลละหานทรายไมสนใจเรื่องโครงสรางพื้นฐานมากนัก  แตสนใจในเรื่องปากเรื่องทอง  ความ
เปนอยูของครอบครัว  เพราะประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายไดจาก   การทําการเกษตรไมเพียงพอตอ
การดํารงชีวิตและเลี้ยงครอบครัว  จึงตองการใหมีการจัดหาทุนสนับสนุนและอาชีพเสริมรองรับ  เพื่อสนับสนุนการสงเสริม
อาชีพใหกับประชาชน  อันเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพและสงเสริมกลุมอาชีพในทองถิ่น  ทําใหประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการยังชีพ  ซึ่งเหตุผลดังกลาวอาจทําใหผลการวิจัยตางกัน ควรจะมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  
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ทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคํา
สรอย จังหวัดมุกดาหาร 

PEOPLE’S ATTITUDE TOWARDS THE PROVISION OF LOCAL PUBLIC SERVICE BY ROMKLOW  
SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, NIKHOM KHAMSOI DISTRICT, MUKDAHAN PROVINCE 

 
ไพรินทร  ขําคม1 สัญญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

--------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย (1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นของ

เทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร (2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการ
สาธารณะทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล (3) เพื่อ
แสวงหาแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลรมเกลา จํานวน 
343 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราสวนประมาณคา มีคาอํานาจจําแนก 
0.96 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวคาเอฟ (F-test) 

 ผลการวิจัยพบวา 
1. สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ51.30 มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป คิด

เปนรอยละ 34.70 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 42.30 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอยละ 
31.20 มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.10 

2. ทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัด
มุกดาหาร ทั้ง 3 ดาน พบวา อยูในระดับมาก  

3. ทัศนคติของประชาชนโดยรวมและรายดานตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอ
นิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและสถานภาพการสมรส พบวา 
ไมมีความแตกตางกัน 

4. งานวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางในการเสริมสรางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นเทศบาลตําบลรมเกลา 
อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร โดยนําขอคําถามที่คาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยรวมและนําไปสรางแนวทางการพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะทองถิ่นเทศบาลตําบลรมเกลา ซึ่งพบวามี 3 ดาน คือ ดานการจัดโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัดการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมและดานการจัดสวัสดิการสังคม 

 
คําสําคญั : ทัศนคติ, บริการสาธารณะ 
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Abstract 
 

The objectives of this study were: (1) to examine people’s attitude towards the provision of local public service 
by Romklow Sub-District Municipality, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province, (2) to compare people’s attitudes 
toward the provision of local public service by Romklow Sub-District Municipality, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan 
province based on personal background, and (3) to seek for a way to developing the provision of local public service by 
Romklow Sub-District Municipality, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province.  A sample used in this study was 
343 people aged 18 years or above, who lived in the Romklow Sub-District Municipality area.The instrument used was a 
check-list and rating scale questionnaire whose discrimination power value was 0.96 and reliability value was 0.96.  
Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-tests and F-test or one-way 
ANOVA. 

 The findings were as follows: 
1. The general statuses of the sample were found that most of them or 51.30 % were females; 34.70 % had an 

age in the 31-40 age range; 42.30 % had an occupation as agricultural farmers; 31.20 % graduated at the high school 
level/the equivalent, and 41.10 % had an income of between 5,001-10,000 baht. 

2. People’s attitude towards the provision of local public service by Romklow Sub-District Municipality, 
Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province for all of the 3 aspects was at the high level. 

3. People’s attitude towards the provision of local public service by Romklow Sub-District Municipality, 
Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province both as a whole and as each aspect based on sex, age, occupation, 
educational attainment, income per month and marriage status was found not different. 

4. This study proposes a way to enhancing a development of the provision of local public service by Romklow 
Sub-District Municipality, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province by bringing the items of questionnaire that 
gained a mean over the total average score to create a way to developing the provision of local public service by 
Romklow Sub-District Municipality in the 3 aspects like management of infrastructure, culture-religion and educational 
management, and social welfare management. 

 
KEYWORDS : Attitude, Public Service 

 
1. บทนํา 
 เทศบาลตําบลรมเกลาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีอิสระในการ

ปกครองตนเอง ซึ่งแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลรมเกลา พ.ศ. 2554 - 2556  ซึ่งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาไวทั้งหมด 6 
ดาน ซึ่งการใหบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาลแตละแหงจะจัดใหเปนบริการแกประชาชนไดมากนอย
แตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่ งบประมาณบุคลากรและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ซึ่งผูบริหารเทศบาลตําบลรมเกลา ได
เนนนโยบายการจัดบริการสาธารณะอยู 3 ดาน คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน เพราะราษฎรตําบลรมเกลา ประกอบอาชีพทํา
สวนยางพารา ถนน หนทางตองไดรับการปรับปรุง ซอมแซม เพราะตองนําน้ํายางจากสวนมาแปรรูปเปนยางแผน  สําหรับ
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ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดานสวัสดิการสังคมเพราะ ตําบลรมเกลา เปนตําบลที่ต้ังขึ้นใหมเปนการรวมเอา
ราษฎรในหลายตําบลมารวมกันเปนตําบลรมเกลา ซึ่งแตละหมูบานมีวัฒนธรรมประเพณีแตกตางกันไป  และรูปแบบการ
ใหบริการมักเปนแบบรวมศูนยกลางไวที่หนวยงานแมในปจจุบันเทศบาลตําบลรมเกลาจะพยายามสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะแตก็ยังไมมีการพัฒนาระบบการวัดประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะโดยของ
ประชาชนอยางเปนระบบเทาที่ควรชองวางของระบบและขอมูลดังกลาวนํามาซึ่งการใหบริการสาธารณะที่ยังไมทั่วถึงใน
ทุกกลุมของประชาชนคุณภาพของการใหบริการที่เทศบาลใหแกกลุมคนยากจนและคนที่มีฐานะดียังมีความเหลื่อมล้ําและ
ในหลายสวนรัฐยังเปนศูนยกลางในการตัดสินใจในเรื่องการจัดบริการสาธารณะ 

เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพและสนองตอบตอความตองการของประชาชนทุกกลุมในเขตเทศบาล
ตําบลรมเกลาจึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนในจะเขามามีสวนรวมในกระบวนการของการตัดสินใจเพื่อผูที่กําหนดนโยบาย
จะไดสนองตอบตอความตองการไดตรงประเด็นเพื่อใหการบริการสาธารณะที่เทศบาลตําบลรมเกลาจัดใหแกประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่น เทศบาลตําบลรม
เกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหารเพื่อหาแนวทางการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอ
นิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ประชากรไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 

2,399 คน กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และวิธีกาดําเนินการสุมตัวอยางโดย
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามวิธีการของ Taro Yamane  (อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 46) 
ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 343 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่น ของ
เทศบาลตําบลรมเกลา จังหวัดมุกดาหาร ผูวิจยัสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคลตางๆ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได 
สถานภาพการสมรส เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check – list)  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจัดบริการสาธารณะทองถิ่น ทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดานสวัสดิการสังคม เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)   

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทองถิ่น ของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย 
จังหวัดมุกดาหาร 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะทองถิ่น เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาและนํามาเปนกรอบแนวคิดในการ
สรางแบบสอบถาม พัฒนาแบบสอบถามและศึกษาแบบสอบถามของผูที่เคยทําการวิจัยในเรื่องใกลเคียงเพื่อหาแนวทางใน
การสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 185-188 อางถึงใน 
วรญา จตุพัฒนรังสี, 2553 : 62) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยแลว เสนอ
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คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจหาความสมบูรณความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเนื้อหา (Content Validity) และการใชสํานวนภาษา (Wording) หลักเกณฑการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
เลือกจากนักวิชาการและผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 ทานเปนผูพิจารณาแกไข
ขอคําถามในแบบสอบถาม (Format) ใหมีขอความที่เหมาะสมสามารถนําไปใชได ผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน จะพิจารณาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามตัวแปร จากนั้นนํามาหาคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม (Index of Item-
Objective Congruence:IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2554:219-233) ไดคา 0.96    

นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out)  กับกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานซง อําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 30 คนแลวนําผลที่ไดไปหาคาอํานาจจําแนก (Discriminate 
Power) โดยวิธีการคาสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total Correlation) โดยนําขอมูลที่มีระดับความ
นาเชื่อถือ 0.5 ขึ้นไปเทานั้น จากนั้นจึงนําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha -
Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:99) นําแบบสอบถามดังกลาว มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
(Discriminate Power) โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item total Correlation) 
วิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามฉบับสมบูรณ โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  นํารางแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญอีกครั้ง
จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นความเที่ยงตรง (Reliability) หรือคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล
คุณลักษณะสวนบุคคล ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ (Percentage) การวิเคราะหระดับทัศนคติของ
ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห
ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแกการทอสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) เมื่อพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูโดย
ใชวิธีของ Scheffe’ ผูวิจัยนําผลการวิจัยตอนที่ 2 เรื่องทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะทองถิ่น เทศบาล
ตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหารมาพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ
ทองถิ่น เทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร โดยสรางเปนแบบสอบถามนําเสนอผูเช่ียวชาญ
พิจารณา จํานวน 10 คน เมื่อไดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดบริการสาธารณะทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา 
อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ไดอยางถูกตองเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญแลว ผูวิจัยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) จัดกลุมประเด็นนําเสนอเชิงพรรณาเพื่อสรางแนวทางและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ตอไป   

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและอภิปราย 
 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได สถานภาพการสมรส พบวากลุมตัวอยาง

ผูที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 51.30 มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป จํานวน 119 
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คน คิดเปนรอยละ 34.70 ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 42.30 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 31.20   มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 41.10  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการจัดโครงสรางพื้นฐาน มีระดับทัศนคติ อยูในระดับมาก ซึ่งมี
คาเฉลี่ย  4.11 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้การกอสราง
สนามกีฬาของเทศบาลตําบลรมเกลาทําใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.17 รองลงมาการกอสราง
ตลาดสดของเทศบาลตําบลรมเกลา ทําใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายสินคา ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.16 และนอย
ที่สุดคือ การกอสรางถนนของเทศบาลตําบลรมเกลา สามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทาง/ขนสง ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.95 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระดับทัศนคติ อยูในระดับ
มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.14 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ คือ เด็กไดรับประทานอาหารกลางวัน
ถูกตองตามหลักโภชนาการจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.43) และครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลรม
เกลาดูแลนักเรียนเปนอยางดี ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.37 อยูในระดับมาก 8 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การอนุรักษ
ศิลปะดนตรีพ้ืนเมืองไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเทศบาลตําบลรมเกลาเปนอยางดี ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.20 รองลงมาวัด/
ศาสนสถาน/โบราณสถานไดรับการดูแล บํารุง รักษาจากเทศบาลตําบลรมเกลาเปนอยางดี ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.17 และขอที่นอย
สุด คือ การสงเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีของเทศบาลตําบลรมเกลาเกิดประโยชนมากซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.71 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการจัดสวัสดิการสังคม มีระดับทัศนคติ อยูในระดับ มาก  ซึ่งมี
คาเฉลี่ย  4.07 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ คือ ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการบริการของ
เทศบาลตําบลรมเกลา ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.22  และเทศบาลตําบลรมเกลาสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทําใหประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.22 อยูในระดับมาก 8 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย ดังนี้ เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลรมเกลาหางไกล ปลอดภัย จากยาเสพติด ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.19 รองลงมาเทศบาล
ตําบลรมเกลาสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดของประชาชน ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.18 และนอยที่สุดคือ 
ประชาชนผูจากจนและผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือใหมีที่อยูอาศัยใหดีขึ้นจากเทศบาลตําบลรมเกลา ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.73 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมและรายดาน พบวาทัศนคติของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือนและสถานภาพการสมรส พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

               จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวมและรายดาน ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลรมเกลา โดยควรมีการวางแผนการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก การรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย การปองกัน และระงับโรคติดตอ การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนการสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ อยูในระดับมากอยูแลวแต
ควรจะมีดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องใหดียิ่งขึ้นกวาเดิมและควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในดานการจัดใหมี
และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย 
การปองกันและระงับโรคติดตอ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การคุมครองดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
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สวนดาน การสงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอแลวแตควร
ดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี พบวา บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐมีการดําเนินงาน
ครบทั้ง  5  ดานประกอบดวย  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการ  หลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา  การ
พัฒนาเด็ก  การจัดประสบการณการเรียนรู และการประสานความรวมมือ       ซึ่งไดเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหการศึกษาและเรียนรู  โดยการสนับสนุนผูดูแลเด็กใหไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญา
ตรีตรงตามสายงานที่ปฏิบัติทุกคน การนิเทศงาน      การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการอยางสม่ําเสมอ  บุคลากร
ทุกคนตองไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางนอยคนละ   1  หลักสูตรตอป  ผูดูแลเด็กและ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป  

 
คําสําคัญ:  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
Abstract 

 

 The purpose of this study is to learn about the operation and solutions in increasing personnel’s efficiency at Day 
Care Center at the Council of Kemmarat District, Province of Ubon Ratchathani. The result has shown that the personnel 
at the Day Care Center have all 5 areas in their operation which are: education and development support, instructing and 
education providing principles, children development, learning experience providing and cooperation among all sections. 
There are ideas about increasing personnel efficiency which are: education giving; support the baby sitters working for 
the center to be educated in bachelor degree according to their scope of work, following and analyzing their operation 
results continuously. Every personnel must be trained in the course concerning their work at least 1 course per person per 
year. The baby sitters and the committee should have a chance to inspect activities every year in order that they can have 
better working efficiency. 
KEYWORDS : INCREASE PERSONNEL EFFICIENCY OF DAY CARE CENTER 
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1.บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (4) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดานการศึกษา โดยการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยให
รัฐบาลกําหนด  เปนแนวนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน (เกษม วัฒนชัย, 2550)นอกจากนี้ในมาตรา 283 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น และในมาตรา 52 ยังกําหนดใหเด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญา ตามศักยภาพและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ (ธีรเดช 
นรัตถรักษา, 2551)เทศบาลตําบลเขมราฐไดจัดการศึกษาในรูปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายใตช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเขมราฐ กําหนดวิสัยทัศน “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐเปนสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาเด็กที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีพัฒนาการที่พึงประสงค เปนสถานศึกษาที่สรางเสริมสติปญญา พัฒนาเด็กกอนวัยให
ผูเรียนมีทักษะในดานตางๆ มีพัฒนาการใหครบทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  อยางทั่วถึง” การ
ปฏิบัติงานยังมีผูดูแลเด็กปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ที่เหลืออีก 8 คน 
การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และจากการตรวจการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดพบวา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐประสบปญหาในการดําเนินงานหลายประการ เชน  ขาด
ความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการดําเนินงาน ขาดความรูความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอนเนื่องจากวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามที่กําหนด  ขาดความรูในเรื่องโภชนาการสําหรับเด็ก และขาดความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน (คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
อุบลราชธานี,2554) จากขอเท็จจริงดังกลาวและเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเขมราฐเปนไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นการศึกษาการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐและ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ จึงเปนประเด็นสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ 

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  และแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  อําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
3.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

  การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐในครั้งนี้ ผูศึกษาไดสัมภาษณ
กลุมเปาหมายในการศึกษา  จํานวน  15  คน   แบงออกเปน  2  กลุม   คือ  กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Informant: KI)  
ไดแก   ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  
จํานวน  5  คน เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและกลุมผูเกี่ยวของ (Casual  Informant: CI)ไดแก  ผูดูแลเด็ก   
จํานวน 10  คน เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus  Group  Discussion) รวมทั้งเอกสารการ
ดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐมาวิเคราะหรวมกัน  การศึกษาในครั้งนี้ ใชเครื่องมือใน
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การศึกษาที่สรางขึ้นใหสอดคลองกับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  เพื่อใหเปนไปตามกรอบ
แนวคิด  และวัตถุประสงค ดังนี้ 
 3.1 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนากลุม  มีขั้นตอนดังนี้ 
   1)  ทบทวนเอกสารและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย สรางแบบสัมภาษณและแบบบันทึก
การสนทนากลุม 
   2)  นําแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนากลุมที่สรางขึ้นปรึกษากรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
   3)  นําแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนากลุมที่ผานการแนะนําจากกรรมการที่ปรึกษาแลว มา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
   4)  นําแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนากลุมที่ผานการปรับปรุงแกไขสมบูรณ เก็บขอมูลตอไป  
 3.2 เนื้อหาแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐและแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ ผูศึกษาไดสรางขึ้นใหสอดคลองตาม
วัตถุประสงค โดยแบงคําถามในการสัมภาษณออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่  1  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ  ไดแก  ช่ือผูใหขอมูล   เพศ   อายุ  ตําแหนง   
     และวุฒิการศึกษาสูงสุด    
ตอนที่  2  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ 
ตอนที่  3  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ
  
 3.3 เนื้อหาแบบบันทึกการสนทนากลุม ผูศึกษาไดสรางขึ้นใหสอดคลองตามวัตถุประสงค โดยแบงคําถามในการ
สัมภาษณออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ  ไดแก  ช่ือผูใหขอมูล   เพศ    อายุ  ตําแหนง  และ วุฒิการศึกษาสูงสุด    
ตอนที่  2   การสนทนากลุม เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ 
ตอนที่  3   การสนทนากลุมเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ 
  
 3.4 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกขอมูลที่ไดจากการใหสัมภาษณ   กรณีที่ไดรับความยินยอมใหมีการบันทึกเสยีง 
 3.5 กลองถายภาพเพื่อบันทึกการสนทนากลุม 
 
4. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย  จํานวน  15  ราย   สามารถจําแนกตาม  เพศ   อายุ  ตําแหนง และ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ดังนี้ 

 จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวากลุมเปาหมาย เปนเพศชาย  จํานวน  5  คน และเปนเพศหญิง  จํานวน  10  คน  
กลุมเปาหมาย มีอายุระหวาง  21 - 30  ป  จํานวน  2  คนอายุระหวาง  31 - 40  ป  จํานวน  2  คน    มีอายุระหวาง 41 - 50  ป 
จํานวน  9  คน และ มีอายุระหวาง 51 - 60  ป  จํานวน  2  คน   กลุมเปาหมายมีตําแหนงเปนประธานกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  จํานวน  1  คน  รองประธานกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  จํานวน  1  
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คน  ปลัดเทศบาลตําบลเขมราฐ  จํานวน  1  คน ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  คน  ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  
จํานวน  1  คนและผูดูแลเด็ก  จํานวน  10  คน  กลุมเปาหมาย   จบการศึกษาสูงสุดระดับ มัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน 5 คน  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  3  คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 1  คน  ปริญญาตรี  จํานวน  4  คน  และ
ปริญญาโท  จํานวน  2  คน  จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาการดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขมราฐ และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  อําเภอเขมราฐ  จังหวัด
อุบลราชธานี  สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 
  การดําเนินงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ   อําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้ง  5  
ดาน  พบวา1)การสงเสริมกระบวนการ เรียนรูและพัฒนาการมีการจัดกิจกรรมเสริมจัดทําแผนการจัดการประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย  ที่เนนการเรียนรูและการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่ตอบสนองความตองการของเด็ก  และเนน
ความแตกตางระหวางบุคคล  กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการจะตองจัดใหครบทั้ง 4 ดาน (รางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม
และสติปญญา) เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็ก  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยทุกประเภท  และการจัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  2) 
หลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่เนนใหเด็กเปนศูนยกลาง  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย   
ใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพสามารถแบงเบาภาระ
ผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู  มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กกอนที่จะ
ขึ้นไปเรียนในระดับตอไปอยางเต็มความสามารถและเปนไปตามวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัย 3)การพัฒนาเด็กเด็กปฐมวัย
จะตองไดรับการพัฒนาใหครบทั้งดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา ไปพรอมๆกัน  โดยการจัดกิจกรรมหลัก
ประจําวันทั้ง  6  กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็กและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจ  ของเด็ก  การพัฒนาเด็ก  
โดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก 4)  การจัด
ประสบการณการเรียนรู เนนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ    ให เด็ก เรี ยนรู โดยผ านการเลนที่หลากหลาย
กิจกรรม  หลากหลายทักษะ  หลากหลายประสบการณสําคัญ  อยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  การจัดประสบการณการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและพัฒนาการ ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นใน
บรรยากาศที่อบอุน มีความสุข เอื้อตอการเรียนรู  มีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและอยูในบริบทของ
ชุมชนนั้นๆ  สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใชชีวิตประจําวัน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวน
หนึ่งของการจัดประสบการณเรียนรูอยางตอเนื่อง  และ5)การประสานความรวมมือมีการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานราชการตางๆ  ผูปกครอง  วัด  และชุมชน  โดยผานกิจกรรมตางๆ การมีคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มา
จากชุมชนซึ่งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมอยางสม่ําเสมอมีการประสานงานเครือขายองคกรอื่นๆ ในการ
พัฒนาศูนยเด็กเล็กเชนโรงเรียน วัด ผูนําชุมชน ชมรมผูสูงอายุ  ชมรมสตรีเอกชนฯตลอดจนการประสานความรวมมือ
ระหวางครอบครัว  ผูปกครอง  ชุมชน  และสถานศึกษา  
 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ  อําเภอเขมราฐ  จังหวัด
อุบลราชธานี  ทั้ง  3  ดาน  พบวา1) การใหการศึกษาและเรียนรู  เสนอแนะใหมีการสนับสนุนทุนการศึกษาผูดูแลเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  สาขา การศึกษาปฐมวัยใหตรงกับสายการปฏิบัติงาน  และถามีโอกาสควรให
ทุนการศึกษาตอถึงระดับปริญญาโท  ใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางนอยภาคเรียนละครั้ง 
บุคลากรทุกคนควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ1 เรื่อง และเทศบาลควรจัดใหมีการวัดและประเมินผลตาม
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หลักเกณฑที่กําหนดอยางนอยปละครั้ง2)  การฝกอบรมเสนอแนะให  มีการดําเนินการอยางเปนระบบโดยผานการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลภายใตกิจกรรมตางๆ  ไดแก การปฐมนิเทศ  การฝกอบรมไดมีการเสนอแนวทางในการฝกอบรม
ของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กไว2  แนวทาง  ไดแก การใหเทศบาลดําเนินการจัดการฝกอบรมเองโดยวิทยากรผูมีความรู  
ความเชี่ยวชาญกับการสงบุคลากรไปฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ กับหนวยงานหรือ
องคกรภายนอกซึ่งมีมาตรฐานคือหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูจัด อยางนอยคนละ 1  ครั้งตอปและ3)  
การศึกษาดูงาน   เสนอแนะให  มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับผูดูแลเด็ก  และ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประจําทุกป  โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน  สถานที่ศึกษาดูงานควรเหมาะสม   มีการ
สรุปผลการศึกษาดูงานที่สามารถนํามาปรับใชกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงานของบุคคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม 
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การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย   
อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 

PEOPLE’S POLITICAL PARTICIPATION IN THE NIKHOM KHAMSOI SUB-DISTRICT MUNICIPALITY 
AREA,  NIKHOM KHAMSOI DISTRICT, MUKDAHAN PROVINCE 

 
กัลยา  เสถียร1 และจิตติ  กิตติเลิศไพศาล2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย            ราชภัฏสกลนคร 
2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

……………………………………………………. 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2554 จํานวน  380  คนไดมาโดยการสุม
แบบแบงช้ัน (stratified sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale) มีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .96  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะหโดยใชคาสถิติการทดสอบคา t-test และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) f-test และหา
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดวยวิธี LSD  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก( x = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก ดานการให

ความสนใจทางการเมือง( x = 3.69) ดานการฟงอภิปรายหาเสียง ( x = 3.66)  ดานการชักชวนใหผูอื่นไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

( x = 3.62)  และดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ( x = 3.61) 
 2.  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย จังหวัด

มุกดาหาร จําแนกตามเพศ ,อายุ ,ระดับการศึกษาและรายได พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย จังหวัด
มุกดาหาร จําแนกตามอาชีพ พบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคํา
สรอย จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามอาชีพที่ตางกัน โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมทางการเมือง, เทศบาลตาํบลนิคมคําสรอย 
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ABSTRACT 
 

   The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of people’s political participation in the Nikhom 
Khamsoi Sub-District Municipality area, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province, 2) to compare people’s political 
participation in the Nikhom Khamsoi Sub-District Municipality area, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province, The 
sample used deriving from stratified random sampling was 380 people in the Nikhom Khamsoi Sub-District Municipality 
area, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province in 2011.  The tool used was a 5-rating scale questionnaire whose 
entire reliability coefficient was .96.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test (one-way ANOVA), and LSD for finding a means difference between the pair at the .05 level of significance.   The 
findings of study were as follows: 

1. People’s political participation in the Nikhom Khamsoi Sub-District Municipality area, Nikhom Khamsoi 
district, Mukdahan province as a whole was at the high level (mean = 3.64).  Considering it as each aspect in rank order 
from higher to lower averages respectively, they were arranged like: having political interest (mean = 3.69), listening to 
speaking for electioneering (mean = 3.66), persuading others to exercise their right to vote (mean = 3.62), and exercising 
their own right to elect (mean = 3.61). 

2. Based on sex, age, educational attainment and income, it was found that political participation among the 
people in the Nikhom Khamsoi Sub-District Municipality area, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province as a whole 
and each aspect did not show any difference. 

3. Based on occupation, it was found that political participation among the people in the Nikhom Khamsoi 
Sub-District Municipality area, Nikhom Khamsoi district, Mukdahan province as a whole and each aspect showed a 
significant difference at the .05 level. 

 
KEYWORDS : Political Participation, Nikhom Khamsoi Sub-District Municipality 

 
1. บทนํา 
 นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ป พ.ศ.2475 เปนตนมา  โครงสราง

ระบอบการเมืองของประเทศไทยไดเนนความเปนประชาธิปไตยแบบใหประชาชนมีสวนรวม โดยเฉพาะรัฐบาลเนนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น โดยรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น มี 5 แบบ  คือ องคการ
บริการสวนจังหวัดเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  โดยมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจัดเปนการ
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (โกวิทย  พวงงาม.  2546 : 44 - 46) 

 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑแลวจะเห็นวาประชาธิปไตยในประเทศไทยเปนเพียงรูปแบบเทานั้น ประชาชนยัง
ขาดหลักความคิดและแนวทางปฏิบัติอยางมาก  ดวยเหตุนี้สถาบันและวิธีดําเนินการทางการเมืองในประเทศ เชน พรรค
การเมือง รัฐสภา หรือการเลือกตั้งจึงเปนรูปแบบประชาธิปไตยเทานั้นสวนภาคปฏิบัติ ยังไมใชประชาชนไทยสวนใหญจึง
ถูกตัดขาดจากการมีสวนรวมทางการเมืองที่แทจริงตลอดมา แมวาบางสมัยจะมีการเลือกตั้ง แตการเลือกตั้งดังกลาวมัก
เปนไปอยางไมบริสุทธิ์ยุติธรรม และเปนการสรางความชอบธรรมใหกับบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีอํานาจหรือตองการ
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อํานาจมากกวา ดวยเหตุนี้ผูผูกขาดอํานาจทางการเมืองไทยตลอดมา ไดแก  กลุมขาราชการ ทหาร และพลเรือน ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากนักธุรกิจหรือพอคา  ที่แสวงหาอํานาจทางการเมือง จากกลุมขาราชการ เพื่อใหปกปองกิจการของตนเอง และ
ในระยะหลังๆ กลุมนักธุรกิจหรือพอคา เริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งเสียเอง โดยทุมเงินซื้อเสียงอยางมากเพื่อหวังจะถอนทุนคืน 
หากไดรับการเลือกตั้งและไดเปนรัฐมนตรี (เทวินทร ตติยรัตน. 2532 : 1) 

 จึงพอสรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองโดยการเลือกตั้งเปนรูปแบบ ที่มีสวนรวมทางการเมือง ที่ชัดเจน
ที่สุด เพราะสามารถแสดงใหเห็นถึงแรงสนับสนุนจากประชาชนหรือแรงผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร 
ดังนั้น การสงเสริมใหประชาชนแสดงออกซึ่งการใชสิทธิเลือกตั้งผูนําทางการเมืองอยางกวางขวางและทั่วถึง จึงเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยจะตองสงเสริมใหประชาชน ใชสิทธิเลือกตั้งดวยความรูความเขาใจใน
ความสําคัญของการเลือกตั้งอยางแทจริง   เมื่อประชาชนเขาใจในการไปใชสิทธิเลือกตั้งแลวสิ่งที่ตามมา คือ ความสงบสุข
ของประชาชน สังคม และประเทศชาติ มิใชสงเสริมดวยการกระทําที่งมงายและไรเหตุผลหรือดวยอามิสสินจาง 

 จากที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร โดยผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาเฉพาะผูอาศัยอยูใน
เขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหารทั้งนี้เพื่อจะนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของการเมืองภาคประชาชน 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 

13 ชุมชน มีจํานวนทั้งสิ้น 1,748 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น  5,809  คน  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคม
คําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2554 จํานวน  380  คนโดยใชสูตร การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ของ ทาโร ยามาเน  (Taro Yamanae.1967 อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ. 2553 : 45 - 47)  เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปน
แบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 5 
ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี  LSD 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.9  เพศชาย คิดเปนรอยละ 41.1  จําแนกตามอายุ พบวา 

สวนใหญอายุ 36 –  40  ป คิดเปนรอยละ 18.2  รองลงมาอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 16.6  อายุระหวาง 46 – 50 ป    คิด
เปนรอยละ 15.5 อายุระหวาง 25 – 30 ป คิดเปน รอยละ 15 อายุระหวาง 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 13.2 อายุระหวาง 31 – 35 
ป คิดเปนรอยละ 12.4 และอายุตํ่ากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 9.2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.2 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.2 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 1.8 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 0.8  จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมาประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 26.3 ประกอบอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 23.2 ประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 10.8 ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเปน
รอยละ 3.7 และประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 0.3  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายไดต้ังแต 5,001 - 
10,000 บาท   คิดเปนรอยละ 69.7 รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.3 มีรายได มากกวา 20,000 
บาท  คิดเปนรอยละ 8.4และมีรายได 15,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.5 

ตาราง  1  แสดงคาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต  
เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมและรายดาน 

ท่ี การมีสวนรวมทางการเมือง 
(n = 400) 

Χ  S.D. แปลความหมาย 

1 ดานการใหความสนใจทางการเมือง 3.69 .65 มาก 

2 ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 3.61 .65 มาก 

3 ดานการฟงอภิปรายหาเสียง 3.66 .76 มาก 
4 ดานการชักชวนใหผูอื่นไปใชสิทธิเลือกตั้ง 3.62 .63 มาก 

 รวม 3.64 .64 มาก 

 
  ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก    ดาน

การใหความสนใจทางการเมือง( x = 3.69) ดานการฟงอภิปรายหาเสียง ( x = 3.66)  ดานการชักชวนใหผูอื่นไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง ( x = 3.62)  และดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ( x = 3.61)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเทวินทร   ทตติยรัตน  (2532 
: บทคัดยอ, อางถึงใน ธัชชนก  ศรีประภัสสร, 2541 : 31) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
การปกครองรูปเทศบาลโดยศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองนครพนม   ซึ่งศึกษากลุมตัวอยางจากประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม จํานวน 372 คน  ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีสวนรวมทางการเมืองมาก  
คือ  รอยละ 53.8  ที่เหลือเปนผูที่มีสวนรวมทางการเมืองนอย  คือ  รอยละ 46.2  และระดับการมีสวนรวมทางการเมืองมาก
ที่สุด คือ การไปออกเสียงคะแนนรองลงมา ไดแก การชักชวนใหผูอื่นสนทนาเรื่องการเมือง และการติดตอแสดงความ
คิดเหน็หรือเรียกรองตอเจาหนาที่บานเมืองหรือนักการเมือง 
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การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย จังหวัด
มุกดาหาร จําแนกตามเพศ จําแนกตามอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา และจําแนกตามรายได พบวาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมและ รายดาน ไมแตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย จังหวัด
มุกดาหาร จําแนกตามอาชีพ พบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคํา
สรอย จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามอาชีพที่ตางกัน โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทําการเปรยีบเทียบ ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSDความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามอาชีพ ดานการใหความสนใจทางการเมือง เปนรายคู พบวา กลุมที่
ประกอบอาชีพขาราชการ มีสวนรวมทางการเมือง มากกวากลุมที่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจและกลุมที่ประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใช 
  1.1 ควรเผยแพรขอมูลงานวิจัย  ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการมีสวนรวมทาง     การเมืองของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย  อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อกระตุน ใหประชาชนในหมูบานมี
สวนรวมกับกิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน  ชมรม  หรือกลุมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

  1.2 ควรมีการสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสรางแรง
กระตุนใหประชาชนมองเห็นคุณคา ของการมีสวนรวมมากขึ้น 

  2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยตัวช้ีวัดระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนิคม

คําสรอย  อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร ใหชัดเจนและครอบคลุม  เพื่อกระตุนใหประชาชนในหมูบานมีสวนรวมกับ
กิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน  ชมรม  หรือกลุมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

  2.2 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนแบบเจาะลึก  โดยการสัมภาษณ  การ
สนทนา  เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของขอมูลเชิงลึกไดตรงตามที่ตองการและทั่วถึง  
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ความคาดหวงัของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดนิ 

SERVICE RECEIVERS’ EXPECTATION FOR THE LEGAL ACT AND RIGHT REGISTRATION SERVICE 
PROVISION MADE BY THE OFFICE OF SAKON NAKHON PROVINCE LANDS, SAWANG DAENDIN BRANCH 

 
จินตนา สืบศรี1 และจิตติ กิตติเลิศไพศาล2 
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……………………………………………………. 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการ
ตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตามลักษณะ
สวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนผูมารับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวาง
แดนดิน ในป 2555 จํานวน 285 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) กรณีพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ Scheffe  ผลการวิจัยพบวา 

  1. ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 

  2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล เปนดังนี้ 

   2.1 จําแนกตามประเภทของผูรับบริการ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ผูรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยผูโดยผูรับบริการที่เปนประชาชนทั่วไปมีความ
คาดหวังสูงกวาพนักงานจากธนาคาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

   2.2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ผูรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยผูโดยผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีความคาดหวังสูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

   2.3 จําแนกตามพื้นที่อยูอาศัย พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
    2.4 จําแนกตามประสบการณในการรับบริการ พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.5 จําแนกตามประเภทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ผูรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
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กรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยผูโดยผูรับบริการประเภท
ขายมีความคาดหวังสูงกวาผูรับบริการประเภทจํานอง และดานคุณภาพการใหบริการ โดยผูรับบริการประเภทมรดกมีความ
คาดหวังสูงกวาผูรับบริการประเภทขาย จํานอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกนั 
คําสําคัญ : ผูรับบริการ, จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were: 1) to examine expectation among service receivers for the legal act and 
right registration service provision made by the Office of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin Branch, and 
2) to compare service receivers’ expectation for the legal act and right registration service provision made by the Office 
of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin Branch based on personal background.  The sample selected 
purposively comprised 285 people who came to contact the Office of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin 
Branch, for receiving the provision of legal act and right registration service.  This sample size was determined using the 
Krejcie and Morgan table as a guide.  The instrument used to collect data was a questionnaire.  Statistics used to analyze 
data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  In case a significant difference at the .05 level is found, 
the Scheffe test is to be used for finding which pair makes a significant difference.   The findings show as follows: 

1. Service receivers’ expectation for the legal act and right registration service provision made by the Office 
of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin Branch as a whole and as each aspect was at the high level. 

2. The results of comparing service receivers’ expectation for the legal act and right registration service 
provision made by the Office of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin Branch as classified by personal 
background were as follows: 

2.1 As classified by what type of service receiver they belonged to, no difference was found as a whole 
between those types.  Considering it as each aspect, it was found that the service receivers that were a bank’s employee 
had higher expectation for service in the facilities aspect than expectation of the people in general at the .05 level of 
significance; all others did not make a difference. 

2.2 As classified by educational attainment, no difference was found in their expectation as a whole.  As 
each aspect was considered, expectation for the legal act and right registration service provision, in the service-giving-
officer aspect, made by the Office of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin Branch, among service receivers 
whose educational attainment was bachelor degree or above was found higher than that of those whose educational 
attainment was primary education at the . 05 level of significance.  All others were not found to be different. 

2.3 As classified by the area of living, neither the overall nor each aspect expectation among them was 
found different. 

2.4 As classified by service receiving experience, service receivers’ expectation was not found different 
either as a whole or each aspect. 
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2.5 As classified by type of legal act and right registration, expectation of land and/or house mortgaging 
service receivers for the service provision made by the Office of Sakon Nakhon Province Lands, Sawang Daendin Branch 
in the facilities aspect was found higher than that of land and/or house selling service receivers at the .05 level of 
significance.  As for the service giving quality, those receivers of inheritance-type service had higher expectation than 
that of those receivers of mortgaging-type, giving-type, and selling-type services at the .05 level of significance.  All 
other aspects were not found different in their expectation. 

 
KEYWORDS: Service Receivers, Legal Act and Right Registration Service Provision Made 

 
1. บทนํา 
 สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนครเปนหนวยงานของกรมที่ดินในสวนภูมิภาค มีหนาที่ในการบริการจัดการที่ดินของ

รัฐ การจัดการที่ดินของประชาชน โดยดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชาง
รังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย เพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบงแยกที่ดิน
ออกเปนหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนที่สําหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บคาธรรมเนียม
คาใชจาย และภาษีอากรเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม หรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (กองการ
เจาหนาที่ กรมที่ดิน.  2554 : 150) ฉะนั้นการจัดระบบการใหบริการในสํานักงานที่ดินที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจที่
รับผิดชอบนั้น เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริการประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับ
ขณะนี้รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อมุงใหมีการปรับเปลี่ยน บทบาทหนาที่ของภาครัฐ เพื่อเปดโอกาสใหเอกชน
ประชาชนและชุมชนมีบทบาทมากขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ลดขั้นตอนการบังคับบัญชาใหสั้น
ลงการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บุคลากรภาครัฐมีความ เปนมืออาชีพ มุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเจาพนักงานที่ดินของหนวยงานสํานักงานที่ดินในเขตจังหวัดสกลนคร 
โดยบริหารงานฝายทะเบียนสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ระหวางป พ.ศ. 2549  – 2553 ปจจุบันมีหนาที่
รับผิดชอบเปนเจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยกบานมวง บริหารและกํากับควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงานผูซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของในการใหบริการประชาชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความความคาดหวังของ
ผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน               
ในดานขั้นตอน/กระบวนการ    ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และดานคุณภาพการใหบริการ     
ผลจากการวิจัย เพื่อนําไปประมวลผล วิเคราะหใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจ พัฒนา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง แนวคิด รูปแบบ บทบาทที่เหมาะสม ในการใหบริการ   จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน 
เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นและเปนที่ยอมรับ สนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชนผูมาใชบริการอยางแทจริงตรงตามหลักการยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
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2.  ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูมาติดตอขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงาน

ที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 285 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดตัวอยางจากจํานวน
ประชากร 1,100 คน โดยใชตาราง Krejcie and Morgan (อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด.  2549 : 23)  

 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มีประโยคคําถามตอ
การใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน โดยใหผูรับบริการ
เลือกตอบ 5 ระดับ ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดินเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
เนื้อหา ภาษาที่ใช เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความ
สอดคลอง 0.8 -1.0 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  
คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ใช  (t-test  ชนิด  Independent  
Samples) และใช  F-test  (One-Way  ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูตาม
วิธีการของ  Scheffe  

 
3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 285 คน สวนใหญเปนประชนทั่วไป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 58.90 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 142 คน    คิดเปนรอยละ 49.80 มีพ้ืนที่อยูอาศัยอําเภออื่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 50.90 มีประสบการณเคยมารับบริการ จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 70.50 และมาจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจํานอง จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 47.30 

 ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และมีผลสรุปรายดาน ดังนี้ 

 ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในขั้นตอนการบริการเพื่อความรวดเร็วและถูกตอง มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 รองลงมาคือ การอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ
ชัดเจนเขาใจงาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และการใหบริการดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 
เชนการใหบริการบัตรคิวตามลําดับกอนหลัง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ตามลําดับ 
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  ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา เจาหนาที่ผูใหบริการมีบุคลิกภาพ ลักษณะทาทาง การแตงกายที่เรียบรอยเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมาคือ ความสุภาพและกิริยามารยาทที่เหมาะสมของเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และเจาหนาที่ผูใหบริการมีความเอาใจใส กระตือรืนรน และมีความพรอมในการใหบริการ 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ตามลําดับ 

  ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อุปกรณ/เครื่องมือ ในการใหบริการมีความเพียงพอตอการใหบริการ  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.42 รองลงมาคืออุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการมีคุณภาพและทันสมัย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.42 และสถานที่โดยรวมมีความสะอาดเหมาะสมในการใหบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 
ตามลําดับ 

  ความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ดานคุณภาพการใหบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และ                    
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหบริการที่ตรงตามความตองการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 
รองลงมาคือการใหบริการที่ครบถวน ถูกตองและเชื่อถือได มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และ                
การใหบริการตามกําหนดระยะเวลาที่แจงไว มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ตามลําดับ 

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล เปนดังนี้ 

  การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตามประเภทของผูรับบริการ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยผูรับบริการที่เปน
ประชาชนทั่วไป มีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสูงกวาพนักงานจากธนาคาร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    นอกนั้นไมแตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ผูรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน 
ในดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ โดยผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความคาดหวังสูงกวาผูมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตาม 

พ้ืนที่อยูอาศัย จําแนกตามประสบการณในการรับบริการ พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ

สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  พบวา ใน
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ภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาสวางแดนดิน ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยผูรับบริการที่มาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขาย 
มีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน สูง
กวาผูรับบริการที่มาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจํานอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในดานคุณภาพ
การใหบริการ โดยผูรับบริการที่มาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทมรดก มีความคาดหวังตอการใหบริการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมประเภทขาย และจํานอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชน 
ขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

PEOPLE’S SATISFACTION OF COMMUNITY DEVELOPMENT BY KHUA KAI SUB-DISTRICT 
ADMINISTRATION -ORGANIZATION, WANON NIWAT DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

 
ชนากานต  กุลอัก1 และจิตติ  กิตติเลิศไพศาล2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

……………………………………………………. 
บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนการพัฒนาชุมชน ขององคการ

บริหารสวนตําบลขัวกายอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนา
ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
ประชาชนในเขตตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร จํานวน  361   คน  โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน  (Taro Yamanae) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating 
scale)  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติการทดสอบคา t (t - test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F - test (One – Way ANOVA) หา
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายดาน พบวา  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหาร
สวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x = 3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   ( x = 3.77) และดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
( x = 3.74)  ตามลําดับ  

      2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบล ขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ  จําแนกตามอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา 
และจําแนกตามอาชีพ  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้ง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้งตางกัน มีความพึงพอใจ 
โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน 
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ABSTRACT 
 
 The objectives ofl this study were: 1) to investigate a degree of people’s satisfaction of community development 

by Khua Kai Sub-District Administration Organization, Sakon Nakhon province, 2) to compare people’s satisfaction of 
community development by Khua Kai Sub-District Administration Organization, Sakon Nakihon province. The sample in 
this study was 361 people in the Khua Kai Sub-District Administration Organization area, Wanon Niwats district, Sakon 
Nakhon province.  The sample size derived from using Taro Yamane’s formula for calculation.  The tool used was a 5-
rating scale questionnaire whose entire reliability value was .95.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test (one-way ANOVA).  A means difference at the .05 level of significance was found 
using the LSD method for pairwise comparison.  The findings were as follows: 

1. People’s overall satisfaction of community development by Khua Kai Sub-District Administration 
Organization, Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province was at the high level   (mean = 3.75), while other aspects at 
the high level were arranged in order from higher to lower ranks respectively like: promoting life quality (mean = 3.77), 
and developing infrastructure (mean = 3.74). 

2. People’s satisfaction of community development by Khua Kai Sub-District Administration Organization, 
Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province in comparison by classification based on personal background was found 
not different as a whole and each aspect for those who were different in sex, age, educational attainment or occupation. 

3. As classified by having a different right to elect, people’s satisfaction of community development by Khua 
Kai Sub-District Administration Organization, Wanon Niwat district, Sakon Nakhon province in comparison as a whole 
and each aspect was found significantly different at the .01 level. 

 
KEYWORDS : People’s Satisfaction 

 
1. บทนํา 
 การพัฒนาชุมชนใดๆ โดยหลักการตองมีการพัฒนาหรือดําเนินการในภารกิจดานตางๆ ไปพรอมๆ กันใน

ลักษณะบูรณาการ มีการจัดลําดับความสําคัญของงาน/โครงการ และตองมีการประสานงานเพื่อใหเกิด การสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน จึงจะทําใหการพัฒนาบังเกิดผลดี เชนเดียวกับรูปแบบการปกครองทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมี
ภารกิจที่ตองปฏิบัติโดยตรง และภารกิจที่ตองใหการสนับสนุน เชน ภารกิจดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน 
จากการที่องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยปกครองทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด เปนเวทีที่ใหโอกาส
ประชาชนในทองถิ่น มีโอกาสเขาไปบริหารจัดการ  ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2538 แลวนั้น ภารกิจในการพัฒนาดาน
สังคมใหกับทองถิ่นไดแก การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการดําเนินงาน และมีปญหาอุปสรรค
อยางไร และตองการการชวยเหลือจากหนวยงาน สวนราชการอื่นอยางไร กลาวไดวาเปนขอคําถามที่หลายฝายใหความ
สนใจ และควรคา แกการศึกษาเพื่อหาคําตอบในอันที่นําไปใชดําเนินการใหเปนประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริงตอไป                     
(โกวิทย  พวงงาม, 2550 : 1 - 2)  
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 นอกจากนี้เปนแรงงานที่อพยพจากทองถิ่น เพื่อไปแสวงหารายไดจากแหลงอื่นที่ทรัพยากร มีความอุดม
สมบูรณ  ดังนั้น ในชวงที่วางเวนจากการทํานาจึงเปนชวงที่ประชากรบางสวน ตองดิ้นรนขวนขวาย ใหไดมาซึ่งความพออยู
พอกิน ซึ่งบางคนตองทิ้งลูกนอยไวใหผูเฒาผูแกเปนผูดูแล อบรมสั่งสอนเลี้ยงดู  โดยปราศจากความอบอุนจากออมอกผูที่
เปนพอแม  ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานจากภาครัฐยื่นมือเขาไปชวยเหลือ  พัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสรางงาน สรางรายได ตลอดจนพัฒนาชุมชน ในดานตาง ๆ 

 สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในตําบลขัวกาย ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตน ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติหนาที่องคการบริหารสวนตําบลโดยตรง  และในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล
ขัวกายสามารถพัฒนาชุมชนไดครบถวนสมบูรณหรือไม  และอะไรคือปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน   อีกทั้งใน
สวนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ยังไม
มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และประชาชนที่มีตอ
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งจะนําไปใชปรับปรุงบทบาทภารกิจตอไป  ดังนั้น  ผูศึกษา จึงไดเห็น
ความสําคัญที่จะศึกษาประเด็นดังกลาว เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนพัฒนาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล 
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวธีิการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เปนการศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ตําบลขัวกาย ซึ่งเปนเขตปกครองของ

องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย   มีหมูบานในปกครอง จํานวน  13  หมูบาน ไดแก  บานขัวกายหมูที่ 1  บานโคกผักหวาน
หมูที่ 2 บานโนนสวางหมูที่ 3 บานขามหมูที่ 4 บานวังเวินหมูที่ 5 บานโนนงิ้วหมูที่ 6 บานหนองนาแซงหมูที่ 7 บานโคก
ถาวรหมูที่ 8 บานสงเปอยหมูที่ 9 บานขัวกายหมูที่ 10 บานหนองแวงหมูที่ 11  บานสงเปอยหมูที่ 12  และบานสงเปอยหมูที่ 
13  มีจํานวนประชากร  1,547   คน 

  กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก  ประชาชน จํานวน 318  คนโดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ 
ทาโร ยามาเน  (Taro Yamanae.1967 อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ. 2553 : 45 - 47)เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)  5 
ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  ANOVA) ถาพบ
ความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธี  LSD 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญแบงเปนจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.9  

เพศชาย  คิดเปนรอยละ 48.1 จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุ 41 –  50  ป  คิดเปนรอยละ 47.2  รองลงมาอายุ 18 - 40 ป 
คิดเปนรอยละ 36.8  และอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 16  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 94.7 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 4.1 และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 1.3   จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปน
รอยละ 70.1 รองลงมาประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 17.6ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 
7.5 ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 2.8 และประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 1.9 จําแนกตามผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามหมูบาน พบวา สวนใหญผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 1  คิดเปนรอยละ 12.6 รองลงมาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 10                              
คิดเปนรอยละ 11.9 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 13 คิดเปนรอยละ 9.4 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 5 คิดเปนรอยละ 9.1  ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งหมูบาน 2 คิดเปนรอยละ 12.6 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 4 คิดเปนรอยละ 8.5 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 8,12 คิดเปน
รอยละ 6.9 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 3,7 คิดเปนรอยละ 6.6 ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูบาน 6 คิดเปนรอยละ 5 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หมูบาน 11 คิดเปนรอยละ 3.8 

  2. คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายดาน พบวา  ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก( x = 3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
( x = 3.77) และดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ( x = 3.74)  ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ โดยรวมและ รายดานไมแตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอาชีพพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอาชีพ  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้ง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้งตางกัน มีความพึงพอใจ 
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โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธี LSD 

   ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดานพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เปนรายคู พบวา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5 และหมูที่ 8 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 3  ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอ
การพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 4  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5 และหมูที่ 8 
มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 7  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
หมูที่ 1, 2, 5, 6, 8 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิ
เลือกตั้งหมูที่ 10 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 11 และผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5 และหมูที่ 8 มีความพึงพอใจ               
ตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสทิธิเลือกตั้งหมูที่ 12 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เปนรายคู พบวา  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 6 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวา
ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่1 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5, 6, 8 มีความพึงพอใจ ตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัว
กาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 3 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  หมูที่ 2, 5, 6, 8 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 4  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 6 มีความพึงพอใจตอการพัฒนา
ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 7 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 และหมู
ที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 10  ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งหมูที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 
มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 11  และผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนา
ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 12  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จําแนกตามผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดานรวม เปนรายคู พบวา 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5, 6, 8 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิ
เลือกตั้งหมูที่ 3  ผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9 และหมูที่ 13  มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหาร
สวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 4  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 5, 6, 8 และมีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชน
ขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 7  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 และหมูที่ 13 
มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 10 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง                                
หมูที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผู
มีสิทธิเลือกตั้งหมูที่ 11  และผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ 2, 5, 6, 8 และหมูที่ 13 มีความพึงพอใจตอการพัฒนาชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลขัวกาย มากกวาผูมสีิทธิเลือกตั้งหมูที่ 12  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม  
ในเขตอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 

PEOPLE’S SATISFACTION OF THE POLICY ON LOCAL DEVELOPMENT  
OF THE NAKHON PHANOM PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION  

IN THE SI SONGKHRAM DISTRICT AREA, NAKHON PHANOM PROVINCE 
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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอโยบายการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมในเขตอําเภอศรีสงคราม   2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบาย
การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมในเขตอําเภอศรีสงคราม ตามคุณลักษณะสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานขา  องคการบริหารสวนตําบลสามผง และองคการบริหารสวน
ตําบลทาบอสงคราม  ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน  400 คน  โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร 
ยามาเน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale)  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 
.85  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบคา t (t - test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F - test (One – Way ANOVA) หาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย  มีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ใน
เขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.17) เมื่อพิจารณา เปนรายดานโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้  ดานการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ( Χ = 4.24) ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Χ = 4.22) ดานการพัฒนาดานสังคม (Χ = 4.19) ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (Χ = 4.17)  ดานการ
พัฒนาดานโครงสราง (Χ = 4.15)  และดานการพัฒนา ดานการศึกษา (Χ = 4.09) ตามลําดับ  

         2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศที่ตางกัน  มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

           3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุที่ตางกัน  จําแนกตามระดับการศึกษาที่ตางกัน และ
จําแนกตามอาชีพที่ตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน, การพัฒนาทองถิ่น 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of people’s satisfaction of the policy on local 
development of the Nakhon Phanom Provincial Administration Organization in the Si Songkhram district area, 2) to 
compare people’s satisfaction of the policy on local development of the Nakhon Phanom Provincial Administration 
Organization in the Si Songkhram district area based on personal background, The sample selected by simple random 
sampling and used in this study was 400 people who lived in the Ban Kha Sub-District Municipality area, Samphong 
Sub-District Administration Organization and Tha Bo Songkhram Sub-District Administration Organization.  The size of 
the sample derived from using Taro Yamane’s formula for calculation.  The instrument used was a 5-rating scale 
questionnaire whose entire reliability value was .85.  Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test (one-way ANOVA) and LSD for finding a means difference of significant pairs at the .05 level.  The finding revealed 
as follows: 

1. The people’s overall satisfaction of the policy on local development of the Nakhon Phanom Provincial 
Administration Organization in the Si Songkhram district area, Nakhon Phanom province was at the high level (mean = 
4.17) as arranged in order from higher to lower ranks by each aspect respectively namely, political-administrative 
development (mean = 4.24), environment and natural resources development (mean = 4.22), social development (mean = 
4.19), economic development (mean = 4.17), structural development (mean = 4.15) and educational development (mean 
= 4.09). 

2. Based on sex, people’s satisfaction as a whole and each aspect of the policy on local development of the 
Nakhon Phanom Provincial Administration Organization in the Si Songkhram district area, Nakhon Phanom province 
was found not different. 

3. Based on age, educational attainment and occupation, people’s satisfaction, as a whole and each aspect, of 
the policy on local development of the Nakhon Phanom Provincial Administration Organization in the Si Songkhram 
district area, Nakhon Phanom province was found different either at the .01 level or at the .05 level of significance 

 
KEYWORDS : People’s Satisfaction, Local Development 
 

1. บทนํา 
องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง และมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

กําหนดไวในการจดัทําบริการสาธารณะตางๆ ใหกับประชาชน ในเขตจังหวัดนั้นอยางทั่วถึง เปนธรรม และมีความเทาเทียม
กันในทุก ๆดาน สําหรับภารกิจหลักที่ไดรับการถายโอนมาจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามแผนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดไวประกอบดวยภารกิจหลัก 6 ดาน ไดแก  (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน (2) 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (3) ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย (4) ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว (5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และ (6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  (โกวิทย  พวงงาม.  2546 : 44 - 46) 
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 องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่มีภารกิจในการใหบริการ
สาธารณะ และอํานวยประโยชนสุขใหกับประชาชนในเขตทองถิ่น ซึ่งปจจุบันพบวา บุคลากรในองคการบริหารสวน
จังหวัดนครพนม ขาดความกระตือรือรนในการทํางานใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ผูบริหารกําหนด โดยเปน
การทํางานเพื่อใหเสร็จตามหนาที่ เนื่องมาจากการที่ผูบริหาร มีนโยบาย ที่หลากหลาย ทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายไดทั้งหมด รวมถึงปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น  สวนหนึ่ง
เกิดจากขาดความรู  ความเขาใจในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และความคุนเคยกับการพัฒนาโดยหนวยงานของรัฐทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่นเองมาโดยตลอด  โดยไมไดมีสวนรวมดําเนินการ  มีการวางแผนในลักษณะจากบนสู
ระดับลาง  อีกทั้งการปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความเขาใจในการมีสวนรวมของประชาชน  มีการใชอํานาจที่มีอยูในการ
จัดการหรือดําเนินงานพัฒนาตามกรอบงานและอํานาจหนาที่เปนหลัก  จึงทําใหการมีสวนรวมเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา  ปจจุบันตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน  จึงกําหนดนโยบายให
องคการบริหารสวนจังหวัด ไดตระหนักและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเปนสําคัญ     

 ดังนั้น  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนมในเขต อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  อยูในระดับใด เพื่อเสนอขอมูลที่ศึกษาเปน
แนวทางในการพัฒนาตามนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม  ใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประช าก ร ในก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ได แ ก   ประช าชน ใน เ ขต เ ทศบ าลตํ า บลบ า นข า  1 3  หมู บ า น                             

จํานวน 7,012 คน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามผง   16 หมูบาน จํานวน 8,374 คน และประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาบอสงคราม จํานวน 4,928 คน รวมประชาชนทั้งสิ้น  จํานวน 20,314 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล บานขา  องคการบริหารสวนตําบลสาม
ผง และองคการบริหารสวนตําบลทาบอสงคราม  จํานวน  322 คน (โดยการใชตารางของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan 
(อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ. 2553 : 45 - 47) 

 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธี  LSD 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญแบงเปนจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  54.5   เพศชาย 

คิดเปนรอยละ 45.5จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง   41 –  50  ป คิดเปนรอยละ 39.2  รองลงมาอายุต้ังแต 51 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 21.8 อายุระหวาง 31 –  40  ป คิดเปนรอยละ 20.2 และอายุระหวาง 18 – 30 ป คิดเปนรอยละ 18.8
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 52.5  รองลงมาจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอยละ 30.2  จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 13 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.2จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอย
ละ 56.5  รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.5 และมีรายไดมากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.9 

  2. ความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม 
ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.17) เมื่อพิจารณา  เปนรายดานโดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้  ดานการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ( Χ = 4.24)  ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Χ = 4.22) ดานการพัฒนาดานสังคม (Χ = 4.19) ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (Χ = 4.17) ดานการ
พัฒนาดานโครงสราง (Χ = 4.15)  และดานการพัฒนา ดานการศึกษา (Χ = 4.09) ตามลําดับ    

  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศที่ตางกัน  มีความพึงพอใจตอนโยบายการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

  4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุที่ตางกัน มีความพึงพอใจ โดยรวมและรายดาน
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD  
  4.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุ ดานการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง   18 -30 ป มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

  4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุดานการพัฒนาดานโครงสราง 
พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป  ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป  ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 51 ป  ขึ้นไป  มี
ความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 
-30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุ  ดานการพัฒนาดานสังคม  พบวา 
ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป และประชาชนที่มีอายุต้ังแต 51 ป ขึ้นไป มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชน ที่มีอายุระหวาง 18 -30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุดานการพัฒนาดานการเมือง – การ
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บริหาร พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป และประชาชนที่มีอายุต้ังแต 51 ป ขึ้นไป   มีความพึงพอใจตอนโยบาย
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 ป และประชาชนที่มี
อายุระหวาง 41 - 50 ป  มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวา
ประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 - 30 ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุ ดานการพัฒนาดานการศึกษา  
พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 - 40 ป ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 - 50  ป และประชาชนที่มีอายุต้ังแต 51 ป ขึ้นไป มี
ความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 
- 30 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุ ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป และประชาชนที่มีอายุต้ังแต 51 ป ขึ้นไป มีความพึง
พอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 ป 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  4.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอายุ ดานรวม  พบวา ประชาชนที่มีอายุ
ระหวาง 31 - 40 ป ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป และประชาชนที่มีอายุต้ังแต 51 ป ขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ
นโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 -30 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  5.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษาที่ตางกัน  มีความพึงพอใจ โดยรวม
และรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการเปรียบเทียบ ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี 
LSD 

  5.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา/ปวช และปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา มีความพึง
พอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชน ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการพัฒนาดาน
โครงสราง พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา/ปวช และปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา มีความพึง
พอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.  มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชน ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  5.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการพัฒนาดาน
สังคม พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา/ปวช และปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา มีความพึงพอใจ
ตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการพัฒนาดาน
การเมือง – การบริหาร  พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา/ปวช มีความพึงพอใจตอนโยบายการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และประชาชนที่
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม 
มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการพัฒนาดาน
การศึกษา พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา/ปวช และปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา มีความพึง
พอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.   มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการพัฒนาดาน
การศึกษา พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

  5.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับการศึกษา ดานรวม พบวา 
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษา/ปวช และปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา มีความพึงพอใจตอนโยบาย
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีความพึงพอใจตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

  6.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอาชีพที่ตางกัน มีความพึงพอใจ โดยรวมและราย
ดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 

   6.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอาชีพ ดานการพัฒนาดาน
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เศรษฐกิจ พบวา ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร,คาขาย,รับจางและประกอบอาชีพอื่นๆ มีความพึงพอใจตอนโยบาย
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   6.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จําแนกตามอาชีพ ดานการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติพบวา ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพคาขาย มีความพึงพอใจตอ
นโยบายการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม มากกวาประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
MOTIVATION TO WORK AMONG EDUCATIONAL PERSONNEL HAVING AFFILIATED THEMSELVES 

TO THE SAKON NAKHON PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION 
 

จตุรภัทร สุวรรณวิเศษ1 และจิตติ  กิตติเลิศไพศาล2 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

……………………………………………………. 
 

บทคัดยอ 
 
  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล  เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร   ประชากรกลุมเปาหมายที่ศึกษา คือ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ทั้งหมด จํานวน  153  คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  มี  5  ระดับ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  การหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  F-test  (One-Way  ANOVA) ผลการวิจัย
พบวา 

 1.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ใน
ภาพรวมและรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานปจจัยจูงใจ (Χ = 3.69) และดานปจจัย

ค้ําจุน (Χ = 3.40) 
 2.  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล  โดยใชสถิติ t-test และ  F-test  (One way ANOVA) ดังนี้ 
 2.1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษารายไดตอเดือน  พบวา บุคลากรทาง การศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 2.2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามสถานภาพ พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตาม
สถานภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามตําแหนงปจจุบันพบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนก
ตามตําแหนงปจจุบันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.4 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามอายุราชการ พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนก
ตามอายุราชการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 3. แนวทางพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ดานปจจัยจูงใจ สรุปไดดังนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอทั้งการสงเสริมดานการฝกอบรม การ
สัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งการศึกษาดูงานหนวยงานที่มีการจัดการที่มีคุณภาพทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงการกําหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนงที่มีความชัดเจน รวมถึงการประชาสัมพันธ
ที่รวดเร็วและทั่วถึง 

 4. แนวทางพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ดานปจจัยค้ําจุน สรุปไดดังนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครไดรับสวัสดิการตางๆ เชน คาตอบแทน การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
บานพัก การเบิกจาย คารักษาพยาบาล สถานที่ออกกําลังกาย  ระบบการประกันภัย  ที่เหมาะสมและเพียงพอตอ ความ
ตองการของบุคลากร รวมถึงอุปกรณการเรียนสอนที่ทันสมัย และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  

 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to investigate a degree of motivation to work among educational personnel 

having affiliated themselves to the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization, to compare motivation to 
work among educational personnel having affiliated themselves to the Sakon Nakhon Provincial Administration 
Organization based on personal background and to seek for a way to enhancing motivation to work among educational 
personnel having affiliated themselves to the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization.  The target 
population for study was a total of 153 educational personnel having affiliated themselves to the Sakon Nakhon 
Provincial Administration Organization.  The tool used was a 5-rating scale questionnaire.  A statistical package was used 
to analyze data.  Statistics employed included percentage, mean, standard deviation and F-test (one-way ANOVA).  The 
results of study were as follows: 

1. Motivation to work as a whole among educational personnel having affiliated themselves to the Sakon 
Nakhon Provincial Administration Organization was found at the high level (mean = 3.55).  As each respect was 
considered, the motivator factor (mean = 3.69) and the hygiene factor (mean = 3.40) were also at the high level. 
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2. In comparison of motivation to work among educational personnel having affiliated themselves to the 
Sakon Nakhon Provincial Administration Organization based on personal background using statistics of t-test and F-test 
(one-way ANOVA), the results were as follows: 

2.1 As classified by sex, age, educational attainment and income per month, motivation to work as a whole and 
each aspect according to the opinion of educational personnel having affiliated themselves to the Sakon Nakhon 
Provincial Administration Organization was found not different. 

2.2 As classified by status, motivation to work according to the opinion of educational personnel having 
affiliated themselves to the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization was found significantly different at 
the .05 level. 

2.3 As classified by present position, motivation to work according to the opinion of educational personnel 
having affiliated themselves to the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization was found significantly 
different at the .05 level. 

2.4 As classified by years of government service, motivation to work according to the opinion of educational 
personnel having affiliated themselves to the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization was found 
significantly different at the .05 level. 

3. A way to developing motivation to work among educational personnel having affiliated themselves to the 
Sakon Nakhon Provincial Administration Organization in the respect of the motivator factor can be concluded as follows.  
The Sakon Nakhon Provincial Administration Organization should support or promote educational personnel working in 
the Organization to always develop themselves by getting trained, having a seminar, exchanging knowledge, as well as 
making a study trip at the domestic and international work units that have quality in management.  Regulations and 
criteria for mobility to a high position should be clear and not require too long time, as well as broad public relations 
should be included. 

4. A way to developing motivation to work among educational personnel having affiliated themselves to the 
Sakon Nakhon Provincial Administration Organization in the respect of the hygiene factor can be concluded as follows.  
The Sakon Nakhon Provincial Administration Organization should support or promote educational personnel working in 
the Organization to have various welfares such as remuneration for working overtime, rest house, disbursement of illness 
treatment expenses, place for exercise, suitable and sufficient casualty insurance system, modern and sufficient 
instructional equipment. 

 
KEYWORDS: MOTIVATION TO WORK, SAKON NAKHON PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION 

 
1. บทนํา 
  การบริหารงานบุคคล  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปะของการ

ดูแลคน บรรยากาศ แรงจูงใจในการทํางาน  ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานไดตามที่คาดหวัง  การไดรับ
ผลิตผลที่สูงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ลวนเปนผลมาจากการบริหารงานบุคคลในองคกรทั้งสิ้น  องคกรที่มียุทธศาสตร
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และกระบวนการบริหารบุคลากรที่ดียอมไดเปรียบมากกวาองคกรที่ไมสนใจในคุณภาพของ การบริหารบุคลากร  การศึกษา
เรื่องการบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประโยชนทั้ง ผูที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารจัดการและผูที่ปฏิบัติงานเปน
สมาชิกในองคกร  สาระสําคัญจะอยูที่การพิจารณา   สิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติเพื่อความสําเร็จของการบริหาร
บุคลากรซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร  (ธิดารัตน   สุขประภาภรณ. 2550 : 1) 

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดรับการถายโอนสถานศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน  ต้ังแตป พุทธศักราช  2550  จํานวน 6 โรงเรียน ในสังกัดของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขตที่ 1  
จํานวน  1  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนสกลทวาป  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขตที่ 2  จํานวน 1 โรงเรียน  ไดแก  
โรงเรียนรมไทรวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขตที่ 3  จํานวน  4  โรงเรียน  ไดแกโรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย  
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  และโรงเรียนคํายางพิทยาคม  ควบคุมและบริหารจัดการในภาพรวมโดย  
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ในดานบุคลากรทางการศึกษาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร  มีมีผูบริหาร  จํานวน   12 คน  ผูสอน  จํานวน  124  คน  ผูสนับสนุนการสอน  จํานวน 17  คน  
รวมเปนบุคลากร  จํานวน 153  คน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. 2553 : ไมปรากฏเลขหนา ) มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จะรักษาบุคลากรทางการศึกษาที่ดีและ
เกงใหอยูกับองคกรไดตลอดไป  แตดวยธรรมชาติของมนุษยที่มีความแตกตางกันในเรื่องระดับของความตองการ  การจัด
สวัสดิการตางๆ อาจไมสอดคลองหรือไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของบุคลากรทุกคน  ดังนั้นสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของคนสวนใหญจึงมีความสําคัญในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ความสําคัญตอการบริหารและดําเนินงานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  

ทั้งหมด จํานวน  153  คน และทุกคนคือกลุมตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่

เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการ  LSD 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
จําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 46.7   เพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.3 จําแนกตาม

อายุ พบวา สวนใหญอายุ 41 –  50  ป คิดเปนรอยละ 38.7  รองลงมาอายุระหวาง 31 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 37.2 และอายุ
ระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 13.9  จําแนกตามสถานภาพ พบวา สวนใหญอยูในสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.9  
รองลงมาสถานภาพโสด  คิดเปนรอยละ 27.7 และสถานภาพเปนหมายหรือหยาราง คิดเปนรอยละ 6.6จําแนกตามการศึกษา 
พบวา สวนใหญจบปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมาจบปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 43 และจบ
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 0.7 จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายไดต้ังแต 3,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 
41.30 รองลงมามีรายไดตํ่ากวา 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.10 และนอยที่สุดมีรายไดสูงกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 
25.60  จําแนกตามตําแหนงปจจุบัน พบวา สวนใหญดํารงตําแหนงครู คิดเปนรอยละ 79.6  รองลงมาดํารงตําแหนงครูผูชวย  
คิดเปนรอยละ 8.8 และมีดํารงตําแหนงรองผอ.สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 7.3 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ใน
ภาพรวมและรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานปจจัยจูงใจ (Χ = 3.69) และดานปจจัย
ค้ําจุน (Χ = 3.40) ตามลําดับ   

 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล  โดยใชสถิติ t-test และ  F-test  (One way ANOVA) ดังนี้ 

  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามเพศพบวา บุคลากรทาง การศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ที่มีเพศตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีอายุตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
โดยรวมไมแตกตางกัน 

  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามสถานภาพ พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีสถานภาพ
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามสถานภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางสถานภาพ กับประเด็นที่แตกตางกัน  

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสถานภาพดานปจจัยจูงใจ  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีสถานภาพโสด
และกลุมสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร  มากกวากลุมที่มีสถานภาพแยกกันอยูแล กลุมสถานภาพเปนหมายหรือหยาราง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสถานภาพดานรวม  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีสถานภาพโสดและ
กลุมสถานภาพสมรส  มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร  มากกวากลุมที่มีสถานภาพเปนหมายหรือหยาราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามการศึกษา พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ไมแตกตางกัน  

  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามตําแหนงปจจุบันพบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มี
สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร  จําแนกตามตําแหนงปจจุบันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางสถานภาพ กับประเด็นที่แตกตางกัน  

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสถานภาพดานปจจัยจูงใจ  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีตําแหนง ผอ.
สถานศึกษา  มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  มากกวาครูและครูผูชวย และ กลุมที่มีตําแหนง รองผอ.สถานศึกษา   มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  มากกวาครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสถานภาพดานรวม  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีตําแหนงผอ.
สถานศึกษา   มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  มากกวาครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามอายุราชการพบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีสถานภาพ
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามอายุราชการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางสถานภาพ กับประเด็นที่แตกตางกัน 

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสถานภาพดานปจจัยจูงใจ  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีอายุราชการ 1 – 
10 ปและกลุมอายุราชการ 11 – 20 ป มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  มากกวากลุมอายุราชการ 21 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสถานภาพดานปจจัยค้ําจุน  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีอายุราชการ 
1 – 10 ป มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  มากกวากลุมอายุราชการ 21 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสถานภาพดานรวม  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีอายุราชการ 1 – 10 
ปและกลุมอายุราชการ 11 – 20 ป มีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร  มากกวากลุมอายุราชการ 21 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มี
สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร  จําแนกตามรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน  

  แนวทางพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ดานปจจัยจูงใจ พบวา แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดานปจจัยจูงใจ  สรุปไดดังนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครควร
สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
ทั้งการสงเสริมดานการฝกอบรม การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งการศึกษาดูงานหนวยงานที่มีการจัดการที่มี
คุณภาพทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการกําหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑการพิจารณาเลื่อนตําแหนงที่มีความ
ชัดเจน รวมถึงการประชาสัมพันธที่รวดเร็วและทั่วถึง 

  แนวทางพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร ดานปจจัยค้ําจุน พบวา แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดานปจจัยค้ําจุน สรุปไดดังนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครควร
สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครไดรับสวัสดิการตางๆ เชน 
คาตอบแทน การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ บานพัก การเบิกจาย คารักษาพยาบาล สถานที่ออกกําลังกาย  ระบบการ
ประกันภัย  ที่เหมาะสมและเพียงพอตอ ความตองการของบุคลากร รวมถึงอุปกรณการเรียนสอนที่ทันสมัย และเพียงพอตอ
การจัดการเรียนการสอน  
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คุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการ 
ในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

A DESIRABLE QUALITY OF THE CHAIR OF A SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION 
NEEDED BY PEOPLE IN THE NA THOM DISTRICT AREA, NAKHON PHANOM PROVINCE 
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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความตองการคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่
ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ตามคุณลักษณะสวนบุคคล  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  
ไดแก ประชาชนในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน  390  คน  โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทา
โร ยามาเน  (Taro Yamanae) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale)  มีคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ .91  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการ
ทดสอบคา   t (t - test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  F - test (One – Way ANOVA) หาความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD ผลการวิจัยพบวา 

1.  คุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x = 4.49)  เมื่อพิจารณา เปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก  ดาน
หลักธรรมาภิบา  ( x = 4.70) ดานการบริหาร ( x = 4.45) ดานมนุษยสัมพันธ  ( x = 4.43)  และดานภาวะผูนํา   ( x = 
4.39) ตามลําดับ   

2.  การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

4. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม   จําแนกตามระดับการศึกษาและจําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
คําสําคัญ : คุณลักษณะ, นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were: 1) to examine need of a desirable quality of the chair of a sub-district 
administration organization by people in the Na Thom district area, Nakhon Phanom province, and 2) to compare a 
desirable quality of the chair of a sub-district administration organization needed by people in the Na Thom district area, 
Nakhon Phanom province as classified by personal background.  The sample in this study was 390 people in the Na 
Thom district area, Nakhon Phanom province, whose size was calculated using Taro Yamane’s formula.  The tool used 
was a 5-rating scale questionnaire whose entire reliability value was .91.  Statistics used to analyze data were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and F-test (one-way ANOVA).  The LSD method was then used to find a significant 
difference by pairwise comparison at the .05 level of significance.  The findings were as the following: 

1. A desirable quality of the chair of a sub-district administration organization needed by people in the Na 
Thom district area, Nakhon Phanom province as a whole was at the high level (mean = 4.49).  Considering it as each 
aspect, they could be arranged in order from higher to lower ranks respectively according to the average scores like: good 
governance principle (mean = 4.70), management (mean = 4.45), human relationship (mean = 4.43), and leadership 
(mean = 4.39). 

2. In comparison as characterized by sex, a desirable quality of the chair of a sub-district administration 
organization needed by people in the Na Thom district area, Nakhon Phanom province, as a whole and each aspect was 
found not different. 

3. In comparison as characterized by age, a desirable quality of the chair of a sub-district administration 
organization needed by people in the Na Thom district area, Nakhon Phanom province, as a whole and each aspect was 
found significantly different at the .01 level. 

4. In comparison as characterized by educational attainment and occupation each, a desirable quality of the 
chair of a sub-district administration organization needed by people in the Na Thom district area, Nakhon Phanom 
province, as a whole and each aspect was found significantly different at the .01 level as well as at the .05 level. 

 
KEYWORDS: A DESIRABLE QUALITY, THE CHAIR OF A SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION 

 
1. บทนํา 
 การปกครองสวนทองถิ่นเปนพื้นฐานการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และถือ

เปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหการศึกษาฝกปฏิบัติเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยกับประชาชน โดยใหประชาชนไดเขามีสวน
รวมในการตัดสินใจในภารกิจของทองถิ่นเละเกิดความสํานึกในหนาที่ของตนเองที่มีตอชุมชน หนาที่พลเมือง   อันจะ
นําไปสูการปกครองตนเองในที่สุด จึงกลาวไดวาการปกครองสวนทองถิ่นเปนการปกครองของประชาชนโดยประชาชน  
และมีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีตัวแทนของประชาชนเขาไปทําหนาที่ในองคกรที่เรียกวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่จะทําภารกิจเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงเปาหมาย 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (โกวิทย  พวงงาม, 2550 : 1 - 2) 
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 องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรทองถิ่นที่มีความสําคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนองคกร 
ที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด การทํางานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งมีความเกี่ยวของกับประโยชนสุดของประชาชนในทองถิ่นในระดับตําบลจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
อยางไร ประชาชนตองการเลือกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีคุณสมบัติ
อยางไรที่ประชาชนตองการน้ัน เพื่อแสวงหาคําตอบจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นนี้  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการ เพื่อนําผลการศึกษาดังกลาวใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการ
ปกครองทองถิ่น ผูเกี่ยวกับการเมืองทองถิ่น ประชาชนและผูสนใจไดศึกษาและพัฒนาตัวเอง เพื่อความเจริญกาวหนาของ
การปกครองทองถิ่นตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกประชาชนในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน 22,200  คน 

(สํานักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  ณ  เดือนกันยายน พ.ศ.2554)กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 
ประชาชนในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน  390  คน  โดยใชสูตร การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยา
มาเน  (Taro Yamanae.1967 อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ. 2553 : 45 - 47) 

 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดชันีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธี  LSD 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

จํ าแนกตามเพศ  พบว า  สวนใหญ เปน เพศหญิง  คิด เปนรอยละ  58.2  เพศชาย  คิด เปนรอยละ  41.8                    
จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมา อายุ 41 –  50  ป คิดเปนรอยละ 20.3  อายุ 18 
- 30 ป คิดเปนรอยละ 17.7  และอายุ 31 –  40  ป คิดเปนรอยละ 9.7  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบ
การศกึษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเปนรอยละ 22.3 ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.4 และจบการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 3.1  จําแนกตาม
อาชีพ พบวา  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 11.5
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 3.3 และประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 1.8  
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คุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( x = 4.49)   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดแก ดาน
หลักธรรมาภิบาล( x = 4.70) ดานการบริหาร ( x = 4.45) ดานมนุษยสัมพันธ ( x = 4.43)  และดานภาวะผูนํา  ( x = 
4.39)   การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จึงทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD  
  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต

อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอายุ ดานภาวะผูนํา พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง  31 – 40 ป  มีความตองการ
คุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบล มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 ป อายุ 41 – 50 ป และอายุต้ังแต 51 ป
ขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอายุ ดานการบริหาร พบวา  ประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 ป มีความตองการ
คุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ 41 – 50 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป มีความตองการคุณลักษณะนายก
องคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอายุ ดานหลักธรรมาภิบาล พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 ป อายุ
ระหวาง 41 – 50 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชน ที่มี
อายุระหวาง 31 – 40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม  จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามระดับการศึกษา ดานการบริหาร พบวา  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ระดับการศึกษา ปวส/อนุปริญญา/เทียบเทา และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีความตองการคุณลักษณะ
นายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวา
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามระดับการศึกษา ดานหลักธรรมาภิบาล พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไปมีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1302 

  การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขตอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอาชีพ ดานภาวะผูนํา พบวา ประชาชนที่มีอาชีพคาขายมีความตองการ
คุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอาชีพ ดานการบริหาร พบวา ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย อาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอาชีพ ดานหลักธรรมาภิบาล พบวา ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพคาขาย 
อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอาชีพ ดานมนุษยสัมพันธ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย และอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร 
และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การเปรียบเทียบความแตกตางคุณลักษณะของนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการในเขต
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   จําแนกตามอาชีพ ดานรวม พบวา ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย และอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย มีความตองการคุณลักษณะนายกองคการบริหารสวน
ตําบลมากกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร  เพื่อเปรียบเทียบการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร   ตามทัศนคติที่แตกตางบน
พ้ืนฐานความแตกตางตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการและเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร โดยศึกษาทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  ในองคประกอบ 4  ดาน  ประกอบดวย  ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก  และดานขอมูลขาวสาร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูใชบริการฝายรังวัดสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร  จํานวน  2,223  คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูใชบริการฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร  จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,223 คน  นํามาสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
เครจซี่และมอรแกน  จะไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 327 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐาน
ดวย   t-test  (Independent samples) และวิเคราะหดวยความแปรปรวนทางเดียวดวย  F-test (One  –  Way  ANOVA)   

ผลการศึกษา พบวา  ทัศนคติของผูใชบริการทั้ง  4  ดาน  อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 2.80 เมื่อจําแนกเปน
รายดาน  พบวาทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลาง 
ดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคาสูงสุด คือ ดานขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย  3.35 รองลงมาคือ ดานสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.22  ดานกระบวนการ  มีคาเฉลี่ยในระดับนอยเทากับ  2.38  และดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
นอยที่สุด คือ   ดานบุคลากร  มีคาเฉลี่ย  2.26 ซึ่งสามารถจําแนกเปนรายดานดังนี้ 

 1.  ดานบุคลากร ทัศนคติของผูใชบริการอยูในระดับนอย  มีคาเฉลี่ย 2.26  เมื่อจําแนกตามขอ พบวาทัศนคติ
ของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  อยูในระดับนอยทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยใน
ระดับนอยที่มีคาสูงสุด คือ การใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว  มีคาเฉลี่ย 2.33  รองลงมาคือ การดูแลเอาใจใส  
กระตือรือรน   เต็มใจใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากัน  2.32  ความสุจริตโปรงใส  ของผูใหบริการ   มีคาเฉลี่ย  2.30  ความรูความ
เช่ียวชาญของผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 2.24  การใหบริการดวยความสุภาพ  มีคาเฉลี่ย  2.21  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับ
นอยที่มีคานอยที่สุดคือ  การใหคําแนะนําและตอบขอซักถาม  มีคาเฉลี่ย  2.17  

 2.  ดานกระบวนการ ทัศนคติของผูใชบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.38  ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่มี
คาสูงสุด คือ ความเหมาะสมของขั้นตอนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย  2.51  รองลงมาคือ  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
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การใหบริการ  มีคาเฉลี่ย  2.42  ความทันสมัยของอุปกรณ  และเครื่องมือในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย  2.38  และที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับนอยที่สุด คือ การใหบริการตามลําดับ  กอน – หลัง   มีคาเฉลี่ย  2.14 

 3.  ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  ทัศนคติของผูใชบริการอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.22  เมื่อ
จําแนกตามขอ พบวาระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  ขอที่มี
คาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคาสูงสุด คือ การใหโทรศัพทสาธารณะ   มีคาเฉลี่ย 3.84  รองลงมาคือ ความสะอาดของ
หองน้ํา  มีคาเฉลี่ย 3.27 ความเพียงพอของจุดจอดรถ  มีคาเฉลี่ย  3.26  สถานที่ใหบริการสะอาด  เปนระเบียบ  มีคาเฉลี่ย 3.00  
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคานอยที่สุดคือ ความเพียงพอของที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตองาน มีคาเฉลี่ย  2.74 

 4.  ดานขอมูลขาวสาร  ทัศนคติของผูใชบริการ อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.35  เมื่อจําแนกตามขอ 
พบวาระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลางทุก
ขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางสูงสุด คือ ความเพียงพอของเอกสาร/แผนพับ คําแนะนํา แกผูมาขอรับบริการ  มี
คาเฉลี่ย 3.43  รองลงมาคือ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.40 สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยใน
ระดับปานกลางที่มีคานอยที่สุดคือ  การจัดสถานที่เพื่อติดตอขอรับขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย  3.23 

 
คําสําคัญ : ผูรับบริการ, ฝายรังวัด, ทัศนคต,ิสํานักงานที่ดิน 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to investigate attitude of service receivers towards measuring service provided 

by Office of Lands, Sakon Nakhon province, to compare a degree of service receivers’ attitude towards the measuring 
service given by the Office based on their personal background and to examine and seek a way to developing and 
improving the measuring service based on the levels of receivers’ attitude towards the measuring service provided in the 
4 aspects, namely personnel, process, place and facilities, and information.  The population used in this study was 2,223 
receivers of the measuring service provided by Office of Lands, Sakon Nakhon province.  The sample comprised 327 
people randomly selected from the population according to the size determined by the table of  Crejcie and Morgan.  The 
tool used to collect data was a questionnaire.  Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and one-way ANOVA for hypothesis testing. 

The findings showed that the overall receivers’ attitude towards the measuring service provided by Office of 
Lands, Sakon Nakhon province was at the medium level with an average score of 2.80.  Each of all the 4 aspects was 
found at the medium level as arranged in ranking order from higher to lower respectively like the information aspect with 
an average score of 3.35, the place and facilities aspect 3.22, the process aspect 2.38, and the personnel aspect 2.26.  They 
can be classified in detail as follows. 

1.  The personnel aspect.  The service receivers’ attitude was at the low level with an average of 2.26.  
Considering this aspect by item, their average scores in ranking order from higher to lower respectively were those for the 
items of giving service with convenience and quickness with a mean of 2.33, care taking, enthusiasm and willingness to 
give service with a mean of 2.32, service giver’s integrity and transparency with a mean of 2.30, service giver’s 
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knowledge and expertise with a mean of 2.24, service giving with politeness with a mean of 2.21 and giving an advise 
and answer with a mean of 2.17. 

2.  The process aspect. The service receiver’s attitude was at the low level with an average of 2.38.  Considering 
this aspect by item, their average scores in ranking order from higher to lower respectively were those for the items of 
appropriateness of the service giving process with a mean of 2.51, appropriateness of time spent in service giving with a 
mean of 2.42, modernity of equipment and tools for service with a mean of 2.38, and first come, first served basis with a 
mean of 2.14. 

3.  The place and facilities aspect.  The service receiver’s attitude was at the medium level with an average of 
3.22.  Considering this aspect by item, their average scores in ranking order from higher to lower respectively were those 
for the items of public telephone available with a mean of 3.84, good clean-up of toilets with a mean of 3.27, sufficiency 
of parking lots with a mean of 3.26, neat and clean service place with a mean of 3.00, and sufficiency of waiting seats for 
those who come for receiving service with a mean of 2.74. 

4.  The information aspect. The service receivers’ attitude was at the medium level with an average of 3.35.  
Considering this aspect by item, their average scores in ranking order from higher to lower respectively were those for the 
items of sufficiency of document/brochure of instructions for service receivers with a mean of 3.43, public relations 
concerning information through diverse channels with a mean of 3.40, and arrangement of the place for receiving 
information with a mean of 3.23. 

 
KEYWORDS : SERVICE RECEIVERS, MEASURING SERVICE GIVEN, ATTITUDE,  OFFICE OF LANDS 

 
1. บทนํา 
 กรมที่ดินเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ

โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ  และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  เพื่อใหบุคคลมีความ
มั่นคงในการถือครองที่ดิน  และไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกรมที่ดินไดมีวิวัฒนาการและการสั่งสมประสบการณอยางตอเนื่อง  มีวัฒนธรรม
องคกรและระบบงานของตนเองที่เขมแข็งมาตลอดเวลามากกวา  100  ป  ทั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาการจัดการ
ที่ดินไปตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงตลอดมา  ไมวาจะเปนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐการจัดการที่ดินของประชาชน
รวมถึงการบริการประชาชน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดและรูปแบบของระบบราชการทําใหกรมที่ดินตอง
ปรับบทบาทและแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไปใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน
แนวความคิดและรูปแบบของระบบราชการ ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (กองการเจาหนาที่  กรมที่ดิน.  2545 : 14)  

 โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคตามโครงสรางการแบงสวนราชการกรม
ที่ดิน  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการของสํานักงานที่ดิน  กรมที่ดิน  เปนไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
พระราชบัญญัติอาคารชุด  พุทธศักราช  2522 และพระบัญญัติจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช  2543  เชน  การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและอาคารชุด  การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  การอนุญาต
จัดสรร  และการทําธุรกรรมอื่นๆ  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (กรมที่ดิน.  2548 : 10)  
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 ฝายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพิจารณาและดําเนินการรังวัดที่ดิน  การ
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนที่ดิน การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การรังวัด เพื่อการแผนที่อื่นๆ 
ควบคุมดูแลรักษา ซอมแซมระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ หลักฐานในการรังวัดตางๆ และเครื่องมือเครื่องใชในการ
รังวัดทุกประเภท ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน (กรมที่ดิน . 2548 โครงสรางอํานาจหนาที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัด สาขา อําเภอ)  

 ซึ่งภารกิจหลักของสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน  และใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการสนองความตองการ  อันเปนหัวใจหลักของพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พุทธศักราช  2546  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติ
ของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ไดตอบสนองความตองการและอํานวยความ
สะดวกตลอดจนเกิดประโยชนผูมาใชบริการมากนอยเพียงใด และเพื่อนําขอมูลที่ได  นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการใหบริการฝายรังวัดใหตอบสนองตอผูใชบริการ  รวมทั้งบูรณาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  

 
 2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร  ไดแก  ผูใชบริการฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  จํานวน  2,223  คน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูใชบริการฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  จากจํานวนประชาการทั้งสิ้น  2,223  คน  
นํามาสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random  Sampling)  โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน  
(Krejcie  and  MorGan.  (อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด.  2549 : 23)  ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น  327  คน 

 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มีประโยคคําถามตอการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสวางแดนดิน โดยใหผูรับบริการเลือกตอบ  5 ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนี ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC : Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0  
นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใช  (t-test  ชนิด Independent  Samples) และใช F-test (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ  Scheffe  

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
                คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่มา

ใชบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จํานวน 327 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน  193  คน  คิดเปน
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รอยละ  59.02  อายุ  36  -  50  ป   มีจํานวน  191  คน  คิดเปนรอยละ  58.41  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีจํานวน  119  คน  
คิดเปนรอยละ 36.39  มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา / เทียบเทา   

มีจํานวน  142  คน   คิดเปนรอยละ  43.43  สถานภาพสมรส  มีจํานวน  271  คิดเปนรอยละ  82.87  และมีรายได  ไม
เกิน  10,000  บาท มีจํานวน  208  คน  คิดเปนรอยละ  63.61   

 ระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม  4  
ดาน  พบวา  อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 2.80  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวาทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการ
ของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคาสูงสุด คือ ดาน
ขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย  3.35 รองลงมาคือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.22   ดานกระบวนการ  มี
คาเฉลี่ย  2.38  และที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด คือ ดานบุคลากร  มีคาเฉลี่ย  2.26  และเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายดาน  
พบวา   

 ดานกระบวนการ  ระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87  ขอที่ที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่มีคาสูงสุด คือ ความเหมาะสมของขั้นตอนในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย  2.51  รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา   ในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย  2.42  ความทันสมัย
ของอุปกรณ  และเครื่องมือในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย  2.38  และที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด คือ การใหบริการ
ตามลําดับกอน – หลัง  มีคาเฉลี่ย  2.14  

 ดานบุคลากร ระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  อยู
ในระดับนอย  มีคาเฉลี่ย 2.26  เมื่อจําแนกตามขอ พบวาทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสกลนคร  อยูในระดับนอยทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่มีคาสูงสุด คือ การใหบริการดวยความสะดวก  
รวดเร็ว  มีคาเฉลี่ย 2.33  รองลงมาคือ การดูแลเอาใจใส  กระตือรือรน  เต็มใจใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากัน  2.32  ความสุจริต  
โปรงใส  ของผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ย  2.30  ความรูความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 2.24 การใหบริการดวยความ
สุภาพ  มีคาเฉลี่ย  2.21  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่มีคานอยที่สุดคือ  การใหคําแนะนําและตอบขอซักถาม  มี
คาเฉลี่ย  2.17  

 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  ระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.22  เมื่อจําแนกตามขอ พบวาระดับทัศนคติของ
ผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคาสูงสุด คือ 
การใหโทรศัพทสาธารณะ  มีคาเฉลี่ย 3.84  รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ํา  มีคาเฉลี่ย 3.27 ความเพียงพอของจุดจอด
รถ  มีคาเฉลี่ย  3.26  สถานที่ใหบริการสะอาด  เปนระเบียบ  มีคาเฉลี่ย 3.00  สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคา
นอยที่สุดคือ  ความเพียงพอของที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตองาน  มีคาเฉลี่ย  2.74 

 ดานขอมูลขาวสาร  ระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.35  เมื่อจําแนกตามขอ พบวาระดับทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการ
ของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  อยูในระดับปานกลางทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ที่มีคาสูงสุด 
คือ ความเพียงพอของเอกสาร/แผนพับ  คําแนะนํา แกผูมาขอรับบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.43  รองลงมาคือ  การประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.40 สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางที่มีคานอยที่สุดคือ  การจัดสถานที่
เพื่อติดตอขอรับขอมูลขาวสาร  มีคาเฉลี่ย  3.23ทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร  
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 จําแนกตามเพศ พบวาโดยรวมและรายดาน มีทัศนคติตอการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานขอมูลขาวสารมีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทัศนคติของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน  เมื่อจําแนกเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก  และดานขอมูลขาวสาร  จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู  พบวา ประชาชนที่มีอาชีพอายุแตกตางกัน มีทัศนคติ
ของผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 จําแนกตามอาชีพ  พบวา  ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติผูใชบริการตอการใหบริการของฝายรังวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติของผูใชบริการตอการ
ใหบริการของฝายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร โดยรวมทุกดาน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05   

 จําแนกตามรายได  พบวา  ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีทัศนคติผูใชบริการตอการใหบริการของฝาย
รังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
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ความผูกพนัตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PERSONNEL  

TO THE SAKON NAKHON PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION 
 

เยาวลักษณ  ไชยยา1 และจิตติ  กิตติเลิศไพศาล2 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

……………………………………………………. 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร 2)เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามลักษณะ
สวนบุคคล  กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  
จํานวน 193 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา   5  ระดับ  การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบคา t (t - test) 
และการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว F - test (One – Way ANOVA) หาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  จะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี   LSD  ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 
4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนของ

องคการ (Χ = 4.33) ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป  (Χ = 4.11) และดานความเชื่อมั่นอยางสูง

ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ (Χ = 3.92) ตามลําดับ 
  2.  การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตาม

คุณลักษณะสวนบุคคล  โดยใชสถิติ t-test และ  F-test  (One way ANOVA) ดังนี้ 
   2.1 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนก

ตามเพศ  อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตําแหนง พบวา บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

   2.2  การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05    

   2.3 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหาร สวนจังหวัดสกลนคร 
จําแนกตามรายได พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    
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   2.4 การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
จําแนกตามสวนราชการที่สังกัด พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสวนราชการที่สังกัด
ตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

       
คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคการ 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of organizational commitment of personnel to the 

Sakon Nakhon Provincial Administration Organization, 2) to compare their organizational commitment to the Sakon 
Nakhon Provincial Administration Organization based on personal background The sample of this study comprised a 
total of 193 government officials and employees of the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization.  The tool 
used was a 5-rating scale questionnaire.  A statistical package was used to analyze data.  Statistics used to analyze data 
were percentage, mean, standard deviation, t-test as well as F-test (one-way ANOVA); and the LSD method for a pair 
wise comparison was employed in case there appeared a significant difference at the .05 level by ANOVA.  The findings 
revealed as follows: 

1. The personnel’s overall organizational commitment to the Sakon Nakhon Provincial Administration 
Organization was at the high level (mean = 4.12).  As each aspect was considered, they were at the high level in order 
from higher to lower rankings respectively like: the aspects of willingness to dedicate themselves to the benefit of the 
organization (mean = 4.33), need to sustain their membership of the Organization (mean = 4.11) and high confidence in 
admitting the targets and values of the Organization               (mean = 3.92). 

2. As classified by personal background using t-test and F-test (one-way ANOVA), the comparisons of 
personnel’s organizational commitment to the Sakon Nakhon provincial Administration were as follows: 

2.1 As classified by sex, age, work experience, and position, personnel of the Sakon Nakhon Provincial 
Administration had no different opinion on their organizational commitment as a whole or each aspect. 

2.2 As classified by educational attainment, personnel of the Sakon Nakhon Provincial Administration 
Organization had a significantly different opinion on commitment to their Organization as                   a whole at the .05 
level. 

2.3 As classified by income, personnel of the Sakon Nakhon Provincial Administration Organization had a 
significantly different opinion on commitment to their Organization as a whole at the .05 level. 

2.4 As classified by affiliation to a different government service section, personnel of the Sakon Nakhon 
Provincial Administration Organization had a significantly different opinion on  commitment to their Organization as a 
whole at the .05 level. 
KEYWORDS : ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
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1. บทนํา 
องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งและมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

กําหนดไวในการจัดทําบริการสาธารณะตางๆ ใหกับประชาชน ในเขตจังหวัดนั้นอยางทั่วถึงเปนธรรม และมีความเทาเทียม
กันในทุก ๆดาน สําหรับภารกิจหลักที่ไดรับการถายโอนมาจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามแผนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดไวประกอบดวยภารกิจหลัก 6 ดาน ไดแก   (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน (2) 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (3) ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย (4) ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว (5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และ (6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (โกวิทย  พวงงาม.  2550 : 44 - 46) 

 บุคลากรผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน แตการที่องคกรจะ
ประสบผลสําเร็จอยางแทจริง ก็ตองขึ้นอยูกับความผูกพันของคนตอองคกรเปนสําคัญ เพราะคนถือวาเปนทรัพยากรองคกร
ที่สําคัญ ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสําคัญและรักษาบุคลากรนั้น ๆ ใหอยูในองคกรใหนานที่สุด ความผูกพันของคนที่มีตอ
องคกรถือวาเปนตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององคกรอยางแทจริง สามารถเห็นไดชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน 
การขาดงาน การเขา - ออกงาน การขอยายไปสังกัดและปฏิบัติในหนวยงานอื่นซึ่งหากคนในองคกรมีความผูกพันที่ดีตอ
องคการแลว ก็จะมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะทุมเททํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จบรรลุ
เปาหมาย  

 ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปนี้อาจสงผลในดานลบคือ บุคลากรผูปฏิบัติงาน จะทํางานโดยที่
ไมไดผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในการทํางานจะลดลงไปเรื่อย  ซึ่งถามีโอกาสที่ดีกวาบุคลากรผูปฏิบัติงานอาจจะ
ลาออกจากงาน  เพื่อไปทํางานที่มีโอกาสกาวหนาทั้งในดานการทํางาน เงินเดือน  การยอมรับ รวมถึงสังคมที่ดีกวา จาก
สภาพการณดังกลาวที่เกิดขึ้นในองคการ ทําใหผูศึกษาในฐานะที่เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  อันจะเปนแนวทาง
ใหผูบังคับบัญชาในองคการ สามารถนําผลการวิจัยไปปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร การวางแผนอัตรากําลัง การสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานใหบุคลากรในองคการมีความพอใจในแรงจูงใจ และมีความผูกพันตอองคการ อันจะสงผลตอความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ ในการดําเนินภารกิจตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งนําไปสูการพัฒนาบุคลากร อันจะสงผลตอ           
การพัฒนาองคการและการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยขาราชการ  พนักงานจาง องคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร จํานวน 370 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554)กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกลุมประชากรทั้งหมด
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย จํานวน 193 คน และใชสูตร ทาโร ยามาเน  (Taro Yamanae.1967 อางถึงในธานินทร  
ศิลปจารุ. 2553 : 45 - 47)  

 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
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เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  ดวยวิธี   LSD 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.8   เพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.2 อายุสวนใหญอายุ 25 –  

30  ป คิดเปนรอยละ 29.5  รองลงมาอายุระหวาง 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 28.5 และอายุระหวาง 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 
15.5  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญปฏิบัติงานต่ํากวา 5 ป  คิดเปนรอยละ 44  รองลงมาปฏิบัติงาน 6 – 10 ป  คิดเปน
รอยละ 39.9  และปฏิบัติงาน 11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 10.6 ระดับการศึกษา สวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.3  
รองลงมาจบต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 39.9 และจบสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.8 รายไดตอเดือน สวนใหญมี
รายไดต้ังแต 5,001 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 67.4 รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 15.5 และมี
รายไดมากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.9  ตําแหนง พบวา สวนใหญดํารงตําแหนงพนักงานจาง คิดเปนรอยละ 61.7  
และดํารงตําแหนงขาราชการ คิดเปนรอยละ 38.3 สวนราชการที่สังกัด พบวา สวนใหญสังกัดกองชาง คิดเปนรอยละ 48.2 
สังกัดสํานักปลัด  คิดเปนรอยละ 9.3 และกองคลัง คิดเปนรอยละ 9.3  

 2. ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 
4.12) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานความเต็มใจ ที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนของ

องคการ (Χ = 4.33) ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป  (Χ = 4.11) และดานความเชื่อมั่นอยางสูง

ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ (Χ = 3.92) ตามลําดับ 
  3. ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดานความเชื่อมั่นอยางสูงใน

การยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก  (Χ = 3.92) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก ไดแก องคการที่ทานปฏิบัติงานอยูเปนองคการที่นาภูมิใจ   อยางยิ่ง (Χ = 4.36) องคการนี้

มีความหมายและความสําคัญสําหรับทานมาก (Χ = 4.31) และงานที่ทานรับผิดชอบอยูเปนงานที่มีความสําคัญและมี

ความหมายตอองคการ(Χ = 4.21) ตามลําดับ 
  4. ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดานความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.33)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย  3 ลําดับแรก ไดแก เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ทานจะทุมเท 

ใหกับงานนั้นอยางเต็มที่ (Χ = 4.58) ทานเขารวมกิจกรรมของหนวยงานดวยความเต็มใจ (Χ = 4.38) และทานพรอมเสมอ

ที่จะทําทุกอยางเพื่อความเจริญรุงเรืองขององคการ(Χ = 4.25)   ตามลําดับ  
  5. ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ดานความตองการที่จะคงอยู

เปนสมาชิกขององคการตอไป โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.11)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
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หานอย  3 ลําดับแรก   ทานยังคงเลือกที่จะทํางานกับองคการแหงนี้ตอไป (Χ = 4.36) ทานพอใจที่จะใชชีวิตการทํางานใน

องคการแหงนี้ (Χ = 4.32) และทานคิดวาองคการที่ทานทํางานอยูมีบุญคุณกับทานมาก (Χ = 4.27)   ตามลําดับ  
  6. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตาม

เพศ จําแนกตามอายุ จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  พบวา บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  7. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา กับประเด็นที่แตกตางกัน 

   7.1  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษาดานความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยม
องคการเปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกรมากกวากลุมที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและกลุมที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   7.2  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษาดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป  เปน
รายคู พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และกลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความผูกพันตอ
องคกร มากกวากลุมที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  8. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตาม
รายได พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ที่มีรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา กับประเด็นที่แตกตางกัน  

   8.1  ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามรายได ดานความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ เปน
รายคู  พบวา กลุมที่มีรายได 10,001 -15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาทและกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาท   มีความ
ผูกพันตอองคกร มากกวากลุมที่มีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  9.  การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตาม
ตําแหนง พบวา บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

   10. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตาม
สวนราชการที่สังกัด พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสวนราชการตางกัน  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา กับประเด็นที่แตกตางกัน 

   10.1 ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสวนราชการที่สังกัด ดานความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยม
องคการ  เปนรายคู พบวา บุคลากรสังกัดสํานักปลัด มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองกิจการสภาและ
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กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  บุคลากรสังกัดกองพัสดุ มีความผูกพันตอองคการมากกวา
บุคลากรสังกัดกองกิจการสภา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  บุคลากรสังกัดกองชาง มีความผูกพันตอองคการ
มากกวาบุคลากรสังกัดกองกิจการสภา กองแผนและงบประมาณ  กองคลัง กองสงเสริมคุณภาพชีวิตและกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   10.2 ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสวนราชการที่สังกัด ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ เปนรายคู พบวา บุคลากรสังกัดสํานักปลัด  มีความผูกพันตอองคการมากกวา
บุคลากรสังกัดกองกิจการสภา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรสังกัดกองแผนและงบประมาณ  มีความผูกพัน
ตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองกิจการสภา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  บุคลากรสังกัดกองคลัง มีความ
ผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองกิจการสภา และกองชาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  บุคลากรสังกัด
กองพัสดุ มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองกิจการสภา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   10.3 ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสวนราชการที่สังกัด ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป  
เปนรายคู พบวา บุคลากรสังกัดสํานักปลัด มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองแผนและงบประมาณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรสังกัดกองพัสดุ  มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองแผนและ
งบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรสังกัดกองชาง มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัด
กองแผนและงบประมาณ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   10.4 ผลการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD ความแตกตางความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร  จําแนกตามสวนราชการที่สังกัด ดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป  
เปนรายคู พบวา บุคลากรสังกัดสํานักปลัด มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัดกองกิจการสภาและกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรสังกัดกองคลัง มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรสังกัด
กองกิจการสภา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  บุคลากรสังกัดกองพัสดุ มีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากร
สังกัดกองกิจการสภาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรสังกัด 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตาํบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
PEOPLE’S PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF LAO PAW DAENG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, 

MUEANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 
 

อนุพงศ  หอมจันทร1 และจิตติ  กิตติเลิศไพศาล2 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร 

2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

……………………………………………………. 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล
ตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเหลาปอแดง  จํานวน 378 คน การกําหนดกลุมตัวอยางโดยการใช
ตารางของ ทาโรยามาเน (Taro Yamanae) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale)    
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .82  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สถิติการทดสอบคา t (t - test) และการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว F - test (One – Way ANOVA) หาความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี   LSD ผลการวิจัยพบวา 

1.  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดานรวม
และรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ดาน

เศรษฐกิจและการทองเที่ยว ( Χ = 4.26)  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ( Χ = 4.23  ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (Χ = 4.20)  ดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย (Χ = 4.18)  ดาน
สังคมและความมั่นคง   (Χ = 4.09) และดานโครงสรางพื้นฐาน (Χ = 3.87) ตามลําดับ 

2.  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร   จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ที่ระดับ .05    

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of people’s participation in management of Lao Paw 
Daeng Sub-District Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province, 2) to compare people’s participation in 
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management of Lao Paw Daeng Sub-District Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province based on personal 
background.  The sample used in this study was 378 people who lived in the Lao Paw Daeng Sub-District Municipality 
area.  The determination of sample’s size was based on using Taro Yamane’s table.  The instrument used was a 5-rating 
scale questionnaire whose entire reliability coefficient was .82.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test as well as F-test (one-way ANOVA); and the LSD method for a pairwise comparison was 
employed in case there appeared a significant difference at the .05 level by ANOVA.  The results of study disclosed as 
follows: 

1. People’s participation in management of Lao Paw Daeng Sub-District Municipality, Mueang district, 
Sakon Nakhon province as a whole was at the high level (mean = 4.15); while considering it as each aspect, each of those 
was at the high level as shown by arranging them from higher to lower ranks respectively like: economy and tourism 
(mean = 4.26), education, religion and culture (mean = 4.23), natural resources and environment /good governance (equal 
means = 4.20), public health and hygiene (mean = 4.18), society and security (mean = 4.09), and infrastructure (mean = 
3.87). 

2. The people’s overall and each aspect participation in management of Lao Paw Daeng Sub-District 
Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province through comparison based on each of all the personal 
backgrounds of sex, educational attainment and occupation was found not different. 

3. As classified by age, the people’s overall and each aspect participation in management of Lao Paw Daeng 
Sub-District Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province was found significantly different at the .05 level. 
 
KEYWORDS : PEOPLE’S PARTICIPATION 

 
1.บทนํา 
 การมีสวนรวมของประชาชนอาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี  ซึ่งบางวิธีสามารถทําไดอยางงายๆ  แตบางวิธี

ก็ตองใชเวลาขึ้นอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน คาใชจายและความจําเปน ในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม  การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องละเอียดออน  จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจใน
การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน  การรับฟงความคิดเห็น   การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย  จากหลักการและความจําเปนดังกลาวทําใหการพัฒนา
ระบบราชการที่ผานมาไดรับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของสวน
ราชการที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นหรือที่เรียกวา “การบริหารราชการแบบมีสวนรวม”  (เมตต  เมตต
การุณจิต. 2547 : 16) 

 การสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมถือไดวาเปนเงื่อนไขสําคัญ ของความสําเร็จของระบบราชการ  
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและเอื้อตอประโยชนสุขของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนผูมี
สวนไดสวนเสียและชุมชนทองถิ่น  จะชวยทําใหเจาหนาที่ ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนไดรับทราบความตองการและ
ปญหาที่แทจริงลดความขัดแยงและตอตาน  ทั้งยังเปนการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่เสริมสรางใหประชาชน  รวมคิด รวม
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ เพื่อทําใหเกิดการบริหาร  กิจการบานเมืองที่ดีเกิดการแบงสรรทรัพยากรอยางยุติธรรมและลด
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ความขัดแยงในสังคมและที่สําคัญที่สุดคือ การสรางกลไกของการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน (เมตต  เมตตการุณจิต. 2547 : 16) 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อันจะสงผลใหประชาชนในชุมชนไดต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการปรับปรุงดูแลรักษา และพัฒนาถิ่นที่อยูอาศัยของตนเองใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งขึ้น   

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลเหลาปอแดง จํานวน 7,433 

คน ประจําป พ.ศ. 2554 (สํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ.2554)กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเหลาปอแดง จํานวน 378 คน การกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยการใชตารางของ ทาโรยามาเน (Taro Yamanae.1967 อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ. 2553 : 45 - 47)   

 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scal) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC: Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   
นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  F-test  (One-Way  
ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี  LSD 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญแบงเปนจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ  50.5   เพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 49.5จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 31 –  40  ป  คิดเปนรอยละ 35.7  รองลงมาอายุระหวาง 41 
–  50  ป คิดเปนรอยละ 31.5  อายุระหวาง 18 –  30  ป คิดเปนรอยละ 19.6 และอายุต้ังแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 13.2
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 45  รองลงมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปนรอยละ 27  จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 16.9 และจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.1  จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 32  
รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย  คิดเปนรอยละ 17.7 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 17.2 อาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 16.1 อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 11.9 และประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 5 
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 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดาน
รวมและรายดาน โดยรวมอยูในระดับมาก   (Χ = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว (Χ = 4.26)  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (Χ = 4.23) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Χ = 4.20)  ดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ( Χ = 4.18) ดาน
สังคมและความมั่นคง  (Χ = 4.09)  และดานโครงสรางพื้นฐาน (Χ = 3.87) ตามลําดับ  

 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร  จําแนกตามเพศ จําแนกตามระดับการศึกษา และจําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา  ภีระ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม   ของประชาชนในการปกครองทองถิ่น ไดแก เพศ 
ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกกลุม และความรูความเขาใจ    ในการปกครองทองถิ่น สวนปจจัยดานอายุ อาชีพ ระเวลาที่
อาศัยในเขตเทศบาลและการรับรูขาวสารทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง
ทองถิ่น 

  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง  อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร   จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 

       การเปรียบเทียบความแตกต างการมีส วนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตํ าบล                           
เหลาปอแดง  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 
ป และอายุระหวาง  31 - 40 ป มีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
มากกวาประชาชนที่มีอายุต้ังแต 50  ปขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน  
ชัยขรรคเมือง (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนยอยภายในเขตเทศบาล ศึกษา
กรณีเทศบาลตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดย
ดานการรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการรวมคนหาปญหามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบวา อายุ รายไดตอเดือน การเปนสมาชิกกลุม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนความ
คิดเห็นดานภาวะผูนํา การติดตอสื่อสาร บทบาทของขาราชการ และนโยบายของรัฐมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 
เอกสารอางอิง 
เมตต  เมตตการุณจิต. การปกครองทองถิ่นไทย .สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ ,2547 
ธานินทร  ศิลปจารุ. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS.พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอารแอนดดี, 2553. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1319 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

MOTIVATION TO WORK OF EMPLOYEES OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS IN 
THE PHANNA NIKHOM DISTRICT AREA, SAKON NAKHON PROVINCE 

 
อัษฎายุธ  กิณเรศ1 และจิตติ  กิตติเลิศไพศาล2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

……………………………………………………. 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2)เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ประชากรกลุมเปาหมาย  ไดแก  บุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   จํานวน  226  คน และประชากรทุกคนเปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale)  มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทากับ .86  สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบคา t 
(t - test) และการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว F - test (One – Way ANOVA) หาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย  มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของ LSD  ผลการวิจัยพบวา 

1.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ 
(Χ = 4.42)  ดานความสําเร็จของงาน (Χ = 4.31) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (Χ = 4.14)  ดานการยอมรับนับถือ
และดานคาตอบแทน ( Χ = 4.06) ดานนโยบายและการบริหาร ( Χ = 4.04)  และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่  

(Χ = 3.95) ตามลําดับ   
2.  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร  จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและตําแหนงงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุโดยรวมและรายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน,พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were: 1) to examine a degree of motivation to work of employees of sub-district 
administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province, 2) to compare motivation to 
work of employees of sub-district administration organizations  in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon 
province according to personal background.  The target population was 226 personnel working in sub-district 
administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province.  The sample of this study 
included all of the population.  The instrument used was a 5-rating scale questionnaire whose entire reliability coefficient 
was .86.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (one-way ANOVA).  
A pairwise comparison was tested through the LSD method in case a significant difference was found at the .05 level.  
The findings revealed as follows: 

1. Motivation to work of employees of sub-district administration organizations in the Phanna Nikhom 
district area, Sakon Nakhon province as a whole was at the high level (mean = 4.14).  Each of all the aspects of high 
motivation to work was arranged in order respectively from higher to lower ranks by average score like: responsibility 
(mean = 4.42), work achievement (mean = 4.31), working environment (mean = 4.14), recognition and remuneration 
(mean = 4.06), policy and administration (mean = 4.04), and advance of upward mobility (mean = 3.95). 

2. Motivation to work as a whole and each aspect of employees of sub-district administration organizations 
in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province in comparison among those whose sexes, educational 
attainments, or work positions were different was found not different. 

3. Motivation to work as a whole and each aspect of employees of sub-district administration organizations 
in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province in comparison among those whose ages were different was 
found significantly different at the .01 level. 

 
KEYWORDS : MOTIVATION TO WORK, EMPLOYEES OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS 

 
1. บทนํา 
 การบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปะของการดูแล

คน บรรยากาศ แรงจูงใจในการทํางาน  ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานไดตามที่คาดหวัง การไดรับผลิตผลที่
สูงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ลวนเปนผลมาจากการบริหารงานบุคคลในองคกรทั้งสิ้น องคกรที่มียุทธศาสตรและ
กระบวนการบริหารบุคลากรที่ดียอมไดเปรียบมากกวาองคกรที่ไมสนใจในคุณภาพของการบริหารบุคลากร  การศึกษาเรื่อง
การบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประโยชนทั้งผูที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารจัดการและผูที่ปฏิบัติงานเปนสมาชิก
ในองคกร  สาระสําคัญจะอยูที่การพิจารณาสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติเพื่อความสําเร็จของการบริหารบุคลากร ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพขององคกร (โกวิทย  พวงงาม, 2550 : 1 - 2) 

 ตลอดเวลาที่ผานมาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินงาน มาอยางตอเนื่อง พนักงานสวน
ตําบลก็เปนสวนหน่ึงในความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน หากวานโยบายขององคการบริหารสวนตําบลมี
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ความชัดเจนและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของการดําเนินงานจะเกิดขึ้นอยาง
แนนอนแตในทางตรงกันขาม หากการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ไมมีประสิทธิภาพเปาหมายขององคการบริหาร
สวนตําบลคงบรรลุเปาหมายไดยาก วิธีการหนึ่งที่จะเสริมสรางใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลปรับตัวไดดีและ
พรอมยอมรับ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลซึ่ง
จะตองจัดใหมีระบบบริหารจัดการระบบการสรรหาที่รวดเร็ว  การเลือกสรรอยางเหมาะสม ในการเสริมสรางแรงจูงใจจะ
เปนแรงกระตุนใหผูปฏิติงานไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถอยางสูงสุดในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่
วางไว   โดยเฮิรซเบอรก (Herzberg) ไดเสนอองคประกอบที่กอใหเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว                 
5 ประการ คือ 1) ความสําเร็จของงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความกาวหนาใน
หนาที่  

 จากเหตุผลดงักลาว ผูวิจัยในฐานะพนักงานในองคการบริหารสวนตําบล  จึงมีความสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  เพื่อทราบขอมูลที่เปน
ประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อเกิดประโยชนที่ดีแกสวนรวมตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรกลุมเปาหมาย  ไดแก  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   

จํานวน  226  คน และประชากรทุกคนเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในในการวิจัยเปนแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating  Scal) ตามวธิีของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือศึกษาวิธีการสรางและสรางเครื่องมือจากทฤษฎี หลักการแนวคิดและเอกสารที่

เกี่ยวของมาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช 
เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอีกครั้ง วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC:Index of item objective congruence) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง 0.8 -1.0   นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Coefficient - Alpha) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  

( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  ใช  (t-test  ชนิด  Independent  Samples) และใช  
F-test  (One-Way  ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ตามวิธีการของ  LSD 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญแบงเปนจําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 

57.1   เพศชาย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 42.9จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุระหวาง 31 –  40  ป จํานวน 139 คน 
คิดเปนรอยละ 61.5  รองลงมาอายุ 41 –  50  ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 18.1  อายุระหวาง 18 –  30 ป จํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ17.3และอายุต้ังแต 51 ปขึ้นไปจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.1จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 74.8  รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/
เทียบเทา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.2  จบการศึกษาระดับ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.2 
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.8จําแนกตามสถานะของบุคลากร พบวา สวนใหญมี
สถานะเปนพนักงานทองถิ่น  จํานวน  127 คน   คิดเปนรอยละ 56.2  รองลงมามีสถานะเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 
68 คน คิดเปนรอยละ 30.1 และมีสถานะเปนพนักงานงานจางทั่วไป จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 13.7 

    2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  

โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ 
(Χ = 4.42)  ดานความสําเร็จของงาน (Χ = 4.31) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (Χ = 4.14)   ดานการยอมรับนับถือ
และดานคาตอบแทน ( Χ = 4.06) ดานนโยบายและการบริหาร   ( Χ = 4.04)  และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

(Χ = 3.95) ตามลําดับ   
 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร  จําแนกตามเพศ โดยรวมและ รายดานไมแตกตางกัน 
 4. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุโดยรวมและ  รายดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 

  4.1 การเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จําแนกตามอายุ  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา  

ประชาชนที่มีอายุระหวาง 18 - 30 ป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 
– 40 ป อายุ 41 – 50 ป และอายุต้ังแต 51 ปขึ้นไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ประชาชนที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มากกวาประชาชนที่มีอายุระหวาง  41 – 50 ป และอายุต้ังแต 51 ปขึ้น
ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

  ประชาชนที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มากกวาประชาชนที่มีอายุต้ังแต  51 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

  5. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  6. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร จําแนกตามสถานะบุคลากร โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
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ความคาดหวงัของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ในเขตตาํบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
EXPECTATIONS OF THE PUBLIC FOR THE  ROLE OF BORDER PATROL POLICE THE 23 RD BORDER 

PATROL POLICE SUBDIVISION IN THE THA  U THEN SUB – DISTRIOT ARCE, THA UTHEN DISTRICT, 
NAKHON PHANOM PROVINCE 

 
ดาบตํารวจพิชญานันท  เดชปองหา   ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 

--------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  23 ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  23 ในเขต
ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน กลุมตัวอยางไดแกประชาชนที่ใช
บริการ ณ จุดผอนปรน ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t - test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ Scheffe ผลการวิจัยพบวา1) ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน 
ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความ
ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล เปนดังนี้ 2.1) จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน ดานการปองกันและปราบปรามความไมสงบ ดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน และดานการพัฒนาการบริหารไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2.2) จําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปองกันและปราบปรามความไมสงบ ดานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม ดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน และดานการพัฒนาการบริหารไมแตกตางกัน มีเพียงดานการปองกัน
และรักษาสถานการณชายแดน และดานชุมชนและมวลชนสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน ดานการปองกันและปราบปรามความไมสงบ ดานมวลชนและชุมชน
สัมพันธ ดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน ดานการพัฒนาการบริหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเวนดานการการปองกันปราบปรามอาชญากรรมไมแตกตางกัน2.3) จําแนกตามอาชีพ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน ดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน 
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และดานการพัฒนาการบริหารไมแตกตางกัน มีเพียงดานการปองกันและปราบปรามความไมสงบ ดานปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คําสําคัญ : ความคาดหวัง, ประชาชน, บทบาท 

 
Abstract 

 
 The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of people’s expectation for the role of border 

patrol police, the 23rd Border Patrol Police Subdivision in the Tha Uthen sub-district area, Tha Uthen district, Nakhon 
Phanom province, and 2) to compare the degrees of people’s expectation for the role of border patrol police, the 23rd 
Border Patrol Police Subdivision in the Tha Uthen sub-district area, Tha Uthen district, Nakhon Phanom province, who 
had different personal qualities.  The sample comprised 100 people who received service at the lenient point in the Tha 
Uthen sub-district area, Tha Uthen district, Nakhon Phanom province.  The tool used to collect data was a questionnaire.  
Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The results of study revealed as follows:1)The people’s overall and each aspect expectation for the role of 
border patrol police in the Tha Uthen sub-district area, Tha Uthen district, Nakhon Phanom province was at the high 
level,2)The results of comparing people’s expectation for the role of border patrol police in the Tha Uthen sub-district 
area, Tha Uthen district, Nakhon Phanom province as classified by the respondents’ personal background were as 
follows:2.1)As classified by sex, it was found that their overall expectation was not different.  As each aspect was 
considered, apart from the aspect of community and mass relations that was found significantly different at the .05 level, 
all other aspects were found not different namely – preventing and observing border circumstances, preventing and 
suppressing peace disturbance, preventing and suppressing crime, developing and helping people, and developing 
management.2.2) As classified by age, it was found that people’s overall expectation was not different.  As each aspect 
was considered, apart from the aspects of preventing and observing border circumstances and of community and mass 
relations that were found significantly different at the .05 level, all other aspects were found not different namely – 
preventing and suppressing peace disturbance, preventing and suppressing crime, developing and helping people, and 
developing management. 2.3)As classified by educational attainment, it was found that people’s overall expectation for 
the border patrol police’s role was significantly different at the .05 level.  As each aspect was considered, apart from the 
aspect of preventing and suppressing crime that was found not different, all other aspects were found significantly 
different at the .05 level namely – preventing and observing border circumstances, preventing and suppressing peace 
disturbance, community and mass relations, developing and helping people, and developing management.2.4)As 
classified by occupation, it was found that people’s overall expectation for the border patrol police’s role was not 
different.  As each aspect was considered, the aspects of preventing and observing border circumstances, developing and 
helping people, and developing management were found not different, while all other aspects of preventing and 
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suppressing peace disturbance, preventing and suppressing crime, and community and mass relations were found 
significantly different at the .05 level.  

 
KEYWORDS : EXPECTATIONS, PUBLIC ,ROLE 

 
1.บทนํา 
  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน (2549 : 7) บทบาทของตํารวจตระเวนชายแดนจึงมีภารกิจ ครอบคลุม

มากมายหลายดาน ไดแก การปองกันอาชญากรรมสําคัญ การปองกันรักษาแนวชายแดน การชวยเหลือประชาชนตามถิ่น
ทุรกันดาร โดยเฉพาะบริเวณที่หนวยราชการอื่นเขาไปไมถึง รวมทั้งโครงการตามพระราชดําริตางๆ ที่ตํารวจตระเวน
ชายแดนไดรับมอบหมายในขณะนี้หลายโครงการ การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจตระเวนชายแดนในระดับกองรอยปฏิบัติการ
เปนหนวยงานที่สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะที่กลาวมาขางตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกําลังระดับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนในการลาดตระเวนรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามบริเวณ
แนวชายแดนที่มีปญหาระหวางประเทศ ตลอดจนดําเนินการจับกุมและปราบปรามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และการพัฒนาชวยเหลือประชาชน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาจากผูบังคับกองรอย รองผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด 
รองผูบังคับหมวดไปจนถึงผูบังคับหมู การปฏิบัติงานตามผูบังคับบัญชาสั่งการคอนขางสูง ประกอบกับมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิดตลอดเวลา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดจัดทําแผนแมบท เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย ในฐานะเปนหนวยงานหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ในการรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน 

 อยางไรก็ตามในการปฏิบัติภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน ตามบทบาทหนาที่นั้น  ตํารวจตระเวนชายแดนไมได
ดําเนินการอยางโดดเดี่ยว แตอยูภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ ของสังคม  ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง 
สภาพแวดลอมตางๆ  เหลานี้จะมีอยูสิ่งหนึ่งที่เปนองคประกอบหลักอยู คือ ประชาชน การปฏิบัติงานของตํารวจตระเวน
ชายแดนมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนทุกระดับตลอดเวลาไมมีหยุด โดยแทจริงแลว ตํารวจตระเวนชายแดนเปนบุคคล
หนึ่งที่มีความสําคัญในการเปนตัวเช่ือมโยงและถายทอดใหประชาชนไดเขาใจปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทุกกระทรวง
ในระบบราชการไทย จุดหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานคือ การทําใหประชาชนอยูดีมีสุข การทําใหประชาชนกินดีอยูดี มี
ชีวิตความเปนอยูที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีจุดหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนก็เชนเดียวกันคือ การทํา
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และประชาชนก็มีความคาดหวังที่จะใหตํารวจตระเวน
ชายแดนซึ่งเปนหนวยงานของรัฐทางดานความมั่นคง ที่มีความใกลชิดกับตัวเขามากที่สุดในการที่จะมาพัฒนาชวยเหลือ 
ปองกันภัยแกปญหาตางๆ ตามแนวชายแดน ไมวาจะเปนปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปญหาการลักลอบหลบหนีเขา
เมือง ปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา ปญหาการจารกรรมรถ และปญหาการลักลอบคาสินคาหลบหนีศุลกากร เปนตน ใน
สวนของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ใชบริการ ณ จุดผอนปรนในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุ
เทน จังหวัดนครพนม  
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   1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ใชบริการ ณ จุดผอนปรน ในเขตตําบลทาอุเทน อําเภอ
ทาอุเทน จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน  100 คน  
  2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ และผานการตรวจสอบแกไขเพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองและเหมาะสม  จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ  
  3) สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง
และบทบาท  เพื่อนํามากําหนดกรอบการสรางแบบสอบถามตลอดจนแนวทางการออกแบบใหครอบคลุมโดยกําหนดขอ
คําถาม แลวจึงนํามาตรวจสอบวินิจฉัยอีกครั้ง  เพื่อใหไดขอคําถามที่ถูกตองที่สุด 
  4) ในการหาคุณภาพนําแบบสอบถามที่รางเสร็จเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่
ปรึกษารวมกันตรวจสอบใหคําแนะนําแลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 
  5) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สมบูรณไดรับการแกไขแลว ให
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  6) นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try out) กับ
ประชาชนกลุมตัวอยางเขตตําบลใกลเคียง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพแบบสอบถามแลวนําไปหาคาความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Aipha – Conficient)ตามวิธีของคอนบาค แลวนําไป
ปรับปรุงแกไขทําฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป 
  7) การวิเคราะหสถานภาพขอมูลสวนบุคคลของประชากรที่ศึกษาสถิติที่ใช คือรอยละ (Percentage) 
คาความถี่ (frequency)  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543 : 107) นําเสนอในรูปตารางพรอมการบรรยาย โดยจําแนกตามตัวแปร
อิสระที่จะศึกษาและวิเคราะหระดับความคาดหวัง ของประชาชนที่มีตอบทบาทของตํารวจตระเวนชายแดน  
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปราย 
  สรุปลักษณะทั่วไปกลุมตัวอยาง เพศ อายุ รายได อาชีพและการศึกษา พบวากลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศชาย   จํานวน 73 คน  คิดเปนรอยละ  73  มีอายุ  30  ปขึ้นไป  จํานวน 76  คน  คิดเปนรอยละ  76  มีระดับ
การศึกษา ตํ่ากวาหรือเทากับปริญญาตรี  จํานวน  76  คน คิดเปนรอยละ  76  มีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน 87  คน 
คิดเปนรอยละ  87   
  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในเขต
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 4.27 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความคาดหวังของ
ประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน อยูในระดับมาก ทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังนี้ งาน
ดานการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ 4.46 งานการพัฒนาการบริหาร 4.34 งานดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 4.30 งานดานมวลชนและชุมชนสัมพันธ 4.22 งานดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน 
4.15 งานดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน 4.12   
  จาการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนโดยรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 
และ พบวา ประชาชน ที่มีเพศตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ
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แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ กมล  จันทรเพ็ญ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ สายงานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง 
   จาการวิจัยพบวา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนโดยรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีความคาดหวังตอ
บทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  และพบวา ประชาชน ที่มีอายุตางกัน มีความ
คาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน และดานชุมชนและมวลชน
สัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนสูงกวาประชาชนที่มี
อายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (ชัยรัตน หิรัญบูรณะ 2550 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของตํารวจนครบาล ในดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน สอดคลองกับการวิจัยของ (ผองพรรณ  จิตรอนันต 2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังของกาํนันผูใหญบานตอบทบาทหนาที่ของตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
   จาการวิจัยพบวาประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในดานการการปองกันปราบปรามอาชญากรรมไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05   สวนดานอื่นๆ พบวา ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจ
ตระเวนชายแดนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
ความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนสูงกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับปริญญาตรี 
  จาการวิจัยพบวาประชาชน ที่มีอาชีพตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนโดยรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชน ที่มีอาชีพตางกัน มีความคาดหวัง
ตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในดานการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน ดานการพัฒนาและชวยเหลือ
ประชาชน และดานการพัฒนาการบริหารไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 และพบวา ประชาชน ที่มีอาชีพ
ตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในดานการปองกันและปราบปรามความไมสงบ ดานปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และดานชุมชนและมวลชนสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  โดยประชาชนที่มี
อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม มีความคาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนในดานชุมชนและมวลชนสัมพันธสูงกวา
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความ
คาดหวังตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนในดานการปองกันและปราบปรามความไมสงบ ดานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมสูงกวาประชาชนที่มีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญที่เสนอแนวทางพัฒนาความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวน
ชายแดนในเขตอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
 1. ควรมีการเผยแพรขอมูลงานวิจัย ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตํารวจตระเวนชายแดน ในเขตตําบล
ทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ไปยังหนวยเหนือเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนากําลังพลของกองบัญชารตํารวจ
ตระเวนชายแดน 2. ควรนําขอมูลผลการวิจัย มาปรับปรุงแกไขภายใน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  23 อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเสริมสรางความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทตาํรวจตระเวนชายแดนตอไป 
  ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ กับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนใน
พ้ืนที่อื่น ๆ  ซึ่งสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ปญหาในพื้นที่ สภาพภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศ สภาพสังคม แตกตาง
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กันออกไป เพื่อเปนขอมูลดําเนินงานหรือปรับปรุงแกไขใหประชาชนมีความคาดหวัง มีความเชื่อถือการทํางานของตํารวจ
ตระเวนชายแดนมากยิ่งขึ้น นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชนสุขแกประชาชนตอไป 
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การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงาน 
ของเทศบาลตาํบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
THE PEOPLE’S PARTICIPATIONS IN NONGLAD ADMINISTRATION  

NONGLAD SUBDISTRIC MUNICIPAL  MUANG DISTRICT SAKONNAKHON PROVINCE 
 

ฑิฆัมพร อวนอินทร 
----------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
หนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุต้ังแต 18 
ปขึ้นไป) ที่อาศัยอยูจริงในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 368 คน ทําการสุมตัวอยางแบบ
แบงช้ันภูมิ (Stratified  Random Sampling) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test Scheffe’s method และ คาสัมพันธประ
สิทธิสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา  1. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีสวนรวมในระดับปานกลางทุกดาน โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการวางแผน รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล 2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน 3.  การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร รายดาน ที่ควรนําไปศึกษาหาแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด มีจํานวน 3 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 2) การมี
สวนรวมในผลประโยชน และ 3) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การบริหารงาน 

Abstract 
 
 This study purposed to investigate people’s participation in administration of Nonglad Municipality, Muang 

District  in Sakon Nakhon Province. The samples were 368 people in Nonglad Municipality, Muang District  in Sakon 
Nakhon Province by Stratified  Random Sampling. The study instrument for data collection was the rating scale 
questionnaire. The statistics used in analyzing data were: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-
way ANOVA. (F-test) The finding were as follows :  1. The overall of people’s participation in administration of 
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Nonglad Municipality, Mueng District in Sakon Nakhon Province were as a medium level. Moreover, when each aspect 
was considered, it was found that the participation in medium level in all of aspects. The participation in planning was the 
most level, the participation in operation was a medium level and the least aspect was the participation in evaluation. 2. 
The comparing the level of people’s participation in administration of Nonglad Municipality, Muang District in Sakon 
Nakhon Province was classified by gender, age, occupation, education and income. The result were found that people’s 
participation in administration was significant at 0.5 level both the overall and each aspects. 3. The Nonglad 
Municipality, Muang District  in Sakon Nakhon Province should develop people’s participation in administration in three 
aspects were : 1) The participation in operation  2) The participation in benefit and 3) The participation in evaluation. 

 
KEYWORDS :  PARTICIPATION, ADMINISTRATION 

 
1. บทนํา 

 เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด มากกวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น และมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวในการจัดทําบริการสาธารณะตางๆ 
ใหกับประชาชน ในทองถิ่นของตนอยางทั่วถึง อยางเปนธรรมและมีความเทาเทียมกันในทุกๆดาน สําหรับภารกิจหลักที่
ไดรับการถายโอนมาจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามแผนกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
กําหนดไวประกอบดวยภารกิจหลัก 6 ดาน ไดแก (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน (2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (3) ดานการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย (4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว (5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม (6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (โกวิทย  พวงงาม, 2546, หนา 44-46) การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบล จึงเปนพื้นฐานการมีสวนรวมที่สําคัญที่จะทําใหคนในทองถิ่นไดเรียนรูบทบาทหนาที่ความเปนพลเมืองของ
ตน เชน การเขารวมประชาคมเพื่อเสนอแนะความคิดเห็น เสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหา เขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลตําบล รวมติดตามตรวจสอบการปฏบิัติงานของเทศบาลตําบล เปนตน  
 ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งไดรับการยกระดับจาก
องคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความ
รวมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา โดยเฉพาะการจัดทําแผนทองถิ่นซึ่งเปนเครื่องมือหรือ
กระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงานของเทศบาล และเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใหเทศบาลมีความสามารถ 
ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเทศบาลจะเจริญกาวหนา และมีความสามารถรับใชประชาชนในการ
อํานวยความสะดวกและความผาสุกใหแกประชาชนในทองถิ่นไดมากนั้นยอมขึ้นอยูกับการวางแผนและการจัดทําแผนที่
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น และการมีสวนรวมจากประชาชนในการเสนอสภาพปญหาของ
ทองถิ่นดวย การมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด ในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ผานมา
พบวามีคอนขางนอยมาก เหตุผลสําคัญมาจากความคิด และความรูสึกของประชาชนเองวา มิใชบทบาทหนาที่ที่บัญญัติไว
เปนขอกฎหมายที่ เขาตองกระทํา สอดคลองกับผลการวิจัยของสถาบันดํารงราชานุภาพ (2546, หนา 40)  ที่พบวาการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการทองถิ่นยังอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะภาคอีสานเปนภาคที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการชุมชนคอนขางนอย ดังนั้น งานวิจัยช้ินนี้จึงสนใจวาเมื่อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด ไดรับโอกาสใน
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การเขามามีสวนรวม ซึ่งปจจุบันมีการพัฒนาแลวทั้งในเรื่องกฎหมายหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การจัดการศึกษา
อบรมสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม และการรวมตัวกันในการจัดตั้งกลุมชุมชนหรือเครือขายภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมแลวนั้น มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจของประชาชนที่จะเขารวม หรือ ไมเขารวมในการสนับสนุน  
การบริหารงานเทศบาลตําบลหนองลาด มีระดับการมีสวนรวม และลักษณะการตัดสินใจอยางไรรวมถึงปญหาอุปสรรค
ตางๆ ของการเขาไปมีสวนรวม เพื่อนํามาเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองลาด และ
รูปแบบการมีสวนรวม ของประชาชน เพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของประชาชนอยางแทจริงภายใต
พ้ืนฐานความเปนไปไดของฐานทุนทางสังคม 
 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป) ที่อาศัยอยูจริงในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 4,627 คน กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป) ที่
อาศัยอยูจริงในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด จํานวน 368 คน การหาขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณจากสูตรของยา
มาเน (Yamane,1973, p.127 อางถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544, หนา 127) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือ
ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 และทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเปนแบบ (Questionnaire) 
ประเภทปลายปด (Closed Form) ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเอง 
โดยวัดในเชิงปริมาณ โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด และแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน  และไดรับคําแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธเพื่อมาประกอบเปนโครงสรางในการทําวิทยานิพนธ  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี  เอกสาร นิยามศัพทเฉพาะและงานวิจัย
เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยเพื่อหาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม และขอคําถาม สรางกรอบแนวคิด
ในการวิจัยจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อใหกลุมตัวอยางทําการประเมินคาตามความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ลักษณะการมีสวนรวม กําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีของขอคําถามโดยการสังเคราะหทฤษฏีการมีสวนรวมของ
ประชาชนออกมาเปนขอคําถามวัดระดับการมีสวนรวม เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อ
พิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว  

การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบกอนเบื้องตน  และ
มีการปรับปรุงแกไขแลว  นําเสนอตอผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง (Subject Matter Specialist) จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item–Objective Congruence : 
IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง  0.8 – 1.0   

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient 
Method) ตามวิธีของ Cronbatch 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นความเที่ยงตรง(Reliability) หรือคาสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
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โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานใชสถิติอางอิง (Inferential statistics)  ใน
การเปรียบเทียบ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยใชสถิติ t-test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุมและใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุม เมื่อพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัย
ทําการตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe, s test) 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.3 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.6 จบ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.6) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.0 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 60.1 
มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 51.9 และสวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 64.4  

 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการ
วางแผน รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล 
โดยสามารถสรุปผลแตละดาน ไดดังนี้ 1) ดานการวางแผน ประชาชนมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการคิด
รูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกปญหาชุมชน รองลงมาคือ การรวมประชุมเพื่อวิเคราะหขอมูลปญหาของชุมชนตอเทศบาล
ตําบลหนองลาด 2) ดานการปฏิบัติการ ประชาชนมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมชวยเหลือเทศบาลตําหนองลาดในการ
ระดมพลังจากประชาชนใหเขามารวมโครงการของเทศบาล รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการประสานงานใหแกเทศบาล
ตําบลหนองลาด 3) ดานผลประโยชน ประชาชนมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี
สวนรวมในระดับปานกลาง ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนการดําเนินการ
โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองลาด รองลงมาคือ การไดรับประโยชนจากการดําเนินการจัดสรางสาธารณูปโภค
ของเทศบาลตําบลหนองลาด 4) ดานการประเมินผล ประชาชนมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาราย
ขอ พบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองลาด ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองลงมาคือ การมีสวนรวมใน
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลหนองลาด  

 การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองลาด พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการ
บริหารงานของเทศบาล ตําบลหนองลาด ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) การมีสวนรวมในการวางแผน 2) การ
มีสวนรวมในผลประโยชน และ 3) การมีสวนรวมในการประเมินผล และประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม และรายดานทุกดาน  
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 การมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด รายดาน ที่ควรนําไปศึกษาหาแนวทาง
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด มีจํานวน 3 ดาน คือ 1) การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ 2) การมีสวนรวมในผลประโยชน และ 3) การมีสวนรวมในการประเมินผล  

 
4. การอภิปรายผล 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ร.ท.เสถียร ธนยศเมธี (2552, 
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลศรีธาตุ อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก 
ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมดําเนินการ
ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระชัย คําลาน (2550, หนา 121) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ดานการรวมตัดสินใจ รองลงมา คือ ดานการกํากับติดตามผลและดานการรวมรับประโยชนตามลําดับสวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ดานการรวมดําเนินการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาณรงค  เช้ือบัวเย็น (2552, บทคัดยอ) ที่ได
ทําการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแกน ซึ่งผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในดานการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น พบวา ชาวบานมีสวนรวมอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง เพราะชาวบานสวนใหญมีพฤติกรรมที่จะขอรับบริการที่
องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมากกวา สวนการเรียกรองเอาบริการสาธารณะมีบาง แตไมมาก แตการติดตามตรวจสอบ
นั้นแทบจะไมมีเลยในทุกองคการบริหารสวนตําบล เปนเพราะวา ชาวบานไมตองการที่จะเขาไปยุงกับเรื่องดังกลาว 

 การที่ประชาชน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองลาด โดยภาพรวมและรายดาน
อยู ในระดับปานกลาง ทุกดาน นั้น อาจเปนเพราะวา 1) ประชาชนสวนใหญยังรูสึกเคยชินตอการถูกใชอํานาจเบื้องบนมา
ปกครองตนเองอยู (top-down) ซึ่งเปนผลมาจากการรวมศูนยอํานาจปกครอง (centralization) ในอดีต และยังชอบที่จะเปนผู
ตาม หรือผูถูกปกครองอยู เพราะอาจใหความรูสึกที่อบอุน มั่นคงกวาการที่จะลุกขึ้นมาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change 
agent) ที่มีผลตอการพัฒนาสังคม และชุมชนทองถิ่นของตนเอง และยังมองวา เรื่องการเมือง การปกครองเปนเรื่องของเจา
ขุนมูลนาย หรือเปนเรื่องของคนรวมคนมีเงิน ไมใชเรื่องของชาวบานคนยากคนจนทั่วไป 2) ประชาชนสวนใหญยังขาด
ทักษะ ประสบการณในการดูแลปกครองตนเองอยู ขณะที่ผูนําชุมชนสวนใหญยังยึดติดในรูปแบบเกา ยังไมคอยเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเอง ในการเขาไปรวมทํางานเปนกลุมเครือขายของทองถิ่นดวยตนเอง นอกจากนี้ยังขาดความ
กระตือรือรน ที่จะเขาไปรวมแสดงออกซึ่งบทบาท หนาที่ของตนในลักษณะที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ ที่มีผลกระทบตอ
สังคม และชุมชนทองถิ่นตนเองอยางเต็มที่ 3) ประชาชนบางสวนยังมีแนวความคิด ทัศนคติที่วาตนเองไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของเทศบาล เพราะถือวาเทศบาลหนวยงานของรัฐ หากตนเองไมไดเขาไปเปนสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการตางๆ 
ในหมูบานและชุมชน ก็จะไมเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล 4) เทศบาลยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานของเทศบาล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะพบวา
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณที่ชัดเจนในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่นและ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อเปนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 285-287 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีลักษณะยืดหยุน สงเสริมและ
เพิ่มกลไกการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น ซึ่งเมื่อประชาชนไมทราบขอมูลขาวสาร และเมื่อมีทราบก็จะไมเกิดความ
สนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล 
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บทคัดยอ      
 

           การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาความสามารถปรับตัวในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดสกลนคร ตามสถานภาพการดํารงตําแหนง  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถปรับตัวในการ
ทํางานกับประสิทธิผลการบริหารงานคลังในเขตจังหวัดสกลนคร ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก หัวหนาสวนการ
คลัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานจัดเก็บรายได และเจาพนักงานพัสดุ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดสกลนคร จํานวน 388 คน ใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดสํารวจรายการและแบบมาตราสวนประมาณคาไดคาเทากับ 
.94 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพอรสัน  ผลการวิจัยพบวา 1) 
ระดับความสามารถปรับตัวในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ผลการศึกษารายดาน พบวา ดานที่มีความสามารถปรับตัวอยูในระดับมากที่สุด คือ ความสามารถในการเรียนรูงาน 2) 
ระดับประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ผลการศึกษารายดาน พบวา ดานการรายงานอยูในระดับมากที่สุด 3) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ
ปรับตัวในการทํางานโดยรวม กับ ประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร
โดยรวม พบวา ความสามารถปรับตัวในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานคลังขอองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r = 0.855) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 
ความสําคัญ : ความสามารถปรับตัวในการทํางาน,ประสิทธิผลการบริหารงานคลัง 
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ABSTRACT 
 

          The objectives of this study were: (1) to investigate ability of self-adjustment to work of sub-district 
organization administrations in the Sakon Nakhon province area based on background of position occupying status, (2) to 
examine the relationship between ability of self-adjustment to work and effectiveness of treasury management of sub-
district organization administrations in the Sakon Nakhon province area.  The population of 388 in this study comprised 
treasury heads, financial and accounting officers, income collecting officers, and supplies officers working in sub-district 
organization administrations in the Sakon Nakhon province area.  The sample size of 200 people derived from using the 
Taro Yamane’s formula for calculation.  The study tool used was a checklist and rating-scale questionnaire whose 
reliability coefficient according to Cronbach’s method was .94  Statistics used to analyze data were percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

        The findings revealed as follows:  1. The respondents’ overall ability of self-adjustment to work of sub-district 
organization administrations in the Sakon Nakhon province area was at the high level.  Considering the investigation by 
each aspect, it was found that the aspect that the respondents were able to adjust themselves to work at the highest level 
was that of their ability to learn the job.  2. The overall treasury management effectiveness of sub-district administration 
organizations in the Sakon Nakhon province area was at the high level.  Considering it by each aspect, the reporting 
aspect was at the highest level.  3. The result of analyzing the relationship between respondents’ ability of self-adjustment 
to work and treasury management effectiveness of sub-district organization administrations in the Sakon Nakhon 
province area showed that both of the variables were positively correlated at the .01 level of significance with the 
correlation coefficient of 0.855. 

 
KEYWORDS : ABILITY OF SELF-ADJUSTMENT TO WORK , TREASURY MANAGEMENT EFFECTIVENESS 

 
1. บทนํา 
         องคการบริหารสวนตําบล มักจะประสบปญหาการคางชําระภาษีเนื่องจากเศรษฐกิจถดถอย ประชาชนไมใหความ

รวมมือในการชําระภาษี รวมถึงปญหาการทุจริตการไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปญหาการไมเปดเผยรายงานขอมูลการเงินตอสาธารณชนและปญหาประชาชนขาดการมีสวนรวมใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนลวนแลวแตเปนปญหางานในสวน
งานการคลังขององคการบริหารสวนตําบลทีประสบมาโดยตลอด ประกอบกับภารกิจถายโอนที่องคการบริหารสวนตําบล
ตองรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหตองมีรายจายเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้นผูบริหารจะตองใหความสําคัญในการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางใหได การบริการ วัสดุ ครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่คุมคากอประโยชนสูงสุดใหกับทองถิ่น การพัฒนาระบบการเงินและบัญชีใหทันสมัยนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใช เพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่ถูกตอง เช่ือถือได เพื่อที่ผูบริหารจะไดนําขอมูลทางการเงินมาใชประกอบการตัดสินใจ
หรือประกอบการบริหารงานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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         การปรับตัวในการทํางานเปนความสามารถของบุคคลในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนความสามารถในการเรียนรูงาน 
การติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการและการแกปญหาอยางสรางสรรค (Plamondon, 2000, 
หนา 617)  เนื่องจากบุคคลตองมีการพัฒนาในงานอาชีพของตนเปนผูปฏิบัติงานอยางมีแบบแผน จึงมีความตองการพัฒนา
ความสามารถของตนอยางตอเนื่อง (ปณยา ทองเหลือง, 2544 : หนา 34)  เพราะปจจุบันนี้ องคการตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโยลี ทําใหพนักงานมีความตองการที่จะปรับปรุงตนเอง ใหความสนใจที่
จะทําความเขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น จะเห็นวาการปรับตัวที่เหมาะสมจะทําใหบุคคลมีสุขภาพจิตดี สวนบุคคลที่ไม
สามารถปรับตัวไดจะกอใหเกิดความไมสบายใจเกิดความเครียด หรือความคับของใจ (ลักขณา สริวัฒน, 2545 : หนา 63) 
และถาพนักงานสามารถปรับตัวไดดีปฏิบัติตนใหสอดคลองเหมาะสมในหนาที่การทํางานแลว ยอมนําไปสูผลดีมากมาย 
เชน การรวมมือรวมใจ การทุมเทความสามารถที่มีตองานและองคการ ปญหาประสิทธิภาพในการทํางาน ปญหาการ
หมุนเวียนงาน การขาดงาน การลาออกจากงาน (สุรพล อินทุราม, 2543 : หนา 19)  
         การบริหารงานคลังที่ดีของทองถิ่นจะสงผลใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว 
ประหยัดเวลาและทรัพยากรขององคกร ผลสุดทายจะกอประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนในทองถิ่น ผูวิจัยจึงเห็น
ความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความสามารถในการปรับตัวกับประสิทธิผล
การบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการ
บริหารงานคลังใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
         ประชากร คือ พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หัวหนาสวนการคลัง จํานวนรวม  97 คน 2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 97 คน  3. เจา
พนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 97 คน  4. เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 97 คน  รวมประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 388 คน 
โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตร ทาโรยามาเน (สมพงษ จันทรบุตราช, 2553 : หนา 13) เพื่อความสะดวกใน
การเก็บขอมูลจากลุมตัวอยาง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกใหขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 200 ชุด  

        เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงออกเปนจะมีลักษณะเปนสํารวจรายการและแบบ
มาตราสวนประมาณคา โดยประกอบดวยเนื้อหา 2 สวนคือ สวนที่ 1 ความสามารถปรับตัวในการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตจังหวัดสกลนคร สวนที่ 2 ประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัด
สกลนคร 

        ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย สรางแบบสอบถามโดยขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นําแบบสอบถามเสนออาจารย
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index Objective Congruence : IOC)  

        นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับ หัวหนาสวนการคลัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได และเจาพนักงานพัสดุ ในองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง จังหวัดบึงกาฬ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient)  
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  โดยรวมคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .94  
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3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
        ผูวิจัยประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ คุณลักษณะสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 100 ประกอบดวย หัวหนาสวนการคลัง จํานวน 
50 คน  รอยละ 25.0 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 50 คน   รอยละ 25.0  เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 50 คน  
รอยละ 25.0 และ เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน 50 คน  รอยละ 25.0  ระดับความสามารถปรับตัวในการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการศึกษารายดานพบวา ดานที่มีความสามารถ
ปรับตัว ในระดับมากที่สุดคือ ความสามารถในการเรียนรูงาน รองลงมาคือ ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
และ ดานที่มีความสามารถปรับตัวในระดับมาก คือ ดานความสามารถในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น และดาน
ความสามารถในการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ระดับประสิทธิผลการบริหารงานคลังของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อจําแนกเปนรายดานโดยเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ระดับประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการรายงาน ดานการบริหารงบประมาณและ
ดานการจัดเก็บภาษี มีคาเฉลี่ยเทากัน ดานการประมาณการรายรับ–รายจาย ตามลําดับ  วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความสามารถปรับตัวในการทํางานโดยรวม กับ ประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดสกลนครโดยรวม พบวา ความสามารถปรับตัวในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน
คลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร     โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r = 0.855) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ระดับความสามารถปรับตัวในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปณยา ทองเหลือง (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปรับตัวในการ
ทํางานของพนักงานระดับหัวหนางานตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เอคโค (ประเทศ
ไทย) จํากัด พบวา ความสามารถปรับตัวในการทํางานของพนักงานระดับหัวหนา ภาพรวมอยูในระดับสูง ผลการศึกษาราย
ดานพบวา พนักงานระดับหัวหนาที่มีระดับการศึกษา รายได แตกตางกัน มีการปรับตัวในการทํางานแตกตางกัน ความรูกับ
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวในการทํางาน บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบใชความคิดหา
เหตุผล มีความสัมพันธทางลบกับการปรับตัวในการทํางาน ความรู บุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบใชความคิด
หาเหตุผลตัวแปรที่ทํานายการปรับตัวในการทํางานไดสูงสุด คือ ความรู  

      ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความสามารถปรับตัวในการทํางานกับประสิทธิผลการบริหารงานคลังของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ขอ ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไป
ใช จากผลการศึกษาควรเผยแพรขอมูลงานวิจัย ความสัมพันธระหวางความสามารถปรับตัวในการทํางานกับประสิทธิผล
การบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร ใหกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ 
เพื่อนําไปพิจารณาและประยุกตใชในพื้นที่ เพื่อเปนการกระตุนการบริหารงานคลังใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป  ควรนํา
ขอมูลงานวิจัย ความสัมพันธระหวางความสามารถในการปรับตัวในการทํางานกับประสิทธิผลการบริหารงานคลังของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนครใหกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสกลนครไดรับทราบเพื่อใหสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดสกลนครไดเผยแพรผลงานวิจัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําขอมูลไปปรับใชในการทํางานและ
หาแนวทางในการแกไขปญหาความสัมพันธระหวางความสามารถปรับตัวในการทํางานกับประสิทธิผลการบริหารงานคลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร เชน การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานคลังใหมี
ศักยภาพในการปรับตัวตอการปฏิบัติงานใหผลการปฏิบัติงานคลังมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 2) ระดับความสามารถ
ปรับตัวในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร  ใหชัดเจนและครอบคลุม เพื่อใชเปนกรอบและ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1339 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะใหการวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดในการ
บริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนครใหดียิ่งขึ้น  1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย
ไปใช 1.1 องคการบริหารสวนตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ควรเผยแพรขอมูลงานวิจัย ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถปรับตัวในการทํางานกับประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
สกลนคร ใหกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ เพื่อนําไปพิจารณาและประยุกตใชในพื้นที่ เพื่อเปนการกระตุนการ
บริหารงานคลังใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป 

      2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยตัวช้ีวัดระดับความสามารถปรับตัวในการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร  ใหชัดเจนและครอบคลุม เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร  2.2 เพื่อที่จะใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควร
มีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดในการบริหารงานคลังขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร ใหดียิ่งขึ้น  
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ความผูกพนัตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง  
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบรีุรัมย 

THE  ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF  PERSONNELS IN SONGHONG  SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, MUANGBURIRAM DISTRICT, BURIRAM  PROVINCE 
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------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ใน  5  ดาน  คือ  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา  ดานความคาดหวังตอองคการ ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขององคการ และดานความ
ภาคภูมิใจและการยอมรับ ในองคการ  กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง  อําเภอเมือง
บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน  30  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3  ลักษณะ  คือ  แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปด  (Open - ended 
Form)  ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ  0.9418  สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา  1.  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง  อําเภอเมืองบุรีรัมย   

จังหวัดบุรีรัมย   ทั้ง  5  ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก
เชนกัน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในองคการ  รองลงมาคือ  ดานการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมขององคการ  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  เมื่อพิจารณาในความแตกตาง
ของความรูสึกเปนรายดาน ปรากฏวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในความรูสึกเกี่ยวกับความคาดหวังตอองคการ  
รองลงมาคือ การมีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมขององคการ  2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ  ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร เชน ถนนเขาที่ทําการ  

อบต. เพราะยังเปนถนนดินทําใหลําบากในการเดินทางไปทํางานใน   ฤดูฝน และปลูกตนไม เพื่อสรางความรมรื่น 
รองลงมาคือ  ควรจัดสงบุคลากรเขาอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู   ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  และควรจัดกิจกรรม
กลุมสัมพันธเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความสามัคคีในหนวยงานเพิ่มขึ้นอีก ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคการ, บุคลากร, องคการบริหารสวนตําบล  
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Abstract 
 

The purpose of  this study was to investigate the organizational commitment of Personnel in Songhong Subdistrict 
Administrative Organization, Muangburiram District, Buriram Province in 5 aspects : working environment, relationship 
with colleagues and superiors, organizational expectation, organizational activities provision participation, and 
organizational pride and acceptance. The samples were all 30 personnel in Songhong Subdistrict Administrative 
Organization, Muangburiram District, Buriram Province. The research instrument used for collecting the data was a 3 – 
part questionnaire, including check list, 5 – rating scale, and open – ended form with  its reliability at 9.418 The statistics 
used of analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation.  The findings were as follows: 

1. The organizational commitment of Personnel in Songhong Subdistrict Administrative Organization, 
Muangburiram District, Buriram Province both as a whole and each aspect were at “high” levels. The ranking from the 
highest to the lowest mean score were pride and organizational acceptation, organizational activities participation, while 
the working environment was reported as the lowest mean score. When considering in the difference of the feeling is lay 
a side, appear that, the sample has the difference in the feeling a bout the expectation builds (wasp) an organization, next 
be, participation in activity arrangement of an organization.  

2. The additional opinions and suggestions with the highest percentages were that should improve the 
environment outside the building such as the road entering to the office because it is still a dirt road and difficult to 
commute to work during rainy season. Followed by the assigned task should provide training to improve knowledge and 
related skill to increase work efficiency. And should provide team building activity to increase team relationship and 
build team work in the organization.  

 
KEYWORDS : THE  ORGANIZATIONAL COMMITMENT, PERSONNELS ,SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE  

ORGANIZATION 
 

1. บทนํา 
   ในปจจุบันเปนโลกแหงยุคโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันกันสูงในเชิงธุรกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหองคการ

ตางๆ ตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช ไมวาจะ
เปนระบบคอมพิวเตอร เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยตางๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคการ แตการใหความสําคัญดานเทคโนโลยีเพียงดานเดียวยอมไมสามารถบรรลุผลสําเร็จที่นําไปสู
วัตถุประสงคขององคการได องคการตางๆ จึงตองหันมาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนกลไกที่สําคัญที่จะนําพา
องคการไปสูความสําเร็จ การที่องคการจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ลวนเกิดจากบุคลากรในองคการเปนสวนใหญ 
เพราะหากบุคลากรมีความเต็มใจ ทุมเทแรงกายแรงใจ  ในการทํางานอยางเต็มที่แลว ก็จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จได
อยางรวดเร็ว แตหากบุคลากรไมอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานแลว ยอมเกิดปญหาในการทํางานตามมาและเปนอุปสรรค
ในการที่จะนําพาองคการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลากรทุมเทแรงกายแรงในการ
ทํางานก็คือ การสรางใหบุคลากรเกิดความผูกพันขึ้นในองคการ ซึ่งความผูกพันตอองคการถือไดวามีความสําคัญตอความอยู
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รอดขององคการ เปนตัวช้ีวัดที่ดีถึงความมีประสิทธิผลขององคการ  นอกจากนี้ยังสามารถชี้ถึงแนวโนมของความตั้งใจและ
ทุมเทเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ การขาดการปฏิบัติงาน ลา หรือมาปฏิบัติงานไมตรงเวลา มีนอย ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่
จะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ คือ บรรยากาศดานจริยธรรมในองคการ ซึ่ง หมายถึง ลักษณะของการที่บุคคล
ในหนวยงานอยูรวมกันดวยความรูสึกที่เคารพในความเปนบุคคลซึ่งกันและกัน ยอมรับ ในความรูความสามารถ ความ
แตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตอกันดวยความเปนมิตร ใชคําพูดในทางสรางสรรค มุงปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามนโยบายขององคการเปนหลัก  มีจิตสํานึกของการอยูรวมกัน และรวมมือรวมใจกันแกปญหา และขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

            ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะองคการใดถาสมาชิกมี
ความผูกพันตอองคการสูง องคการนั้นก็จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดงายขึ้น ทั้งนี้เพราะสมาชิกจะมีความเชื่อมั่น
ตอนโยบาย เปาหมายวัตถุประสงค และคานิยมขององคการ กอใหเกิดความเต็มใจที่จะทุมเทความพายายามอยางมากเพื่อ
องคการ นอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการไมคิดที่จะลาออกหรือ
โอนยายไปที่อื่น ความผูกพันตอองคการ จึงเปนตัวช้ีใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ ผูปฏิบัติงานที่มีความ
ผูกพันตอองคการสูงจะปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคการตํ่า       (ดวงพร พรวิทยา.2540:1) 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใชอยูในปจจุบัน มีการบริหารงานโดย
ประชาชนเลือกตัวแทนเขามาบริหารองคการไดโดยตรงจากการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล เขามาทําหนาที่
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนาพนักงานทั้งหมด และนายกองคการ
บริหารสวนตําบล แตงตั้งรองนายก ซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเหลือในการบริหารงานและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป มี
หนาที่พิจารณาและตราขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล หากมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือครบวาระ ก็จะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเขา
มาบริหาร จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานนโยบายการทํางาน การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เปนพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง มีการโอน ยาย ปรับเปลี่ยนสายงานหรือหนวยงาน และการตอสัญญา จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งทําใหบุคลากรขาด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคการก็จะลดนอยลง หากยังมีการปรับเปลี่ยนคณะผูบริหาร ความ
ตองการของผูบริหารฝายการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้ง ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานในองคการและการพัฒนาดาน
ตางๆ ขององคการอยางแนนอน         

   ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล สองหอง จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล    สองหอง เพื่อที่จะไดนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายแกไขปญหาและหาวิธีการเสริมสรางความรูสึกผูกพันตอองคการ ใหเกิดแกบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง สามารถทําใหการบริหารงานของคณะผูบริหาร ทั้งฝายการเมือง และพนักงานใน
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่ต้ังไว 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก บุคลากร ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ใน

ปงบประมาณ 2555 จํานวนทั้งสิ้น 30 คน  
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 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
ประเภทปลายเปด (Open – ended  Form) ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ซึ่งมี  5  ระดับ  ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นมาเอง  โดยวัดในเชิงปริมาณ  โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน และไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาในการจัดทํางานวิจัย  เพื่อประกอบเปนโครงสรางในการจัดทํางานวิจัย ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ศึกษา
เอกสาร  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสารตางๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแบบสอบถาม
ของงานวิจัย  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยศึกษา
วิธีการสรางแบบสอบถาม แบบสรางมาตรวัดทัศนคติเทคนิคการวัดของ ลิเคิรท (Likert  Scale) โดยใชหลักการวัดคารวม 
และประเมินลักษณะจากคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighting  Mean  Score) และดําเนินการสรางแบบสอบถาม  โดย
พิจารณาจากวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย  ตัวแปรที่ศึกษา  และนิยามศัพทเฉพาะ 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ รางแบบสอบถามแลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ เพื่อขอ
คําแนะนําในการปรับปรุงใหมีความสมบูรณ ชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงค  

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขจากอาจารย ไปใหผูทรงคุณวุฒิที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือผูที่รอบรูเฉพาะเรื่อง (Subject  Matter  Specialist) ทําการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ตรวจ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face  Validity) แลวนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผูเช่ียวชาญแลว นําเสนอคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  เพื่อนําไปแกไข   

 นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขที่สมบูรณแลวไปทดลองใช (Try  Out) กับบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
สะแกโพรง  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน เพื่อตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient ) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ .9418 ซึ่งผานเกณฑ สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  ความเที่ยงตรง (Validity) หรือสัมประสิทธิ์
แอลฟา  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) 
ครอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เสนอขอมูลเปนตาราง โดย
ภาพรวมรายดานและรายขอ ประกอบคําบรรยาย เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean) ไดกําหนดขอบเขตคาเฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 111) 

  คาเฉลี่ย     ความหมาย 
  4.51 – 5.00   ความคิดเห็น/ความผูกพันตอองคการ/มากที่สุด 
  3.51 – 4.50    ความคิดเห็น/ความผูกพันตอองคการ/มาก 
  2.51 – 3.50   ความคิดเห็น/ความผูกพันตอองคการ/ปานกลาง 
  1.51 – 2.50   ความคิดเห็น/ความผูกพันตอองคการ/นอย 
  1.00 – 1.50   ความคิดเห็น/ความผูกพันตอองคการ/นอยที่สุด 
 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด  ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content  Analysis) โดยจัดคําตอบ

เขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่หาคารอยละเสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
สรุปลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่  ตําแหนง  

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19  คน คิดเปนรอย
ละ 63.33 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 15 คน คิดเปนอัตรารอยละ  50.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 18  คน  
คิดเปนรอยละ  60.00  มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ 1 – 5 ป จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ  53.33 มีตําแหนงพนักงานจาง
ตามภารกิจมากที่สุด จํานวน  12 คน คิดเปนอัตรารอยละ  40.00  

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสรุปผลไดวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาความผูกพันดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้ มีความพอใจกับสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.77  มีการจัดหองทํางานอยางสวยงามเปนระเบียบนาทํางานเปนอยางยิ่ง  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.37  มี
การจัดสถานที่บริเวณสํานักงานนอกอาคารเปนที่นาทํางาน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.17  มีวัสดุอุปกรณสํานักงานอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.57 และการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ  ที่ทํางานมีความสะดวก 
ปลอดภัย และรวดเร็ว  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.73 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสรุปผลไดวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาความผูกพันดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันอยูในระดับมาก  ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้ 
ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนและแนะนําในการทํางาน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.10  ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.57  เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางาน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.97  บุคลากรใน
หนวยงานมีการรับฟงปญหาและปรึกษาเกี่ยวกับปญหาของการทํางาน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.83  และทานและเพื่อนรวมงานให
เกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.97 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสรุปผลไดวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาความผูกพันดานความคาดหวังตอองคการ   
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  การทํางานที่องคการนี้ทําให
ทานมีโอกาสพัฒนาความรูและความสามารถ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.03  ไดรับการสนับสนุนในการศึกษาตอหรือฝกอบรมในดาน
ตางๆ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.37  ไดรับการสนับสนุนในการเลื่อนระดับ หรือตําแหนงที่สูงกวาเดิม  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.47  มีอิสระใน
การใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.67  และงานที่รับผิดชอบเปนงานที่มีความสําคัญตอองคการ  ซึ่งมี
คาเฉลี่ย  4.27 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสรุปผลไดวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาความผูกพันดานการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมขององคการ   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  ยินดีและ
เต็มใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่องคการจัดขึ้น  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.57  เมื่อมีกิจกรรมนอกเวลางานทานเขารวมดวยเสมอ  ซึ่งมี
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คาเฉลี่ย  4.30  เปนแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ ขององคการ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.20  ชักชวนเพื่อนรวมงานใหเขารวม
กิจกรรมขององคการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.50  และพอใจกับการที่องคการมีการจัดกิจกรรมตางๆ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.03 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสรุปผลไดวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาความผูกพันดานความภาคภูมิใจและการยอมรับ
ในองคการ   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  ภาคภูมิที่ไดทํางาน
ในองคการนี้  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.27  คิดถูกแลวที่เลือกทํางานในองคการนี้  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.23  ไดรับการยอมรับนับถือใน
ผลงานที่ทานปฏิบัติอยูในปจจุบันจากเพื่อนรวมงานและบุคคลภายนอก  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.60  ตองการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาขององคการ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.03  ยอมรับงานทุกอยางที่ไดรับมอบหมายหากเปนงานที่ทําได  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.43  มี
โอกาสเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานในหนวยงานอยางเต็มความสามารถ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.57  ไมสนใจเรื่องหา
งานใหม แมจะไดรับคาตอบแทนที่มากกวา  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.60  องคการนี้สรางแรงบันดาลใจใหทานมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.97  พยายามปกปองรักษาชื่อเสียงและผลประโยชนขององคการ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.33  และคิดวา
องคการนี้เปนองคการที่นาทํางาน  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.97 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสรุปผลไดวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสอง
หอง อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาความผูกพันตอองคการของบุคลากร ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถแจกแจงขอมูลไดดังนี้  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ซึ่งมี
คาเฉลี่ย  0.52  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบงัคับบัญชา ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.88  ดานความคาดหวังตอองคการ  ซึ่งมี
คาเฉลี่ย  3.76  ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขององคการ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  3.92  และดานความภาคภูมิใจและการ
ยอมรับในองคการ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.00 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา องคการบริหารสวนตําบลสองหองมี
สภาพแวดลอมในการทํางาน  เชน แสงสวาง อากาศ และเสียง การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทํางานมีความสะดวก 
ปลอดภัยและรวดเร็ว สถานที่ทํางานมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยในการทํางานอยางเพียงพอ องคการมีการจัดหอง
ทํางานอยางสวยงามเปนระเบียบนาทํางานเปนอยางยิ่ง มีการจัดสถานที่บริเวณสํานักงานอาคารเปนที่นาทํางาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาองคการบริหารสวนตําบลสองหองมีการจัดสถานที่ทํางานมีทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็วในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน องคการมีการจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก เหมาะสมเปนระเบียบเรียบรอย มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการทํางาน เชน อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง มีความ
เหมาะสม ที่จะสงเสริมใหมีการกระตือรือรนในการทํางาน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานของบุคลากรมีความผูกพันกับองคการ
มากยิ่งขึ้น 

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวาผูบังคับบัญชาใหการ
สนับสนุนและแนะนําในการทํางาน เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางาน ใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน สงผลใหบุคลากนในองคการมีความสุขในการทํางาน เพราะมีเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาที่ดี 
คอยใหคําปรึกษา ชวยกันแกไขเมื่อการปฏิบัติงานมีปญหา ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลสองหองมีสายงาน
การบังคับบัญชา ไมสลับซับซอน มีผูบังคับบัญชาสูงสุดคือนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองลงมาเปนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เปนหัวหนาบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหเกิดความใกลชิดกันระหวางผูบังคับบัญชาและ
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ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาเปนผูเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเสนอแนวทางและวิธีแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ใหประสบผลสําเร็จได ประกอบกับ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหองมีเพียง 30 คน เปนองคการที่มีขนาดเล็ก 
บคุลากรทุกคนรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี ทําใหการประสานงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม  ดานความคาดหวังตอองคการ  พบวา บุคลากรในองคการสวนใหญที่เห็น
ความสําคัญของงาน ที่ไดรับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนงานที่มีความสําคัญตอองคการ ทําใหได
มีโอกาสพัฒนาความรู ทักษะ  เพราะพนักงานไดรับการสนับสนุนในการศึกษาตอและการฝกอบรมตางๆ การใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการทํางานอยางมีอิสระ และการไดรับสนับสนุนการเลื่อนระดับและตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่
สรางความผูกพันใหแกบุคลากรในองคการ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน การเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขาอบรม
สัมมนาและศึกษาอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถจะเปนองคประกอบสําคัญที่จะกระตุน
ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ความรักความผูกพันตอองคการ  

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขององคการ พบวา บุคลากรมีความยินดี
และเต็มใจเขารวมกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ และพรอมที่จะเขารวมกิจกรรมนอกเวลางานดวยเสมอ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนสิ่ง
ที่ทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกัน มีความสามัคคีกันทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวนกันเอง  มีความเห็น
อกเห็นใจกันและบางครั้งไดรับมอบหมายใหเปนแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ ขององคการทําใหบุคลากรมี
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ  

จากการวิจัยในครั้งนี้โดยภาพรวม ดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในองคการ พบวา องคการบริหารสวนตําบล
สองหองเปนองคการที่นาทํางานมากที่สุด ภาคภูมิใจและคิดถูกแลว ที่ไดทํางานในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง และ
บุคลากรในองคการ มีสวนรวมในการแกไขปญหาขององคการ พยายามปกปองรักษาชื่อเสียงและผลประโยชนขององคการ 
มีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการยอมรับนับถือในผลงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันจากเพื่อนรวมงานและ
บุคคลภายนอก มีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานในหนวยงานอยางเต็มความสามารถ ความตองการของ
บุคคลตองการมีเกียรติยศ การไดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับการสนใจ มีสถานภาพมีช่ือเสียงเปนที่กลาวขานและ
เปนที่ ช่ืนชมยินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่ เขากระทํา ซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา
ความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอื่น 

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสองหอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความภาคภูมิใจและการยอมรับในองคการ รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
องคการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เมื่อพิจารณาในดานความแตกตางของความรูสึก
เปนรายดาน ปรากฏวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในความรูสึกดานความคาดหวังตอองคการ รองลงมาคือ การมีสวน
รวมดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมขององคการ 

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ตองการใหปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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ภายนอกอาคาร เชน ถนนเขาที่ทําการ อบต. เพราะยังเปนถนนดินทําใหลําบากในการเดินทางไปทํางานในฤดูฝน และ
ปลูกตนไมเพิ่ม เพื่อสรางความรมรื่น รองลงมาคือ ควรจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรูในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และควรจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และความสามัคคีในหนวยงาน
เพิ่มขึ้นอีก ตามลําดับ 
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การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร 
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

THE WATER RESOURCES MANAGEMENT FOR AGRICULTURE,  
A CASE STUDY OF BANTAD MUNICIPAL DISTRICT, PEN DISTRICT, UDONTHANI PROVINCE 

 
 พิพัฒน รอดชมภู  ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ 

---------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ และ แนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 

วิธีการวิจัย โดยการคัดเลือกกลุมเปาหมายหลักแบบเฉพาะเจาะจง ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)  4 กลุม ใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมที่ 1 ผูบริหาร 2 คน กลุมที่ 2 ผูนําชุมชน 2 คน กลุมที่ 3 เจาหนาที่ของรัฐ 2 คน กลุมที่ 4 เกษตรกร 
4 คน รวมเปน 10 คน การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการเชิงพรรณนาและวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบวาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร เปนการบริหารจัดการแบบ มีการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารจัดการ มีทั้งบุคลากรของเทศบาลและเกษตรกรเปนคณะกรรมการ และมีการประชุมกันเพื่อวาง
แผนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ ใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ คือ ขาดความรวมมือ
จากภาครัฐหนวยอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ งบประมาณไมเพียงพอ และปญหาสภาพทางภูมิศาสตร สวนปจจัยสําเร็จในการ
บริหารจัดการนั้น มีการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการรวมกัน มีกฎและระเบียบที่ทุก
คนยอมรับ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

         ขอเสนอแนะการวิจัย ควรมุงการมีสวนรวมทุกภาคสวน เริ่มตั้งแตการวางแผน  การดําเนินงาน  และการ
ประเมินผล เพื่อรวมวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข  โดยมีแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการเปนแนวทางปฏิบัติให
เกิดผลสําเร็จสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการและแนวทางในการพัฒนาและตองใหความสําคัญกับปจจัยอื่นๆเชน  ดาน
งบประมาณหรือบุคลากรที่มีความรูเฉพาะมาใหความรูแกเกษตรกร 

 
คําสําคัญ กลยุทธ, ความเปนเลิศ, ประสิทธิภาพ 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this independent study were to study the water resources management for agriculture, to study 

the development approach of the water resources management for agriculture, and to study the problems and obstacle of 
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the water resources management for agriculture, a case study of Bantad municipal district, Pen district, Udonthani 
province. 

 The research method was to choose the targets by choosing the key informant with 4 groups of specify model 
namely, the first group were two local administrators, the second group were two leader communities, the third group 
were two officers, and finally group were four agriculturists who used use water resources totaled ten persons. Collecting 
the data is the questionnaires.        

 The results of this study showed that the water resources management for agriculture was managed by Bantad 
municipal district, there had the management board selection of the project management both the personnel of municipal 
district and agriculturists who use water resources, and there had meeting for planning and changing the strategy of the 
project procedure to be suitable in the present and found the procedure approach with the operation efficiency. The 
problems and obstacle of the water resources management for agriculture were the government sector and other related 
institutes did not giving cooperation seriously, the budgets management was not sufficient to expand the project size 
completely, and the problem of surrounding geography was not bestead. The success factors of the water resources 
management for agriculture had cooperation between Bantad municipal district and agriculturists by prescribing the 
management approach with the rules that everyone could accepted to do without negotiation seriously. 

 The suggestion of this research were the management focused on the participation of agriculturists including of 
planning, operating, evaluation, and using the skill during operated the project for analyzing problems to get the approach 
of preventing and solving problems could brought the academician theories to adapt for operating project continuously 
that made the water resources management had a little problems in project management.   
 
KEYWORDS: STRATEGY, EXCELLENCE, EFFICIENCY 

 
บทนํา 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  เนื่องจากเปนปจจัยแหงความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย  เมื่อ

คํานึงถึงความตองการที่เพิ่มขึ้นของภาคการใชน้ําในดานตางๆ  อันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชาการและการเติบโต
ดานเศรษฐกิจและสังคม  ในขณะที่ปริมาณทรัพยากรน้ํายังคงมีอยูอยางจํากัดและมีแนวโนมวาจะลดลงเรื่อยๆ  ซึ่งปริมาณน้ํา
ที่มีอยูดังกลาวบางสวนไมสามารถนํามาใชประโยชนได  เพราะคุณภาพไมเหมาะสมและปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมเปน
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง  ทําใหการพัฒนาแหลงน้ําไมสอดคลองกับปริมาณความตองการ  จึงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา
ในชวงฤดูแลง  ปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาน้ําเนาเสีย  ซึ่งปญหาเหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป  การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง  ทั้งที่สามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได  เชน  ปริมาณ
ศักยภาพทรัพยากรน้ํา  ปริมาณความตองการใชน้ําในดานตางๆเพื่อสนองตอบการเพิ่มขึ้นของประชากร  การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนขอจํากัดในดานคุณภาพน้ํา  และผลกระทบอันเกี่ยวเนื่องจากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ลวน
แลวแตผูที่มีสวนเกี่ยวของจะตองนํามาพิจารณาและคํานึงถึงความเหมาะสมพอดีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  อีกทั้งใน
สภาวการณปจจุบันและตองมองตอไปถึงอนาคตอีกดวย (คณะวิจัยพัฒนาแหลงน้ํา, 2551)  
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 จังหวัดอุดรธานี  เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกขาว  
ดังนั้น  น้ําจึงเปนปจจัยและสิ่งสําคัญยิ่งที่มีอิทธิพลตอการประกอบอาชีพเนื่องจากปจจุบันเกษตรกรมีการเพาะปลูกขยายตัว
มากขึ้นจากในอดีต  ซึ่งเดิมจะเพาะปลูกหนึ่งครั้งตอปแตในชวงระยะเวลา 5–6  ปที่ผานมา  เกษตรกรมีการเพาะปลูกใหญๆป
หนึ่ง 2 ครั้ง  ชวงแรกระหวางเดือนธันวาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาของการทํานาปรัง  และชวงที่  2  
ระหวางเดือนมิถุนายน  ถึงเดือน พฤศจิกายน  ซึ่งถือเปนชวงหนาฝนเปนฤดูการเพาะปลูกตามปกติ  (สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี, 2553)   

 เทศบาลตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี   ประสบปญหาการบริหารจัดการน้ําเพื่อใชในการเกษตร
เหมือนอยางเชนที่กลาวมาแลวขางตน  ซึ่งในเขตเทศบาลตําบลบานธาตุประชาชนรอยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รอยละ 70  ทํานาไดปละครั้งเนื่องจากอาศัยน้ําตามฤดูกาลและรอยละ  30 สามารถทํานาไดปละสองครั้งเพราะมีที่นาอยูใกล
กับแหลงน้ําธรรมชาติและใกลเขตคลองสงน้ํา ซึ่งเทศบาลตําบลบานธาตุมีแหลงน้ําธรรมชาติหลักๆที่สามารถใชไดตลอดทั้ง
ปสองแหง  คือ หนองศรีเจริญมีเนื้อที่ในการเก็บกักน้ําประมาณ  3,276  ไร และลําน้ําสวยซึ่งเปนรอยตอระหวางจังหวัดอุดร
กับจังหวัดหนองคาย  ซึ่งแหลงน้ําธรรมชาติสองแหงนี้เปนสายเลือดของเทศบาลตําบลบานธาตุแตการบริหารจัดการน้ําให
เกิดประโยชนสูงสุดและทั่วถึง เพียงพอกับความตองการของประชาชนยังไมเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรเปนประเด็นที่กลาวถึงกันมากในชางหลายปที่ผานมา  และเปนประเด็นที่ผูบริหารและผูที่มี
สวนเกี่ยวของแทบทุกระดับใหความสําคัญ  โดยเฉพาะผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของในเทศบาลตําบลบานธาตุ  อําเภอ
เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี   สืบเนื่องมาจากประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มี
อาชีพทําการเกษตรเปนหลักและตองการใชน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจึงมักประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อใชในการเกษตรเหมือนอยางเชนที่กลาวมาแลวขางตน  และบางครั้งเกิดภาวะน้ําทวม  น้ําแลงในปเดียวกันทําใหพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย  ประชาชนขาดรายได  ทําใหเกิดผลกระทบกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานธาตุ  ซึ่งการ
บริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานียังไมมีการศึกษากันอยางจริงจัง
และการสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เทาที่ควร  ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของเทศบาลตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  ศึกษากรณี  เทศบาล
ตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบ  (Model)  การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ
เพื่อการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  ศึกษากรณี  เทศบาลตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธานี 
 2.  เพื่อศึกษาปญหา  อุปสรรคการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  ศึกษากรณี  เทศบาลตําบลบาน

ธาตุ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
 3.  เพื่อศึกษาปจจัยสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาการจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรของเทศบาลตําบล

บานธาตุ 
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วิธีวิจัย 
พื้นที่ดําเนินการ 

1.1  การศึกษาขอมูลเบื้องตน  (Primary  Research)  เปนการศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ  ตํารา  
รายงาน  แนวคิด  และบทความทางวิชาการจากวารสารตางๆ  ที่เปนหลักแนวคิด  ทฤษฎี  ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
แหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  เชน  แนวคิดการบริหารจัดการ  แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด 

1.2  การศึกษาภาคสนาม  (Field  Research)  ผูวิจัยไดศึกษาถึงสภาพปญหาในการดําเนินงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติของเทศบาลตําบลบานธาตุ  และสภาพการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  รวมทั้งศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  ของเทศบาลตําบลบานธาตุ  ดังนั้นผูวิจัยจึงให
ความสําคัญกับกลุม  หรือบุคคลที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติของเทศบาลตําบล
บานธาตุ เปนผูใหขอมูลหลัก  (Key  Informants)   

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมที่  1  ผูบริหาร  หมายถึง  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานธาตุ  ปลัดเทศบาลตําบลบานธาตุ  เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบ  ทั้งนี้  เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีสวนสําคัญในการจัดการดานตางๆ  ของเทศบาลตําบลบานธาตุ  เชน  งบประมาณ  
บุคลากร  เปนตน  จํานวน  2  คน   

 กลุมที่  2  ผูนําชุมชน  หมายถึง  ประธานกลุม  กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกสภาเทศบาล    ทั้งนี้  เนื่องจาก
บุคคลเหลานี้เปนตัวแทนที่ผานการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชนเพื่อการดูแลผลประโยชนของประชาชนที่สมควรไดรับ
จากหนอยงานของรัฐจากการทําหนาที่บริหารจัดการแทนประชาชน  จํานวน  2 คน   

 กลุมที่  3  เจาหนาที่ของรัฐ  หมายถึง  เจาหนาที่ของทางราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบและดูแลไดแก  เจาหนาที่
ชลประทาน  เจาหนาที่เกษตร โดยทําหนาที่วิเคราะหปญหา  สรุปประเด็นปญหาและถอดเปนบทเรียนเพื่อใหเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติกับเทศบาลตําบลบานธาตุ จํานวน  2  คน   

 กลุมที่  4  ตัวแทนเกษตรกรประจําหมูบาน  หมายถึง  ตัวแทนของกลุมเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลบานธาตุ 
10 หมูบานที่ต้ังอยูรอบหนองศรีเจริญ จํานวน 4  คน  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลดานเครือขาย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 

1.  ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสังเกต  ต้ังประเด็นคําถาม  จดบันทึก  และวิเคราะหขอมูลทั้งหมดในทุกขั้นตอนของ
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติของเทศบาลตําบลบานธาตุ  โดยเขาไปพูดคุยและสอบถามขอมูลกับ
ผูใหขอมูลหลัก  (Key  Informants)  ไดยึดหลักความเปนกลาง  ไมไดเอาทัศนคติของผูวิจัย  และกฎเกณฑทางทฤษฎีตางๆ 
เขาไปชี้นําหรือวางเปนบรรทัดฐานเพื่อกําหนดแนวทางในการตัดสินใจของผูใหขอมูล  หากแตใชกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูวิจัยและผูใหขอมูล  แลวนํามาพิจารณาและวิเคราะห  เพื่อทําความเขาใจสภาพอากาศ  ที่อาศัย
มุมมองจากบุคคลภาพนอกกลุม  และภายในกลุม  เปนหลัก 

2. วิธีการสรางเครื่องมือในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือดังนี้ 
 2.1  ศึกษาเอกสารแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อ

การเกษตร  เพื่อกําหนดรอบในการสัมภาษณใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย 
 2.2  จัดทําแนวคําถามสําหรับสนทนาฉบับรางนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
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 2.3  นําแนวคําถามสําหรับสนทนามาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  และใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกตองดานโครงสรางและเนื้อหา  ผูเช่ียวชาญประกอบดวย   

 2.3.1  เจาหนาที่ชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
 2.3.2  เจาหนาที่เกษตรอําเภอ 

 3.  แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง  (Semi – Structure  Inteview)  ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามในการ
สัมภาษณผูใหขอมูลอยางกวางๆ  และสามารถใชแนวทางในการพูดคุยเพื่อใหไดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  (In – depth 
Inteview)   

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชวิธีการเชิงพรรณนา  และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  

Analysis)  เปนวิธีการที่สําคัญ  โดย 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตแบบมีสวนรวมและสนทนากลุม

จากตัวอยาง 
2. ทําการจัดระเบียบขอมูลจากการทอดเทปบันทึกเสียงคําตอคํา  พิมพทุกคําและทําการจัดหมวดหมู  โดยใช

ความถี่ในการอธิบายเชิงพรรณนา 
3. การแสดงขอมูล  หลังจากจัดขอมูลใหเปนระเบียบเรียบรอยแลว  แสดงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยใช

รหัสของผูใหขอมูล  โดยแสดงในรูปขอมูลเชิงพรรณนาที่เปนขอมูลในกลุมเดียวกัน 
4. การหาขอสรุปและตรวจสอบความหมายจากขอมูลที่ไดแสดงไว  ซึ่งผูวิจัยตองนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห

โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา/สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  ศึกษากรณี  เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

จากผูใหขอมูลหลักที่มีสวนเกี่ยวของกับ  โครงการการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร ดังนี้  แหลงน้ํา
ธรรมชาติหนองศรีเจริญนี้ต้ังอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลบานธาตุ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อในครั้งอดีตที่ผานมาที่ยัง
ไมมีการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อใชประโยชนในการเกษตรเทาที่ควรสวนใหญเปนการใชน้ําจากแหลงน้ํานี้เฉพาะการ
ประปาเทาน้ําและบางสวนก็มีการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบไมมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสวนของทองถิ่นยัง
ไมไดเขามาดูแลในสวนนี้เทาที่ควร ในเขตเทศบาลตําบลบานธาตุบางปแหงแลงมากบางปเกิดภาวะน้ําทวมทําใหพืชผล
ทางการเกษตรเสียหายชาวบานในเทศบาลตําบลบานธาตุจึงไดรองเรียนใหทางผูบริหารทําการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง
ทุกๆป ในป  พ.ศ. 2547  สมัยพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชิณวัตร  เปนนายกรัฐมนตรีมาที่จังหวัดอุดรธานีและมาที่ตําบลบาน
ธาตุและมาดูสภาพพื้นที่ของตําบลบานธาตุพบวาในตําบลบานธาตุมีแหลงน้ําขนาดใหญจึง มีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจละ
สงเสริมอาชีพกับคนรากหญาโดยนํางบประมาณมาทําการขุดลอกหนองศรีเจริญเพื่อเปนแหลงเก็บกักน้ําเพื่อใหในการ
อุปโภคบริโภคและใชในการเกษตรโดยนําเงินงบประมาณ 64 ลานบาทใหทหารพัฒนาเปนผูดําเนินการโครงการดังกลาว  
จากงบประมาณดังกลาวทําใหชาวเทศบาลตําบลบานธาตุไดมีการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติแหงนี้ผันน้ําเพื่อ
การเกษตร  แตอยูในการควบคุมและบริหารจัดการของเทศบาลตําบลบานธาตุในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติหนอง
ศรีเจริญเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนของการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติในเทศบาลตําบลบาน
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ธาตุ  โดยตองอาศัยใชการบริหารจัดการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและงบประมาณจากทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่มี
สวนรับผิดชอบโดยตรงเพื่อบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติแหลงนี้ในทําการเกษตรดังกลาว  แตในบางปการทํานาของ
เทศบาลตําบลบานธาตุก็ตองอาศัยน้ําฝนตามฤดูกาลบาง  เนื่องจากน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติตองใชในเรื่องของการประปา
และอื่นๆทําใหปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติอาจมีไมเพียงพอจึงทําใหตองอาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร 

 การบริหารจัดการเริ่มตน  โครงการการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติของเทศบาลตําบลบานธาตุและเทศบาลตําบลบานธาตุไดแตงตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
แหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรรวมกันโดยมีโครงสรางคณะกรรมการบริหารอยาชัดเจนและไดคัดเลือกคณะกรรมการมร
การบริหารจัดการโครงการขึ้นทั้งหมด 15 คน เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและดูแลโครงการการบริหารจัดการแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพื่อการเกษตร และกํากับดูแลการดําเนินงานตางๆรวมทั้งการจัดเก็บภาษีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อนําสงเทศบาลตําบล
บานธาตุ    โดยคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานโครงการจะมีวาระ 4 ปการบริหารจัดการและจัดสรรน้ําให
เกษตรกรเพื่อทํานาปรังในแตละป  คณะกรรมการบริหารงานโครงการมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรรน้ําลวงหนา  
เพื่อไมใหเกิดการขัดแยงและเขาใจผิดกันขึ้น  และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันโดยคณะกรรมการกลุม
เกษตรกรกลุมผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเสนอปญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมแตละครั้ง  ทําใหลดปญหาความขัดแยงลง  
เกิดการวางแผนในดานตางๆ  เกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณที่พบ  การเก็บภาษีคาน้ําใหเปนหนาที่ของหัวหนา
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติของแตละหมูบาน แตในการเก็บภาษีนั้น  คณะกรรมการโครงการไดมีมติให
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเทศบาลตําบลบานธาตุตามมติในที่ประชุมใหเรียกเก็บเงินภาษีไรละ 300 บาท 
ใหหัวหนากลุมเกษตรกรในแตละหมูบานนําสงเงินเทศบาลตําบลบานธาตุ ใหจายเปนคาตอบแทนหัวหนากลุมเกษตรกรใน
แตละหมูบานเนื่องจากหัวหนากลุมเกษตรกรในหมูบานตองรับผิดชอบในหนาที่  เชน    ตองเปนผูรับผิดชอบในการเก็บเงิน
ภาษีหลังการเก็บเกี่ยวนําสงเงินดังกลาว    เมื่อมีคาตอบแทนเกิดขึ้นหัวหนากลุมเกษตรกรในหมูบานจึงมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น  และเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน  แตหากเกษตรกรในหมูบานที่รับผิดชอบของหัวหนากลุมหมูบานใดไมจายภาษี
หัวหนากลุมเกษตรกรนั้นๆ  จะตองเปนผูรับผิดชอบในการจายภาษีแทนเกษตรกรในหมูบานของตนเองรับผิดชอบโดยไมมี
ขอแมใดๆทั้งสิ้น  และมีมติในที่ประชุมใหหัวหนากลุมเกษตรระงับการใชน้ําจากแหลงน้ําในการทําการเกษตรกับเกษตรกร
ที่ไมชําระภาษี สวนปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการพบวา 

 1.ขาดความรวมมืออยางจริงจังจากหนวยงานของรัฐอื่นๆ ในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  ใน
การมีสวนรวมในการประชุม  วางแผนและปฏิบัติการ  รวมท้ังไมมีสวนรวมในการสนับสนุน  และแกปญหารวมกัน  ขาด
การประสานงานกันระหวางกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

 2.  ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  เทศบาลตําบลบานธาตุเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางมีภารกิจในการบริการสาธารณะจํานวนมาก  ทําใหตองจัดสรรงบประมาณออกไปหลาย
สวน  จึงไมเพียงพอในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

 3. ปญหาที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของเทศบาลตําบลบานธาตุโดยทั่วไปสภาพพื้นที่ของ
ตําบลบานธาตุเปนพื้นที่ลุมลําน้ําสวย  และมีลําหวยที่เช่ือมติดกับลําน้ําสวย  เมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะเออลนตลิ่ง  เขาทวม
พ้ืนที่เกษตร  ไดรับความเสียหาย  ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดขาดรายไดและเงินหมุนเวียน  และคาปุยที่ไดลงทุนไปกอน
หนานี้แลว ปจจัยสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  ของเทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึก  สังเกตแบบมีสวนรวมและการสนทนากลุมกับ
ผูใชขอมูลหลัก  (Key  Information)  ทั้ง  4  กลุม  ไดพบปจจัยที่ทําใหโครงการการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ
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ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง และไดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ ของเทศบาล
ตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตรงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติของเทศบาลตําบลบานธาตุ นั้น  1)  เกิดจากการให
ความรวมมือของสมาชิกในกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหความรวมมือกับทางเทศบาลและใหความ
ไววางใจกับคณะกรรมการ ในการทําหนาที่ของตนที่ไดรับความไววางใจจากกลุมเกษตรกร และปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติตามแนวทางปฏิบัติของวัฒนธรรมชุมชน  ตอบสนองตอความตองการ
ของสมาชิกในกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเกิดความพึงพอใจแกกรรมการผูดําเนินงานโครงการในทุกคน  
และการบริหารชวงเริ่มตน เกิดการลองผิดลองถูกและเกิดประสบการณในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติน้ํา  และ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติของผูบริหารเทศบาลและคณะกรรมการผูดําเนินการโครงการการบริหารจัดการแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพื่อการเกษตรใหดีที่สุดจนเกิดความเปนเลิศ  Best  Practice  ในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อ
การเกษตรจนโครงการสารมารถดําเนินการไปอยางตอเนื่องได 2)  การเสียสละและความเขมแข็งของผูนํา  ซึ่งไดอุทิศตน
และเสียสละในการทํางานเพื่อชวยเหลือกลุมเกษตรกรในพื้นที่และความรวมมือระหวางเกษตรกรดวยกัน  และผูนํายัง
บริหารจัดการและปฏิบัติงานไปตามอํานาจหนาที่ไดเปนอยางดี  สามารถไกเกลี่ยความขัดแยงที่เกิดขึ้นและหาขอตกลง
ใหแกกลุมเกษตรกรไดเปนอยางดี   

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  ในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อ
การเกษตร  ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น  มีดังนี้ 

  1)  การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เทศบาลตําบลบานธาตุ  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  รวมทั้งสมาชิก
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเอง  จะตองมีการรวมกันประชุม  วางแผนรวมดําเนินการในการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการโครงการมาเปนเวลานาน  จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการโครงการใหดี  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติไดทันเวลา  เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายมากขึ้นและรุนแรง
จนตองใชงบประมาณจํานวนมากในการชดเชยจากการเสียหายในการดําเนินโครงการที่เกิดความเสียหายอยางรุนแรงจน
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถรับภาระไดเพียงลําพัง  โดยเชิญผูเช่ียวชาญจากกรมทรัพยากรน้ําและ
ผูเช่ียวชาญงานสงเสริมการเกษตรมาใหความรู  แกกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ  เพื่อใหกลุมเกษตรกรผูใช
น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเกิดความรูและทักษะในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  และการเพาะปลูกที่เกิดความ
คุมคา  สงเสริมใหกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติลดรายจายในการดําเนินงานตางๆ  เปนการสรางเครือขายอีก
ทาง 

 2)  การาจัดหางบประมาณ  เมื่อมีการดําเนินงานตามโครงการและลําดับโครงการใดก็ตามยอมมีการเกิดปญหาตาม
สภาพการดําเนินงาน  ผูปฎิบัติตามโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการจึงตองมีความรูและทักษะ  ขอมูลรวมถึง
ประสบการณ  และภูมิปญญาในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการตามโครงการ  และที่ขาดไมไดซึ่งเปนปจจัยหลัก
ในแกไขหากเกิดคาใชจายคืองบประมาณในการแกไขปญหา  และของบสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน
อื่น  เชน  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  หรือ  ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณการดําเนินการแกไขภัยพิบัติ  
ซึ่งการขอรับการสนับสนุนจากหลายชองทางจะทําใหเทศบาลตําบลบานธาตุ  มีโอกาสในการรับงบประมาณมากยิ่งขึ้น  
เปนสวนหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาการขาดงบประมาณได 
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 3)  การปรับพฤติกรรมใหเขากับพื้นที่เสี่ยงตอน้ําทวม  เมื่อพ้ืนที่ทําการเกษตรอยูในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําทวม  
เกษตรกรควรเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูก  โดยการเปลี่ยนปลูกพันธุขาวที่อายุสั้นๆ  เพื่อลดการเสี่ยงการขาดทุนที่เกิด
จากน้ําทวมขังทําใหพืชพันธุเสียหาย  ไมสามารถเก็บเกี่ยวได 

 4)  จํากัดเสนทางการไหลของน้ําดวยการสรางพนังกั้นน้ํา  เพื่อมิ ใหน้ําที่เออลนลําน้ําสวย  ลนเขาทวมพืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย  เทศบาลตําบลบานธาตุสามารถของบประมาณมาสนับสนุนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรตําบลบานธาตุได  โดยการขอรับการสนับสนุนการกอสรางพนังกั้นน้ํา  แตในการการกอสรางพนังกั้นน้ําจะตอง
ศึกษาพื้นที่กอสราง  ผลกระทบใหดีเสียกอนการกอสรางโครงการดังกลาว 

 
การอภิปรายผล 
ในการศึกษาเรื่อง  การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร  ศึกษากรณี  เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี สามารถบรรลุจุดมุงหมายของการวิจัย  อภิปรายผล  ไดดังนี้ 
1.การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  เปน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการและภารกิจตามโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ เทศบาลตําบลบานธาตุ
เพื่อกิกรรมของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการ  โดยมีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของผูนําที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบกิจกรรมใหบรรลุเปาประสงคของโครงการ  ซึ่งสอดคลอง
งานวิจัยของ  ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  2542  สรุปวา  ทฤษฎีการบริหารเปนกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  รวมมือกัน
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  และเปนศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
รวมกับผูอื่น   

2. พบประเด็นปญหา  อุปสรรคการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานธาตุ 
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พบวา  1) ขาดความรวมมืออยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของในการ
บริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร 2) ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีอํานาจในการบริหารจัดการซึ่งอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจไหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  ทําใหเทศบาลตําบลบานธาตุมีภารกิจเพิ่มขึ้น  ประกอบกับเทศบาล
ตําบลบานธาตุมีงบประมาณในการบริหารจัดการนอยไมเพียงพอตอความตองการแกไขปญหาในดานตางๆ  ซึ่งเทศบาล
ตําบลบานธาตุไดดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐอื่นๆ เชน  กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ํา  แตไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  ทําให
เกิดปญหาตอเนื่องในการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร 3)  ปญหาที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร  โดย
สภาพทางภูมิศาสตรในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานธาตุ  ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไป
เปนพื้นที่ราบลุมริมลําน้ําสวย  มีลําหวยเสียวและลําน้ําเพ็ญซึ่งเปนลําหวยตามธรรมชาติที่เกิดจากการไหลคดเคี้ยวโคง  ตวัด
มากเปลี่ยนทิศทางน้ําทําใหเกิดลําหวยดังกลาวเขาไปในพื้นที่ตําบลบานธาตุ  การที่พ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบานธาตุเปนที่
ราบลุมลําน้ําสวย  เมื่อครั้งอดีตเกิดความแหงแลงมากไมสามารถทําการเกษตรไดจนไดมีการขุดอกแหลงน้ําธรรมชาติหนอง
ศรีเจริญขึ้นเพื่อชวยชาวนา  แตประสพกับปญหาน้ําไมเพียงพอในการสูบขึ้นมาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทําใหมีการ
สรางฝายน้ําลนลําน้ําสวยขึ้น  เมื่อถึงฤดูฝนน้ําหลากน้ําที่ไหลลงสูลําน้ําสวยมีมากมายหลายเสนทาง  ทําใหน้ําในลําน้ําสวยมี
มากมายและหลายเสนทาง  ทําใหน้ําในลําน้ําสวยและลําหวยที่เช่ือมติดกันเออลนเขาทวมเขตพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาล
ตําบลบานธาตุเปนประจําทุกปเมื่อเกิดฤดูฝน  หรือมีการแปรปรวนทางอากาศที่ทําใหฝนตกซุก  สงผลใหผลผลิตทางการ
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เกษตรเสียหายไมสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปขาย  ขาดรายไดและเงินหมุนเวียน  สงผลกระทบถึงกลุมเกษตรกรเกิดหนี้สิน
จากคาปุยที่คางไวกับรานคาตางๆ 

3.ปจจัยสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร พบวา  สิ่งสําคัญที่ทํา
ใหเกิดความสําเร็จในกระบวนการทํางานใหบรรลุวัตถุเปาหมายของโครงการเกิดจากการรวมมือของคณะกรรมการและ
ผูรับผิดชอบโครงการตลอดจนกลุมเกษตรกรผูเปนสมาชิกโครงการที่รวมมือรวมใจกัน  รวมรับผิดชอบในการทํางาน  มี
หลักการและแนวทางการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น  ทําใหเกิดความสําเร็จ  และบรรลุ
เปาหมาย  ตอบสนองความตองการของสมาชิกในกลุมเกิดความพึงพอใจและเกิดจิตสํานึกมีสวนรวมปฏิบัติ  รวมตัดสินใจ  
ดําเนินการบริหารจัดการ  กอใหเกิดความสําเร็จ  การเสียสละและความเขมแข็งของผูนํา  ซึ่งสอดคลองกับ  ประสิทธิ์  เวียง
สมุทร  (2553)  เรื่อง  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดินดํา  อําเภอจังหาร  จังหวัดรอยเอ็ด  พบวา  การมีสวน
รวมของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา  มีการเรียนรูรวมกัน  นําไปสูการวิเคราะหปญหา  วางแผนและแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จประกอบดวย  1) การเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชน  โดยการ
บริจาคที่ดินกอสรางคลองชลประทาน  2) ภาวะผูนําของแกนนําชุมชนที่กระตุนผลักดันใหเกิดโครงการและกอสรางจน
สําเร็จ  3) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการจากเทศบาลไปยังคณะกรรมการที่ใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  4) 
การสรางอํานาจตัดสินใจใหประชาชนมีสวนรวมในทุกกระบวนการ  5) การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแล
รักษาคลอง  โดยประชาชนสนับสนุนดานแรงงาน  เทศบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  6) มีการติดตอสื่อสารในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการโดยใชหลักกลไกลทางสังคม  7) มีการกําหนดกติกาของกลุมและสรางวัฒนธรรมรวมกัน  8) มี
การติดตอประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  9) มีการวางรูปแบบการจัดการดานการเงินและบัญชีที่เปนปจจุบันและ
โปรงใสสามารถตรวจสอบ  

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) ดานการบริหารจัดการ  ควรมุงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน  การ
ดําเนินงาน  และการประเมินผล  รวมไปถึงตองประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อรวมวิเคราะหปญหาและหาแนว
ทางแกไข  โดยมีแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการที่ไดเสนอไวเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จและความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

2) ดานปจจัยสําเร็จและแนวทางในการพัฒนาการจัดการภาครัฐควรใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกชุมชน  
โดยอาจใชวิธีการสนับสนุนดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  หรือบุคลากรที่มีความรูเฉพาะมาใหความรูแกชุมชน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
1. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบ  การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรโดยหนวยงานภาครัฐอื่น

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในบริเวณใกลเคียง 
2. ควรทําการวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตร แกประชาชนอื่นที่ไมมีสวนได

เสียในการใชน้ํา 
3. หนวยงานภาครัฐ  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
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ความผูกพนัตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโคกมา 
อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

A STUDY OF CPINIONS CONCERN TO ORGANIZATION COMMITMENT OF STAFF  
IN KOGMA MUNICIPALITY, PRAKONECHAI DISTRICT  BURIRAM PROVINCE 

 
อนันท บัตรประโคน¹  รองศาสตราจารยประชัน คะเนวัน²  และ ดร.ผดุงชาติ  ยังดี³ 

¹  นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
²  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

³  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

--------------------------------------------------------- 
  

 บทคัดยอ 
 
  การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานเทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประ

โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ใน 3  ดาน  คือ  ดานความเชื่อในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  ดานความเต็มใจที่
จะทุมเทเพื่อปฏิบัติงานใหแกองคการ  และดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคการ  กลุมตัวอยางไดแก  
ประชากร  คือ  พนักงานเทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน  58  คน  เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3  ลักษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  แบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  5  ระดับ  และแบบปลายเปด  (Open - ended Form)  ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ  0.8405  สถิติ
พ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอ
องคการของพนักงานเทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อ
ปฏิบัติงานใหแกองคการ  รองลงมาคือ ดานตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคการ  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดาน
ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  เมื่อพิจารณาในความแตกตางของความรูสึกเปนรายดาน 
ปรากฏวา กลุมตัวอยางมีความแตกตางกันในความรูสึกเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  รองลงมาคือ 
ความรูสึกเกี่ยวกับตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

 
คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคการ, พนักงานเทศบาล 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate the organizational commitment of staff in Khokma Subdistrict 

municipality, Prachonchai District, Buriram Province in 3 aspects: belief in organizational acceptance and values, 
heartfelt operation to organization, and need of organizational membership obtaining. The samples were 58 staff in 
Khokma Subdistrict municipality, Prachonchai District, Buriram Province. The research instrument used for collecting 
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the data was a 3-part questionnaire, including check list, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at 0.8405.  
The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The findings were as 
follows  1.  The levels of the organizational commitment of staff in Khokma Subdistrict municipality, Prachonchai 
District, Buriram Province both as a whole and at each aspect were at high levels. The heartfelt operation to organization 
was reported as the highest mean score, followed by the need of organizational membership obtaining; whereas, the belief 
in organizational acceptance and values was reported as the lowest mean score. When considering the feeling differences 
in each aspect, it was revealed the samples’ feeling in belief in organizational acceptance and values, followed by the 
need of organizational membership obtaining.      

   
KEYWORDS:  ORGANIZATIONAL COMMITMENT, MUNICIPAL EMPLOYEES 

 
1.  บทนํา 
       การบริหารงานในองคการไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถประสบความสําเร็จและเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารองคการนั้น ขึ้นอยูกับความพรอมและเพียงพอของทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการบริหาร  ซึ่ง
การบริหารในองคการก็ยอมจะมุงหวังใน การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ทรัพยากรมนุษยจึงถือวา
เปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดความสําเร็จขององคการ   เนื่องจากบุคคลในองคการจะเปนดัชนีช้ีวัดการบรรลุผลสําเร็จ
ขององคการ การปฏิบัติงานใด ๆ จะประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ขึ้นอยูกับการทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพใหนานที่สุด จนกระทั่งบุคลากรเหลานั้นเกษียณอายุออกจากงานไป  การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะสําเร็จ
หรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย นอกเหนือจากสมรรถนะของพนักงานแลวยังตองคํานึงถึงความรูสึกของพนักงาน   
ผูบริหารจะตองรักษาบุคลากรขององคการนั้นๆ ใหมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบใหนานที่สุด 
การสรางทัศนคติที่ถูกตอง การใหความรัก  การสรางความผูกพัน การปฏิบัติดวยความยุติธรรม การจัดการผลตอบแทน   
ความผูกพันของพนักงานตอองคการเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางทุมเททั้งกําลังกายและ
กําลังใจใหงานบรรลุวัตถุประสงค ความผูกพันตอองคการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  (อนิวัช  แกวจํานงค.  2552 : 13)   

  ดวยเหตุนี้ ความรูสึกผูกพันกับองคกรจึงมีความสําคัญยิ่ง  สามารถใชเปนเครื่องหมายใน การทํานายอัตราการ
ลาออกไดดีกวาความพึงพอใจในการทํางาน   เพราะเชื่อวาผูที่มีความผูกพันกับองคการสูงจะปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ
ไดดีกวาผูที่มีความรูสึกผูกพันกับองคการตํ่า   อีกทั้งยังสามารถบงช้ีถึงประสิทธิภาพขององคการได  เทศบาลจัดวาเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งเปนองคการของรัฐ  โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะใหแก
ประชาชน โดยมุงเนนการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สงใหเกิดผลสําเร็จตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  และที่สําคัญเทศบาลจะตองสามารถจัดการบริการที่อํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจการปกครองไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตที่ผานมาประสบปญหาพนักงาน ในองคการขาดขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติงาน  และความ
เช่ือมั่นตอองคการ   จึงมีผลทําใหองคการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว   ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาพนักงานมี
ความผูกพันตอองคการนอย  เมื่อมีโอกาสที่จะยายก็จะขอโอนยายไปที่องคการอื่น เพื่อความเจริญกาวหนา   ในหนาที่ ซึ่งทํา
ใหเทศบาลตองประกาศรับโอน  (ยาย)  หรือรับสมัครพนักงานใหม  ทําใหงานขาดความคลองตัวและตอเนื่อง การ
ดําเนินงานติดขัดไมบรรลุวัตถุประสงค  ดังนั้น  พนักงานเทศบาล ในฐานะผูปฏิบัติงานนับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําให
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การดําเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แตการที่จะทําใหคนเกิดศรัทธาในงานและรักองคการก็มี
ความสําคัญไมนอย จึงถือไดวาความผูกพันในองคการเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยยึดเหนี่ยวจิตใจใหบุคลากรรวมกัน
ทํางาน ปฏิบัติงานอยางเต็มใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาองคการใหมีความเจริญกาวหนา 

  ผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานเทศบาลสามัญ  จึงมีความสนใจในการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน
เทศบาลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อหาแนวทางเสริมสรางความผูกพันตอองคการใหกับพนักงาน และ
ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององคการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตลอดจนทําใหองคการมีความเจริญกาวหนาและมีการพัฒนาตอไปในอนาคต 

 
 2.  ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร  ไดแก  ขาราชการ  พนักงานเทศบาลตําบลโคกมา  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน  58  คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  

(Checklist)   มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale) มี 5 ระดับ และเปนแบบสอบถามปลายเปด  (Open 
- ended Form)  โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด และแนวคิดอื่นๆ ประมวลเขาดวยกัน และไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาในการทําการคนควาอิสระเพื่อประกอบเปนโครงสรางในการทําการคนควาอิสระ  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  
ศึกษาเอกสาร  ทฤษฏี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงศึกษาความผูกพันตอองคการ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการจัดทําแบบสอบถามของการวิจัย   ศึกษาเทคนิค  และวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม  โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบสรางมาตรวัดทัศนคติตามเทคนิคการวัดของลิเกิรต (Likert  
Scale)  โดยใชหลักการวัดคารวมและประเมินลักษณะจากคาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighting  Mean  Score)  
ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย  นําเสนอรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาควบคุมการ
คนควาอิสระตรวจสอบ  ความถูกตองดานเนื้อหา  โครงสราง  ภาษา  และความสอดคลอง  หลังจากนั้นนํามาปรับปรุง  
แกไข  ตามคําแนะนํา   นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ  ทําการตรวจสอบ  เพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุม  ตรงสภาพ  และ
ปญหาเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face  Validity)  ผูเช่ียวชาญที่ทําการตรวจสอบ  นําแบบสอบถามที่ไดรับ
คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญทั้ง  3  ทาน  มาปรับปรุงแกไขคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระทําการตรวจสอบ  และนํามา
ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น  นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช  (Try out)  กับพนักงานเทศบาล
ตําบลพลับพลาชัย  อําเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  นํา
แบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  
(Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability)  เทากับ  0.8405  ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 

 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติที่สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอย
ละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  ตําแหนง  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

พบวากลุมตัวอยางผูที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  58  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอย  62.06  มี
ชวงอายุ  31-40  ป  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ 41.38  สถานภาพสมรส  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  50.00  จบ
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การศึกษาปริญญาตรี  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  55.170  ตําแหนงพนักงานจาง  จํานวน  36 คน  คิดเปนรอยละ  62.07  
และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  1-5  ป  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  56.90 

 จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  พบวา  อยู
ในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะนโยบายขององคการนี้มีการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาและสามารถทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จ  คานิยมการทํางานมีความสอดคลองกับคานิยมขององคการ  มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ  
มีความกาวหนาในการทํางาน  เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และการ
บริหารงานขององคการใหความสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการและความเปนอยูของพนักงาน  และสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  บุญชวย คลาเอม  (2551 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด เซอรวิส  จํากัด  พบวา  ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย
และคานิยมขององคกร  อยูในระดับมาก  

 จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อปฏิบัติงานใหแกองคการ  พบวา  อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะเปนงานที่ทําอยูในองคการสําคัญอยางหนึ่งในชีวิตจึงอุทิศแรงกาย  แรงใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงาน
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางสุดกําลัง   และเต็มที่เพื่อใหเสร็จตามเวลา  และทุมเทในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
อยางตอเนื่องตลอดเวลา  เต็มใจที่จะปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่ไดรับมอบหมายโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใดๆตอบแทน  
ไดพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางานขององคการใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ  มีสวนทําใหงานทุกอยางขององคการสําเร็จตาม  
วัตถุประสงคทุกประการ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ขนิษฐา  วัฒนโอฬารนนท  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความ
ผูกพันตอองคการในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง  องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  พบวา  ดานความเต็มใจ
ที่จะทุมเทเพื่อปฏิบัติงานใหแกองคการ  อยูในระดับมาก  

 จากการวิจัยในครั้งโดยภาพรวม  ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคการ  พบวา  อยูในระดับมาก  
ทั้งนี้เปนเพราะองคการนี้มีอิสระในการปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาใหความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนอยางดี  มีการ
สนับสนุนการเลื่อนระดับตําแหนงที่สูงกวาเดิม  จึงมีความยินดีและภูมิใจที่จะบอกวาทํางานที่องคการน้ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต และจะรวมสรางองคการน้ีใหมีความมั่นคงและจะทํางานกับองคการนี้เทาที่องคการนี้จะยังคงอยู   มีความยินดีที่จะ
เลือกทํางานกับองคการนี้มากกวาหนวยงานอื่นที่สามารถเลือกได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมจิตต ต๊ันสกุล  (2548 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษา  ความผูกพันตอองคการของพนักงานขายเวชภัณฑ  พบวา  ดานความตองการดํารงความเปนสมาชิกใน
องคการของตน  อยูในระดับมาก   
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยาย

แยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  ใน  3  ดาน  คือ ดานการรณรงคการหาเสียงเลือกตั้ง  ดานการใชสิทธิ
เลือกตั้งและดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง  กลุมตัวอยางไดจากการสุมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามตารางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie & Morgan)  ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 364 คน แลวทําการสุมให
กระจายไปยังหมูบานตาง ๆ  ตามสัดสวน  โดยวิธีสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3  ลักษณะ คือ  แบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  แบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  6  ระดับ  และแบบปลายเปด (Open-ended  Form) ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability)  เทากับ .8845 สถิติ
พ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

  1. การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง  อยูใน
ระดับนอย  นอกนั้น อยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา  คือ  ดานการใชสิทธิเลือกต้ัง  
ดานการรณรงคการหาเสียงเลือกตั้ง  และ ดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง  ตามลําดับ 
              2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองทองถิ่นอยางจริงจัง   รองลงมา คือ ตองการนักการเมืองที่ดีมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนและผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่เปนผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นไมควรมีการหาเสียงในระหวางที่ดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การเมืองทองถิ่น, ประชาชน, เขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate participation in local politics of people in Yaiyamwattana 

Subdistrict Municipality Chalermphrakiat District, Buriram Province in 3 aspects: election campaign, election right, and 
election checking. The sample were  364  people, selected by using the table of  Krejcie & Morgan, and simple random 
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sampling, respectively. The research instrument used for collecting the data was a three - part questionnaire, including 
checklist, six - rating scale, and open-ended form with its reliability at 0.8845.  The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, mean, and standard deviation.  The findings were as follows: 

1.  Participation in local politics of the people in Yaiyamwattana Subdistrict Municipality, Chalermphrakiat 
District, Buriram Province as a whole was at moderate  level. When considering at each aspect, it was found that the 
election checking was at low level;  whereas, the rest aspects were at moderate  level. The rankings from the highest to 
the lowest mean score were the election right, election campaign, and election checking , respectively.  

2. The additional opinions and suggestions with the highest percentages were that people shoud encourage to  
participate in local politics seriously, followed by  good politicians are needed willing to work to the public rather than 
personal gain, and candidates for election as members of local assemblies and local administrators should not have to 
campaign in the political appointees, respectively.     

 
KEYWORDS: PARTICIPATION , LOCOCAL  POLITICS , PEOPLE ,  YAIYAMWATTANA SUBDISTRICT 

MUNICIPALITY 
 

1. บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ในอดีต ประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขทรงมีพระราช

อํานาจโดยสมบูรณแตเพียงพระองคเดียว ทรงใชอํานาจทั้งในดานนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ ตอมาการ
ปกครองของไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสูระบอบประชาธิปไตยเมื่อปพุทธศักราช 
2475 ไดมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปน  3 สวน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พุทธศักราช 2534, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534)  กลาวคือ  การบริหารราชการ
สวนกลาง  การบริหารราชการสวนภูมิภาคและการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 การบริหารราชการสวนกลาง เปนการปกครองแบบรวมอํานาจ โดยรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ทําหนาที่
บริหารประเทศ เพื่อกําหนดนโยบายและใชอํานาจในการบริหารประเทศใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวมี กระทรวง 
ทบวง กรม เปนหนวยงานกลไกนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติ  การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการแบงอํานาจการ
ปกครองจากสวนกลางใหแกผูแทนราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งประจําอยูในสวนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอ  เปนผูรับ
นโยบายจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรมมา ปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน การบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เปนการกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองอันเปนพื้นฐาน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจังหวัดและ
อําเภอเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหอยูภายใตระเบียบกฎหมาย 

 ประชาชนสวนใหญไมมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยตรงเนื่องจากความเฉื่อยชาและ
ความสนใจในเรื่องการเมืองอยูในระดับต่ํา ไมไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไมเขารวมกิจกรรมทางการเมือง การเมืองการ
ปกครองของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายครั้ง มีการแยงชิงอํานาจทางการเมืองของผูบริหารประเทศ เพื่อ
รักษาผลประโยชนกลุมของตนเองและพวกพอง จึงทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทําไดยากและทําได
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เพียงระยะเวลาอันสั้น การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเสมือนถูกจํากัดสิทธิ การพัฒนาทางดานการเมืองขาดความ
ตอเนื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงไมเปนประชาธิปไตย อีกทั้งวัฒนธรรมทางการเมืองคนบางสวนใน
ทองถิ่น มีวัฒนธรรมแบบไพรฟา คนในทองถิ่นมีความรูความเขาใจบทบาทและหนาที่ของผูบริหารและผูนําทองถิ่นแตขาด
ความสนใจที่จะเขารวมทางการเมือง (ชัยพร  เจียมตน.  2548 : 1-3) 

 เมื่อพิจารณาในสวนของเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนาแลวเห็นไดวาประชาชนยังขาดความรูความเขาใจและ
ขาดความสนใจที่จะเขารวมปกครองทองถิ่นของตนเอง ฝายรัฐบาลเองก็ยังคงควบคุมกํากับอยางใกลชิด กฎหมายก็บัญญัติ
หนาที่ของเทศบาลไวอยางจํากัด และมุงไปในทางฝกฝนใหประชาชนเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
เปนสาระสําคัญ มากกวามุงเนนใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการปกตรองทองถิ่นของตนเอง ตามหลักกระจายอํานาจ
การปกครอง  อยางไรก็ตามภายหลังรัฐบาลไดพยายามแกไขอุปสรรคตางๆ โดยเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายถึง 4 ฉบับ 
ไดแก พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 เทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
รูปแบบเทศบาล มีฐานะเปนนิติบุคคลจัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12  ) พ.ศ. 2546  
เปนกฎหมายแมบท มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไดแกหนาที่ที่เทศบาลตองกระทําและกิจการที่ไมบังคับใหทําแต
สามารถจัดทําไดตามกําลังของตน โดยพิจารณาจากความจําเปนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เทศบาลยังมีอํานาจหนาที่
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตางๆสามารถใชดุลพินิจ
ของตนเองในการวินิจฉัยและกําหนดนโยบายภายใตการควบคุมของรัฐ  หากเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนาจะไดรับการ
พัฒนาใหเจริญและมีความกาวหนาไดนั้นยอมขึ้นอยูกับการเขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรม  

 ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งที่จะนําเสนอปญหา และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง อันจะชวยใหเทศบาลสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
ประชาชนมีเขามาใชสิทธิการเลือกตั้ง  รวมรณรงคการหาเสียงและติดตามและตรวจสอบการเลือกตั้งนอย การศึกษาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน เพื่อนํามาปรับปรุงและสรางพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีใหกับประชาชนรับรูบทบาท
หนาที่ของตนในการสรางระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณตอไป  

        จากหลักการและเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา  จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตตําบลยายแยมวัฒนาจํานวน  3 ดาน   คือ ดานการ
รณรงคการหาเสียงเลือกตั้ง  ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง และดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยมุงหวังวาผลการศึกษาวิจัย จะ
เปนขอมูลสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาทางดานการเมืองการปกครองทองถิ่นใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมือง รวมคิด    รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมแกไขปญหา  เพื่อใหการบริหารงานและดําเนินกิจการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอประชาชนและชุมชนตอไปอยางยั่งยืน 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม

ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan ; อางถึงใน  ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ.  2542 : 149)   ไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 364 คน  แลวทําการสุมใหกระจายไปยังหมูบานตางๆ ตามสัดสวนดวยวิธีสุมอยางงาย (Simple  Random  
Sampling) 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแลวนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับประชาชนที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ไดคาความเชื่อมั่น .8845  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย ถึงนายกเทศมนตรีตําบลยายแยมวัฒนาเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดไปเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเองในระยะเวลาที่กําหนดไดแบบสอบถาม จํานวน 364 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 4. การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  
4.2 ศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  รายดาน 3 ดาน ดวยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน     

4.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาโดยจัดคําตอบเขา
ประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage)  

 
3. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัยพบวา 
1. การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง  
อยูในระดับนอย  นอกนั้น อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลาํดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา  คือ  ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง  
ดานการรณรงคการหาเสียงเลือกตั้ง  และ ดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง  ตามลําดับ 
   2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองทองถิ่นอยางจริงจัง  คิดเปนรอยละ 24.69 รองลงมา คือ ตองการนักการเมืองที่ดีมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อ
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  คิดเปนรอยละ 20.98 และผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่เปนผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่นไมควรมีการหาเสียงในระหวางที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง  คิดเปน 
รอยละ 18.51  ตามลําดับ 

 
      อภิปรายผล 

จากการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งสามารถอภิปรายผล  ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  ทั้ง 3  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งผลการศึกษาเปนเชนนี้ เนื่องจากปจจุบัน
เกิดความขัดแยงทางการเมืองออกเปนหลายฝายเกิดความแตกแยกทางความคิดแตละกลุมก็ตองการใหกลุมของตนเองเปน
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ใหญมีบทบาททางการเมืองมาก เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ความตองการทางความคิดของตนเอง เกิดกลุม
ผลประโยชนขึ้นอยางมากมายในสถานการณการเมืองทองถิ่นปจจุบัน ประชาชนที่ไมมีความคิดเขาขางฝายใดฝายหนึ่งเกิด
ความรูสึกเบื่อหนายทางการเมือง เพราะมองไมเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนจึงขาดความเอาใจใสในการทําหนาที่ของตนเอง ประชาชนสวนใหญยังขาดความเขาใจในสิทธิ
และหนาที่ของตนเองทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  อีกทั้งขาวการทุจริตคอรัปช่ันที่มีขึ้น
เปนประจําทําใหไมเห็นความสําคัญในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของรังสิวุฒิ  
ชํานาญงาม (2554: บทคัดยอ) ไดทําการไดทําการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด   จังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

  2.    ผลการวิจัยพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
2.1 ผลการวิจัยดานการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เปนเพราะ ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารทางการ
เลือกตั้งมากขึ้น เกิดความตื่นตัวและเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกตั้งทําใหเริ่มเขามามีบทบาททางการเมืองมาก
ขึ้นโดยเริ่มจากการเขามามีสวนรวมในการหาเสียงเลือกตั้ง แตในขณะเดียวกันประชาชนบางสวนยังมองการเมืองเปนเรื่องที่
นาเบื่อเปนเรื่องของผลประโยชน ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช วรรณพงษ  (2555:บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาการมีสวนรวมการเลือกตั้งทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลประคํา  อําเภอปะคํา  
จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมการเลือกตั้งทางการเมืองทองถิ่นของประชาชน ดานการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง  อยูในระดับปานกลาง 

2.2  ผลการวิจัยดานการใชสิทธิเลือกตั้ง พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเลือกตั้ง
ผูแทนของไทยเรานั้นเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งโดยที่จะตองไปใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อเปนการแสดงความคิดเห็นผานการ
ลงคะแนนเสียงตอการเลือกผูแทนที่จะมาทํางานใหประชาชน และเปนการแสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชนตามหลัก
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการมาใชสิทธิเลือกตั้งนั้นทําใหไดรับรูถึงตัวตนของชุมชนและไดคนที่ตนเองตองการเขามา
บริหารในทองถิ่น ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของดําเกิง  ลักษณะโยธิน  (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยดานการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง 

2.3 ผลการวิจัยดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา ดานการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา ขาดความรูความความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง อีกทั้งใน
การเลือกตั้งแตละครั้งนั้น ประชาชนบุคคลที่ตนเองตองการเขามาบริหารงานในทองถิ่น อีกทั้งการเมืองในทองถิ่นตําบลยาย
แยมวัฒนาหากมีฝายใดฝายหนึ่งชนะ ฝายที่แพการเลือกตั้งก็จะใหเกียรติฝายที่ชนะในการเขามาบริหารงานทองถิ่นจนครบ
วาระ จนกระทั่งจะมีการตอสูแขงขันในการเลือกตั้งครั้งตอไปซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของณาตยา ลาน้ําเที่ยง 
(2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
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หนองบัววง  อําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นในการเลือกตั้ง
ของประชาชนดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง อยูในระดับนอย 

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองทองถิ่นอยางจริงจัง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนตองการเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นในทุกๆดาน 
เพื่อดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลและผูสมัครเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตั้งไปแลว วาสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนไดมากนอยเพียงใด ซึ่งเหตุผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา  ฉิมพลี (2554 :บทคัดยอ) 
ที่พบวา ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากกวานี้ เพราะประชาชนอยากเขาไปตรวจสอบการทํางานและ
การเลือกตั้งของเทศบาลตําบลอยากเขาไปรับรูการปฏิบัติงานวามีการดําเนินการถูกตองหรือไมเปนการแสดงใหวา
ประชาชนตองการเขามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น 

 
4.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน
ตอไป 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
      1.1  การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิม

พระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไปใชสิทธิเลือกตั้งกํานันและผูใหญบาน 
ดังนั้นจึงเปนตัวช้ีวัดผลการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนาในการใชสิทธิและ
หนาที่ทางการเมือง อันเปนการใชอํานาจอธิปไตยโดยการมีสวนรวมทางการเมือง  ซึ่งเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรสงเสริมและประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการแสดงซึ่งสิทธิเสรีภาพของตนเองในการออกมาใชสิทธิเลือกตั้งกํานันและผูใหญบานอันเปนการ
แสดงออกซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองสวนทองถิ่นที่ผูไดรับการเลือกตั้งปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู 
สามารถเขาถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง การสงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนออกมาใช
สิทธิแสดงใหประชาชนเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเอง และรับรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองวาการเปนพลเมืองที่ดีนั้น 
จะตองมาใชสิทธิเลือกตั้ง และเพื่อใหเปนไปตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะหลักการกระจายอํานาจยึดถือ
เสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ โดยใหประชาชนมีอิสระตามสมควรในการดําเนินงานปกครอง และจัดทําบริการ
สาธารณะตางๆ ไดเองเปนการปกครองตนเองตามหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อแสดงเจตนารมณของ
ประชาชนชนในการเลือกบุคคลที่ตนตองการใหเขามาบริหารงานในทองถิ่นอันนําไปสูการแกไขปญหาในทองถิ่นของตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนตอไป 

1.2  การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  ดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ ทานเคยรวมคัดคานหรือประทวงเมื่อมีการ
ทุจริตการเลือกตั้ง จะเห็นไดวาในการเลือกตั้งแตละครั้งประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีการคัดคานและประทวงการทุจริตการ
เลือกตั้งนอย  ทั้งนี้เปนเพราะการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนามีการแขงขันทางการเมืองนอย   ประชาชนสวน
ใหญขาดความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ซึ่งเทศบาลตําบลยายแยมวัฒนาและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึง
ควรมีการจัดอบรมใหความรูทางเรื่องการตรวจสอบการเลือกตั้งทางการเมืองได  โดยใหเนนใหประชาชนตระหนักถึง
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ความสําคัญของการเลือกตั้งวาการติดตามการเลือกตั้งมีผลตอประชาชนในทองถิ่นอยางไร สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ทางการเมืองใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญทางการเมือง  เพราะการตรวจสอบทางภาคประชาชนจะชวยใหการทุจริต
คอรัปช่ันลดนอยลง  นักการเมืองมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่อื่นๆ 
2.2  ควรมีการวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขต 

เทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและแกไขปญหาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม   
                 2.3  ควรศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ 

การแกไขและปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการมีสวนรวมทางการเมืองอยางยั่งยืน 
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ความพึงพอใจของผูใชบริการตอ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จังหวัดสกลนคร 

USERS SATISFACTION OF THE PUPARN ROYAL DEVELOPMENT STUDY CENTER 
SAKONNAKHON PROVICE 

ภรภัทร ดาวศรี, ดร.โสภัชย วรวิวัฒน 
--------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนประชาชนที่เขาศึกษาดู
งานศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ในป 2555 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที (t - test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ (LSD) ผลการวิจัยพบวา   (1)  ความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานความรู 
พบวา เนื้อหาที่ไดรับเขาใจงาย ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได ดานการบริการ พบวา ใหบริการ
ดวยความเสมอภาคกับผูเขาศึกษาดูงาน และการติดตอประสานงานกับทางหนวยงานมีความสะดวกรวดเร็ว ดานเจาหนาที่ 
พบวา เจาหนาที่มีความพรอมตอการรับคณะผูเขาศึกษาดูงาน และเจาหนาที่มีความกระตือรือรนกับผูเขาศึกษาดูงาน  ดาน
การอํานวยความสะดวก พบวา ปายบอกทาง/ปายประชาสัมพันธตางๆและมีเกาอี้ที่พักเพียงพอ และอยูในระดับมากที่สุด 1 
ดาน คือ ดานสถานที่ พบวา สถานที่สวยงามเหมาะแกการมาทองเที่ยวเชิงนิเวศน หองฟงบรรยายสามารถรับผูเขาศึกษาดู
งานไดเพียงพอ  (2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล เปนดังนี้  (2.1) จําแนกตามเพศ อายุ และ พบวา ใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  (2.2) จําแนกตามอาชีพ พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรู ดานการบริการ ดานเจาหนาที่ และดานการอํานวยความสะดวก แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานสถานที่ไมแตกตางกัน  (2.3) จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการ ดานการอํานวยความสะดวก และดานสถานที่ไมแตกตางกัน 
มีเพียงดานเจาหนาที่ และดานความรูเทานั้น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2.4) จําแนกตามรายได 
พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริการ ดานเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และดานสถานที่ ไมแตกตางกัน ยกเวนดานความรูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : ประชาชน  
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Abstract 
 

 The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of service receivers’ satisfaction of the Phu Phan 
Development Study Center Due to the Royal Project, Sakon Nakhon province, and 2) to compare service receivers’ 
satisfaction of the Phu Phan Development Study Center Due to the Royal Project, Sakon Nakhon province based on their 
personal background.  A sample was 400 people who entered to make a study trip at the Phu Phan Development Study 
Center Due to the Royal Project, Sakon Nakhon province in 2012.  The instrument used to collect data was a 
questionnaire.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  In case a 
significant difference was found at the .05 level, LSD was used to test for a significantly different pair. The findings were 
as follows: Service receivers’ overall or each aspect satisfaction of the Phu Phan Development Study Center Due to the 
Royal Project, Sakon Nakhon province was at the high level as arranged in order from higher to lower ranks in 4 aspects 
respectively like: those aspects of knowledge, service, officer, and facilitating the visit.  The aspect found at the highest 
level of satisfaction was that of place. The results deriving from comparing service receivers’ satisfaction of the Phu Phan 
Development Study Center Due to the Royal Project, Sakon Nakhon province, as classified by personal background were 
as the following: As classified by sex and age, it was found no difference as a whole or each aspect of service receivers’ 
satisfaction. As classifieds by occupation, their satisfaction was found significantly different as a whole at the .05 level.  
As each aspect of satisfaction was considered, it was found that each of those aspects of knowledge, service, officer, and 
facilitating the visit was found significantly different at the .05 level except for that of place which was found not 
different. As classified by educational attainment, their overall satisfaction was found not different.  Considering it as 
each aspect, it was found that each of those aspects of service, facilitating the visit and place was found not different in 
their satisfaction.  Only each of those aspects of officer and knowledge was found significantly different at the .05 level 
of their satisfaction.  As classified by income, their overall satisfaction was found not different.  As each aspect was 
considered, their satisfaction in each of those aspects of service, officer, facilitating the visit and place was not different 
except for the aspect of knowledge which was found significantly different at the .05 level. 
 
KEYWORDS: PEOPLE 

 
1. บทนํา 
  "...สําหรับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น เปนการดําเนินงานในลักษณะยอสวนภูมิ

ประเทศใหเล็กลง เพื่อที่จะมีการดําเนินงานในทุกๆดาน มาอยูในศูนยศึกษาการพัฒนา และเปนตัวอยางใหแก ผูเช่ียวชาญ 
ขาราชการและประชาชนมาดูงานศึกษาและพัฒนาไปใชปฏิบัติได ซึ่งมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต โดยจะมี
การศึกษาและพัฒนา ต้ังแตเริ่มตนการเพาะกลาการปลูก การใชดินใหเหมาะสมตลอดจนการแปรสภาพผลผลิตทาง
การเกษตรเปนสินคาเกษตรอุตสาหกรรม..." (พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527)  

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริ ใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2527 ณ บานนานกเคา ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จัดตั้ง
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ขึ้นเพื่อเปนศูนยตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาในทุกๆดาน เพื่อยกฐานะความ
เปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น และสามารถนําเปนตัวอยางของการดําเนินการพัฒนา นําไปขยายผลสูพ้ืนที่อื่นๆ เปนเสมือน 
"พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต" (Living Natural Museum) ที่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ไดเขามาศึกษาหาความรูและนํา
ความรูไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งเปนศูนยบริการในรูปแบบ "ครบวงจร"หรือที่
เรียกวา "บริการแบบเบ็ดเสร็จ"(One stop service) และเปน “แมแบบการพัฒนาของภาคอีสาน”อยางแทจริง ( 3 ทศวรรษ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯประโยชนสขุสูปวงประชา : สํานักงาน กปร. 2549:75) 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
   ประชากร ไดแก ประชาชนที่เขาศึกษาดูงาน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ จํานวน 400 คน ซึ่งจะไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญของประชาชนที่เขาศึกษาดูงานศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามเปนแบบ 
(Questionnaire) ประเภทปลายปด (Closed Form) ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง 
โดยวัดในเชิงปริมาณ โดยไดศึกษาตามกรอบแนวคิด และไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เพื่อมา
ประกอบเปนโครงสรางในการทําวิทยานิพนธ  

   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหา ศึกษาลักษณะ 
และวิธีการสรางแบบสอบถาม กําหนดขอบขายของแบบสอบถาม ใหครอบคลุมการดําเนินการใหมากที่สุดแลวจึง
ดําเนินการสรางขอคําถามตามขอบขายที่กําหนด  

   ในการหาคุณภาพของเครื่องมือนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยแลว นําเสนออาจารยที่ปรึกษาในการทํา
วิทยานิพนธ เพื่อขอคําปรึกษา ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพื่อพิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนด
ไว 

   การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหาความถูกตองเหมาะสมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลนําแบบสอบถาม ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ในการทําวิทยานิพนธ และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกตอง
เหมาะสมสามารถนําไปเก็บขอมูลและครอบคลุมความสมบูรณของเนื้อหาและวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: Index of item objective congruence) แลวเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 
ขึ้นไป  

   นําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบ แกไขแลวไปทดสอบใช (Try-out) กับผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม นําคาที่ได
นํามาทดสอบความเชื่อมั่นในเนื้อหาของคําตอบ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient- 
Alpha) 

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นความเที่ยงตรง (Reliability) หรือคาหาคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) หาคาอํานาจจําแนก (Distribution) ใชสําหรับหาคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีหาคาสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation)คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 99) ใชสําหรับการคํานวณคาความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถาม และใช T-test ชนิด Independent variables สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน (F-test ชนิด One-Way 
ANOVA) และทดสอบรายคูโดยใช เอลเอชดี (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหาแนวทางเสริมสรางความ
พึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร หาคาเฉลี่ยรายดานของ
ความพึงพอใจดานความรู ดานการบริการ ดานเจาหนาที่ ดานการอํานวยความสะดวก และดานสถานที่ ที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา
คาเฉลี่ยรวม จําเปนตองหาแนวทางเสริมสรางเสริมสรางความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยนําเสนอแนวทางเสริมสรางความพึงพอใจตอผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของในการ
พัฒนา  

 
3. ผลการเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

    สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได   พบวา ผูใชบริการตอศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 243 คน คิด
เปนรอยละ 60.80  มีอายุระหวาง 41 – 60 ป จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.80 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 163 คน คิดเปน
รอยละ 40.80 มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 80.50 และมีรายไดสูงกวา 5,000 บาท จํานวน 
157 คน คิดเปนรอยละ 39.30 

   คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งสรุปผลไดวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุด 1 ดาน คือดานสถานที่และอยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสถานที่ 
ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.54 ดานเจาหนาที่ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.46 ดานการอํานวยความสะดวก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.43 ดานความรู ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
4.38 และดานการบริการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.34  

  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานความรู ซึ่งสรุปผลไดวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.38 เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ เนื้อหาที่ไดรับเขาใจงาย  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.46 ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชกับ
ชีวิตประจําวันได ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.42 และความรูที่ไดรับมีความหลากหลาย ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.42  

   คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานการบริการ ซึ่งสรุปผลไดวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.33 เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ ใหความเสมอภาคกับผูเขาศึกษาดูงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.47 การติดตอประสานงานกับ
ทางหนวยงานมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.44 สามารถขอรับขอมูลจากเจาหนาที่ได ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.42 

   คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานเจาหนาที่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.46 เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลําดับ ดังนี้ เจาหนาที่มีความพรอมตอการรับคณะผูเขาศึกษาดูงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.52 เจาหนาที่มีความ
กระตือรือรนกับผูเขาศึกษาดูงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.49 และเจาหนาที่มีความรอบรูกับเนื้อหานั้นๆ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.46 
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   คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานการอํานวยความสะดวกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.43 เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ มีเกาอี้ที่พักเพียงพอ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.49 มีปายบอกทาง/ปายประชาสัมพันธตางๆ ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 4.47 และมีถังขยะเพียงพอ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.41 

    คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดานสถานที่ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.54 เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ สถานที่สวยงาม เหมาะแกการมาทองเที่ยวเชิงนิเวศน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.65 หองฟงบรรยายสามารถรับ
ผูเขาศึกษาดูงานไดเพียงพอ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.56 และสถานที่สะอาด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.56 

   จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนครจําแนกตามเพศ อายุ พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนการจําแนกตามอาชีพ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดาน อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน และระดับมาก 4 ดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ไดมีการบริการทั้งในดานความรู ดานการบริการ 
ดานเจาหนาที่ ดานการอํานวยความสะดวก และดานสถานที่ อยางมีประสิทธิภาพ โดยผูที่มาศึกษาดูงานไดรับความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความรูที่ไดรับมีความหลากหลายและมีความสอดคลองกับชีวิตประจําวันและสามารถนําไปปรับ
ใชกับชีวิตประจําวัน ในดานการบริการการติดตอประสานงานกับทางหนวยงานมีความสะดวกรวดเร็ว การประชาสัมพันธ
ขอมูลมีความหลากหลาย เจาหนาที่มีความกระตือรือรน มีความพรอมตอการรับคณะผูเขาศึกษาดูงาน และภายในศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ มีปายบอกทางและปายประชาสัมพันธตางๆไดครบถวนชัดเจน มีที่พักรับประทานอาหารเพียงพอตอผู
เขาศึกษาดูงาน ทําใหเกิดความสะดวกในการศึกษาดูงาน สวนสถานที่ก็มีความสะอาด หองน้ําและสถานที่จอดรถที่เพียงพอ 
สถานที่สวยงามเหมาะแกการมาทองเที่ยวเชิงนิเวศน  

  ขอเสนอแนะ ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการตอศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  1)  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานความรู ควรมีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระดานความรูใหมีความหลากหลายเพื่อใหตรงกับความตองการของผูเขารับการศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใช
กับชีวิตประจําวัน และนําความรูไปเผยแพรตอได  2)  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการบริการ ควรมีเอกสาร แผนพับ 
แนะนําขอมูลที่มีความหลากหลายเขาใจงาย เจาหนาที่ประจําศูนยควรมีความรูความสามารถในการใหขอมูลขาวสารกับผู
เขารับการศึกษาดูงาน ควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาดูงานใหมีความเหมาะสม และเพิ่มรถรางในการใหบริการกับผูเขา
รับการศึกษาดูงาน เพื่อเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

เอกสารอางอิง 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน.พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.  
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 3 ทศวรรษศูนยศึกษาการ          

พัฒนาฯ ประโยชนสุขสูปวงประชา (2549). กรุงเทพฯ:  บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน). 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1374 

ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของ 
สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตาํบลละหานทราย 

อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
OPINIONS  OF AGRICULTURAL COOPERATIVE MEMBERS TOWARDS THE SERVICES 

OF  LAHANSAI AGRICULTURAL COOPERATIVE LIMITED 
IN  LAHANSAI SUBDISTRICT, LAHANSAI DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 
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-------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณ
การเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ใน 3 ดาน ไดแก  ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานบุคลากร ดานอาคารและสถานที่ กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร โดยกําหนดของกลุมตัวอยางตาม
ตารางของเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie & Morgan)  ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 338 คน แลวทําการเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) กับผูมาใชบริการจนครบตามจํานวนที่ตองการ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมี 3 ลักษณะไดแก แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ 
และแบบปลายเปด (Open - ended  Form) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9869 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลจากการวิจัยพบวา : 

      (1) ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด 
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุก
ดาน อยูในระดับมากเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานอาคารและสถานที่ รองลงมาคือดานบุคลากร สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานกระบวนการใหบริการ 

       (2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ใหสหกรณเพิ่มคุณภาพในการใหบริการให
มากกวาเดิม รองลงมาคือใหมีที่จอดรถสมาชิกบริเวณดานหนาสหกรณใหสะดวกกวาเดิม และใหมีการเพิ่มกรอบเงินกูใหสูง
กวาเดิมตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ความคิดเห็น, สมาชิกสหกรณการเกษตร, การบริการ 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the opinions of agricultural cooperative members towards the 
services of Lahansai agricultural cooperative limited in Lahansai Subdistrict, Lahansai District, Buriram Province in 3 
aspects: service providing procedure, personnel, and building. The samples were 338 agricultural cooperative members, 
selected through the Table of Krejcie & Morgan, accidental sampling technique, respectively. The research instrument 
used for collecting the data was a 3-part questionnaire, including check list, 5-rating scale, and open-ended form with its 
reliability at 0.9869.  The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. 

The findings were as follows: 
1.  The opinions of agricultural cooperative members towards the services of Lahansai agricultural cooperative 

limited in Lahansai Subdistrict, Lahansai District, Buriram Province as a whole were at “high” levels. Considering at 
each aspect, Overall, the high level.  the rest aspects were at “high” levels. The building was reported as the highest mean 
score, followed by personnel, and service providing procedure was reported as the lowest mean score.  

        2. The additional opinions and suggestions with highest percentages were that people do need the agricultural 
cooperative limited provide more services quality, followed by the agricultural cooperative members’ car park should be 
arranged conveniently, and the loan frame should also be added, respectively.   

 
KEYWORDS: THE OPINIONS , AGRICULTURAL COOPERATIVE MEMBERS, THE SERVICES 
 
1. บทนํา      
                สหกรณการเกษตรเปนองคการธุรกิจที่เกษตรกรรวมกันดําเนินการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมโดย
อาศัยหลักการชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการดําเนินงานมีวัตถุประสงคในการทําธุรกิจที่แนนอน 
สหกรณไดรับการจดทะเบียนเปนสหกรณแหงแรก คือ สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2459  มีพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเปนนายทะเบียน
สหกรณพระองคแรก นับเปนการเริ่มตนการสหกรณในประเทศไทย เกิดขึ้นในประเทศไทยอยางสมบูรณ บุคคลทั้งหลายใน
ขบวนการสหกรณจึงถือวาพระองคทรงเปน “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” (การิม ยูซูฟ. 2541 : 131) 
                  ปจจุบัน ผลการดําเนินงานของสหกรณในธุรกิจตางๆ ไดสรางความเชื่อถือเปนที่ไววางใจของสมาชิก จนทําให
จํานวนสหกรณเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งจะเห็นไดวาสหกรณชวยแกไขปญหา ในการประกอบอาชีพ และชวยยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนใหดีขึ้นจึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม และเปนจุดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  

      สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด สังกัดกรมสงเสริมสหกรณการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  เปนสหกรณช่ือเดิมที่เรียกกันในครั้งนั้นวา  สหกรณบานถาวร ไมจํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 
2496 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 ตอมาไดรับการจดทะเบียนเปน สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด  เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2516  ตามความในมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ปจจุบันสหกรณการเกษตร
ละหานทราย จํากัด ไดดําเนินงานมาครบ 39 ป นับแตกอต้ัง จํานวนสมาชิกเมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณการเกษตรละหาน
ทราย จํากัด  31 มีนาคม พ.ศ.2554 มีสมาชิกมีจํานวน 2,718 คน  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1376 

                      สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด เปนสหกรณการเกษตรที่มีผูประกอบอาชีพทางการเกษตร ชาวไร 
ชาวนา ชาวสวน และผูเลี้ยงสัตว รวมกันจัดขึ้นและจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ในการประกอบอาชีพของสมาชิกและชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด 
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ไดดําเนินธุรกิจไดแก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการตลาด ธุรกิจสงเสริม
การเกษตร ธุรกิจน้ํามัน และธุรกิจบริการ ซึ่งเปนการดําเนินงานดานบริการทั้งสิ้น ในปจจุบันสมาชิกของสหกรณการเกษตร
ละหานทราย จํากัด มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น บุคคลทั่วไปมาใชบริการมีจํานวนมากขึ้น ทําใหสหกรณฯ ตองพยายามปรับปรุง
การบริการใหสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการเกิดความประทับใจ พึง
พอใจในการบริการ  
                        ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่ง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการใหบริการ
ของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพ เกิดความประทับใจตอไป 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
            ประชากร ไดแก สมาชิกสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย   จํานวน 2,718 คน   โดยกลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตาราง
ของเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie & Morgan ; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ.2542 : 148-149 )  ไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 338 คน แลวทําการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับผูมาใชบริการจนครบตามจํานวนที่
ตองการ  
              เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  แบงออกเปน  3 ตอน ดังนี้ 
              ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่มาใชบริการ  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
              ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณ
การเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยผูตอบสามารถ เลือกระดับความคิดเห็นในการใหบริการได  5  ระดับ  คือ   เห็นดวยมาก
ที่สุด  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด  สําหรับเกณฑในการใหคะแนนในกรณีคําถาม
เปนขอความเชิงบวก ในการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด มีดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 100) 
                                      ระดับความคิดเห็น         คาคะแนน 
                                       เห็นดวยมากที่สุด              5 
                                       เห็นดวยมาก     4 
                                       เห็นดวยปานกลาง    3 
                                       เห็นดวยนอย     2 
                                       เห็นดวยนอยที่สุด   1 
       ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open - ended Form) เพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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                     ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
                      การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บในการเก็บขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
                       -  ศึกษาเอกสาร  บทความและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ การศึกษาความคิดเห็นของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนพื้นฐานในการจัดทําแบบสอบถามของงานวิจัยฉบับนี้ 
                       -  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตร
ละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
                       -  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความ
ถูกตองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ    
                       -  นําเสนอแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบเพื่อใหไดคําถามที่ครอบคลุมตรงสภาพความเปนจริง
เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity)  
                        -  นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบ  แกไขจากผูเช่ียวชาญ  มาปรับปรุงแกไขและเสนอใหอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น   
                         -  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับสมาชิกสหกรณการเกษตร กรป. กลาง นพค บุรีรัมย จํากัด  ตําบลตาเปก 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  30  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง   
                         -  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ  0.9869 ซึ่งผานเกณฑสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลได   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
         -   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) เสนอขอมูลเปน

ตารางแสดงจํานวนรอยละ 
         -   ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย 

จํากัด ตําบลละหานทราย  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)    

         -   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปดนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัด
คําตอบเขาประเด็นเดียวกันแจกแจงความถี่หาคารอยละ เสนอขอมูลเปนตารางประกอบคาํบรรยาย 
         -   เกณฑการแปลความหมายขอมูล การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean 
 
3.  ผลการวิเคราะห  / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

   
สรุป ผลจากการวิจัยการความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตร

ละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยสรุปวิจัยผลการวิจัยดังนี้ 
                 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตร

ละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
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รายดาน พบวา ทุกดาน อยูในระดับมากเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานอาคารและสถานที่ รองลงมาคือดาน
บุคลากร สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานกระบวนการใหบริการ 

  2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ใหสหกรณเพิ่มคุณภาพในการใหบริการให
มากกวาเดิม   รองลงมาคือใหใหมีที่จอดรถสมาชิกบริเวณดานหนาสหกรณใหสะดวกกวาเดิม   และใหมีการเพิ่มกรอบเงินกู
ใหสูงกวาเดิม ตามลําดับ 

อภิปรายผล 
     จากการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด 

ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง  3  ดาน  ทําใหทราบวา ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย ตําบลละหานทราย อําเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด 
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง  3 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร 
และดานอาคารและสถานที่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการอยูเสมอ พรอมมีบุคลากรที่มีความเชียวชาญ มีคุณภาพ มีความเอื้ออาทร ใหคําปรึกษา
อยางถูกตอง พรอมใหบริการอยางเสมอภาค โดยไมแบงช้ันวรรณะ ทําใหการจัดการในกระบวนการสหกรณเปนไปดวยดีมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม จึงมีผลทําใหการบริการสูสมาชิกสหกรณเปนไปไดดวยดี ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ  อัจฉรา  สมสวย (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกตอ
การสงเสริมและการใหบริการของสหกรณการเกษตรเมืองขอนแกน จํากัด พบวา ความพึงพอใจของสมาชิกตอการสงเสริม
ของสหกรณ โดยภาพรวมพบวาสมาชิกมีความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก 

     2. เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
            2.1  ดานกระบวนการใหบริการ  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตร

ที่มีตอการใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด เปนสหกรณการเกษตร ดําเนินธุรกิจเนนการ
แขงขันสูง  จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรธุรกิจแตละประเภทตองใหความสําคัญในการใหบริการเพื่อความไดเปรียบในการ
แขงขัน สหกรณเปนองคกรธุรกิจประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกสมาชิก ซึ่งมิไดมุง
สรางเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกสมาชิกเทานั้น แตในขณะเดี่ยวกันมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของการแขงขัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณตองเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกคาที่เขมขนขึ้น โดยเฉพาะ
สหกรณการเกษตรที่กําลังเจริญเติบโต และมีความนาเชื่อถือสูง อยูใกลๆภูมิลําเนา รวมทั้งบุคลากรดานบริการไดจัดบริการ
อยางมีขั้นตอน และมีอุปกรณการบริการ คอนขางสมบูรณ  จึงสงผลใหมีสมาชิกมารับบริการไดรับความสะดวกมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชะลอ  ทรัพยวิจิตร (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการ
ใหบริการของสหกรณ : กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรบานนา จํากัด อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวา ดาน
กระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก 

             2.2  ดานบุคลากร  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการใหบริการของ
สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สมาชิกสหกรณการเกษตรใหความสําคัญตอบุคลากรที่ทํางานให  การใหบริการของเจาหนาที่มีตอ
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สมาชิกสหกรณการเกษตรเปนไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผล สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด มีระบบในการ
ดูแลสมาชิกเปนแบบครอบครัว การใหบริการจึงเปนการใหความเชื่อมั่นวาใหคุณภาพกับสมาชิกที่ดีที่สุด ยินดีใหบริการทุก
ระดับ ดวยความพยายามที่จะคนหาขอเท็จจริงแทนการถกเถียง พรอมใหบริการอยางเสมอภาคตอสมาชิก โดยไมแบงช้ัน
วรรณะ ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตอง ไมเผยความความลับของสมาชิก และไมนินทาลับหลัง  พรอมทั้งมีความ
ซื่อสัตย สุจริต และดวยความจริงใจ พูดจาไพเราะยิ้มแยมแจมใส เมื่อสมาชิกมาใชบริการ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จง
รัก  ยังพลขันธ (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณการเกษตรจตุพักตร
พิมาน จํากัด อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด พบวา  ดานบุคลากรอยูในระดับมาก 

              2.3 ดานอาคารและสถานที่  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มีตอการ
ใหบริการของสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด มีอาคารและสถานที่ มีการเสริมแตงความสะดวก
และสะอาดอยูเสมอเปนประจํา โดยยึดการบริการดานอาคารและสถานที่แกสมาชิกสหกรณการเกษตรเปนหัวใจสําคัญ 
พ้ืนที่ในอาคาร และภายนอกอาคาร มีพ้ืนที่เหมาะสม ที่อํานวยความสะดวกตอการใหบริการตอสมาชิกสหกรณการเกษตร
ที่มาทําธุรกรรม จะเห็นไดวาสมาชิกสหกรณใหความคิดเห็นในสวนของอาคารและสถานที่มาก ถือเปนหนาเปนตาของ
สหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด เชน สภาพแวดลอม ของสํานักงานทั้งภายใน และภายนอก รวมไปถึงความสะอาด
ของอาคารสถานที่ ความสะอาดของหองน้ํา พรอมมีที่นั่งเพียงพอตอการใหบริการ สถานที่จอดรถผูมาติดตอมีความเพียงพอ 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวก อื่นๆซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุภรัตน ภิระบัน (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการของสหกรณการเกษตรเมืองเชียงราย จํากัด สาขาสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวาดานอาคารและสถานที่ ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจมาก  
             3.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ใหสหกรณเพิ่มคุณภาพในการใหบริการให
มากกวาเดิม ทั้งนี้อาจเปนเพราะบางวันสมาชิกสหกรณการเกษตรที่มาใชบริการในสหกรณการเกษตรละหานทราย จํากัด 
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย มีจํานวนมาก จึงทําใหคุณภาพในการใหบริการบางอยางอาจไดไม
เต็มที่ จึงทําใหบุคลากรที่ใหบริการมีการใหขอมูลไดไมทัน หรือจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ ทําใหเกิดความไมพรอมในการ
ใหบริการเชิงคุณภาพ  แตถามีบุคลากรที่มีใจรักงานบริการที่แทจริง พรอมเสียเวลาสักนิด เพื่อที่จะใหขอมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว 
ไมตองเสียเวลาคอยนานๆ ทําใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และถูกตองตอสมาชิกสหกรณ ก็จะเปนผลดี ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กฤษดา ดีวัน (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณการเกษตรที่ไดมาตรฐาน : 
กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรทาลี่ จํากัด อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการสหกรณการเกษตรที่ได
มาตรฐานมากที่สุด ในเรื่องคณุภาพในการใหบริการ 
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การศึกษาผลกระทําการอบคืนตัวรอยเชื่อมกระบวนการเชื่อม GMAW เหล็กกลาไรสนิม 
ออสเทนิติกส (AISI 304)  

A STUDY OF PARAMETERS OF TEMPER BEAD WELDING TECHNIQUE ON GMAW PROCESS OF 
STAINLESS STEEL AUSTENITIC (AISI 304)   

 

ยุทธนา แสนกันคํา1  และรศ.สันติรัฐ นันสะอาง2  

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบันทิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2 รองศาตราจารย ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

-------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

เหล็กกลาไรสนิมออสเทนิติกส (AISI 304) เปนโลหะที่นิยมใชกันมากเนื่องจากตานทานตอการกัดกรอนไดดี 
แตการเชื่อมเหล็กกลาไรสนิมดังกลาวทําใหอายุการใชงานสั้นลง ไดแกการแตกราว การกัดกรอนตามขอบเกรน และรอย
เช่ือมเสื่อมลง เพื่อใหเกิดความคุมคา และไดรับประโยชนสูงสุดจากการเชื่อมเหล็กกลาไรสนิมออสเทนิติกส (AISI 304) 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปจจัยการอบคืนตัวรอยเช่ือม กระบวน การเชื่อม GMAW เหล็กกลาไร
สนิมออสเทนิติกส (AISI 304) โดย การศึกษามีปจจัย ไดแก กระแสไฟ 190 แอมแปร แรงดันเชื่อม 22โวลต และความเร็วใน
การเชื่อม 350 มิลลิเมตรตอนาที ในการศึกษาใชเครื่องเชื่อม CIGWELD รุน TRANSMIG 400 ใชลวดเชื่อม รหัส ER-308L 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 มิลลิเมตร ใชแกสผสมระหวางกาซอารกอน 80% และกาซคารบอนไดออกไซด 20% โดยนาํ
ช้ินงานมาเชื่อมทับแนว ต้ังแต 0 – 100 เปอรเซ็นต และนําไปตัดในชวงละ 10 เปอรเซ็นต แลวนําเหล็กไปทดสอบหาสมบัติ
ทางกลดานความแข็ง และศึกษาโครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน ผลการทดลองพบวาสมบัติทางกลดานความแข็งบริเวณเนื้อ
แนวเชื่อม บริเวณผลกระทบรอน และบริเวณเนื้อช้ินงาน พบวาในชวงการเชื่อมทับแนว 70 % ไดโครงสรางจุลภาค และคา
สมบัติทางกลดานความแข็งที่ดีที่สุดที่ 
 

คําสําคัญ  : เหล็กกลาไรสนิม, ออสเทนิติกส, อายุการใชงานสั้นลง, การกัดกรอนตามขอบเกรน,  
                  รอยเช่ือมเสื่อมลง, การเชื่อม GMAW, กระแสไฟฟา, ความดันไฟฟา, ความเร็วเดินเชื่อม, ความแข็ง  

 
1. บทนํา 
  เหล็กกลาสแตนเลส (Stainless Steel) จัดเปน โลหะกลุมผสมสูง (High Alloys) มีความตานทานตอการกัดกรอน 

(Corrosion Resistance) ไดดี มีสวนผสมของธาตุประกอบดวย เหล็ก คารบอนตํ่ากวา 1.2% โครเมียมเปนสวนผสมหลัก
ประมาณ 10.5% หรือมากกวา และนิกเกิล ทําใหเหล็กกลาไรสนิมยากตอการขึ้นสนิมเมื่อเทียบกับโลหะหรือวัสดุชนิดอื่น 
งายตอการเชื่อม และการขึ้นรูป จึงทําใหเปนโลหะที่ทรงคุณคา นิยมใชกันอยางกวางขวางในงานอุตสาหกรรม การเชื่อม
เหล็กกลาไรสนิมออสเทนิติกส มักเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาการแตกราวรอน (Hot Cracking) ปญหาการกัด
กรอน ตามขอบเกรน (Intergranular corrosion) ปญหาจากธาตุแปลกปลอม (Influence of impurity elements) ปญหารอย
เช่ือมเสื่อมลง (Weld decay) ปญหาการแตกราวจากความเคนกัดกรอน (Stress Corrosion Cracking : SCC) การลาเนื่องจาก
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ความรอน (Thermal   fatigue) และอื่นๆ จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะอิทธิพลจากการเชื่อมในแตละครั้งมีผลทําใหโครงสราง
จุลภาคของเนื้อโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกลของรอยเชื่อม (Weld metal) และบริเวณกระทบรอน (HAZ) [1] 

กระบวนการเชื่อมแบบแกสปกคลุม Gas Metal Are Welding (GMAW) เปนกระบวนการเชื่อมที่ใชแกสปกคลุม
จากภายนอก ขณะที่ทําการอารค อากาศที่ปกคลุมรอบๆบริเวณอารคจะถูกแทนที่ดวยแกสปกคลุม ปองกันไมใหไนโตรเจน 
ออกซิเจน และความช้ืนในอากาศเขาไปรวมตัวกับบอหลอมละลาย เพื่อปองกันแนวเชื่อมเกิดรูพรุนและการแตกราวของรอย
เช่ือม ซึ่งปจจุบันถือวา การเชื่อมแบบแกสปกคลุมมีความสําคัญมากในอุตสาหกรรมไทย เพราะวิธีการเชื่อมแบบแกสปก
คลุมเปนกระบวนการที่ควบคุมไดงาย ใหประสิทธิภาพรอยตอสูง เช่ือมไดรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทําความสะอาด
แนวเชื่อม 

การเชื่อมแบบ Temper bead welding คือเทคนิคการเชื่อมเพื่อเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางดานโลหะวิทยาของแนว
เช่ือมและบริเวณผลกระทบรอน ซึ่งเทคนิคการเช่ือมแบบนี้โดยทั่วไปมักใชควบคุมคาความแข็ง ของแนวเชื่อม และบริเวณ
ผลกระทบรอน ไมใหเกินมาตรฐานที่กําหนดไว 

  งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเปอรเซ็นการเช่ือมทับแนว ซึ่งชางเชื่อมโดยมากจะอาศัยประสบการณในการเชื่อม โดย
การลองผิดลองถูกในการเชื่อมทับแนว โดยชางเชื่อมไมรูวาจะตองเช่ือมทับแนวกี่เปอรเซ็นตของแนวเชื่อม กระแสไฟฟาใน
การเชื่อม แรงดันไฟฟาในการเชื่อมเทาใดถึงจะเหมาะสม ซึ่งมีผลทําใหเกิดความเสียหาย ไดแกการบดิงอ หรือการแตกราว
ของชิ้นงาน ดังนั้นการวิจัยจึงศึกษาเพื่อหาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพของการเชื่อม สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตอไป    

 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
วิธีการทดลองใชกรรมวิธีการเชื่อมแบบแกสปกคลุม Gas Metal Are Welding (GMAW)โดยใชเหล็กกลาไรสนิม

ออสเทนิติกส (AISI 304) เปนช้ินงานทดลอง เตรียมช้ินงานทดลองตัดใหไดขนาด 50 x 200 x 9 มม. ทําการเชื่อมทาราบ
จํานวน 2 แนวเชื่อมใหแนวเชื่อมทับกันตั้งแต 0 – 100 เปอรเซ็นต (ดังแสดงรูปที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 1 ขั้นตอนการเชื่อมช้ินงาน 
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ใชเครื่องเชื่อม CIGWELD รุน TRANSMIG 400 ใชลวดเชื่อม ER 308L ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 มิลลิเมตร 
(ดังแสดงรูปที่ 2) ทําการเชื่อมทาราบแบบอัตโนมัติโดยกําหนดปจจัย ของการเชื่อมดังนี้ กระแสไฟที่ใชในการเชื่อม 190 
แอมแปร แรงดันไฟฟามีคาเทากับ 22 โวลต และความเร็วในการเชื่อม 350 มิลลิเมตรตอนาที ใชแกสที่ใชคลุมช้ินงานขณะ
ทําการเชื่อมเปนแกสผสมโดยมีแกสอารกอน 80 % และคารบอนไดออกไซด 20  % (ดังแสดงรูปที่ 3) เมื่อเช่ือมเสร็จแลวนํา
ช้ินงานมาตัดตามที่กําหนดไว รวมทั้งหมด 11 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           รูปท่ี 2 เครื่องเชื่อม CIGWELD รุน TRANSMIG 400           รูปท่ี 3 เครื่องผสมแกส (Gas Mixer) 
 
2.1 การทดสอบคุณภาพทางกลดานความแข็งของแนวเชื่อมตามระยะของผลกระทบรอน และเปอรเซ็นตการเชื่อมทับ

แนวเชื่อม  
 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงลักษณะของแนวเชื่อมที่เช่ือมทับแนว 
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โดยการทดสอบคุณภาพทางกลดานความแข็งของแนวเชื่อมจะใชแรงกดที่ 500 kgf. ตามตําแหนงของการวัดความ
แข็งแบงออกเปน Line 1, 2 และ 3 ตามแนวทางของเนื้อโลหะเชื่อม แนวละ 6 จุด จนถึงเนื้อช้ินงานเชื่อม 

 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงตําแหนงของการวัดความแข็ง 
 

2.2 การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค โดยการนําช้ินงานที่ทําการเชื่อมดวยขบวนการเชื่อม GMAW มาทําการ
ตรวจสอบที่กําลังขยาย 100 เทา โดยทําการพิจารณาบริเวณผิวหนาของรอยเชื่อมของชิ้นงานทดลอง  

 

 
 

รูปท่ี 6 รูปรางของชิ้นงานที่พิจารณาโครงสรางจุลภาคของรอยเชื่อม 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ในการวิจัยไดช้ินงานทดสอบ 1 ช้ินงาน จํานวน 11 ช้ิน  จากนั้นนําช้ินงานไปวัดหาคาความแข็งดวยเครื่อง Micro 
Hardness Testing โดยใชการวัดแบบ Vickers Testing ใชน้ําหนักที่กด 500 kgf.  แลวนําช้ินงานทดสอบไปศึกษาโครงสราง
จุลภาครอยเชื่อม 

3.1 ผลการทดสอบหาคาความแข็ง ทั้ง 18 จุด ตอ 1 ช้ินงาน ในแนวเชื่อมของชิ้นงานทดสอบที่ถูกแบงที่ตําแหนง 
10% และตําแหนง 70% ของเหล็กกลาไรสนิม ออสเทนิติกส (AISI 304) แลวนํามาวิเคราะหเชิงสถิติดังรายละเอียดในรูปที่ 7 
และรูปที่ 8 
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รูปท่ี 7 แสดงคาความแข็งของเนื้อแนวเช่ือมแถวที่ 1, 2 และ 3 ที่เช่ือมทับกัน 10 เปอรเซ็นต 
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รูปท่ี 8 แสดงคาความแข็งของเนื้อแนวเช่ือมแถวที่ 1, 2 และ 3 ที่เช่ือมทับกัน 70 เปอรเซ็นต 
 

จากรูปที่ 7 และรูปที่ 8 แสดงคาความแข็งของชิ้นงานเชื่อมที่เช่ือมทับแนวที่ 10 %  และ70% ปรากฏวาคาความแข็ง
ของชิ้นงานที่ตําแหนง 70% จะมีแนวโนมของคาความแข็งลดลงอยูในระดับใกลเคียงกันในจุดที่ 2, 3 และ 4 มีเพียงจุดกดที่ 5 
และ 6 ที่มีคาความแข็งแตกตางกัน แตก็มีแนวโนมที่ลดลงของคาความแข็งตอเนื่องกัน  
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รูปท่ี 9 แสดงคาความแข็งของแนวเชื่อมตามชวงเปอรเซ็นตที่เช่ือมทับแนว ที่ 0% - 100%  
 

จากรูปที่ 9 พบวาแนวเชื่อมที่ทับกันในชวงที่ 40% - 70% ของแนวเชื่อมที่เช่ือมทับกันจะเปนชวงที่มีความแข็งที่
ใกลเคียงกันมากในตําแหนง Line 1, 2 และ 3 และมีแนวโนมของคาความแข็งลดลง โดยมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดเปนชวงที่
เหมาะสมสําหรับนําไปใชงาน 

3.2 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานบริเวณกระทบรอน (HAZ) ของขอบงานดานซายของแนวเชื่อม ที่กําลังการขยาย 
100 เทา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 แสดงลักษณะโครงสรางจุลภาคบริเวณกระทบรอน (HAZ) ขอบงานดานซายของแนวเชื่อม 

 
จากรูปที่ 10 พบวาบริเวณ HAZ ของชิ้นงานบริเวณจุดเริ่มตน 0% ถึงจุดเกย 20% พบผลึกมีความหนาแนนของเกรน

ออสเทนไนทกับโครเมี่ยมคารไบดขนาดเล็กในปริมาณมาก ที่มีลักษณะเกรนที่ละเอียด เปนกลุมโครงสรางสีดํากระจาย
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อยางหนาแนน และมีปริมาณลดลงเรื่อยๆจากเสนแบงเขตการหลอมละลายออกไป และเมื่อพิจารณาบริเวณ Fusion Zone จะ
มีโครงสรางโครงสรางประกอบดวยโครงสรางออสเทนไนทสลับกับโครเมี่ยมคารไบดลักษณะเปนเกรนขนาดเล็ก
แพรกระจายตามขอบเกรนมีทิศทางการโต (Grow) สูศูนยกลางของแนวเชื่อม เมื่อจุดเกยทับที่ระดับตั้งแต 30% ถึง 50% 
ขอบความหนาบริเวณ HAZ ไมมีการเปลี่ยนปริมาณที่เห็นเดนชัด แตบริเวณ Fusion Zone มีโครงสรางออสเทนไนทมี
ลักษณะเปนเกรนแบบแถบสลับกับโครเมี่ยมคารไบดขนาดเล็ก   แพรกระจายมากขึ้น เมื่อจุดเกยทับที่ระดับตั้งแต  60% ถึง 
80% ขอบหนาบริเวณ HAZ มีปริมาณลดลงมากอยางเห็นไดชัด บริเวณ Fusion Zone มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางมากขึ้น มี
การโตของเกรนมากขึ้น มีลักษณะเปนแถบออสเทนไนทที่มคีวามยาวสลับกับโครเมี่ยมคารไบดที่ชัดเจนเขาสูศูนยกลางแนว
เช่ือม และเมื่อจุดเกยทับมีระดับ 90% ถึง 100% ขอบหนาบริเวณ HAZ จะมีขนาดความหนาใกลเคียงกับระดับจุดเกยทับ
ระดับ 30% ถึง 50% สงผลใหคาความแข็งเฉลี่ยใกลเคียงกัน 

 

 
 

รูปท่ี 11 โครงสรางจุลภาคบริเวณรอยตอการหลอมละลาย และบริเวณกระทบรอน (HAZ) ของแนวเชื่อมกับช้ินงาน 
ช้ินงาน (a) ตําแหนง 10% และ (b) ตําแหนง 70% 

 

จากรูปที่ 11 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานบริเวณรอยเชื่อมหลอมละลาย (Fusion Zone) และบริเวณกระทบรอน 
(HAZ) ช้ินงาน (a) ที่ตําแหนง 10% โครงสรางบริเวณกระทบรอนประกอบดวยโครงสรางออสเทนไนทสลับกับโครเมียม
คารไบดเปนเกรนขนาดเล็กแพรกระจายอยูหนาแนนทั่วบริเวณกระทบรอน (HAZ) และชิ้นงาน (b) ตําแหนง 70% 
โครงสรางประกอบดวยออสเทนไนทชนิดแถบที่มีความยาวขนาดใหญมากขึ้นสลับกับโครเมียมคารไบดเปนจุดเล็กๆ
กระจายอยูทั่วบริเวณโดยเริ่มตั้งแตบริเวณกระทบรอน (HAZ) และมีทิศทางเคลื่อนที่สูศูนยกลางของแนวเชื่อม 

 ผลจากการทดลองเชื่อมดวยกระบวนการเชื่อมแบบอารคโลหะแกสคลุม (GMAW) เพื่อการอบคืนตัวรอยเช่ือมตอ
สมบัติการเชื่อมเหล็กกลาไรสนิมออสเทนิติกส (AISI 304) พบวาประสิทธิ ภาพของความแข็งที่เหมาะสมในการนําไปใช
งานมากที่สุดเมื่อผานกระบวนการเชื่อมกาซคลุม(GMAW) คือชวงตําแหนง 70% และโครงสรางจุลภาคบริเวณกระทบรอน
มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความรอนจากการเชื่อมทับที่ตําแหนง 70% ทําใหเม็ดเกรนเกิดการจัดเรียงผลึกใหม ลดความ
หนาแนนของเม็ดเกรนโครเมียมคารไบด และเม็ดเกรนออสเทนไนทมีขนาดที่ใหญสงผลใหคาความแข็งเฉลี่ยลดลง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ A. Alorarier, R. Ibrahim, P. Thomson, [2] ไดศึกษาเกี่ยวกับการใหความรอนภาย
หลังจากกระบวนการเชื่อม FCAW.  พบวาเปอรเซ็นตที่แตกตางกันของเนื้อแนวเชื่อมที่ Overlap กันประสิทธิภาพของความ
แข็งและโครงสรางจุลภาคของ HAZ ซึ่งไดมีการตรวจสอบผลลัพธแสดงวา โครงสรางจุลภาคที่ดีกวา และคาความแข็งที่ตํ่า
กวา เมื่อผานการเชื่อมแบบ FCAW ชวง 70% ที่ Overlap กับแนวเชื่อม เหมาะสมที่สุดสําหรับนําไปใชงาน และสอดคลอง

(a)  ตําแหนง 10% (b)  ตําแหนง70% 
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กับงานวิจัยของ มุยส ยูนุส โมกุล [5] พบวากรรมวิธีการเชื่อมแบบเทมเปอรบีด ทําใหเกิดกระบวนการ Grain refining ที่
ทั่วถึงอันเปนการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลโดยรวมของรอยเชื่อม 
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บทคัดยอ      
 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรการเชื่อมความตานทานแบบจุด 
3 ช้ันตอสมบัติการเชื่อมอลูมิเนียม (A 5052)  ซึ่งวัสดุที่ใชในการทดลองเปนอลูมิเนียมผสม ขนาดความกวาง 30 มิลลิเมตร 
ยาว 100 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร โดยใชอิเล็กโทรดทิพเช่ือมที่มีปลายขนาด 6 มิลลิเมตร แบบ Truncated Radius ขนาด 
16 มิลลิเมตร  เปนอุปกรณประกอบการทดลอง โดยมีปจจัยที่ศึกษาประกอบดวย  กระแสไฟฟา 3 ระดับ คือ 17,000 แอมแปร,  
18,000 แอมแปร,  19,000  แอมแปร  ระยะเวลาเชื่อม 3 ระดับคือ 8 cycle , 9 cycle , 10 cycle และแรงกด 3 ระดับ คือ 0.10 เมกกะ
ปาสคาล,   0.15 เมกกะปาสคาล , และ 0.20  เมกกะปาสคาล ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอคาแรงดึงเฉือน ขนาดนัก
เกต คือ ระดับแรงกดที่ 0.1 เมกกะปาสคาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สําหรับการวิจัยครั้งนี้คาความสัมพันธ
ของกระแสและความถี่ไมมีอิทธิพลตอแรงดึงและขนาดนักเกต 

 

คําสําคัญ: อิทธิพล/ พารามิเตอร/ การเชื่อมความตานแบบจุด 3 ช้ัน/ สมบัติการเชื่อมอลูมิเนียมผสม 
 

Abstract 
 

This research was the experimental research and the purposes of  it was to study Influence of spot    welding 
parameters no 3 Layer  welded on properties of Aluminum Alloys (A 5052) which the material being used in this 
experiment was Aluminum Alloys with dimension of   30 millimeters wide 100 millimeters long and 1 millimeters of 
thickness The equipment being used electrode tip 6 millimeters welding electrode tip and 16 millimeters Truncated 
Radius with studied factors in 3 levels current : 17,000 Ampere : 18,000 Ampere : 19,000 Ampere and 3 ranges of 
welding are 8 cycle, 9 cycle, 10 cycle 3 levels of pressure : 0.1 mega Pascal  0.15mega Pascal  0.2 mega Pascal this the 
statistic signification was 0.01 From the experimental, the relationship of current and frequency has on effect to tensile 
and nugget size . Besides it was discovered that the Co – effect factor : current and welding time current and compressive 
welding time and pressure, current and welding time and  compressive has no effect to tensile nugget size.  

 

KEYWORDS :  INFLUENCE/  PARAMETERS/ SPOT WELDING PARAMETERS NO 3 LAYER / WELDED ON   
             PROPERTIES OF  ALUMINUM ALLOYS (A 5052)/   
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1. บทนํา 
  อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเปนอยาง

มาก ดังนั้นภาวะความตองการภายในประเทศและการสงออกที่เพิ่มขึ้น ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ในปจจุบันทําให
ปริมาณการผลิตและจัดจําหนายช้ินสวนยานยนตภายในประเทศมีปริมาณและมูลคาการจัดจําหนายสูงขึ้น ดังนั้น
ผูประกอบการและผูเกี่ยวของดังกลาวจําเปนตองปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น 
ในการผลิตช้ินสวนที่จะใหไดคุณภาพดีตามที่ไดทําการออกแบบไวจึงจําเปนตองอาศัยหลักการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี 
และมีการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติที่เช่ือถือได (สุชาดา  มะโนชัย, 2554)  การออกแบบรถยนตมีการพัฒนาโดยการนํา
อลูมิเนียมและเหล็กมาใชเปนช้ินสวนในการประกอบ วัตถุประสงคเพื่อลดน้ําหนักของรถยนต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และลดการเกิดมลพิษในอากาศ การเชื่อมดวยความตานทานแบบชนิดจุด  เปนกรรมวิธีการเชื่อมที่
นิยมใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส  เพราะสามารถเชื่อมประกอบเปนช้ินงานไดอยาง
รวดเร็ว ผลกระทบทางความรอนมีนอย มีความแข็งแรงเพียงพอกับการใชงาน และมีขั้นตอนการทํางานที่ไมยุงยาก (ปรัชญา  
เพียสุระ, 2550) การเชื่อมความตานทานแบบจุดจะมีองคประกอบหลักของการเชื่อมประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ แรงบีบอัด 
(Pressure on Electrode of Welding) ความเขมขนของกระแสไฟฟา (Intensity of the current of welding) และ ชวงเวลา 
(Welding Duration) ตัวแปรทั้งสามมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ตองอยูในสภาพที่เหมาะสม จึงจะทําใหการเชื่อมและ
สมบัติเชิงกลภายหลังการเชื่อมมีประสิทธิภาพที่ดี สวนสําคัญคือความเขมขนของกระแสไฟฟาที่ใชในการเชื่อม พลังงาน
ความรอนที่เกิดขึ้นแปรผันโดยตรงกับกระแสไฟฟาที่ไหลผานวัสดุโลหะ กระแสไฟฟาสูงพลังงานความรอนจะเกิดขึ้นได
เร็ว เวลาในการเชื่อมและแรงบีบอัดจะลดนอยลง แตผลกระทบจากการแพรของความรอนทําใหบริเวณกระทบรอนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางจุลภาค (ไพฑูรย  วชิรวงศภิญโญ, 2551)  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมบัติและโครงสรางการเชื่อมความตานทานแบบจุด 3 ช้ันตอ
สมบัติงานเชื่อม อลูมิเนียมผสม  เพื่อหาความสัมพันธของ กระแส ระยะเวลาเชื่อม แรงกดชิ้นงาน ที่มีอิทธิพลตอคาความเคน
แรงดึงสูงสุด และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตอไป    

 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 วัสดุที่ใชในการทดลอง คือ อลูมิเนียมผสม A 5052 -  H34 ดวยกระบวนการเชื่อมความตานทานแบบจุด (RSW) 

ช้ินงานมีขนาดความกวาง 30 มิลลิเมตร ความยาว  100 มิลลิเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปภาพที่  1 

 
 

รูปภาพที่ 1  แสดงลักษณะชิ้นงานทดลอง 
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            ตารางที่  1 แสดงสวนผสมทางเคมีของอลูมิเนียมผสมที่ใชในการทดลอง A 5052 – H34 
 

เปอรเซ็นตของธาตุผสมในอลูมิเนียมผสม 
Al Mg Si Fe Cu Mn Zn Ti Cr 

96.458 2.47 0.27 0.44 0.009 0.06 0.013 0.032 0.248 
  

วิธีการทดลอง 
การดําเนินการทดลองมีเงื่อนไขการทดลองดังนี้ 
1) กระแสไฟฟาที่ใชในการเชื่อม 17,000 18,000 และ 19,000 แอมแปร 
2) แรงกดจากอิเล็กโทรดที่ 0.1, 0.15 และ 0.20 เมกกะปาสคาล 
3) ระยะเวลาเชื่อม 8, 9 และ 10 ไซเคิล (Heat Time) 
4) เวลาในการกดชิ้นงาน (Squeeze Time) 50 ไซเคิล 
5) ไซเคิล เวลาที่กดคาง (Hole Time) 50 ไซเคิล 

การเตรียมช้ินทดสอบจะทําการกําจัดออกไซดของแผนอลูมิเนียมดวยวิธีทางกล โดยใชแปรงลวดสเตนเลสขัด
ผิวหนาช้ินงานทั้งสองดานใหมีผิวเรียบเปนระนาบเดียวกันในตําแหนงที่จะทําการเชื่อม และลางทําความสะอาดคราบสิ่ง
สกปรก ดวยน้ํายาอะซีโตน (Acetone) ทําการเชื่อมดวยเครื่องเชื่อมความตานทานแบบจุด ชนิดกระแสไฟฟาสลับ โดยใช
อิเล็กโทรดทิพทองแดง ชนิด EK-2 แบบ Truncated Radius Type ที่มีขนาดปลายเรียบ 6 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลางขนาด 
16 มิลลิเมตร ทําใหมีการทดลองทั้งสิ้น 27 สภาวะการเชื่อม โดยแตละสภาวะการเชื่อมจะทําการเชื่อมซ้ํา 4 ครั้ง นําช้ินงานที่
ผานการเชื่อมในสภาวะตางๆ มาทําการทดสอบแรงดึงเฉือนดวยเครื่องทดสอบแรงดึงและตรวจสอบโครงสรางจุลภาคดวย
กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยาย 10 เทา 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
         ตารางที่ 2 ผลการทดลองคาแรงดึงเฉือนที่กระทํากอนเกิดการเสียหาย มีหนวยเปนกิโลกรัมแรง (Kgf/mm²) 
 

ระยะเวลา
เช่ือม(cycle) 

17,000 แอมแปร 18,000 แอมแปร 19,000 แอมแปร 
0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.20 
Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 

8 
cycle 

แรงดึง 501 425 468 514 573 467 548 513 516 

แรงดึง 540 502 428 556 518 435 567 490 472 
9 

cycle 
แรงดึง 540 492 486 523 564 454 510 565 492 

แรงดึง 528 497 524 529 483 417 543 534 489 
10 

cycle 
แรงดึง 507 537 457 593 558 511 572 590 447 

แรงดึง 499 487 512 482 506 493 533 547 480 
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รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงความแตกตางของแรงกดที่มีอิทธิพลตอแรงดึง 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหANOVAของคาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอแรงดึง (Kgf/mm²) Dependent Variable: แรงดึง  
 

แหลงความแปรปรวน 
ผลรวมกําลังสอง 
(SS) 

องศาความเปน
อิสระ (df) 

คาเฉลี่ยกําลังสอง 
(MS) คา  F Sig. 

Corrected Model 62706.981(a) 26 2411.807 2.196 .023 
Intercept 13253074.123 1 13253074.123 12065.108 .000 
กระแส 5223.533 2 2611.767 2.378 .112 
เวลา 1607.369 2 803.685 .732 .490 
แรงกด 32966.368 2 16483.184 15.006 .000 
กระแส * เวลา 4389.283 4 1097.321 .999 .425 
กระแส * แรงกด 6932.923 4 1733.231 1.578 .209 
เวลา * แรงกด 4374.912 4 1093.728 .996 .427 
กระแส * เวลา * แรงกด 10862.642 8 1357.830 1.236 .317 
Error 29658.500 27 1098.463   
Total 14111258.000 54    
Corrected Total 92365.481 53    

 

a  R Squared = .679 (Adjusted R Squared = .370) 
 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาคา Sig ที่ไดจากการวิเคราะหแจกแจงขอมูล นําผลที่ไดทั้งหมดมาหาความสัมพันธ ของ
กระแส ความถี่และแรงกด พบวาปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก ( Main Effect ) ที่สง ผลกระทบตอแรงดึงคือแรงกด สงผล
กระทบตอสมบัติทางกลของรอยเชื่อม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนกระแสและความถี่ไมมีอิทธิพลตอแรงดึง 
ปจจัยที่เปนอิทธิพลรวม (Interaction Effect)  กระแสและเวลาเชื่อม, กระแสและแรงกด, เวลาเชื่อมและแรงกด, กระแส, เวลา
เช่ือม และแรงกด ไมสงผลกระทบตอแรงดึง 
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 ตารางที่ 4 ผลการทดลองทางโครงสรางจุลภาคที่สงผลตอขนาดความโตของนักเกต มีหนวยเปนมิลลิเมตร (mm²) 
 

ระยะเวลาเชื่อม
(cycle) 

17,000 แอมแปร 18,000 แอมแปร 19,000 แอมแปร 
0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.20 
Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 

8 
cycle 

แรงดึง 6.12 5.48 4.37 5.18 5.90 4.84 5.83 4.43 5.05 
แรงดึง 5.48 5.75 5.39 5.66 6.03 4.82 5.50 6.08 6.03 

9 
cycle 

แรงดึง 6.10 4.75 4.75 6.72 5.86 4.99 6.41 6.57 6.43 
แรงดึง 6.21 5.50 4.54 5.92 4.77 5.39 6.32 5.81 6.21 

10 
cycle 

แรงดึง 6.63 6.24 4.74 5.92 6.34 5.28 6.54 6.28 4.99 
แรงดึง 5.03 5.39 4.81 6.83 5.99 5.43 5.63 4.70 5.44 
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รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงความแตกตางของแรงกดที่มีอิทธิพลตอขนาดความโตของนักเกต 
 

ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะหANOVAของคาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอขนาดความโตนักเกต Dependent Variable: นักเกต  

แหลงความแปรปรวน 
ผลรวมกําลังสอง 

(SS) 
องศาความ
เปนอิสระ df 

คาเฉลี่ยกําลังสอง 
(MS) 

คา F Sig. 

Corrected Model 14.475(a) 26 .557 1.830 .063 
Intercept 1711.858 1 1711.858 5625.902 .000 
เวลา .668 2 .334 1.098 .348 
กระแส 1.458 2 .729 2.397 .110 
แรงกด 6.426 2 3.213 10.560 .000 
เวลา * กระแส 2.396 4 .599 1.968 .128 
เวลา * แรงกด .848 4 .212 .697 .601 
กระแส * แรงกด 1.546 4 .387 1.270 .306 
เวลา * กระแส * แรงกด 1.132 8 .142 .465 .870 
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แหลงความแปรปรวน 
ผลรวมกําลังสอง 

(SS) 
องศาความ
เปนอิสระ df 

คาเฉลี่ยกําลังสอง 
(MS) 

คา F Sig. 

Error 8.216 27 .304     
Total 1734.549 54       
Corrected Total 22.691 53       

a  R Squared = .638 (Adjusted R Squared = .289) 
 
           จากตารางที่  5 เมื่อพิจารณาคา Sig ที่ไดจากการวิเคราะหแจกแจงขอมูล นําผลที่ไดทั้งหมดมาหาความสัมพันธ

ของกระแส เวลาเชื่อม และแรงกด พบวาปจจัยที่ศึกษาที่มีอิทธิพลหลัก(Main Effect ) ที่สงผลกระทบตอขนาดความโตของ
นักเกตคือแรงกด สงผลกระทบตอขนาดความโตของนักเกต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนกระแสและเวลา
เช่ือม ไมมีอิทธิพลตอขนาดความโตของนักเกต ปจจัยที่เปนอิทธิพลรวม (Interaction Effect)   กระแสและเวลาเชื่อม, เวลา
เช่ือมและแรงกด,กระแสและแรงกด , กระแส เวลาเชื่อม และแรงกด ไมสงผลกระทบตอขนาดความโตของนักเกต 

 

 
 

รูปภาพที่ 4   แสดงโครงสรางจุลภาคของนักเกตที่มีคาแรงดึงสูงสุด 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 5 แสดงโครงสรางจุลภาคของนักเกตที่มีคาแรงดึงต่ําสุด 
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จากรูปภาพที่ 4 และรูปภาพที่ 5 พบวาพารามิเตอรการเชื่อมความตานทานแบบจุด 3 ช้ันของอลูมิเนียมผสมที่ใชใน
การเชื่อมที่มีผลตอคาแรงดึงสูงสุด  คือ คาขนาดของแรงกดที่ 0.1 เมกกะปาสคาล  กระแสไฟเชื่อม 18,000 แอมแปร เวลา
เช่ือม  10 cycle มีคาแรงดึงเทากับ 593 Kgf/mm² โดยมีคาขนาดความโตของนักเกตเทากับ 5.92  มิลลิเมตร และคาแรงดึง
ตํ่าสุด  คือ คาขนาดของแรงกดที่ 0.20 เมกกะปาสคาล  กระแสไฟเชื่อม 18,000 แอมแปร เวลาเช่ือม  9 cycle มีคาแรงดึง
เทากับ 417 Kgf/mm² โดยมีคาขนาดความโตของนักเกตเทากับ 5.39  มิลลิเมตร 

 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาทดลองเรื่อง อิทธิพลของพารามิเตอรการเชื่อมความตานทานแบบจุด 3 ช้ันตอสมบัติการเชื่อม

อลูมิเนียมผสม (A 5052)  ที่เงื่อนไขตาง ๆ จากการวิจัยครั้งนี้พบวา  แรงกด มีผลตอแรงดึงและขนาดความโตของนักเกต ใน
การเชื่อมความตานทานแบบจุด 3 ช้ัน อลูมิเนียมผสม (A 5052) เพราะเมื่อเพิ่มแรงกดมากขึ้นมีผลทําใหคาแรงดึงและขนาด
ความโตของนักเกตมีคาลดต่ําลง  ซึ่งหากมีการเพิ่มแรงกดมากกวา 0.20 เมกกะปาสคาล  อาจทําใหคาแรงดึงและขนาดความ
โตของนักเกตมีคานอยกวาคาตามมาตรฐาน JIS Z 3136 : 1999 , JIS Z 3139 : 1999  มีผลทําใหคาความแข็งแรงของรอย
เช่ือมลดลง และเมื่อลดแรงกดต่ําลง มีผลทําใหคาแรงดึงและขนาดความโตของนักเกตมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีการลดแรงกดลง
นอยกวา 0.10 เมกกะปาสคาล  อาจทําใหคาแรงดึงและขนาดความโตของนักเกตมีคามากกวา คามาตรฐาน JIS Z 3136 : 
1999, JIS Z 3139 : 1999  เนื่องจากความแข็งแรงของรอยเชื่อมที่เกิดขึ้นมีการแปรผันแบบผกผันกับแรงกดที่ใชในการเชื่อม
จากการใชแรงกดที่เพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาความเคนที่หนาสัมผัสของชิ้นงานมีคาสูงขึ้น มีผลทําใหเกิดพลังงานความรอนใน
บริเวณรอยเชื่อมลดต่ําลง รอยเช่ือมมีขนาดเล็กลงและการใชแรงกดที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหพ้ืนที่หนาตัดของรอยเชื่อมมีขนาด
ลดลง จึงมีผลทําใหความสามารถในการรับแรงดึงลดลง สําหรับกระแส ไมมีผลตอแรงดึงและขนาดความโตของนักเกต   มี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ (นิวัตร คุณาวงศ, 2551)  ที่กลาวไววา ความแข็งแรงของรอยเชื่อมที่เกิดจากกระบวนการ
เช่ือมอลูมิเนียม ดวยความตานทานชนิดจุดมีการแปรผันโดยตรงกับปริมาณของกระแสไฟฟาที่ใชในการเชื่อม เนื่องจาก
ปริมาณของกระแสไฟฟาที่ใชในการเชื่อมมีความสําคัญตอการเกิดพลังงานความรอนที่ผิวสัมผัสระหวางชิ้นงานตามสมการ
การเกิดพลังงานความรอน แมวาปริมาณของกระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจะมีผลทําใหความตานทานทางไฟฟาที่ผิวสัมผัส
ระหวางชิ้นงานลดลง จึงสงผลตอขนาดของรอยเชื่อม รอยเช่ือมที่มีพ้ืนที่หนาตัดใหญจะสามารถทนตอแรงดึงไดสูงดวย
เชนกัน และความแข็งแรงของรอยเชื่อม ที่เกิดจากเชื่อมติดกันในสภาพของแข็งนั้นมีการแปรผันโดยตรงกับปริมาณของ
กระแสไฟฟาดวยเชนกัน เพราะพลังงานความรอนที่เกิดขึ้นนั้นเปนปจจัยที่สําคัญตอกลไกการแพรและสงผลตอความแข็งแรง
ของพันธะที่เกิดขึ้น ความแข็งของรอยเชื่อมที่เกิดขึ้นจึงเพิ่มขึ้นตามปริมาณของกระแสที่ใชในการเชื่อม สวนเวลาเชื่อมนั้น ไมมีผลตอ
แรงดึง  ความแข็งแรงของรอยเชื่อมที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมอลูมิเนียมดวยความตานทานชนิดจุดมีการแปรผันโดยตรง
กับระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมเนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมมีความสําคัญตอการเกิดพลังงานความรอนที่ผิวสัมผัส
ระหวางชิ้นงาน จึงสงผลตอความแข็งแรงของรอยเชื่อม รอยเช่ือมที่มีพ้ืนที่หนาตัดใหญจะสามารถทนตอแรงดึงไดสูงดวย  
และความแข็งแรงของรอยเชื่อมที่เกิดจากเชื่อมติดกันในสภาพของแข็งนั้นมีการแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาเชื่อมดวย
เชนกัน เพราะพลังงานความรอนที่เกิดขึ้นนั้นเปนปจจัยที่สําคัญตอกลไกการแพรและสงผลตอความแข็งแรงของพันธะที่
เกิดขึ้น ความแข็งของรอยเชื่อมที่เกิดขึ้นจึงแปรผันตามระยะเวลาที่ใชในการเชื่อม 
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Abstract 

 
The greatest way of determining the attractiveness of an airport’s services is through its connectivity. 

Connectivity is usually determined in terms of connectivity units (CNUs), which are obtained by multiplying a quality 
index with the frequency of flights to a given destination from the airport. The sum of connectivity units for different 
destinations gives the overall connectivity of the airport. This is the NETSCAN model which has been used in this 
research paper to determine the connectivity of Suvarnabhumi international airport in its operations as a hub. The 
connectivity was found to be low, 29.7 out of a maximum of 74 for the selected destinations and flight frequencies. It was 
however concluded that this cannot be taken to be the exact rating of the airport’s connectivity with regards to air freight 
transshipment since only a very small percentage of the airlines it serves was considered. In addition to this, it was noted 
that a comparison should be made to determine the airport’s competitive position. 

 
KEYWORDS: CONNECTIVITY UNITS, NETSCAN MODEL AND AIR FREIGHT TRANSSHIPMENT 

 
1. Introduction 
One of the most efficient and economic ways of freight transport is through air. Most of the cargo transported via 

air includes perishable goods such as horticultural products and foods. This shows that there is always need for minimum 
flight time to avoid losses that may occur due to preservative measures taken on the goods. In years prior to 2008, the 
issue of airfreight was one of the most profitable airline businesses. Airfreight rose by not less than 5% between 1995 and 
2003 (Scholz, 2011). It was recognized as a major contributor to national GDP with Europe and Asia being some of the 
major transporters of airfreight. The situation however began to change drastically after 2008, probably due to the world-
wide inflation that affected several countries’ GDPs. The volume of airfreight fell by close to 20% in just a few months. 
This is however slowly being reversed in the current year, with air cargo rates increasing by higher percentages than 
passenger freight (De Wit et al, 2009). In airfreight transport, some of the aspects that can be recognized as differentiating 
cargo transport from air passengers are that; first, airfreight is unidirectional. The same country that exports coffee will 
transport coffee each time and there is no day that the recipient country will export coffee to the producer. Secondly, 
airfreight is heterogeneous in that the cargo that goes in any given direction can never be similar to that which comes 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1399 

from that direction. Consequently, in measuring the performance of an airport in terms of airfreight transport, several 
factors come into play (Yap, 2004). One of the major factors to be considered when determining the success rates of an 
airport is its connectivity. The connectivity of an airport is measured in terms of connectivity units which are calculated 
based on flight efficiencies and times (Burghouwt and Redondi, 2009). The connectivity of any airport is therefore 
dependent on the airlines it serves, its geographical location and the competition surrounding it. Quality indices range 
from zero to 1, where 0 is the quality index of a connected flight which takes the maximum allowed perceived total flight 
time while 1 refers to the quality index of that which takes the minimum flight time (Veldhuis and Kroes, 2002). In all 
cases, the latter is a direct flight from point A to B. There are two major forms of flight networks. The first is the point to 
point network where an aircraft leaves point A directly to point B without any stopping in between. Secondly, there is a 
hub and spoke network. In this case, an aircraft leaves point A, stops at point B then the cargo continues to point C. The 
cargo may be transported to point C using the same airline or a different one. When the same airline is used, a direct 
connection has occurred; otherwise the connection is indirect (Martin and Roman, 2004). Hub and spoke networks have 
been observed to be efficient since they provide a higher number of destinations from any given point. Suvarnabhumi 
international airport is one of the major airports in Bangkok.  It is a major hub for Bangkok Airways, Thai Airways 
International, Orient Thai Airlines and Thai Air Asia. It offers both passenger and cargo services. The objective of this 
paper is to determine the connectivity of this airport in relation to cargo services (Paul, 2006). The structure of the paper 
involves; a literature review providing details on hub and spoke networks, models for connectivity measurement and 
freight transport. Section three of this paper covers the methodology to be used in analysis. The proposed model is the 
NETSCAN model which uses connectivity units. The methodology section also contains various data that will be 
analyzed and its relevance to this research paper. After the methodology, a discussion follows based on the findings of the 
research. This discussion explains the implications of the results obtained in the methodology section. Finally, the 
conclusion gives the closing line on the research findings and is used as a forum to provide limitations of the research as 
well as the recommendations for future research. 

 

2. Literature review 

Burghouwt and Redondi (2009) states one of the major problems faced by hub location and network configuration 
as that of competition especially in the Asia-Pacific region. This paper recognizes three types of network connectivity 
which can be measured as direct, indirect and hub connectivity (Burghouwt and Veldhuis, 2006). It further suggests that 
indirect travels cost more compared to direct travels. This brings about the issue of connectivity measurements. Passenger 
choices depend on the attractiveness of the available alternatives (Reynolds-Feighan and Maclay, 2006). This means that 
factors such as comfort also play a role in the choice of travel alternative. It is also suggested that fares for online 
connections in indirect flights are lower than those for off-line connections (Burghouwt and Veldhuis, 2006). Fare 
differentiation is reflected in route characteristics which describe the flight in terms of connectivity units. The 
connectivity units are therefore a measure of the attractiveness of the travel option. Similarly for airfreight transport, 
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connectivity units can be used to determine the attractiveness of airports and hence determine the best transport 
alternatives (Reynolds-Feighan and Maclay, 2006). The airfreight industry has tremendously grown in the last 30 years. 
Due to this, it has become a somewhat independent industry, rather than a part of the airline industry (Bowen, 2004). The 
provision of air cargo services gives an airline an enabling mechanism (Matsumoto et al, 2008). Air cargo is relatively 
neglected due to the increase and concentration on air passengers as a form of long distance transport (Bowen, 2004). 
However, the growth of air cargo services has been undeterred by this as it has been tremendous in the last few years.  
Some of the most important characteristics of an air freight hub are its intermediacy and connectivity (Scholz & Cossel, 
2011). This is because the availability of these air freight services also serves a role in the development of the logistics 
industry in areas close to the hubs (Ohashi et al, 2005). It therefore becomes a major contributor to the national GDP 
(Scholz, 2011). Factors that have contributed to the rapid growth of air freight services include; rapid growth in world 
trade, increase in knowledge intensive goods such as silicon chips with high value to weight ratios, reduction in air freight 
charges due to the introduction of longer range fuel-efficient freighter air craft (Bowen, 2000), and growing number of 
manufacturers of supply chain products. Competitiveness is one of the required characteristics of hub airports 
(Matsumoto et al, 2008). Suvarnabhumi international airport has increased in its competitive advantage due to the 
disastrous start ups of some of the potential competitors within the area (Bowen, 2004). Some other factors that determine 
the choice of alternative freight mode include; the geography of the airport, financial returns including fares, and 
transport certainty (Gardiner & Ison, 2008). All these factors are used to describe route characteristics which are reflected 
by the connectivity units (Scholz & Cossel, 2011). Kim (2007) explains that one of the main purposes of hub and spoke 
networks is the amplification of networks. This is done through the transshipment of cargo in the case of air freight. This 
enables the airlines to access more places compared to direct flights (Kim, 2007). Suvarnabhumi international airport is a 
major hub serving several airlines. It is the sixth busiest airport in Asia and a major hub for the transshipment of air 
freight.  Its purpose as a hub has enabled it to service more than 96 airlines (Paul, 2006). This has increased the number 
of destinations accessible for air freight. In addition to this, it was designed by one of the best known architects in the 
world due to its importance in the Asian economy. Some of the other characteristics of airfreight include; involvement of 
numerous companies and concentration of customers (Kim, 2007). In measuring the connectivity of an airport, 
connectivity units are used. These units are a reflection of the attractiveness of the travel option represented (Bughouwt, 
2009). There are several models that can be used to determine the connectivity units based on flight data and the results 
obtained from research (Redondi & Burghouwt, 2011). The most common model is the NETSCAN model which is based 
on the maximum predicted total time of flight (Kim, 2007). For indirect freight, this is normally higher compared to 
direct freight because it also includes the waiting time at the hub airport. The waiting time is affected by several factors 
which include; time-table co-ordination by the hub carrier (Burghouwt, 2005), frequency of flights, and the minimum 
connection time (Kim, 2007). The NETSCAN Model takes into consideration all these factors and uses them to determine 
the maximum predicted total time (MaxPTT). Although the NETSCAN model is the most common model for the 
determination of airport connectivity, other models also exist for the same. Some of the models include; wave system 
structure model (Kim, 2007), weighted connectivity model (Budde et al, 2008), Bootsma connectivity which is almost 
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similar to the wave structure model (Redondi and Burghouwt, 2010), and Danesi connectivity (Danesi, 2006).  The 
analysis of air freight using any of these models is significantly more strenuous due to the heterogeneity of air freight 
(Kadar & Larew, 2003). Consequently, there is generally lower flight frequency for cargo air craft compared to passenger 
planes. Hub connectivity is therefore the most common method for airport evaluation. Although geographical differences 
may be present in airports, connectivity units always give a base for the evaluation that does not depend on the 
geographical location of the airport itself (Kim and Park, 2012). Consequently, it is the most important aspect of air 
freight business. The connectivity of Bangkok (Suvarnabhumi) airport is characterized by a competitive position to 
Europe (Doganis, 2002). It occupies the same position as Singapore.  

 
3. Methodology 
This research is based upon the analysis of air freight transshipment in the Suvarnabhumi international airport. 

The organization of this study will follow the structure in figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: The concept of methodology 
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The literature review is to provide information necessary for the effective use of the proposed model in later 
stages of the paper. The information provided by the literature review will be information on network types, their 
advantages and disadvantages and the expectations of customers based on airport route characteristics. Apart from this, 
the literature will also provide secondary information regarding operation of hub airports and specifically on the issue of 
air freight. Also, the literature review will help to determine the different available models that can be used to determine 
hub connectivity and whether they are proposed to provide similar results. From the literature review, several models 
have been identified that can help to achieve the desired objective of analyzing airport connectivity (Matsumoto, 2007). 
All these models use the same general formula but have different multiplication factors. This means that using different 
models in a single airport analysis will yield very different results. However, when the same model is used to analyze 
several airports, the results will be comparative and can be used to determine the connectivity of one airport relative to 
another (Paleari et al, 2008). Also, in comparing the connectivity of different airports, the results are most likely to follow 
the same trend when different models are used (Paleari et al, 2008). For instance, when comparing Suvarnabhumi 
international airport and Don Mueang international airport which lies within the same geographical location, both the 
weighted connectivity model and the NETSCAN model show that Suvarnabhumi international airport has higher 
connectivity units than Don Mueang (Paul, 2006). The Air cargo base features belong solely to Suvarnabhumi 
international airport and are not in comparison with other airports. A combination of the literature review and the air 
freight features will provide a base for preliminary analysis. This will give direction as to the exact data that is required in 
the application of the NETSCAN model for analysis. In using this information, it will help to determine the cut-point 
conditions for the model. After preliminary analysis, data will be obtained from OAG and used in the analysis section to 
determine the connectivity of the airport. Lastly, the obtained data will be analyzed using the NESCAN model to 
determine the exact connectivity of the airport. When using the NETSCAN model, a quality index is assigned to every 
flight. This index is between 0 and 1, with 1 being the quality index of a direct flight. The quality index of an indirect 
flight has to be lower due to the extra time required for travel (Alderighi et al, 2007). This also applies for a direct multi-
stop connection. It can be concluded therefore, that due to the en-route stops, the network quality is compromised for 
both passenger travel and freight (De witt et al, 2009). However, there is a maximum allowable additional travel time for 
which the quality index is 0. Any indirect connection between two points in a network gives a quality index of between 0 
and 1. The calculation of the quality index is based on the maximum allowable travel time, which is a function of the theoretical 
direct travel time (Veldhuis, 1997). The latter is determined by geographical coordinates of both the origin and destination 
airports. It is also based on flight velocity as well as landing and take-off durations (Redondi and Burghouwt, 2010). These 
factors are used to determine the quality index which is then multiplied by the frequency of flight per unit time to determine the 
connectivity units (CNUs). The model is described by the following equations (Matsumoto et al, 2008); 

MAXT = (3-0.075*NST) * NST 
PTT = FLY + (3-0.075*NST)*TRF 
QUAL = 1 - (PTT-NST)/(MAXT-NST) 
CNU = QUAL * FREQ ……………………………….. Equation 1 
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Where: 
MAXT = Maximum perceived travel time 
NST = Non-stop travel time 
PTT = Perceived travel time 
FLY = Flying time 
TRF = Transfer time 
QUAL = Quality Index 
CNU = Number of Connectivity Units 
FREQ = Frequency 
The normal non-stop travel time is calculated using the coordinates of the origin and the destination airports, and 

the velocity of travel of the aircraft (Malighetti et al, 2008). Speeds are assumed from tentative velocity data and some 
time is allowed for landing and take-off (Burghouwt and De Wit, 2005). This gives the normal non-stop travel time. The 
frequency of flight is determined on a weekly basis as the number of operations per week. This results in connectivity 
units based on a week’s data. In order to achieve the desired results, some of the cut-point conditions that have been 
chosen include; 

- Only online transshipments will be taken into consideration. 
- Minimum transshipment time of 1 hr. 
3.1 Data and results 
The data used will be for the year 2010. The average weekly traffic will be obtained from the yearly traffic. The 

top 10 airlines that use Suvarnabhumi international airport as a hub were used in this analysis. Only international flights 
were considered. Among the top 10 airlines, those that engage in international freight haulage include; Thai Airways 
International, Thai Air asia, Bangkok Airways, Cathay Pacific Airways, China Airlines, Air China, EVA Air, Emirates, 
Jet Airways, and Singapore Airlines. Also, only top 10 cities will be considered for this analysis. These include; 
Singapore, Hongkong, Tokyo, Incheon, Kuala Lumpur, Taipai, Dubai, London, Ho Chi Minh City, and New Delhi.  
Table 1: The frequencies of airline transshipments in Suvarnabhumi international airport per week in 2010 (AOT Air 
Traffic, 2010). 

Airline Possible Origins Possible Destinations Frequency Movement/ week Gcd (km) TRF (hrs) 
Thai Airways  Hong Kong 

 
Kuala Lumpur 
Dubai 
London 
Ho Chi Minh 
New Delhi 

9 
13 
18 
7 

15 

2511 
6895 
21601 
1506 
6717 

1 
3 
12 
1 
2 

Thai Air Asia Hong Kong 
 

Kuala Lumpur 
Ho Chi Minh 

3 
2 

2511 
1506 

1 
1 

Bangkok Hong Kong 
Kuala Lumpur 

Kuala Lumpur 
Hong Kong 

1 
1 

2511 
2511 

1 
1 
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Airline Possible Origins Possible Destinations Frequency Movement/ week Gcd (km) TRF (hrs) 
EVA Air London 

Taipei 
Taipei 
London 

2 
1 

9790 
9790 

2 
2 

Emirates Dubai 
Hong Kong 

Hong Kong 
Dubai 

1 
1 

6895 
6895 

3 
1.12 

 
From these results, the connectivity units were calculated using equation 1. The sum of connectivity units for 

these airlines gives the connectivity of the airport since over 70% of its operations are concentrated within these airlines 
and in the mentioned 10 cities. The airlines which are not included in the results use only their origin besides the 
Suvarnabhumi international airport hence do not carry out online transshipments. The calculations performed are based 
on equation 1 and total frequencies for all the possible origins and destinations have been used to obtain the CNUs for the 
various airlines. The airport CNU is a sum of all the CNUs calculated. The NST is calculated from the distance and 
velocity of flight (Veldhuis, 1997). A Boeing 707 freight craft flies at a maximum velocity of 1010 km/ hr (Doganis, 
2002). This velocity will be used in calculating the flight time (Miller-Hooks et al, 2004).  

  
Table 2: Result of NETSCAN model 
Airline Possible 

Origins 
Possible 
Destinations 

FLY 
(hrs) 

NST 
(hrs) 

MAXT 
(hrs) 

PTT 
(hrs) 

QUAL 
(hrs) 

CNU 
(hrs) 

Thai Airways  Hong Kong 
 

Kuala Lumpur 
Dubai 
London 
Ho Chi Minh 
New Delhi 

1.5 
7.5 
10.3 
1.1 
5.5 

2.49 
6.83 
21.4 
1.49 
6.65 

6.99 
16.98 
29.86 
4.30 
16.63 

4.31 
14.96 
27.05 
3.99 
10.5 

0.6 
0.2 
0.3 
0.1 
0.6 

5.4 
2.6 
5.4 
0.7 
9.0 

Thai Air Asia Hong Kong 
 

Kuala Lumpur 
Ho Chi Minh 

1.5 
1.1 

2.49 
1.49 

6.9 
4.30 

4.31 
3.99 

0.6 
0.2 

1.8 
0.4 

Bangkok Hong Kong 
Kuala Lumpur 

Kuala Lumpur 
Hong Kong 

1.5 
1.5 

2.49 
2.49 

6.9 
6.9 

4.31 
4.31 

0.6 
0.6 

0.6 
0.6 

EVA Air London 
Taipei 

Taipei 
London 

8.1 
8.1 

9.67 
9.67 

21.98 
21.98 

12.65 
12.65 

0.8 
0.8 

1.6 
0.8 

Emirates Dubai 
Hong Kong 

Hong Kong 
Dubai 

7.5 
7.5 

6.83 
6.83 

16.98 
16.98 

14.96 
11.23 

0.2 
0.6 

0.2 
0.6 

Total CNU 29.7 
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4. Discussion 

From the results obtained in the analysis, the CNU for Suvarnabhumi international airport can be said to be within 
acceptable limits. The lowest value of the CNU is 0 while the highest is 74. Given that the CNU obtained is less than 50% 
of the maximum, it can be said that the CNU is low (Yap, 20040. However, this cannot be taken as the exact connectivity 
of the airport since the data used is only a tiny fraction of all the data available. It is also necessary that comparisons be 
made between Suvarnabhumi international airport and its competitors so that a decision can be made as to the exact 
attractiveness of the airport as a hub. 

 

5. Conclusion  

From this research paper, nothing much can be concluded. An analysis of the transshipment connectivity only 
gives the connectivity units for the Suvarnabhumi international airport. Without comparison with the airport’s 
competitors, it is not possible to determine its position in the market. Future research should therefore concentrate more 
on making comparisons in order to determine needs for improvement. 
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บทคัดยอ      
 

มหาวิทยาลัยในปจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยจัดใหมี
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพื่อรองรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยนําแนวคิด
การเชื่อมตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยระบบที่เหมาะสมสําหรับแตละมหาวิทยาลัย และนํามาพัฒนาเปนระบบที่ใชทั่วทั้ง
องคกร อีกทั้งสามารถใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานอยูในแวดวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงมีความสนใจในการทําวิจัย โดยเลือกศึกษาการนํากรอบมาตรฐาน COBIT (Control Objective 
for Information and Related Technology) โดยเนนเฉพาะในองคประกอบดานระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ซึ่งเปนเครื่องมือขับเคลื่อนใหทุกองคกรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) มาเปนตัวแบบ
ประเมินและวิเคราะหกระบวนการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนกลยุทธทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ไดรับคะแนนการประเมินสูงสุด จากผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปผลจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยไดวา สามารถดําเนินงานตามกระบวนการ
โดเมนของ PO1-PO10 ของกรอบมาตรฐานโคบิต (COBIT) ใหมีความสอดคลองในเรื่องการวางกลยุทธขององคกรไดเพียง
รอยละ 80 เทานั้นเนื่องจากยังคงมีขอจํากัดบางประการ อาทิ ขอจํากัดดานวัฒนธรรมขององคกร ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาและวิเคราะหภาพรวมของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายใตโครงสราง
องคกรเพื่อใหสามารถดําเนินงานใหสอดคลองทั้งโดเมนของ PO1-PO10 ซึ่งจะสงผลใหแผนงานและกลยุทธที่กําหนดไว
สามารถพัฒนาการดําเนินงานไดตามแนวทางการกํากับกิจการที่ดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้ังแตโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางแผนงานและกลยุทธที่สอดคลองกัน  และในที่สุดจะสงผลใหการบริหารจัดการทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสอดคลองไปทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย สิ่งที่สําคัญมากไปกวานั้น คือ หากมีการนํา
ระบบบริหารความเสี่ยงเขามาใชในทุกกระบวนการดําเนินงาน จะสงผลใหสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน อัน
จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
คําสําคัญ: การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Abstract 
 

Nowadays, universities have developed the standard quality of management including the teaching processes. 
The Information Technology service is established in order to support the university’s operation. By using the concept of 
connected IT together with appropriated system among university. This will be improved to an organizational system and 
also sharing resources for the highest benefit. Therefore, researcher as human resource of the higher education will study 
the standard framework called COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) By emphasize the 
Risk Management system which is a tool for operating every organization to IT Governance. Using high-quality 
University with IT Governance as a blueprint designed for evaluation and analysis the Information Technology procedure 
comply with university IT strategic plan.  

Those are the university located in Bangkok and perimeter which had highest score for fiscal year 2010. From 
university case study, researcher summarized that only 80 percent could perform as the Process PO1-PO10 of COBIT 
framework comply with university strategic plan. This is because the limitations for instance an organization cultural 
limitation. Thus, researcher generally studied and analyzed the IT management system of university under the 
organization structure in order to conformance the domain PO1-PO10. This will lead to the improvement of plan and 
strategy that could performed as IT Governance. Begin with Information Technological foundation structure, the 
harmonious of plan and strategy. Finally, this will affect the university IT management to move into the same direction. 
Moreover, applying the Risk Management system into all procedure will develop the effectiveness performances which 
bring about the ability of managing IT resource for the highest benefit.   
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1. บทนํา 
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตางตื่นตัวใหความสนใจเปนพิเศษเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามเกณฑ ก.พ.ร. การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามเกณฑ สกอ. และการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ สมศ. ซึ่งทั้งสามหนวยงานประเมินเพื่อรับรองการปฏิบัติงานทั้งดานการบริหารจัดการสถานศึกษา และรับรองดาน
วิชาการ โดยทั้งสามหนวยงานนี้ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของการบริหารความเสี่ยงในองคกรจึงกลายเปนสวนที่มีนัยสําคัญ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร เพื่อมุงสูความเปนเลิศและสามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจวิชาการ 
ดังนั้นภายใตการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ (Good  Governance) ของการดําเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริการและบริหารการศึกษา หรือสนับสนุนงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ ความมุงหวังของมหาวิทยาลัยตามที่กลาวไวขางตนจะประเมินผานตามเกณฑระดับไดเทาที่ประเมินตนเอง
หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการจะเลือกใชมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติหรือกรอบวิธีปฏิบัติใดมาสนับสนุนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ือมโยงดวย
กระบวนการและหลักการ COSO, COSO-ERM, COBIT ตามแนวทางการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ความ
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เขาใจในวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ความเขาใจในการดําเนินการทางธุรกิจ (วิชาการของมหาวิทยาลัย) การประเมินคา
ความเสี่ยง การวางแผนและการควบคุม การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในองคกร และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดวย
หลักการประเมินความเสี่ยง  เพื่อใหสามารถออกมาเปนแผนบริหารความเสี่ยงทั้งองคการ  และเนนศึกษาที่แผนบริหาร
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยวิธีการที่สําคัญคือ เรื่องการวางแผนและการจัดองคกร (Planning and 
Organization: PO) ซึ่งครอบคลุมกลยุทธ กลวิธี และแนวทางที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ 
(ดานการศึกษา) อยางดีที่สุด ทั้งนี้ตองมีการวางแผนเพื่อใหวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรประสบความสําเร็จ มีการสื่อสารและ
บริหารจัดการในโดเมน PO ประกอบดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 กระบวนการตามโดเมน ดังนี้ 1) PO1 
กําหนดแผน IT เชิงกลยุทธ (Define a strategic IT plan) 2) PO2 กําหนดสถาปตยกรรมสารสนเทศ (Define the Information 
architecture) 3) PO3 กําหนดทิศทางของเทคโนโลยี (Determine the technological direction)   4) PO4 กําหนดความสัมพันธ
และการจัดการองคกร IT (Define the IT organization and relationship) 5) PO5  จัดการลงทุน IT (Manage the IT 
investment) 6) PO6 สื่อสารทิศทางและจุดมุงหมายของฝายบริหาร (Communicate Management   aims and direction) 7) 
PO7 จัดการทรัพยากรมนุษย (Manage IT human Resource) 8). PO8 จัดการคุณภาพ (Manage Quality)  9) PO9 ประเมิน
ความเสี่ยง (Access and manage IT risk) 10) PO10 จัดการโครงการ (Manage Project) อันจะทําใหทราบผลหลังจากการวิจัย
วา นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของแตละสถาบันที่ประสบความสําเร็จสูงสุดระดับประเทศ มีกลยุทธ เทคนิค 
กระบวนการ และวิธีการอยางไร ซึ่งอางอิงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กําหนด 
รวมถึงเกณฑ สกอ. และ สมศ. ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แหง ซึ่งผูวิจัยนํามา Benchmarking เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่
นําไปสูความเปนเลิศ Best Practices โดยเนนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งเปนบุคคลที่เจาะจงโดยทําการสัมภาษณกลุม

ผูบริหารระดับสูง และกลุมผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน รวมถึงเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน โดยกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1)  มหาวิทยาลัย A1 จํานวนผูใหสัมภาษณรวม 10 คน  2) มหาวิทยาลัย A2 จํานวน
ผูใหสัมภาษณรวม 10 คน 3)  มหาวิทยาลัย A3   จํานวนผูใหสัมภาษณ รวม 10 คน  4) มหาวิทยาลัย A4  จํานวนผูให
สัมภาษณรวม 10  คน 5) มหาวิทยาลัย A5  จํานวนผูใหสัมภาษณรวม 10  คน และ 6) มหาวิทยาลัย A5  จํานวนผูให
สัมภาษณรวม 10  คน รวมประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 60 คน โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้น
ไปปรึกษากับที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมในการภาษา และความชัดเจนของคําถาม แลวนํา
เครื่องมือมาปรับปรุงแกไข รวมถึงนําเครื่องมือไปตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยใหผูเช่ียวชาญที่เปน
อาจารยและผูที่เกี่ยวของในสาขาวิชา ที่มีความรูในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 
ทาน เพื่อนําเครื่องมือมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และนําเครื่องมือที่สมบูรณไปเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง
ที่กําหนดไวไดแกของผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 6 แหงที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ 2 ฉบับ คือแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณ วิธีการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research – PAR) ซึ่งเปนการศึกษา
ภาคสนาม (Field Study) โดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยเปนสวนหนึ่งขององคกร (สมบัติ บุญประคม. 2545:36; 
อางอิงมาจาก พรอมพรรณ อุดมสิน. 2543:73)  ดังนั้นผูวิจัยจะทําการ สัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) ทั้งสองแบบ 
คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เปนการซักถามพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณและผูให



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1411 

สัมภาษณ เปนการถามเจาะลึกลวงคําตอบอยางละเอียดถี่ถวน การถามนอกจากจะใหอธิบายแลว จะตองถามถึงเหตุผล 
พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความตองการ ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพในลักษณะตาง ๆ และดําเนินการการสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) เปนการสัมภาษณและสนทนาแบบเจาะประเด็นดวยการเชิญผูรวมสนทนามารวมเปนกลุม กลุม
ละประมาณ 5-7 คน แลวเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกันอยางกวางขวางในประเด็นตาง ๆ ที่เราตองการ
แลวพยายามหาขอสรุป เพื่อทราบแนวคิดใหม ๆ ซึ่งใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา โดยมีการจัดกลุมขอมูลตามประเด็นตาง 
ๆ แลววิเคราะหถึงสาเหตุและผล โดยใชวัตถุประสงคและแนวความคิดในการวิจัยเปนกรอบในการวิเคราะหรูปแบบการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามกรอบมาตรฐานโคบิต (COBIT) เลือกศึกษาขอบเขตของกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการวางแผนและการจัดองคการตามโดเมน (Planning and Organization: PO) ที่มุงเนนการ
บริหารจัดการในระดับบนคือ กลุมการบริหารเชิงกลยุทธ ตามนโยบายและเปาหมายหลักระดับองคกร และดําเนินการ
วิเคราะหสถานภาพของผูตอบสัมภาษณ และนําแบบสัมภาษณมาสรุปผลดวยกระบวนการ หลักการประเมินความเสี่ยง 
(Access and manage IT risk) ของมหาวิทยาลัยแตละแหง และผูวิจัยนํามา Benchmarking เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่
นําไปสูความเปนเลิศ Best Practices  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาตามโดเมน (Planning and Organization: PO) 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบการใชระบบบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับอุดมศึกษา เปนวิธีการศึกษากระบวนการวางแผนและการจัดองคกรตามโดเมน (Planning and Organizing: PO) ของ
กรอบมาตรฐานโคบิต (COBIT) ผูวิจัยเนนใชวิธีแบบวิจัยเชิงคุณภาพ และรวมดวยการวิจัยเชิงปริมาณบางสวนเทานั้น 
ผลการวิจัยแบงออกเปน  ผลการศึกษาการรวบรวมขอมูลเพื่อหาขอเท็จจริง (Fact Findings) กิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวของ
กับ IT Governance & Current Activities ผลการประเมินโดเมน PO1-10 (PO1-10 Assessment) ผลการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เปนเกณฑการประเมิน 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
สรุปการศึกษาและสํารวจขอมูล ดานโนบาย กลยุทธ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 

(Control Self-Assessment: CSA) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) จากหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานตรวจสอบ
ภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการประกันคุณภาพ จากกรณีศึกษามหาวิทยาลัย 6 แหง ทําการประเมินและ
เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงวามีการจัดทําการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน
การประเมินติดตามผลการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน และการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอหนวยงานที่กําหนด เชนใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ตองรายงานตอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามระบบบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอเปนขอมูล
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยประจําทุกป 

 

 
รูปที่ 2 แสดงองคประกอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 6 แหง 

 
จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสรุปผลจากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยไดวา สามารถดําเนินงานตามกระบวนการ

โดเมนของ PO1-PO10 ของกรอบมาตรฐานโคบิต (COBIT) ใหมีความสอดคลองในเรื่องการวางกลยุทธขององคกรไดเพียง
รอยละ 80 เทานั้นเนื่องจากยังคงมีขอจํากัดบางประการ อาทิ ขอจํากัดดานวัฒนธรรมขององคกร ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาและวิเคราะหภาพรวมของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายใตโครงสราง
องคกรเพื่อใหสามารถดําเนินงานใหสอดคลองทั้งโดเมนของ PO1-PO10 ซึ่งจะสงผลใหแผนงานและกลยุทธที่กําหนดไว
สามารถพัฒนาการดําเนินงานไดตามแนวทางการกํากับกิจการที่ดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแตสรางแผนงานและกล
ยุทธที่สอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  บูรณาการบริหารจัดการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความสอดคลองไปทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หากมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงเขามาใชในทุกกระบวนการ
ดําเนินงาน จะสงผลใหสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน อันจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมปีระสิทธิผลสูงสุด 
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วิจัยนี้ไดใชวิธีการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณตลอดจนวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ที่ไดรับจากการทํากิจกรรมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดทิศทางและกล
ยุทธสําหรับแผนการดําเนินงานตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น รวมถึง
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาตามแผน นอกจากนี้ผูวิจัยยังวิเคราะหจากภาพรวมพื้นฐานการบริหารจัดการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร ที่ครอบคลุมต้ังแตระดับโครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบของโครงสราง
พ้ืนฐาน (Infrastructure Layer) ระดับการพัฒนาซอฟแวรใชงานในองคกร (Software Application) และระดับของแผนการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดตองสอดคลองกับแผนงานทางกลยุทธของทั้ง 6 มหาวิทยาลัย 
ดังนั้นสามารถตอบผลการวิจัยไดวาจากการวิเคราะหการดําเนินงานมหาวิทยาลัยที่ผานมา ทําใหทราบไดวาดวยการบริหาร
จัดการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามพื้นฐานแนวคิด คือ การนําเทคโนโลยีเขามาเชื่อมตอมหาวิทยาลัยทั้งหมดในเครือ
ใหเสมือนทํางานอยูภายใตหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหเกิดการบริหารงานเปนกลุมโดยรวมศูนยไวที่เดียวกัน ซึ่งกลุมผูบริหาร
คาดหวังวาจะสามารถใชประโยชนและทรัพยากรรวมกันไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดนั้น เมื่อมีการนํากรอบการวางแผน
และการจัดองคกรมาประเมินตามกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานโคบิต (COBIT) ของโดเมน 
PO1.-PO.10 ทําใหเขาใจวามหาวิทยาลัยทุกแหงตามกรณีศึกษาสามารถทําตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวได สถาบันอุดมศึกษา 6 
แหง ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เปนกรณีศึกษา ทําใหทราบวามหาวิทยาลัยทั้ง 6 แหงตางใหความสําคัญกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมือนกัน แตแตกตางกันออกไปตามนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนดานการบริหารจัดการ หรือการเรียนการสอนของแตละมหาวิทยาลัย ดังนั้นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานยอมแตกตางกันในบางสวน เชน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงทีมงานแตละหนวยงาน วิธีการ
ดําเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการ เปนตน ดังนั้นการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และระบบ
ซอฟแวรประยุกต (Application software) ซึ่งเปนพื้นฐานของงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคประสงคหลักขององคกร จําเปนตองเชื่อมโยงความสัมพันธของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไวดวยกัน
ดวยแผนปฏิบัติงานและระบบงานหลังบาน (Back Office) เพื่อสนับสนุนงานของสํานักงานสวนหนา (Front Office) ของ
มหาวิทยาลัย 6 แหง เพื่อเขาสูฐานขอมูลเดียวกัน ใหสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคลองลักษณะศูนยบริการรวม (Shared Service Center :SSC) ซึ่งเปนเครื่องมือทางการจัดการที่มุงการลดตนทุนของ
องคกร โดยการลดตนทุนการจากการดําเนินการรวมกันจากหลาย ๆ แผนก อยางเชน แผนกการเงิน แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนกใหบริการลูกคา แผนกทรัพยากรมนุษย ซึ่งมักจะเปนแผนกที่เปนระบบงานหลังบาน (Back office) หรือ
แผนกสนับสนุน ตามกรอบแนวคิดและสงผลในการสรางมาตรฐานดานการบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุง
พัฒนามาตรฐานสูเสนทางสูองคกรคุณภาพตอไป 

จากการศึกษาการวิจัยนี้ สามารถนําเสนอรูปแบบการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมของ
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต ไมวาสถาบันจะยึดรูปแบบใดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความจําเปนตองเตรียมการพัฒนาระบบงานตามกรอบมาตรฐานที่ชัดเจน มีตัวช้ีวัดที่เปนมาตรฐาน และมีรายละเอียดที่ดีใน
การอางอิงของมาตรฐานที่จะนํามาปฏิบัติ และเชื่อมโยงควบคูกับระบบบริหารความเสี่ยง  5 ขั้นตอนคือ 1) การระบุและ
ประเมินความเสี่ยง 2) การวัดผลกระทบที่เกิดกับองคกร 3) เทคนิคในการรับมือกับความเสี่ยง 4) การนําเอาโปรแกรมการ
บริหารความเสี่ยงไปใช และ 5) การติดตามประเมินผล สิ่งที่สําคัญมหาวิทยาลัยตองกําหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับสารสนเทศขององคกร ซึ่งจะตองปรากฏเปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
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ใชวิธีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน NIST800-30 เปนตน ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงแทรกอยูในทุกขั้นตอนของ
กรอบมาตรฐาน COBIT แตสิ่งที่ควรปฏิบัติอยางยิ่งคือการใหความรูกับคนในองคกรเพื่อสรางความเขาใจในปญหาและ
แนวทางในการรับมือกับวิกฤติการณที่เกิดขึ้น องคกรตองมีวิธีการในการติดตามผลโดยพยายามใหความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
สามารถลดระดับลงอยูในระดับที่ยอมรับไดจากการทบทวนและติดตามผลอยางตอเนื่องได ซึ่งผู วิจัยจึงเชื่อมั่นวา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินตามกรอบของ โดเมน PO1-PO10 มาปฏิบัติอยางครบถวน จะสามารถขับเคลื่อนใหสามารถสราง
พ้ืนฐานของโครงสราง Shared Service Center: SSC รวมกันไดโดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกอน 
(Infrastructure Layer) เปนอันดับแรกเชื่อมโยงกับการสรางและปฏิบัติตามมาตรฐาน ITIL and ISO 20000 for IT Service 
Management,  ISO/IEC 17799:2000 ISO 17799 and 27000 for Security, CMMI for Software Development ใหเปนเกณฑ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะสรางงานที่มีประสิทธิภาพและไดผลรวมถึงสรางระบบคุณภาพใหกับ
องคกร ใหเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลในแนวปฏิบัติที่ดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การประเมินศักยภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในระบบหวงโซอุปทาน 
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย 

THE POTENTIAL EVALUATION FOR SUPPLY CHAIN VALUE ADDED 
 IN TOURISM INDUSTRY OF THAILAND 
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บทคัดยอ 

 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ผูวิจัยมีแนวความคิด
ในการศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการจัดการและศักยภาพการลงทุนดานการทองเที่ยวเปรียบเทียบ
ในแตละจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย รวมถึงแสวงหาโอกาส
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับผูประกอบการการทองเที่ยวไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งการพัฒนา
อุปทานทางการทองเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันใหกับประเทศ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด ความตองการของนักทองเที่ยว และขนาดของอุปสงคสําหรับนําไปใชในเชิงวิเคราะหและพัฒนาอุปสงคให
สอดคลองกับอุปทาน ซึ่งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผูประกอบการสามารถกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวการ
ลงทุนการเปดเสนทางการทองเที่ยวรวมถึงสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกสในการวางแผนการขนสงการ
ลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงานต่ําที่สุดการสรางมูลคาเพิ่มและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับประเทศไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
คําสําคัญ: หวงโซอุปทาน  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 
Abstract 

 
 The purpose of this article is to study the management of supply chain in tourism business. 

The concept is to study and evaluate the efficiency changes of management and compare potential investment between 
each province of Thailand region. In order to increasing value added for Thailand tourism industry ,seeking opportunity 
and increasing competition ability for Thai tourism entrepreneur to ASEAN community including the development of 
tourism supply and increasing competition ability for Thailand foundation among market opportunity, tourist demand and 
demand and supply configuration. This study could assist government sector and private sector to determine tourism 
business operation policy and investment of new tourism attraction policy. Furthermore, produce higher logistic network 
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for transportation plan, decreasing operation cost, increasing value added and creating the competition advantage for 
Thailand among ASEAN community. 

 
KEYWORDS: SUPPLY CHAIN, TOURISM INDUSTRY 

 
1. บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญและสําคัญมากในนโยบาย

ระดับประเทศ โดยเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดรายได พัฒนาทางเศรษฐกิจ และพัฒนาชุมชนทองถิ่น การจางงานและการ
ประกอบธุรกิจขององคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยที่ผานมาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยนั้นมี
จํานวนมาก กลุมเอเชียตะวันออกซึ่งรวมถึงกลุมเอเซียน เปนกลุมลูกคาเปาหมายที่สําคัญของประเทศไทย จะเห็นไดจาก
จํานวนนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงการทองเที่ยวของคนในประเทศแบบ
ไทยเที่ยวไทยอีกดวย ดังนั้นอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จึงเปนอุตสาหกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดมหาศาลของประเทศ 
และมีบทบาทตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ การที่ประเทศไทยและหลายประเทศในกลุมอาเซียนกําลังตื่นตัวกับแผน
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เชน พมา และกัมพูชา เริ่มมีการเปดประเทศ
มากขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวทั่วโลกเริ่มใหความสนใจในการเดินทางมาเที่ยวมากขึ้นในแหลงทองเที่ยวใหม ๆ จึงเปนโอกาส
ที่สําคัญของประเทศไทยในการจับกลุมตลาดนักทองเที่ยวเพื่อนบานเพื่อเช่ือมโยงมาเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้นซึ่ง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งภาครัฐ ไดแก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น และ ภาคเอกชน ไดแก สายการบิน บริษัทนําเที่ยว โรงแรม รี
สอรท ที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก เปนตน และชุมชนทองถิ่น จะตองตระหนักและเตรียมความพรอมในการ
เสริมสรางศักยภาพทางการแขงขัน และการวางแผนดานการทองเที่ยวใหมีความเตรียมพรอมสูอาเซียนดังนั้นการศึกษาถึง
ปจจัยจูงใจและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนดานของอุปสงค (Demand Side) และการศึกษาถึงรูปแบบ
การทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว แหลงขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว การบริการ และ สิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว รวมถึง การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนดานของอุปทาน (Supply Side) โดยการศึกษาแบบบูรณาการจึง
เปนประโยชนที่สําคัญอยางยิ่ง ในการวางแผนดานการทองเที่ยว ใหกับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจหรือกลุมวิสาหกิจ และชุมชน
ทองถิ่น เพื่อเตรียมความพรอมในการสรางศักยภาพทางการแขงขัน เพื่อนํามาใชเปนตนแบบและเปนแนวทางในการนํามา
บูรณาการการจัดการการทองเที่ยวทุกภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูภาคประชาคมอาเซียนบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมถึงการประเมินศักยภาพเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มในระบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยประกอบดวย 5 สวนคือ 1) บทนํา
ความเปนมาเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงและความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นของระบบอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2) 
เสนทางการเดินทางในประเทศไทย 3) หวงโซอุปทานของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 4) การทบทวน
วรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและแนวทาง
วิธีการในการแกไขปญหาเพื่อสรางทฤษฎีแบบจําลองการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยและ 5) สรุปผลการศึกษา
ขอเสนอแนะและการวิจัยตอเนื่อง 
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2. เสนทางการเดินทางในประเทศไทย 
 ลักษณะทางภูมิศาสตรใน 6 ภาคของประเทศไทย 
 1) ภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบระหวางภูเขามีปาไมมาก  จึงเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสาย

สําคัญ  คือ  ปง  วัง  ยม  นาน  เทือกเขาที่สําคัญ  คือเทือกเขาแดนลาว  และเทือกเขาถนนธงชัย  ก้ันระหวางไทยกับ
พมา  เทือกเขาผีปนน้ํา  อยูทางตอนกลางของภาค  เทือกเขาหลวงพระบางกั้นระหวางไทยกับลาว 

 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบสูง ดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายจึงทําใหมีความ
แห งแล งมากกว าภาคอื่นๆ  มี เทือก เขา เพชรบูรณและ เทือก เขาพนมพญาเย็นกั้นระหว างภาคกลางกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เทือกเขาสันกําแพงและพนมดงรักกั้นระหวางไทยกับลาวและกัมพูชามีแมน้ําสายสําคัญคือ แมน้ํา
โขง แมน้ําชี แมน้ํามูล 

 3) ภาคกลาง ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําที่เกิดจากการทับถมของเศษหิน ดิน กรวด ทราย ที่ถูก
พัดพามากับกระแสน้ํา แมน้ําสายสําคัญคือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําบางประกง แมน้ําแมกลอง 

 4) ภาคใต ลักษณะพื้นที่จะมีเทือกเขาทอดยาวจากเหนือจดใต  เลยทําใหภาคนี้แบงออกเปน  2  สวน  คือภาคใตฝง
ตะวันออก  และภาคใตฝงตะวันตก ดานตะวันตกจะเปนที่ราบสูงภูเขา  มีเทือกเขาที่สําคัญคือ  เทือกเขาตะนาวศรี  เทือกเขา
ภูเก็ต  ที่ก้ันระหวางไทยกับพมาและเทือกเขาสันการาคีรีที่ก้ันระหวางไทยกับมาเลเซีย 

 5) ภาคตะวันตก ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบสูงภูเขาคลายภาคเหนือ มีเทือกเขาถนนธงชัยก้ันระหวางไทยกับพมา 
 6) ภาคตะวันออก ลักษณะพื้นที่ เปนที่ราบชายฝงทะเล มีเทือกเขาบรรทัดกั้นระหวางไทยกับกัมพูชา 

 
รูปภาพที่ 1: พ้ืนที่การศึกษาประเทศไทย 
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รูปภาพที่ 2: ประเทศในอาเซียน 
ท่ีมา: http://www.ceted.org 

 
3. หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 ซัพพลายเชนแบบปฏิสัมพันธเชิงวงแหวน (Annular Reaction) ปฏิสัมพันธ หรือ Reaction เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ

สนองตอบหรือการตอบโตระหวางบุคคลหรือหนวยงานซึ่งจะมีผลทั้งในทางบวกและทางลบ และจะเกี่ยวของในการ
สนับสนุนการผลิตและการจําหนายสินคาและบริการ รวมถึงการเชื่อมตอและประสานสัมพันธของรอยตอของกิจกรรม
ตางๆในกระบวนการดังกลาวโดยมีภารกิจสําคัญของหวงโซอุปทาน จะอยูที่การจัดการเคลื่อนยาย (Moving) สินคาและ
บริการ รวมทั้งขอมูลขาวสารภายใตตัวช้ีวัดและขอจํากัดของเงื่อนไขเวลาที่เปนรูปแบบทันเวลา (Just In Time & Real Time) 
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการสรางความพอใจใหกับลูกคาแบบยั่งยืน (Customer Satisfaction) โดยกระบวนการของ 
Supply Chain จะประกอบไปดวยกระบวนการจัดหา การผลิต การตลาด การกระจายสินคา การขนสงและการเคลื่อนยาย 
(Movement), การจัดเก็บ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการจัดการเชิงระบบ (Systems) ใหแตละกระบวนมีการสอด
ประสานมีปฏิสัมพันธโดยมีเปาหมายในการสรางความพอใจใหลูกคาและลดตนทุนรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแขงขันที่
เหนือกวาคูแขงขัน โดยพันธกิจของ Supply Chain จะครอบคลุมเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ขอมูลเปนปจจัยสนับสนุนที่ชวยทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ดังกลาวสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล โดย Supply Chain จะเริ่มตนจากแหลงของวัตถุดิบไปสูผูผลิตและกระบวนการขนสงไปสิ้นสุดปลายทางที่
ผูบริโภคขั้นสุดทายที่เรียกวา Consumers คือเปนกิจกรรมที่มีการปะทะสัมพันธหรือปฏิสัมพันธระหวางการจัดซื้อกับ
การตลาดในลักษณะที่เปนบูรณาการ ดังนั้นกิจกรรมของ Logistics ก็จะเปนกระบวนการหนึ่งในกิจกรรมของ Supply Chain 
แต Logistics จะเนนพันธกิจในฐานะเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาและบริการในแตละชวงตอของ
กระบวนการ Supply Chain ซึ่งทําใหรูปแบบการปฏิสัมพันธของกระบวนการที่เกี่ยวของกลายเปนลักษณะของหวงโซ
อุปทาน ซึ่งก็คือ  Supply Chain นั่นเอง อยางไรก็ดี กิจกรรมของ Logistics ไมใชมีแตเฉพาะการเคลื่อนยายสินคาแตยัง
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้การเคลื่อนยาย (Moving) ก็ไมไดหมายความเฉพาะการเคลื่อนยายสินคาใน
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ลักษณะของการขนสง (Transportation) แตหมายถึงกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ทําใหสินคาและบริการมีการเคลื่อนไหว เชน
การเคลื่อนยายสินคาภายในคลังหรือการเคลื่อนยายสินคาและวัตถุดิบเขาไปในกระบวนการผลิตขอมูล เปนตน 

สําหรับการจัดการโซอุปทานที่ผานมามุงความสนใจไปยังภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เนื่องจากมีตัวสินคาที่
สามารถจับตองได และมีระบบการผลิตที่เห็นเปนรูปธรรม แตปจจุบันแนวโนมการจัดการโซอุปทานเริ่มใหความสนใจใน
ธุรกิจบริการมากขึ้น และการศึกษาโซอุปทานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวก็เปนหนึ่งในความทาทาย เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมในภาคบริการที่ไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ในแงของการสรางรายได สรางงาน และสรางธุรกิจตอเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและระบบหวงโซอุปทานการทองเที่ยวไดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว 

ท่ีมา: Tourism Supply Chains-A report from LeedsMet for the Travel Foundation, (2004) 

 
แผนภาพที่ 4 แสดงหวงโซอุปทานการทองเที่ยว 

ท่ีมา: www.pairach.com 
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นอกจากนี้หากมองไปถึงปญหาดานการทองเที่ยวของประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียนซึ่งหมายรวมถึงประเทศไทย
ดวยนั้น ปญหาไมไดอยูที่แหลงทองเที่ยว หากแตอยูที่การจัดการหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain) 
ดวยเหตุที่การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมในภาคบริการ  ที่มี ลักษณะเฉพาะของธุรกิจแตกตางไปจากธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรม กลาวคือเปนบริการที่ไมมีตัวตนจับตองไมได ไมสามารถจัดสงบริการทองเที่ยวใหกับลูกคาไดเหมือน
สินคาทั่วไป ลูกคาหรือนักทองเที่ยวตองเดินทางมารับบริการทองเที่ยวนั้นดวยตนเอง ณ แหลงทองเที่ยวนั้นๆ อุปสงคหรือ
ความตองการซื้อบริการทองเที่ยวขึ้นลงตามฤดูกาล บริการการทองเที่ยวไมสามารถเก็บไวใชได องคประกอบของการ
ใหบริการดานการทองเที่ยวมีความหลากหลายประกอบดวยการดําเนินการรวมกันของหลายฝายซึ่งตางมีความเปนอิสระตอ
กัน ทําใหยากตอการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ การจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงมี
ความสําคัญและจําเปนเพื่อใหการบริหารจัดการขั้นตอนตางๆในการใหบริการทองเที่ยวเกิดความตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแงของตนทุน เวลา และ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ดังนั้นการวางแผนพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพและทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ รูสึกคุมคา การดําเนินนโยบายมุงเนนการเพิ่มมูลคา (Value Added) 
สินคาทางการทองเที่ยวมากกวาการลดราคาสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวลง หากเราเนนการสรางมูลคาเพิ่มหรือ
ยกระดับคุณคาสินคาการทองเที่ยวไดจะเปนสิ่งที่สมควรดําเนินการอยางยิ่ง 

 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีหวงโซอุปทานการทองเที่ยว รวมถึง
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและแนวทางวิธีการในการแกไข
ปญหาเพื่อสรางทฤษฎีแบบจําลองการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยไวดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 1: วรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

ผูเขียน ทฤษฏีที่เกี่ยวของและแนวคิดในการศึกษา 
WirojRujopakarn (2004) ศึกษาวิเคราะหความตองการการเดินทาง (Travel demand analysis) ปริมาณการเดินทาง

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและวิเคราะหปริมาณการเดินทางในอนาคต 
Yilmaz and Bititci (2006) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของการทองเที่ยวโดยใชแบบจําลองโซคุณคา(Value 

chain model)โดยนําเทคนิคการวิเคราะหหวงโซคุณคา(Value Chain Analysis) และ
แบบจําลองโซอุปทาน(SCOR Model) มา ประยุกตใชในหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวเพ่ือ
ใชอธิบายลักษณะการดําเนิน งานการจัดการโซอุปทาน และแสดงใหเห็นกิจกรรมของธุรกิจ
ในโซอุปทานทั้งหมดรวมถึงการนําหลักการ SERVQUAL และความคุมคาของเงิน(Value for 
money) มาใชเปนเกณฑในการวัดคุณภาพการใหบริการ ในขณะที่การประเมินภายในองคกร
ใชขอมูลเชิงปริมาณเชน ความสามารถในการทํากําไร(Profitability) ความสามารถในการ
ใหบริการ(Productivity) ตนทุน(Cost) กระแสเงินสด(Cash Flow) และความสามารถใน
ใหบริการ(Capacity Management) เปนดัชนีช้ีวัด 

Schiefelbusch, et al.(2006) ศึกษาการวางแผนกลยุทธธุรกิจการทองเที่ยวและการขนสงของเยอรมันในการทองเที่ยว 
โดยสรางแนวคิดหวงโซการทองเที่ยว (Travel Chain)  ซึ่ง ประกอบดวยกิจกรรมการเดินทาง
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ผูเขียน ทฤษฏีที่เกี่ยวของและแนวคิดในการศึกษา 
และกิจกรรมการทองเที่ยว โดยนําเสนอทางเลือกวาในการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว
แหงใดแหงหนึ่ง สามารถใชเสนทางใดในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดบาง ดวย
ยานพาหนะใด และมีกิจกรรมทองเที่ยวใดบางที่จะเกิดขึ้นในเสนทางนั้น จากนั้นทําการ
พัฒนาเครื่องมือ ที่เรียกวา EVALENT สําหรับ ใชประเมินหวงโซการทองเที่ยวดังกลาว เพื่อ
เลือกหวงโซที่มีการเดินทางและกิจกรรมทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอระบบ นิเวศ ชุมชน และ
สังคมนอยที่สุด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

OntarioBuys (2006) ศึกษาภายใตโครงการ Ontario Ministry of Finance ประเทศแคนาดา ทําการศึกษาการ
ประเมินประสิทธิภาพของโซอุปทานโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของคนไขที่
คาดหวังจะไดรับคุณภาพจากการใหบริการของโรงพยาบาลมากขึ้น โครงการไดใชแนวคิด 
Balance Scorecard ; BSC เปน กรอบในการประเมินประสิทธิภาพ จากนั้นไดปรับเพิ่มมิติใน
การวัดผลใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงานของโรง พยาบาล ซึ่งเปนธุรกิจภาคบริการ 
โดยปรับเปลี่ยนมิติในการวัดผลสําเร็จขององคกร จากเดิม 4 มิติ คือ ดานการเงิน (The 
Financial Perspective)  ดานลูกคา (The Customer Perspective)  ดานกระบวนการภายใน  
(The Business Process/Internal Operations Perspective) และดานการเรียนรูและการพัฒนา 
(The Learning and Growth Perspective) ไปเปน 6 มิติ คือเพิ่ม 2 มิติ คือ ดานผูจัดหาวัตถุดิบ 
(Suppliers) ดานบุคลากร (People)ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพของโซอุปทานทั้ง 6 มิติ แบง
ไดเปน 2 ลักษณะ คือ การวัดในเชิงคุณภาพ และการวัดในเชิงปริมาณ  และแบงการประเมิน
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ Core supply chain operations, Emerging supply chain practices และ 
Supply chain excellence  

Zhang, et al.(2009)   ศึกษาทบทวนวรรณกรรมผลงานที่เกี่ยวของกับการจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยว พบวา
การประเมินประสิทธิภาพเปนสิ่งจําเปนสําหรับหวงโซอุปทานการทองเที่ยว งานวิจัยสวน
ใหญมุงเนนประเมินประสิทธิภาพโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพโซอุปทานในภาคบริการโดย เฉพาะการทองเที่ยวมีนอย
มาก และไดทําการจัดกลุมเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพที่ปรากฏในงานตางๆ ไว 3 
กลุม คือ 1) การประเมินดานการเงิน (Financial performance) 2) การประเมินดานการ
ดําเนินงาน (Operational performance) 3) การประเมินภาพรวมทั้งโซอุปทาน (Overall 
supply chain performance) 

Zhong ZhouandAnthony Chen 
(2009) 

ศึกษา Traditional Four-Step Model ทฤษฎีแบบจําลองการเดินทางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรใชในการพยากรณคาปริมาณและลักษณะการเดินทางของบุคคล สินคา
สอดคลองการเลือกเสนทางการเดินทาง 

Lee-Ing Tonget al. (2011) ศึกษา DOE (Design of Experiment)การออกแบบการทดลองที่มีประสิทธิภาพเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพเปนเครื่องมือพ้ืนฐานการวิเคราะหระบบการวัดคุณภาพ และระบบทางสถิติ 
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ตารางที่2 : มิติและดัชนีช้ีวัดที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพ 
มิติ ดัชนีช้ีวัด ผูวิจัย 

Transport  ลําดับ KPI 
1. Cost Reduction 
2. Course Benefits 
3. Trip Distribution  

M. Vrtic, et al.(2005)   

Customer ลําดับ KPI 
1. SERVQUALa 
2. Value of money a 
3. % of repeat customer a 
4. Customer response time c 
5. Customer satisfaction c 

 

a) Yilmaz&Bititci(2006) 
c) Zhang, et al.(2009)   
 

Financial ลําดับ KPI 
1. Revenue per customer a 
2. Marketing Cost (variable) a 
3. Total Cost c 
4. Manufacturing cost c 
5. Return on investment c 
6. Profit c 
7. Value chain cost (fixed) a 
8. Cash flow a 
9. Distribution cost c 
10. Inventory cost c 
11. Total revenue c 

 

a) Yilmaz&Bititci(2006) 
c) Zhang, et al.(2009)   
 

Internal 
process 

ลําดับ KPI 
1. % of no show a 
2. % of overbooking problem a 
3. Manufacturing lead time c 
4. Product availability c 
5. Transaction and technology d 
6. Forecast accuracy a 
7. Product quality c 
8. Supply Flexibility c 

 

a) Yilmaz&Bititci(2006) 
c) Zhang, et al.(2009)   
d) OntarioBuys (2006) 
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มิติ ดัชนีช้ีวัด ผูวิจัย 
People ลําดับ KPI 

1. Voluntary Turnover 
2. Level of internal staff satisfaction 
3. Proportion of individuals actively appraised and 

assessed 
4. Proportion of individuals qualified to agreed role 

standards 
5. Investment in education and skills development 

 

OntarioBuys (2006) 

Supplier ลําดับ KPI 
1. Supplier performance  
2. Proportion of suppliers measured  
3. Number of new supply sources 
4. Total number of active suppliers 
5. Proportion of invoices paid within due date  
6. Supplier feedback survey 

 

OntarioBuys (2006) 

Sustainable ลําดับ KPI 
1. Ecological  indicators  
2. Social indicators 
3. Economic indicators 

 

Schiefelbusch, et al.(2006)   
 

 

โดยมีเครื่องมือในการทําวิจัยเปน 3 สวน ดังนี้ 1)  ศึกษาวิเคราะหขอมูลในดานสถานการณของการทองเที่ยว ใน
ระดับประเทศ 6 ภูมิภาค และกลุมระดับอาเซียนประเทศใกลเคียง เชน ลาว พมา เปนตน 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพ
รูปแบบการทองเที่ยวในระดับประเทศ และเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเครือขายภาคการทองเที่ยวในระภูมิภาคทั้งดาน 
ดานอุปสงค อุปทาน การตลาด การวิเคราะหเสนทางการเดินทาง อันนําไปสูการบูรณาการความรวมมือการทองเที่ยว  3)  
ศึกษาการบูรณาการองคความรูทั้งจากสวนของการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1  และแนวทางการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการ

ทองเที่ยวในสวนที่ 2  โดยใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดวยแนวทางการวิจัยแบบผสม  (Mixed Method Research) อัน
ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ( เก็บขอมูลเชิงลึก
ทางสถิติเพื่อนํามาออกแบบการทดลองการวัดประสิทธิภาพ DOE (Design of Experiment) ในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ และนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับโครงสราง 4 Step Model ในการสรางตารางขอมูล OD Matrix   เพื่อวิเคราะห
ปริมาณการเดินทางจากขอมูลตนทุนการเดินทางเจาะจงเลือกเฉพาะ Trip Assignment Model ดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 3 : วิเคราะหพฤติกรรมการเดินทาง 

4 Step Model   
 
 

 
 Travel Demand Analysis 

 
 
Trip 

Assignment 
Model 

ปริมาณจราจรแตละเสนทางการทองเที่ยว 6 ภูมิภาค 
ความเร็วจราจรในแตละเสนทาง 
ปริมาณการเดินทางในแตละเสนทาง  
• รถยนตสวนบุคคล 
• รถโดยสารสาธารณะ 

จํานวนผูโดยสารขึ้นลง-รถโดยสารสาธารณะแตละสาย 
(Line Profile) 

 
ผลวิจัยนี้นอกจากจะไดขอมูลอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญแลวนั้น สามารถเพิ่มมูลคางานวิจัยดวยการศึกษา

วิเคราะหความตองการการเดินทาง (Travel demand analysis) ปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นในปจจุบันและวิเคราะหปริมาณ
การเดินทางในอนาคต ในอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางโครงขายการทองเที่ยว นํามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันในระดับประเทศ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือการทองเที่ยวในระดับประเทศ กลุมประเทศลุมแมน้ําโขง 
ประกอบดวย ลาว พมา เวียดนาม และกัมพูชา อันจะกอใหเกิดตนแบบเครือขายความรวมมือการจัดการทองเที่ยวในระดับ
อาเซียน ซึ่งจะสงผลใหเกดิประสิทธิภาพดานการแขงขันและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

  
5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะการวิจัยตอเนื่อง 
 การศึกษาทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาการประเมินประสิทธิภาพมีแนวโนมที่จะทําการประเมิน

ในหลายมิติพรอมกันแบบบูรณาการใชดัชนีช้ีวัดทางการเงิน(Tangible Costs) รวมกับดัชนีช้ีวัดที่ไมใชการเงิน 
(IntangibleCosts) รวมถึงมีการระบุวัตถุประสงคที่จะทําการประเมินเพื่อกําหนดดัชนีช้ีวัดตามการประเมินประสิทธิภาพ 
ศักยภาพของ Supply Side วัตถุประสงคเหลานี้สามารถประเมินประสิทธิภาพโซอุปทาน รวมถึงสามารถปรับใหมีความ
ยืดหยุนและประยุกตใชมิติอื่นในการวัดอื่นเขารวม เพื่อใหไดมาตรฐานการประเมินศักยภาพสมบูรณแบบรวมถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพตองสามารถประเมินไดครอบคลุมตลอดทั้งโซอุปทาน ตรงตามกลยุทธและเปาหมายในการสราง
มูลคาเพิ่ม (Value Added)  และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่สําคัญคือกลยุทธการสรางเครือขายความรวมมือองคกร
ภาคการทองเที่ยวทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และระดับความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคอัน
แสดงใหเห็นถึงการประสานความรวมมือกันจากทุกสวนในโซอุปทาน รวมถึงสนับสนุนการปรับปรุงกลยุทธใหเหมาะสม
กับองคกรอยางตอเนื่องไดดัชนีที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพที่ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ซึ่งเปนธุรกิจในภาคบริการที่มีความสําคัญในแงของการสรางรายได รวมทั้งมีผูเกี่ยวของในโซอุปทานเปนจํานวนมากเพื่อ
นํามาใชเปนตนแบบและเปนแนวทางในการนํามาบูรณาการสรางแบบจําลองการเดินทางในการจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เพื่อกระจายการทองเที่ยว รวมถึงสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกสในการวางแผนการขนสง เพื่อ
กระจายการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุล การลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงานใหตํ่าที่สุด รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อ
นํามาเปนแบบอยางใหกับการพัฒนาองคกรการทองเที่ยวระดับภูมิภาค ระดับประเทศ   และสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันกับประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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อิทธิพลน้ําหนักมวลโมเลกุลของไคโตซานในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา 
สําหรับเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 

THE INFLUENCE OF CHITOSAN MOLECULAR WEIGHT IN CATALYST PREPARATION 
 FOR PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL 
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บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาการเตรียมอนุภาคคารบอนแบล็กที่มีแพลทินัมเกาะอยูโดยเติมไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุล
ตางๆ (20,000 และ 500,000 กรัมตอโมล) และวิเคราะหคาพื้นที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟาเคมีดวยเทคนิคไซคลิกโว
ลแทมเมทรี โดยเปรียบเทียบกับตัวเรงปฏิกิริยาที่ไมเติมดวยไคโตซาน พบวาพื้นที่ผิวที่วองไวมีคาสูงถึง 326 ตารางเมตรตอ
กรัมแพลทินัม เมื่อใชไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าซึ่งสูงกวากรณีที่ไมเติมไคโตซานลงในชั้นอิเล็กโทรดประมาณ  26.8 
เปอรเซ็นต   ขณะที่แพลทินัมบนคารบอนแบล็กที่เติมดวยไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ไมสามารถหาพื้นที่ผิวที่วองไว
ได ซึ่งคาดวามีสาเหตุจากสายโซขนาดใหญที่อาจขัดขวางการเคลื่อนที่ของโปรตอนออกจากพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาและ
ขัดขวางการดูดซับของโปรตอนจากสารละลายอิเล็กโทรไลตลงไปที่พ้ืนผิวของตัวเรงปฏิกิริยาดวย จึงทําใหไมสามารถ
เกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่พ้ืนผิวอิเล็กโทรดได 
 
คําสําคัญ  : ไคโตซาน, เซลลเช้ือเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน, พ้ืนที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟาเคมี,                   

ไซคลิกโวลแทมเมทรี  
 

Abstract 
 

This research focused on the preparation of carbon black, on which platinum is dispersed (Pt/C), using chitosan 
with different molecular weights (20,000 and 500,000 g/mol).  Electrochemical active surface area (EAS) was obtained 
by using Cyclic Voltammetry. A comparison was made between the modified and the unmodified commercial Pt/C.         
The results show that the Pt/C modified with a lower molecular weight chitosan yields a higher EAS value (326 m2/g), 
even more than the unmodified Pt/C by 26.8%. However, the EAS of Pt/C modified with  a higher molecular weight 
cannot be obtained, possibly due to the higher molecular weight chitosan obstructing the protons desorption from the 
catalyst surface and, at the same time, the adsorption of new protons from the electrolyte solution onto the catalyst 
surface. As a result, redox reactions cannot occur on the surface. 
KEYWORDS : CHITOSAN, PROTON  EXCHANGE  MEMBRANE  FUEL CELL, ELECTROCHEMICAL  ACTIVE  

SURFACE  AREA, CYCLIC VOLTAMMETRY 
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1. บทนํา 
 ในปจจุบันวิกฤตพลังงานและมลพิษกําลังเปนปญหาสําคัญไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว แหลงพลังงานที่ใชสวนใหญ

ไดจากน้ํามันเชื้อเพลิง แตความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและแหลงผลิตที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน
นํ้ามันซึ่งทําใหมีการศึกษาคนควาแหลงพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  ซึ่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่นาสนใจก็คือ 
เซลลเช้ือเพลิง 

 เซลลเช้ือเพลิง คืออุปกรณที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมีระหวางแกสไฮโดรเจนออกซิเจน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
พลังงานของเซลลเช้ือเพลิงไปเปนพลังงานไฟฟาโดยไมมีการเผาไหม ทําใหเครื่องยนตที่ใชเซลลเช้ือเพลิงนี้ไมกอมลภาวะ
ทางอากาศและยังมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงกวาเครื่องยนตเผาไหม 1 ถึง 3 เทาขึ้นอยูกับชนิดของเซลลเช้ือเพลิง (สาวิตรี 
ระงับพิษ, 2549 : 52)  เมื่อเปรียบเทียบกับเซลลเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆจะพบวาเซลลเช้ือเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 
(Proton Exchange Membrane Fuel cell หรือเรียกสั้นๆ วา PEMFC) เปนเซลลเช้ือเพลิงที่ไดรับความสนใจอยางสูงจาก
นักวิจัยและนักพัฒนาทั่วไป เนื่องจากเปนเซลลเช้ือเพลิงที่มีความหนาแนนของพลังงานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตอน้ําหนัก
หรือปริมาตร นั่นคือใหพลังงานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ  เซลลเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆสามารถทําเปนเซลลเช้ือเพลิงขนาด
เล็กได  มีอุณหภูมิในการทํางานคอนขางต่ํา คืออยูในชวงประมาณ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียส และไมใชกรดเปนสาร
อิเล็กโทรไลต จึงไมมีปญหาของการรั่วซึมและการกัดกรอน ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการพัฒนาเซลลเช้ือเพลิงชนิดนี้ไปใชเปน
แหลงพลังงานในรถยนตแทนเครื่องยนตสันดาปภายใน (กองปน, 2553 : 62) 

งานพัฒนาเรื่องเซลลเช้ือเพลิงมีการมุงเนนศึกษาในหลายสวน เชน การกําจัดน้ําที่เกิดขึ้นในเซลล การประกอบ
เซลล และชั้นอิเล็กโทรด เปนตน  ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับช้ันอิเล็กโทรดนั้น พบวาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชตัวเรง
ปฏิกิริยาแพลทินัมที่มีราคาแพงทําไดดวยการเติมพอลิเมอรที่นําโปรตอนลงไปในชั้นอิเล็กโทรดเพื่อทําใหการเคลื่อนที่ของ
โปรตอนเกิดขึ้นไดงายขึ้น (Waranya Phompan and Nantiya Hansupalak, 2011 : 147)  ทั้งนี้พอลิเมอรนี้ตองมีขนาดเล็ก
พอที่จะแทรกชองวางระหวางอนุภาคคารบอนแบล็กได   บทความนี้ไดแสดงผลการศึกษาที่ตอเนื่องจากงานของ Waranya 
Phompan and Nantiya Hansupalak โดยเปนการเปรียบเทียบคาพื้นที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (Electrochemical 
Active Surface area ; EAS) ของชั้นอิเล็กโทรดที่เตรียมดวยไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลตางกันและเทียบกับช้ันอิเล็กโทรด
ที่ไมมีไคโตซานคาพื้นที่ผิวที่วองไวนี้วิเคราะหทางไฟฟาเคมีดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี  

 
2.  อุปกรณและวิธีการวิจัย 

2.1 สารเคมี 
ไคโตซาน ซื้อจาก Taming Enterprises CO.,Ltd  ประเทศไทย (deacetylation = 94.18%; MW 20,000)  และ 

Elan Corp. ประเทศไทย (deacetylation = 90± 5%; MW 500,000)  คารบอนแบล็กชนิด Vulcan XC72 ที่มีแพลทินัม 40%  
จาก  (40% Pt/C  HisPecTM 4000) Alfa Aesar  ประเทศเยอรมัน  อิพิคลอไฮดริน     กรดอะซิติก กรดไฮโดรคลอริก 
โซเดียมไฮดรอกไซด และสารเคมีอื่นๆ เปนเกรดวิเคราะหและใชไดโดยตรง  

 2.2 วิธีวิจัย 
2.2.1 การเตรียมแพลทินัมบนคารบอนแบล็กโดยเติมไคโตซาน 

ผสมสารละลายไคโตซานในกรดอะซิติก (เขมขน 1%) กับแพลทินัมบนคารบอนแบล็ก (อัตราสวน
ของไคโตซานและแพลทินัมบนคารบอนแบล็กคงที่และเทากันในทุกการทดลอง)  โดยใชอางอัลตาโซนิก  ผสมของผสมนี้ 
10 กรัมกับน้ําปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร และอิพิคลอไฮดริน 5 มิลลิลิตร   ตมที่ 50 องศาเซลเซียส นาน  1 ช่ัวโมง  เติม
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สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1โมลาร ปริมาตร 70 มิลลิลิตร ตมตอไปอีกประมาณ 2 ช่ัวโมง  ลางของผสมดวย
น้ําปราศจากไอออน  สารละลายไฮโดรคลอริกเขมขน 0.1โมลาร   สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 โมลาร และ
น้ําปราศจากไอออนจนเปนกลางตามลําดับ  กรองและอบสิ่งที่กรองไดที่ 80 องศาเซลเซียสจนแหง ไดแพลทินัมบนคารบอน
แบล็กที่นําไปทดสอบตอไป  ในที่นี้ใชสัญลักษณ Pt/C  Pt/C-low-Chi  และ Pt/C-high-Chi แทนแพลทินัมบนคารบอนแบล็ก
ที่ไมมีไคโตซาน  และแพลทินัมบนคารบอนแบล็กที่ไดเติมไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลเปน 20,000 และ 500,000 
ตามลําดับ  

2.2.2 การหาคาพื้นที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (EAS) 
คา EAS (ตารางเมตรตอกรัมของแพลทินัม) สามารถหาไดจากสมการที่ 1  (Liao, et al., 2008 : 

499)  โดยเปนคาที่ไดจากการวิเคราะหทางไฟฟาเคมีในปฏิกิริยาดูดซับ/คายซับของไฮโดรเจน ดวยเทคนิค   ไซคลิกโวลแทม
เมทรี  โดยการหาปริมาณอะตอมไฮโดรเจนที่ดูดซับหรือคายซับบนพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมที่โมโนเลเยอรดวย
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี  

     
[ ]Pt
QEAS

ρ
=

×
                                                                           (1) 

โดยที่ [Pt] คือปริมาณแพลทินัมตอพ้ืนที่ (Pt loading, กรัมตอตารางเซนติเมตร) ρ  คือความหนาแนนของประจุ            
(=210 คูลอมบตอตารางเมตร) และ Q  คือจํานวนประจุไฟฟาที่เกิดขึ้นตอพ้ืนที่ (คูลอมบตอตารางเซนติเมตร)  ซึ่งหาไดจาก
สมการที่ 2  และเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟา (I, แอมแปร) กับคาศักยไฟฟา (E, โวลต)   เพื่อหาคาพื้นที่ใตกราฟ 
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โดยที่  v  คืออัตราเร็วของการสแกน (โวลตตอวินาที)  A คือพ้ืนที่ที่มีคารบอนแบล็กเคลือบ (เปนคาคงที่เทากับ 1 
ตารางเซนติเมตร) และ i คือความหนาแนนกระแสไฟฟา (แอมแปรตอตารางเซนติเมตร) 

ในการหาคา EAS นี้ เริ่มตนจากการหยดสารละลายที่ประกอบดวยตัวอยางแพลทินัมบนคารบอน
แบล็กและเอทานอล (ความเขมขนคือ 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) ลงบนแผนคารบอน (SGL-Bare Carbon Paper 10BA, 
ประเทศเยอรมัน) ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร อบใหแหง 30 นาทีที่ 60 องศาเซลเซียส  จากนั้นเคลือบดวยแนฟออน (5% 
solution, Du Pont)  30 ไมโครลิตร และอบใหแหง 30 นาทีที่ 60 องศาเซลเซียส  แผนคารบอนนี้ก็พรอมที่จะนําไปทดสอบ
ดวยเครื่องมือวัดกระแสไฟฟาเคมี  (μAuto type III Potentiostat/Galvanostat (Eco-Chemie, Utrecht, The Netherlands) ซึ่ง
ใช 3 อิเล็กโทรด โดยอิเล็กโทรดทํางาน (Working electrode) เปนแผนคารบอนที่เตรียมดวยวิธีขางตน   ขั้วไฟฟาอางอิง 
(Reference electrode) เปนซิลเวอรจุมในสารละลายซิลเวอรคลอไรดเขมขน 3 โมลาร  และขั้วไฟฟาชวย (Counter 
electrode) เปนลวดแพลทินัม ซึ่งขั้วไฟฟาทํางานและขั้วไฟฟาชวยไดจุมอยูในกรดซัลฟวริกความเขมขน 0.5 โมลารเปน
สารละลายอิเล็กโทรไลต  อัตราเร็วของการสแกนเปน 0.1 โวลตตอวินาที ต้ังแต -0.6 ถึง 1.0โวลต  โดยทําซ้ําสามครั้ง 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 

รูป 1 และ 2 ไดแสดงพีคเกิดขึ้นที่คาศักยไฟฟาต่ําและคาความหนาแนนกระแสไฟฟามากกวา 0 แอมแปรตอตาราง
เซนติเมตรสําหรับตัวอยาง Pt/C  และ Pt/C-low-Chi ตามลําดับ  โดยพีคนี้บงบอกถึงโปรตอน (H+) ที่เกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (Oxidation reaction) ไดหลุดออกจากผิวของแพลทินัม  ซึ่งเรียกวา การคายซับ (Desorption)   ซึ่งพื้นที่ใตกราฟ
ของพีคนี้คือ Q หรือจํานวนประจุไฟฟาที่ออกไปจากพื้นที่ผิวตัวเรงปฏิกิริยาบนอิเล็กโทรด  ตารางที่ 1 ไดแสดงใหเห็นวาคา 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1430 

Q  ของ Pt/C-low-Chi มีคาสูงกวา  ซึ่งเปนหลักฐานวาไคโตซานที่เติมลงไปนี้ชวยทําใหโปรตอนเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น จึงทําให
ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดไดเร็วขึ้น  ดังนั้นคา EAS ของ Pt/C-low-Chi จึงสูงกวาคาของ Pt/C    

รูป 3 ซึ่งเปนของ Pt/C-high-Chi  ก็พบพีคในบริเวณที่คาศักยไฟฟาตํ่าเชนกัน  แตเปนพีคที่กวางมากและเกิดขึ้นใน
บริเวณที่คาความหนาแนนกระแสไฟฟาต่ํากวา 0 แอมแปรตอตารางเซนติเมตร  สงผลใหไมสามารถหาคา Q และ EAS ได    
ผลการทดลองนี้บงบอกวาไมพบการหลุดของโปรตอนออกจากพื้นผิวแพลทินัม จึงอาจกลาวไดวามีสาเหตุจากไคโตซานที่มี
น้ําหนักโมเลกุลสูงในตัวอยางแพลทินัมบนคารบอนแบล็กนี้ (Pt/C-high-Chi) ที่ไดขัดขวางการเคลื่อนที่ของโปรตอนออก
จากพื้นที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยา         

ในงานวิจัยนี้ สารละลายที่ใชหยดลงบนอิเล็กโทรดทํางานของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟาเคมีประกอบดวยตัวอยาง
แพลทินัมบนคารบอนแบล็ก (ที่มีหรือไมมีไคโตซาน) และเอทานอลเทานั้น  จากนั้นทําการอบแหงตัวอยางคารบอนแบล็ก
บนอิเล็กโทรดนี้  แลวจึงหยดสารละลายแนฟออน  เพื่อปองกันไมใหอนุภาคคารบอนแบล็กเหลานี้หลุดออกจากผิว
อิเล็กโทรดและเขาไปในสารละลายอิเล็กโทรไลต   ผลการทําเชนนี้ทําใหแนฟออนไมสามารถแทรกเขาไปอยูระหวาง
อนุภาคคารบอนแบล็กที่ไดแหงติดอิเล็กโทรดไปแลว   ซึ่งโปรตอนจะเคลื่อนที่ไดเฉพาะโปรตอนที่เกิดบนพื้นผิวตัวเรง
ปฏิกิริยาที่สัมผัสกับพอลิเมอรที่นําโปรตอนไดเทานั้น  ดวยเหตุนี้ผลจากการที่พบคา Q สูงสําหรับกรณี Pt/C-low-Chi  บง
บอกไดวาไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าสามารถแทรกเขาไปอยูระหวางอนุภาคคารบอนแบล็กได  ทําใหสัมผัสกับพื้นผิว
ตัวเรงปฏิกิริยาไดมากกวากรณี Pt/C   ซึ่งกรณีหลังนี้เฉพาะโปรตอนที่เกิดบนพื้นผิวตัวเรงปฏิกิริยาที่สัมผัสกับ แนฟออน
เทานั้นที่จะเคลื่อนที่ไปได      

อยางไรก็ตามสําหรับกรณี Pt/C-high-Chi นั้น   ไคโตซานที่ใชมีน้ําหนักโมเลกุลสูงนี้มีคาสูงกวาน้ําหนักโมเลกุล
ของแนฟออนที่มีคาประมาณ 200,000  ดังนั้นจึงไมสามารถแทรกเขาไปอยูระหวางชองวางอนุภาคได แตยังสามารถแทรก
อยูระหวางกลุมกอนของอนุภาคคารบอนแบล็กได  (Waranya Phompan and Nantiya Hansupalak, 2011 : 147)  อยางไรก็
ตามผลการวัดดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรีพีคไดแสดงพีคที่กวางและเกิดขึ้นในบริเวณที่คาความหนาแนน
กระแสไฟฟามีคาติดลบ  นั่นแสดงวาไคโตซานนี้อาจจะขัดขวางการดูดซับของโปรตอนจากสารละลายอิเล็กโทรไลตลงบน
พ้ืนผิวตัวเรงปฏิกิริยาดวย  นอกเหนือไปจากชั้นแนฟออนที่คลุมอยูดานนอกแลว   

 
รูปที่ 1  แสดงกราฟไซคลิกโวลแทมเมทรีของ Pt/C 
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รูปที่ 2  แสดงกราฟไซคลิกโวลแทมเมทรีของ Pt/C-low-Chi 

 
รูปที่ 3 แสดงกราฟไซคลิกโวลแทมเมทรีของ Pt/C-high-Chi 

 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟาเคมีของตัวอยางแพลทินัมบนคารบอนแบล็ก 

ตัวอยางแพลทินัมบน
คารบอนแบล็ก 

Q 
(คูลอมบตอตารางเมตร) 

[Pt] 
(กรัมตอตารางเมตร) 

EAS 
(ตารางเมตรตอกรัมของแพลทินัม) 

Pt/C 41 76 257 
Pt/C-low-Chi 52 76 326 
Pt/C-high-Chi - 76 - 

 
 จากตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการเพิ่มของ EAS เทากับ 26.8 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับกรณีไมเติมไคโตซาน                 

ซึ่งถือวาคอนขางสูงกวาคาที่ไดรายงานไวในบทความกอนหนาที่ทําวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟา
เคมีของชั้นอิเล็กโทรด  (สรุปไวในตารางที่ 2)  วิธีของ Weissmann, et al., (2010 : 2755) ใชหลักการของการเพิ่มความชอบ
น้ําใหแกอนุภาคคารบอนแบล็กดวยการกราฟทหมูที่ชอบน้ําใหบนผิวของคารบอนแบล็กกอนแลวตามดวยการเติมแพลทินัม
ลงไป  ผลที่ไดคือน้ําสามารถสัมผัสกับอนุภาคคารบอนแบล็กไดมากขึ้น จึงชวยในการเคลื่อนที่ของโปรตอนไดมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับกรณีไมกราฟท  ในขณะที่ Wang, et al., (2011 : 256) ใชวิธีการกัดกรอนผิวของอนุภาคคารบอนดวยการพนไอน้ํา
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ใหแกผงคารบอนแบล็กที่อยูในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) โดยอุณหภูมิในเตาคงที่ที่ 1,000 องศาเซลเซียส  จากนั้นจึงตาม
ดวยการเติมแพลทินัมลงไป   ผลที่ไดคือแพลทินัมกระจายตัวบนอนุภาคคารบอนแบล็กไดดีและมีขนาดที่เล็กลงเมื่อเทียบ
กับการไมพนไอน้ําใหแกคารบอนแบล็ก   ซึ่งวิธีของ Wang, et al., สามารถเพิ่มคา EAS ไดใกลเคียงกับงานที่ใชไคโตซานนี้  
แตดวยสภาวะที่ใชทดลองที่คอนขางรุนแรง (อุณหภูมิสูง)  และใชพลังงานมาก (ทําไอน้ํา) ทําใหวิธีการใชไคโตซานนี้ยังคง
มีศักยภาพสูงกวาในการใชเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 

 
ตารางที่ 2 แสดงคา EAS ของตัวอยางแพลทินัมบนคารบอนแบล็กจากงานกอนหนา 

 
วิธีการปรับปรุง 

EAS                     
(ตารางเมตรตอกรัม) 

 
เปอรเซ็นตการเพิ่ม

ของคา EAS 

 
แหลงที่มา 

กอนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

กราฟท Phenylsulfonic acid กับคารบอน
แบล็กกอนเติมแพลทินัมลงไป (เปอรเซ็นตของ
แพลทินัม = 40)  

28.0 31.0 11 Weissmann, et 
al., (2010 : 2755) 

การพนไอน้ําไปที่ผงคารบอนแบล็กภายใต
อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง
กอนเติมแพลทินัมลงไป (เปอรเซ็นตของ
แพลทินัม = 20) 

98.3 123.1 25.2 Wang, et al., 
(2011 : 256) 

 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 การเติมไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุล 20,000 ลงไปผสมกับคารบอนแบล็กที่มีแพลทินัมเกาะอยู สามารถเพิ่มพื้นที่

ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาไฟฟาเคมีไดมากถึง 26.8 เปอรเซ็นต  ซึ่งเปนผลจากการที่ไคโตซานเหลานี้ทําใหโปรตอนที่เกิดขึ้น
จากการแตกตัวที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยาสามารถเคลื่อนที่ออกไปไดงาย สงผลใหปฏิกิริยาออกซิเดชันดําเนินไปขางหนา
ไดมาก  แตการเติมไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุล 500,000 นั้นกลับไมพบการคายซับของโปรตอน  ซึ่งอาจบงบอกไดวาไค
โตซานขัดขวางการเคลื่อนที่ของโปรตอนและขัดขวางการดูดซับของโปรตอนบนพื้นผิวตัวเรงปฏิกิริยา  นอกจากนั้นเมื่อ
เทียบกับวิธีการอื่นที่ใชเพิ่มพื้นที่ผิวที่วองไวตอปฏิกิริยาเคมีนี้ พบวาใหวิธีของงานวิจัยนี้ใหเปอรเซ็นตการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ผิวมากที่สุดและใชพลังงานนอยกวามาก  จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจในวิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับเซลลเช้ือเพลิง
ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 

 
5. ขอเสนอแนะ 
 ตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหไดจากงานวิจัยนี้ควรนําไปทดสอบสมรรถนะในเซลลเช้ือเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยน

โปรตอนจริงดวย เพื่อใหมั่นใจ 
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บทคัดยอ      
 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดริเริ่มระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ขึ้นเพื่อชวยใหการใชบริการ
บริเวณดานเก็บคาผานทางมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามในปจจุบันมีผูใชระบบผานทางอัตโนมัติในประเทศ
ไทยประมาณเพียงรอยละ 27  (สิงหาคม 2555)  ของจํานวนผูใชทางพิเศษ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชระบบ Easy Pass เพื่อชวยเพิ่มจํานวนผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยใชเทคนิค Stated Preference (SP) โดย
พิจารณาสถานการณสมมติภายใตปจจัยหลัก  4 ตัวแปรไดแกตัวแปรดานเงินมัดจําบัตร Easy Pass ตัวแปรดานสวนเพิ่มจากการ
เติมเงินคาผานทาง ตัวแปรดานการแถมเที่ยวการเดินทาง และตัวแปรดานจุดเติมเงิน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางผูขับขี่ที่ใชทางพิเศษจํานวน 407 ตัวอยาง พรอมทั้งวิเคราะหดวยแบบจําลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) และ
แบบจําลองโลจิตแบบลําดับ (Ordered Logit Model)  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานเงินมัดจําบัตร Easy Pass ตัวแปรดานสวนเพิ่ม
จากการเติมเงินคาผานทาง และตัวแปรดานการแถมเที่ยวการเดินทาง มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีผลตอการตัดสินใจใช Easy Pass 
โดยที่ตัวแปรดานเงินมัดจําบัตรมีคานัยสําคัญสูงที่สุด นอกจากนี้ตัวแปรดานขอมูลสวนบุคคล และตัวแปรการเดินทาง ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใช Easy Pass ประกอบดวย สถานภาพ การจายคาผานทาง รายไดตอเดือน วัตถุประสงคในการเดินทาง จํานวน
ผูโดยสารในรถยนต จากผลวิจัยสามารถเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการเพิ่มจํานวนผูใช Easy Pass อาทิเชนการใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับระบบ Easy Pass เพื่อใหเห็นประโยชนของระบบและทราบลักษณะการใชงานเบื้องตน การทําใบเสร็จคาผานทางจากการ
เติมเงินใหสามารถนําไปเบิกบริษัทได การเพิ่มจุดเติมเงินใหหลากหลายมากขึ้น และออกรายการสงเสริมการขาย เชน การแถม
เที่ยวสําหรับการเดินทาง การใหสวนเพิ่มการเติมเงิน เปนตน 

 

คําสําคัญ  : ระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติ, แบบจําลองโลจิตทวินาม, แบบจําลองโลจิตแบบลําดับ 
 

Abstract 
 

Expressway Authority of Thailand has initiated the Electronic Toll Collection system known as Easy Pass in 
order to enhance traveler’s convenience and efficiency at toll plazas. However, only 27 percent of express ways users (as 
of August 2012) have been using this automatic system at the present time. This research aims to study factors affecting 
decision to use Easy Pass in order to boost the number of Easy Pass users. We applied Stated Preference (SP) technique 
by considering several scenarios under four main variables, including (1) deposit amount for Easy Pass card during first 
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purchase, (2) extra value added from top-up payment, (3) free trips after reaching certain amount of usage, and (4) 
available top-up payment channels. Our data have been gathered from 407 expressway users and analyzed using Binary 
Logit and Ordered Logit Models. Findings show that significant factors include deposit amount for Easy Pass card, extra 
value added from top-up payment, and free trips after reaching certain amount of usage. The deposit amount on Easy Pass 
card variable is found to be of highest influence. In addition, certain socioeconomic and trip characteristic variables have 
influences the decision to adopt Easy Pass. These variables consist of marital status, toll payment options, monthly 
income, trip purpose, and number of travelers in vehicle. From the results, some policies can be proposed to increase the 
number of Easy Pass users. For instance, providing more information about Easy Pass for potential users in order to make 
them realize the advantages as well as basic operation of the system, creating a special invoice from top-up payment that 
can be reimbursed for business companies, increasing top-up channels, and promoting campaigns such as free trips and 
extra top-ups for Easy Pass users. 

 
KEYWORDS : ELECTRONIC TOLL COLLECTION, BINARY LOGIT MODEL, ORDERED LOGIT MODEL 

 
1. บทนํา 

กรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงศูนยกลางทางการคาและทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีทั้ง
การเดินทาง และขนสงสินคาขึ้นมากมายทําใหกอใหเกิดปญหาดานการจราจรติดขัดขึ้นในปจจุบัน ดวยเหตุนี้การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย (กทพ.) จึงไดริเริ่มระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ขึ้นเพื่อชวยใหการตอแถวใชบริการ
บริเวณดานเก็บคาผานทางมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยระบบ Easy Pass เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรับ
การจราจรไดสูงสุด 1,200 คัน/ช่ัวโมง/ชองทาง ขณะที่ระบบเก็บคาผานทางดวยเงินสดสามารถรองรับการจราจรไดเพียง 
450 คัน/ช่ัวโมง/ชองทาง (การทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2554) โดยในปจจุบันมีผูใชระบบผานทางอัตโนมัติในประเทศ
ไทยประมาณ 420,000 ราย หรือประมาณรอยละ 35 (ผูจัดการ, 2555 : ออนไลน) ของจํานวนผูใชทางพิเศษ ซึ่งถือวายังมี
จํานวนนอยเมื่อเทียบกับในตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุนมีผูใชมากกวารอยละ 90 การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass ของผูใชทางพิเศษ และวิเคราะหแนวโนมการตัดสินใจใช Easy 
Pass ในแตละกลยุทธเพื่อหาแนวทางสําหรับการเพิ่มจํานวนผูใชระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีการใชระบบ Easy pass ริเริ่มเปดใหบริการต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีงานวิจัยที่
เกี่ยวของในประเทศไทยดังนี้ รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 
กทพ. ในปงบประมาณ 2554 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2554) ซึ่งศึกษาถึงปจจัยสงผลใหผูใชทางพิเศษไมใชบัตร Easy Pass พบวารอยละ 40.3 เนื่องจากไมใชทางพิเศษ
เปนประจํา รอยละ 32.3 มีคามัดจําบัตรและตองเติมเงินลวงหนา และรอยละ 6.9 ไมมีสวนลดที่นาสนใจ และในตางประเทศ
ไดมีการใชระบบอัตโนมัติเชนกัน ยกตัวอยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกามีการใชระบบ E-Zpass (New Jersey Department of 
Transportation, 2011), EZ TAG (Harris County Toll Road Authority, 2011), FASTRAK (U.S. Department of 
Transportation, 2011) SunPass (Florida Department of Transportation, 2011) และระบบอื่นๆ สวนประเทศมาเลเซียมีการ



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1436 

ใชระบบ Touch’n Go Smart TAGและ Multi-Lane Free Flow(Touch 'n Go Sdn Bhd, 2011) และประเทศญี่ปุน ใชระบบ 
Electronic Toll Collection (ETC) โดยใชระบบเดียวกันทั้งประเทศ (Shutoko, 2012) ประเทศที่กลาวมานี้ไดมีการสงเสริม
การขายโดยการใหสวนลดการเดินทางในรูปแบบตางๆทั้งการใหสวนลดการเดินทาง การแถมเที่ยวการเดินทางหรือการ
ลงทะเบียนสวนลดรูปแบบตางๆ เปนตน นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนยังสงเสริมการใชงานระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติ
โดยการใหสวนลดคาติดตั้งเครื่องอานบัตรในระยะแรกอีกดวย 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 

     3.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามถามถึงกลยุทธตางๆที่เกี่ยวของกับระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติตอการตัดสินใจเลือกใช 
Easy Pass โดยเก็บขอมูลบริเวณจุดพักรถบริเวณทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนขั้นที่ 2) ดานเก็บคาผานทางประชาชื่น และ
ทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนา (ขาออก) ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.   
      3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานี้คือกลุมผูขับขี่ที่ใชบริการทางพิเศษแตไมใชระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติอยูใน
ปจจุบัน โดยเสนทางที่ผูขับขี่ใชจะตองเปนเสนทางที่มีการติดตั้งระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ และใชการสุมตัวอยางแบบ
อาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ขนาดของกลุมตัวอยาง
พิจารณาจากสัดสวนของกลุมตัวอยางทั้งหมดและใชวิธีของ Yamane (1970) พิจารณาสูตรคํานวณภายใตระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 คาสัดสวนในประชากรของตัวแปรเทากับ 0.5 และคาความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 กลุม
ประชากรที่ใชทางพิเศษรวมทุกดานมีจํานวน 481,868,424 เที่ยวตอป (การทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2553) หรือประมาณ 
1,320,187 เที่ยวตอวัน ดงันั้นมีจํานวนขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

3.3 การออกแบบการทดลอง 
ผูวิจัยทําการทดสอบครั้งแรกเพื่อหากลยุทธที่ผูขับขี่ใหความสําคัญมากที่สุดและจากการศึกษาถึงแนวโนมความ

เปนไปไดของกลยุทธจากการสอบถามการทางพิเศษแหงประเทศไทย จึงคัดเลือก 4 กลยุทธเพื่อทําการทดสอบในครั้งที่สอง 
โดยแบงคําถามในแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ ขอมูลตัวแปรหลกั ขอมูลการเดินทาง และขอมูลสวนบุคคล โดยตัวแปร
หลักประกอบไปดวย 4 กลยุทธดังนี้ 

1) ดานเงินมัดจําบัตร แบงเปน 800 บาท 400 บาท และ 0 บาท  
2) ดานสวนเพิ่มการเติมเงินคาผานทาง แบงเปน 25 บาท 15 บาท และ 0 บาท 
3) ดานการแถมเที่ยวการเดินทางแบงเปนรอยละ 5 รอยละ 3 และรอยละ 0 
4) ดานจุดเติมเงินคาผานทาง แบงเปนระดับ 1 ปจจุบัน (ดาน / ATM / Internet / Mobile / Counter Service) 

ระดับ 2 ปจจุบัน/ SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ และระดับ 3 ปจจุบัน / เคานเตอรธนาคาร 
โดยถาจําลองเปนสถานการณสมมติจะตองสรางทั้งหมด 34 = 81 สถานการณ ผูขับขี่แตละคนจะตองตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 81 สถานการณซึ่งเปนไปไดยากและทําใหเกิดความสับสน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเทคนิค Orthogonal 
Array (ประไพศรี สุทัศน ณ อยุธยา, 2551) ทําใหสถานการณเหลือเพียง 9 สถานการณ 
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4. การวิเคราะหขอมูลสถิติเบื้องตน 
 จากการสํารวจขอมูลทั้งสิ้น 7 วัน ต้ังแตวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2555 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 407 คน เปนเพศชาย

รอยละ 67.3 และเพศหญิงรอยละ 31.9 กลุมตัวอยางสวนมากมีรายไดอยูในชวง 10,000 - 19,999 บาท มากที่สุดรอยละ 33.9 
รองมารายได 20,000 – 34,999 บาท รอยละ 29.5 สวนอาชีพของกลุมตัวอยางสวนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/
ลูกจาง รอยละ 46.1 รองมาธุรกิจสวนตัวรอยละ 27.8 กลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดรอยละ 61.9 สมรสรอยละ 37.6 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีถึงรอยละ 63.9 และกลุมตัวอยางไมสามารถเบิกคาผานทางจากหนวยงานหรือบริษัทไดรอยละ 
79.6 สามารถเบิกคาผานทางไดรอยละ 20.4 กลุมตัวอยางสวนมากใชทางพิเศษสัปดาหละ 1-5 ครั้ง รอยละ 37 รองลงมา
สัปดาหละ 6-10 ครั้ง รอยละ 32.1 กลุมตัวอยางสวนมากใชทางพิเศษเดินทางเพื่อวัตถุประสงคไปทํางานมากที่สุดรอยละ 
49.31 กลุมตัวอยางสวนมากเดินทางคนเดียวมากถึงรอยละ 43.0 รองลงมาเดินทาง 2 คน รอยละ 35.8 

ตารางที่ 1 แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของการตัดสินใจใช Easy Pass โดยคาในตารางแสดงถึงรอยละการ
เลือกตอบตอการตัดสินใจใช Easy Pass ในแตละรายการสงเสริมการขายซึ่งจะไมคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ 
 
ตารางที่ 1 รอยละและคาเฉลี่ยการตัดสินใจใช Easy Pass ภายใตสถานการณตางๆ 

 

รายการสงเสริมการขาย 

การตัดสินใจใช Easy Pass 
ไมใชแนนอน                           ใชแนนอน             

1 2 3 4 เฉลี่ย 

ไมมีเงินมัดจําบัตร Easy Pass  11.7 20.0 30.0 38.3 3.0 

เงินมัดจําบัตร Easy Pass 400 บาท 15.9 44.0 30.2 9.8 2.3 

เงินมัดจําบัตร Easy Pass 800 บาท 33.7 39.4 20.8 6.2 2.0 

เติมเงินคาผานทางทุกๆ 500 บาท ไดสวนเพิ่ม 25 บาท 10.5 35.1 32.1 22.3 2.7 

เติมเงินคาผานทางทุกๆ 500 บาท ไดสวนเพิ่ม 15 บาท 20.4 30.2 26.4 23.1 2.5 

เติมเงินคาผานทางทุกๆ 500 บาท ไมไดสวนเพิ่ม  30.5 38.2 22.5 8.8 2.1 

แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 20 เที่ยว (รอยละ5) 17.6 28.8 30.5 23.1 2.6 

แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 35 เที่ยว (รอยละ3) 14.6 37.4 26.4 21.6 2.6 

ไมมีการแถมเที่ยวการเดินทาง (รอยละ0) 29.1 37.3 24.1 9.5 2.1 

จุดเติมเงิน ปจจุบัน / เคานเตอรธนาคาร (ระดับ 3) 26.2 33.9 20.6 19.2 2.3 

จุดเติมเงิน ปจจุบัน / SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ (ระดับ 2) 17.5 39.8 30.5 12.2 2.4 

จุดเติมเงิน ดาน / ATM / Internet / Mobile / Counter Service (ปจจุบันระดับ1) 17.7 29.7 29.8 22.8 2.6 

 
5. การพัฒนาแบบจําลองการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass 
5.1 แบบจําลองที่ใชทดสอบ 
 ผูวิจัยใชแบบจําลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) ทดสอบการตัดสินใจไมเลือกใชหรือเลือกใช Easy Pass 

ของผูใชทางพิเศษ คือมีคา 0 หรือ 1 โดยมีสมการการคาดการณความนาจะเปนที่ผูใชทางพิเศษตัดสินใจเลือกใช Easy Pass 
ดังนี้ 
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โดยที่    EPV         คือ อรรถประโยชนของการเลือกใช Easy Pass ที่ประกอบไปดวยตัวแปรตางๆ  
             CASHV     คือ อรรถประโยชนของการจายคาผานทางดวยเงินสด  
             EPP         คือโอกาสที่ผูขับขี่เลือกใช Easy Pass หรือโอกาสที่ y = 1  
             EPP         คือ โอกาสที่ผูขับขี่เลือกชําระคาผานทางดวยเงินสด หรือโอกาสที่ y = 0 

             iX          คือ ตัวแปรดานตางๆที่สงผลตอการตัดสินใจ 
 
 แบบจําลองโลจิตแบบลําดับ (Ordered Logit Model) ทดสอบการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass เพื่อทราบระดับการ

ตัดสินใจตั้งแต 1 ถึง 4 โดยการเขียนสมการของตัวแปร z ในรูปของฟงกชันเสนตรง โดยกําหนดใหตัวแปร z เปนตัวแปร
ตามดังนี้ 

 εβ += XZ  
 

โดยที่   คือ ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ตัวแปรขอมูลการเดินทาง และตัวแปรจากการทดสอบ SP 
         β     คือ คาสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปร ที่มีตอระดับการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass 
       ε  คือ สวนของความไมแนนอน 

เมื่อใหตัวแปร Y คือขอมูลแบบเรียงลําดับของการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass ของผูขับขี่บนทางพิเศษ 
ประกอบดวย ไมเลือกใช Easy Pass แนนอน(y = 0) ไมเลือกใช Easy Pass(y = 1) เลือกใช Easy Pass(y = 3) และเลือกใช 
Easy Pass แนนอน(y = 4)   โดยที่ μ คือ คาที่แบงขอบเขตของตัวแปรตาม (Threshold)  

y = 1            ถา z < μ1 

      y = 2            ถา μ1< z < μ2 
       y = 3            ถา μ2 < z < μ3 

                                                                      y = 4           ถา μ3 < z 

 
5.2 ผลการวิเคราะหแบบจําลอง  

การวิจัยนี้ไดทดสอบโดยการเพิ่มทีละตัวแปรในแบบจําลอง และจากการทดสอบดวยคา t-test คา และ รอยละ
ความถูกตองของแบบจําลอง พบวาแบบจําลองที่ใหคาดีที่สุดมีคาดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ คา t-test คา และรอยละความถูกตองของแบบจําลอง ของแบบจําลองโลจิตทวินาม และ
แบบจําลองโลจิตแบบลําดับ  

ตัวแปร แบบจําลองโลจิตทวินาม 
คาสัมประสิทธิ ์(t-stat) 

แบบจําลองโลจิตแบบลําดับ 
คาสัมประสิทธิ ์(t-stat) 

คาคงที ่ -1.239* (5.63) - 
ตัวแปรหลัก 

เงินมัดจําบัตร (บาท) -0.003* (16.99) -0.003 (-20.84) 
สวนเพิ่มคาผานทาง (บาท ตอการเติมเงินทุกๆ 500 บาท) 0.065* (8.94) 0.069 (10.82) 

การแถมเที่ยวการเดินทาง (รอยละ) 0.282* (6.97) 0.295 (8.98) 
อิทธพลรวมระหวางสวนเพิ่มคาผานทางและการแถมเที่ยวการเดินทาง  -0.006** (-2.45) -0.007 (-3.28) 

ตัวแปรดานขอมูลสวนบุคคล 
สถานภาพ (ตัวแปรหุน = 1 เมื่อสถานภาพโสด) -0.174** (-1.96) - 

การจายคาผานทาง (ตัวแปรหุน = 1 เมือ่จายคาผานทางเอง) 0.299** (2.94) 0.264 (3.38) 
รายได (ตัวแปรหุน = 1 เมื่อรายไดตอเดอืนมากกวา 20,000 บาท) ไมมีนัยสําคัญ 

- 
0.192 (2.20) 

ตัวแปรดานการเดินทาง 
วัตถุประสงคในการเดินทาง (ตัวแปรหุน = 1 เมื่อเดินทางไปทํางาน) 0.200** (2.80) 0.241 (4.06) 

จํานวนผูโดยสารในรถยนต (คน) 0.138** (3.15) 0.079 (2.16) 
คาสถิติของแบบจําลอง 

)0(LL  -2017.970 -4016.772 

)(
∧
βLL  -1673.756 -3552.555 

2ρ  0.171 0.116 
Adjusted  

2ρ  0.166 0.112 
No. of Observations - 2964 

Threshold μ1 - -0.597 (-3.88) 
Threshold μ2 - 1.268 (7.27) 
Threshold μ3 - 2.929 (16.53) 

รอยละความถูกตองของแบบจําลองก - 50.41 

รอยละความถูกตองของแบบจําลองข 71.5 85.66 

หมายเหตุ *คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.01, **คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 
             ก รอยละความถูกตองของแบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปรตาม 4 ระดับ 
             ข รอยละความถูกตองของแบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปรตาม 2 ระดับ 
 

 จากตารางที่ 2 แบบจําลองโลจิตทวินาม พบวาเมื่อเงินมัดจําบัตรที่สูงขึ้นทําใหการตัดสินใจใช Easy Pass มีแนวโนม
นอยลง แตถาใหสวนเพิ่มคาผานทางมากขึ้น หรือมีการแถมเที่ยวการเดินทางมากขึ้นจะทําใหผูขับขี่มีแนวโนมตัดสินใจใช 
Easy Pass มากขึ้น ดานขอมูลสวนบุคคลพบวาผูขับขี่ที่มีสถานภาพโสดมีแนวโนมใช Easy Pass นอยลง สวนผูขับขี่ที่
สามารถเบิกคาผานทางพิเศษจากบริษัทมีแนวโนมใช Easy Pass ลดลง เมื่อจํานวนผูโดยสารภายในรถมีจํานวนที่มากขึ้นจะ
ทําใหผูขับขี่มีแนวโนมตัดสินใจใช Easy Pass มากขึ้น  
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  เมื่อเปรียบเทียบปจจัยหลักทั้งสามจากคาสัมประสิทธิ์โดยพิจารณาทีละ 2 ปจจัย พบวาเงินมัดจําบัตรทุกๆ 21.67 บาท จะ
ทําใหผูขับขี่ตัดสินใจใช Easy Pass ไมแตกตางกับการใหสวนเพิ่มคาผานทาง 1 บาท ในทํานองเดียวกันถาดานเงินมัดจําบัตรทุกๆ 
94 บาท จะทําใหผูขับขี่ตัดสินใจใช Easy Pass ไมแตกตางกับการแถมเที่ยวการเดินทางรอยละ 1 และการใหสวนเพิ่มคาผานทาง 
4.34 บาท จะทําใหผูขับขี่ตัดสินใจใช Easy Pass ไมแตกตางกับการแถมเที่ยวการเดินทางรอยละ 1 

      ดังนั้นจะเห็นไดวาสามารถเปรียบเทียบจํานวนเงินหรือรอยละของแตละตัวแปรเพื่อนําไปพิจารณาสําหรับการคัดเลือกกล
ยุทธในลักษณะตางๆได 

นอกจากนี้แบบจําลองแบบโลจิตแบบลําดับใหเครื่องหมายคาสัมประสิทธที่สอดคลองกับแบบจําลองโลจิตทวิ
นามดังที่กลาวมาขางตน แตเมื่อเปรียบเทียบกันระหวาง 2 แบบจําลองนั้นพบวาในแบบจําลองโลจิตทวินามใหคา ρ2 เทากับ 
0.171 คา Adjusted ρ2  เทากับ 0.166 และรอยละความถูกตองของแบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปรตาม 2 ระดับ เทากับ 
71.5 และแบบจําลองโลจิตแบบลําดับใหคา ρ2  เทากับ 0.116  คา Adjusted ρ2  เทากับ 0.112  รอยละความถูกตองของ
แบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปรตาม 4 ระดับ เทากับ 50.41 และรอยละความถูกตองของแบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปร
ตาม 2 ระดับ เทากับ 85.66 จะเห็นไดวาแบบจําลองโลจิตทวินามใหคา ρ2 คา Adjusted ρ2  ดีกวาเนื่องจากแบบจําลองโลจิต
ทวินามมีความไดเปรียบกวาจากการตัดสินใจเพียงเลือกใชและไมเลือกใช Easy Pass เทานั้นสวนแบบจําลองโลจิตแบบ
ลําดับการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass แบงออกเปนระดับที่ 1-4 แตเมื่อเปรียบเทียบกับคา รอยละความถูกตองของ
แบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปรตาม 2 ระดับ ในแบบจําลองโลจิตทวินามกับแบบจําลองโลจิตแบบลําดับ พบวา
แบบจําลองโลจิตแบบลําดับใหคารอยละความถูกตองของแบบจําลองเมื่อพิจารณาคาตัวแปรตาม 2 ระดับ ไดดีกวาคือเทากับ 
85.66 สามารถสรุปไดวาแบบจําลองโลจิตแบบลําดับสามารถทํานายการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass ของผูใชทางพิเศษได
ดีกวาแบบจําลองโลจิตทวินามเมื่อพิจารณาการตัดสินใจเพียงเลือกใชหรือไมเลือกใช Easy Pass (2 ระดับ) 

 
6. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวาตัวแปรหลักดานเงินมัดจําบัตร สวนเพิ่มคาผานทาง การแถมเที่ยวการเดินทางมีคานัยสําคัญ และ

มีผลตอการตัดสินใจใช Easy Pass โดยที่ตัวแปรดานเงินมัดจําบัตรมีคานัยสําคัญสูงที่สุด นอกจากนี้ตัวแปรดานขอมูลสวนบุคคล 
และตัวแปรการเดินทาง ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass ประกอบดวย สถานภาพ การจายคาผานทาง รายไดตอเดือน 
วัตถุประสงคในการเดินทาง จํานวนผูโดยสารในรถยนต ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนวทางดังนี้ 1) ในประเด็นเรื่องของการใชงานควรมี
การประชาสัมพันธแกผูใชทางพิเศษเกี่ยวกับระบบ Easy Pass เนื่องจากในปจจุบันการประชาสัมพันธยังไมเพียงพอรวมถึงการ
ประชาสัมพันธดานประโยชนที่ไดรับจากการใชระบบ เชน งานวิจัยที่สนับสนุนการประหยัดเวลาหนาดาน และโปรโมชั่น
สงเสริมการขายในปจจุบัน 2) จัดทําใบเสร็จคาผานทางพิเศษจากการเติมเงินคาผานทาง เพื่อรองรับกลุมผูขับขี่ที่ใชใบเสร็จคา
ผานทางสําหรับการเบิกเงินจากหนวยงานหรือบริษัท เนื่องจากพบวามีกลุมผูขับขี่จํานวนหนึ่งที่ไมสามารถใชระบบ Easy 
Pass เนื่องจากไมมีใบเสร็จคาผานทางสําหรับการเบิกเงินจากบริษัท และจากแบบจําลองในสวนของตัวแปรการจายคาผาน
ทางจะเห็นไดวามีเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปนบวกนั่นคือกลุมผูขับขี่ที่ไมสามารถเบิกเงินคาผานทางไดหรือตอง
จายเงินเองนั้นมีแนวโนมตัดสินใจใช Easy Pass ซึ่งอาจจะอธิบายไดวากลุมผูขับขี่ที่ตองเบิกคาผานทางพิเศษจากบริษัทมี
แนวโนมไมเลือกใช Easy Pass 3) การเพิ่มจุดเติมเงินใหหลากหลายมากขึ้น และออกโปรโมชั่นการแถมเที่ยวสําหรับการ
เดินทาง เนื่องจากงานวิจัยพบวาผูขับขี่ใหความสําคัญดานจุดเติมเงิน และการแถมเที่ยวสําหรับการเดินทางจากคาเฉลี่ยรอย
ละความสําคัญ จากขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อชวยเพิ่มจํานวนผูใชระบบ Easy Pass ใหมากขึ้นในปจจุบัน 
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ระบบทะเบียนประวัติพระภกิษุสามเณร 
DEMOGRAPHIC SYSTEM OF MONKS AND NOVICES 
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บทคัดยอ      
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการ
จัดเก็บและสืบคนประวัติพระภิกษุสามเณร เพื่อใชในการตรวจสอบพระภิกษุสามเณรปลอม การแสดงยอดจํานวนพระภิกษุ
สามเณรในแตละป และลดความยุงยากในการเขาถึงขอมูลของวัดและพระสงฆไดดีขึ้น เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ
ไดแก PHP และ MySQL การพัฒนาระบบนี้จะประเมินคุณภาพแบบแบล็กบอกซโดยกลุมพระภิกษุสงฆผูใชงาน พบวา
คาเฉลี่ยของกลุมพระสงฆทั้ง 6 ดาน อยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานไดจริง 

 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ, ระบบทะเบียนประวัติ, พระภิกษุสามเณร, ฐานขอมูล 

 
Abstract 

 
  The purpose of this study is to develop a demographic system of monks and novices. It will help to keep and 

search for the personnel records of monks, to detect monks assumed, to count the total number of monks in each year and 
to reduce the frustration to access the data about temples and monks better. The tools to develop the system were PHP 
and MySQL. The black box testing was used to test the system functionalities achieving a good level satisfaction. 

 
KEYWORDS : INFORMATION SYSTEM, DEMOGRAPHIC SYSTEM, MONKS, DATABASE 

 
1. บทนํา 

อินเทอรเน็ตเปนแหลงประชาสัมพันธและบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง สามารถนํามา
ประยุกตใชกับระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานดานคณะสงฆอยาง
กวางขวาง ซึ่งเดิมการจัดเก็บขอมูลพระภิกษุสามเณรอยูในรูปแบบเอกสารสรางความยุงยากในการเพิ่มขอมูล การสืบคน 
และการจัดเก็บขอมูลที่ไมเปนระเบียบ และอาจเกิดการสูญหายได ขอมูลของคณะสงฆเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอองคกร จึง
ควรมีการจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบและไมใหเกิดการสูญหาย ดังนั้นจึงนําระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรมา
จัดเก็บประวัติ ซึ่งทําใหสามารถดูขอมูลไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ และสามารถที่จะเพิ่ม ลบ แกไข หรือสืบคนขอมูลได
อยางสะดวก รวดเร็ว ขอมูลตางๆ ก็ไดรับการจัดเก็บอยางเปนระเบียบไมเกิดการสูญหาย ปญหาของระบบงานปจจุบันของ
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คณะสงฆซึ่งงานวิจัยอื่น ๆ และระบบงานอื่น ๆ ยังไมไดจัดทําหัวขอใหครอบคลุมทั้งหมด อาทิเชน อุเทน พูลขวัญ 
(2551:81) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลพระสงฆโดยใชเว็บเซอรวิสมาชวยจัดเก็บประวัติพระภิกษุสามเณร ใหบริการขอมูลวัด 
และขอมูลพระสงฆผานเว็บเซอรวิส แตยังขาดสวนงานอื่น ๆ ที่จําเปน เชน กลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกตอง
ของใบสุทธิ การนําสงระเบียนประวัติแกผูบริหารระดับสูง กระดานสนทนาเพื่อใชในการติดตอสื่อสารและสั่งการพระ
สังฆาธิการ และอื่น ๆ   

จากสาเหตุดังกลาวกอใหเกิดปญหาดังตอไปนี้ 1. การจัดเก็บทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร 2. การปลอมตัวเขามา
บวชและกระทําความผิดทางพระพุทธศาสนา  3. การเดินทางเขาประเทศของพระภิกษุสามเณรตางชาติที่ถูกและผิดกฎหมาย 
หว่ันกระทบความมั่นคงทางพุทธศาสนา 4. การขาดการคัดกรองประวัติผูที่จะเขามาบวช 

จึงไดมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรเพื่อชวยในการตรวจสอบพระภิกษุ
สามเณรปลอม การคัดกรองประวัติผูที่จะเขามาบวช การตรวจสอบพระภิกษุสามเณรที่เดินทางเขามายังประเทศไทยที่ผิด
กฎหมาย ระบบนี้จะสามารถนําไปใชงานไดจริงทุกภูมิภาคเพื่อลดปญหาการกระทําความผิดทางพระพุทธศาสนาใหนอยลง 
และที่สุดก็จะไมมีการกระทําความผิดอีก ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลพระภิกษุสามเณร และยังลด
ความยุงยากในการเขาถึงขอมูลของพระสงฆ การจัดเก็บขอมูลของพระภิกษุสามเณรโดยใหคณะสงฆปกครองในแตละเขต
พ้ืนที่และในแตละอําเภอสามารถเขาถึงขอมูลไดและสามารถบันทึกขอมูลประวัติพระภิกษุสามเณรไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1 ความมุงหมายของการวิจัย  
 เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร ผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตพื้นที่การปกครองคณะสงฆ เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
2.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอมูลของระบบงานที่พัฒนาขึ้นจะเปนขอมูลของคณะสงฆในเขตพื้นที่การปกครองเขตพื้นที่การปกครอง

คณะสงฆ เขตยานนาวา โดยใชวัดที่อยูในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 2. จัดเก็บประวัติพระภิกษุสามเณรที่บวชต้ังแต 1 พรรษาขึ้นไป หรือ 3 เดือนขึ้นไป และพระสังฆาธิการ

สามารถแนบไฟลขอมูลเพื่อใหสามารถสงผานทางการแนบไฟลขอมูลได 
 3. สามารถตรวจสอบพระภิกษุสามเณรปลอมได 
 4. มีเว็บบอรดเพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ และสั่งการพระสังฆาธิการผานทางเว็บบอรดใน

การสงขอมูลตาง ๆ มายังกองบัญชาการตามเวลาที่กําหนด  
 5. จัดทํารายงานประวัติพระภิกษุสามเณรและแสดงยอดจํานวนพระภิกษุสามเณร 
2.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถจัดเก็บประวัติของพระภิกษุสามเณรไดอยางรวดเร็ว งายตอการคนหา สะดวก ถูกตอง ทันสมัยอยู

เสมอ และรวบรวมประวัติพระภิกษุสามเณรไวในฐานขอมูลเดียวกัน  
 2. สามารถตรวจสอบยอดจํานวนพระภิกษุสามเณร และกําหนดกลยุทธในการแผเผยพระพุทธศาสนาได 
 3. ลดการปลอมตัวเขามาบวชในพระพุทธศาสนาและลดการกระทําความผิดหรือทําใหพระพุทธศาสนา

เสื่อมและสามารถตรวจสอบพระภิกษุสามเณรปลอมได 
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 4. สามารถใชในการติดตอสื่อสารและกําหนดการระหวางพระสังฆาธิการกับผูบริหารคณะสงฆระดับสูงเพื่อ
ใชในการติดตอสื่อสารกัน เชน มีเว็บบอรด ทําใหสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสารและสามารถประชาสัมพันธขาวสาร
ตาง ๆ ได 

2.4 วิธีการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบงานอยางมีขั้นตอน เพื่อใหมีลําดับงานที่ชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยขอ

นําเสนอเปนสามสวนดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน 
การวิเคราะหระบบงานเดิม ระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานดาน

คณะสงฆอยางกวางขวางซึ่งเดิมทําการจัดเก็บขอมูลพระภิกษุสามเณรในรูปแบบเอกสารซึ่งสรางความยุงยากในการเพิ่ม
ขอมูล สืบคน และการจัดเก็บขอมูลซึ่งไมเปนระเบียบ  และอาจเกิดการสูญหายไดขอมูลของคณะสงฆเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอองคกรจึงควรมีการจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบซึ่งไมใหเกิดการสูญหาย และระบบไมสามารถสืบคนหา
พระภิกษุสามเณรปลอมได โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ในรูปที่ 1 

 

รูปท่ี 1 การจัดเก็บขอมูลพระภิกษุสามเณรในระบบงานเดิม 
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หลังจากปอนขอมูลแลวขอมูลที่ปอนไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอผิดพลาดของขอมูลแลวใหไปกรอกขอมูลใหม 
ถาขอมูลที่กรอกถูกตอง ก็ลงมาบันทึกประวัติพระภิกษุสามเณร แลวนําสงประวัติพระภิกษุสามเณรใหผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารระดับสูงทําการตรวจสอบขอมูลที่สงมาวามีความถูกตอง ถาไมถูกตองกลับไปกรอกขอมูลใหม ถาขอมูลที่สงมา
ถูกตองแลวทําการจัดเก็บขอมูลลงแฟม  

 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 
  ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบงานใหม เพื่อทําการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยจะใชการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบของภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) การนําเสนอเฉพาะสวนที่สําคัญหลัก
ของระบบ โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ แผนภาพยูสเคส แผนภาพแอ็คทิวิต้ีสวนคนหาประวัติพระภิกษุสามเณร และแผนภาพ
คลาส  

       แผนภาพยูสเคส ภาพรวมของระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะแสดง
ความสัมพันธระหวางพระสังฆาธิการกับผูบริหารระดับสูงทํางานตามระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 ภาพรวมระบบงาน 

 
จากยูสเคสไดอะแกรม มีสวนที่เกี่ยวของสองฝายดวยกัน ไดแกฝายพระสังฆาธิการจะมีหนาที่ สืบคน บันทึกประวัติ 

ตรวจสอบ นําสงประวัติ ขอมูลขาวสาร สวน ฝายผูบริหารระดับสูงจะมีหนาที่การเผยแพรขอมูลขาวสาร การสืบคนหา
ประวัติ  การรับรองความถูกตองของประวัติ  และการออกรายงาน 

แผนภาพแอ็คทิวิต้ี สวนการคนหาประวัติพระภิกษุสามเณร แสดงถึงขั้นตอนในการคนหาโดยการกําหนดเงื่อนไข 
โดยแสดงดังรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 แผนภาพแอ็กทิวิต้ีสวนการคนหาประวัติพระภิกษุสามเณร 

 

แผนภาพคลาส จะแสดงความสัมพันธและโครงสรางทั้งหมดที่มีอยูในระบบ ทําใหรูวามีคลาสไหนบางที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน ซึ่งในระบบงานจะมี 13 คลาส อาทิเชน  ขอมูลบัญชีผูใช ขอมูลประวัติพระภิกษุสามเณร ขอมูลวัด ขอมูลวิทยา
ฐานะพระภิกษุสามเณร เปนตน โดยที่ความสัมพันธระหวางการพระภิกษุสามเณรกับการลาสึกขามีความสัมพันธเดียวที่เปน
แบบ 1:1 คือ มีพระภิกษุสามเณรหนึ่งรูปสามารถลาสึกขาไดหนึ่งครั้ง ดังรูปที่ 4 

 
รูปท่ี 4  แผนภาพคลาส 
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2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน 
  ใชเทคนิค Black Box Testing ในการทดสอบโปรแกรม ซึ่งผูประเมินเปนกลุมพระภิกษุผูใชงานจํานวน 30 รูป มาทํา

แบบทดสอบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใช โดยแบงเกณฑระดับออกเปน 5 ระดับ ซึ่งตองมีคะแนนเฉลี่ย
ต้ังแต 4 ขึ้นไปจึงจะยอมรับวาระบบมีประสิทธิภาพในการใชงานไดในสภาพการทํางานจริง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปนพระภิกษุผูใชระบบจํานวน 30 รูป โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และใชเทคนิค Black Box Testing ในการทดสอบโปรแกรม เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับ
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับของ Likert โดยกําหนดใหระดับความพึงพอใจ มาก
ที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1) โดยมีหัวขอการประเมินดังนี้ 

1. การประเมินความสามารถในการทํางานของระบบ ไดแก โปรแกรมสามารถเพิ่มขอมูลพระภิกษุสามเณรได 
โปรแกรมสามารถแกไขขอมูลพระภิกษุสามเณรได โปรแกรมสามารถลบขอมูลพระภิกษุสามเณรได โปรแกรมสามารถ
ออกรายงานไดตามเงื่อนไขเพื่อประกอบการตัดสินใจได โปรแกรมสามารถคนหาขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดได โปรแกรม
สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบได โปรแกรมสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานระบบได โปรแกรมสามารถ
แสดงออกรายงานตาง ๆ ตามเงื่อนไขได โปรแกรมสามารถโพสตขอความและแสดงความคิดเห็นได และโปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบพระภิกษุสามเณรปลอมได 

2.  การประเมินความตองการของผูใช ไดแก ความตองการใหโปรแกรมสามารถจัดเก็บประวัติพระภิกษุสามเณรได
ถูกตอง ความตองการใหโปรแกรมสามารถเพิ่มขอมูลของสมาชิก ความตองการใหโปรแกรมสามารถลบขอมูลของสมาชิก 
ความตองการใหโปรแกรมสามารถแกไขขอมูลสมาชิก ความตองการใหโปรแกรมสามารถคนหาขอมูลที่ตองการ ความ
ตองการใหโปรแกรมสามารถออกรายงานตามเงื่อนไขตาง ๆ ความตองการใหโปรแกรมออกรายงานเพื่อการสรุปผล ความ
ตองการใหโปรแกรมสามารถเก็บบันทึกประวัติพระภิกษุสามเณรถูกตองและไมซับซอน ความตองการใหโปรแกรม
สามารถจัดเก็บประวัติพระภิกษุสามเณร ความตองการใหโปรแกรมสามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล ความตองการให
โปรแกรมเรียกดูการปฏิบัติงานของพระภิกษุสามเณรในแตละวัน และความตองการใหโปรแกรมสามารถโพสตขอความ
และแสดงความคิดเห็น 

3. การประเมินดานการใชงานของโปรแกรม ไดแก ความงายในการใชงานโปรแกรม ความชัดเจนของขอความที่
แสดงบนจอภาพ ความเหมาะสมของการใชสีตัวอักษร ความเหมาะสมของการใชสีพ้ืนหลัง ความเหมาะสมของการใช
รูปภาพประกอบ ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละหนาจอ ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวน
ตาง ๆ บนจอภาพ และความเหมาะสมของตําแหนงชองกรอกขอมูล 

 4. การประเมินดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม ไดแก ผลลัพธในการเพิ่มขอมูลของพระภิกษุสามเณรมีความถูกตอง 
ผลลัพธในการลบขอมูลของพระภิกษุสามเณรมีความถูกตอง ผลลัพธในการแกไขขอมูลของพระภิกษุสามเณรมีความ
ถูกตอง การคนหาขอมูลมีความถูกตอง ผลลัพธที่ไดชวยลดความซ้ําซอนของขอมูลในการทํางานลงได ระบบสามารถลด
ระยะเวลาในการทํางานได ผลจากการตรวจสอบสิทธิ์มีความถูกตอง และผลลัพธจากการบันทึกขอมูลมีความถูกตอง 

5.  การประเมินดานความปลอดภัย ไดแก ความสามารถในการเขาใชงานตามสิทธิ์ของผูใช ความเหมาะสมในการ
กําหนดรหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แตละกลุม การตรวจสอบความถูกตองในการล็อคอิน (Login) เขา
ใชงานโปรแกรม การเตือนเมื่อพบขอผิดพลาด ในการใชงานโปรแกรม มีการตรวจสอบชนิดและคาขอมูล เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปอนขอมูลของผูใช 
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            6. คูมือการใชงานและการติดตั้งระบบ (Documentation) ไดแก คูมือการใชโปรแกรมมีการอธิบายที่เขาใจงาย
และชัดเจน คูมือการติดตั้งโปรแกรมมีการอธิบายที่เขาใจงายและชัดเจน คูมือการแกปญหาในการติดตั้งมีการอธิบายที่เขาใจ
งายและชัดเจน 

 
3.  ผลการดําเนินงาน 
 3.1 สวนการพัฒนาระบบงาน 
 จะนําเสนอในฐานะการใชงานของฝายบริหารที่ใชระบบงานนี้ เปนสองฝายดวยกัน คือ ฝายพระสังฆาธิการ ซึ่งทํา

หนาที่บันทึกประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยูในเขตการปกครอง และฝายผูบริหารระดับสูง   
 ฝายพระสังฆาธิการ ในสวนนี้จะแยกออกเปนสวนยอย ๆ ตามลําดับงานที่ไดกําหนดไวในหนาที่การทํางานอาทิเชน 

สืบคน บันทึกประวัติ ตรวจสอบ นําสงประวัติ ขอมูลขาวสาร ซึ่งสามารถแสดงไดดังรูปที่ 5 

 
รูปท่ี 5 สวนแสดงฟงกช่ันการทํางานของพระสังฆาธิการ 

 ฝายผูบริหารระดับสูง  จะมีหนาที่การทํางานโดยแยกสวนตาง ดังนี้ คือ สวนการเผยแพรขอมูลขาวสาร การสืบคน
หาประวัติ  การรับรองความถูกตองของประวัติ  และการออกรายงาน  ซึ่งแสดงดังรูปที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 สวนแสดงฟงกช่ันการทํางานของผูบริหารระดับสูง 
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 3.2 สวนการประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน 
 กลุมพระภิกษุผูใชงานจํานวน 30 รูป ไดทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานในลักษณะ Black Box Testing 

ผลที่ไดโดยสรุปคาเฉลี่ย = 4.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44 แสดงวา ระบบนี้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการนําไป
ระยุกตใชงานจริงตอไป ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชงานในแตละดาน 
รายการประเมิน  SD ระดับ 

1. การประเมินความสามารถในการทํางานของระบบ 3.86 0.45 ดี 
2. การประเมินความตองการของผูใชงาน 4.14 0.41 ดี 
3. การประเมินดานการใชงานของโปรแกรม 4.14 0.42 ดี 
4. การประเมินดานผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม 4.09 0.46 ดี 
5. การประเมินดานความปลอดภัย 4.14 0.51 ดี 
6. คูมือการใชงานและการติดตั้งระบบ 4.18 0.39 ดี 
สรุปผลประเมินประสิทธิภาพโดยพระภิกษุ 4.09 0.44 ดี 

   
4.  สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรเปนระบบที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริงมีความถูกตอง
ในระดับหนึ่ง และสามารถนําไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพิ่มความถูกตองแมนยําในการจัดเก็บประวัติ
พระภิกษุสามเณร สามารถแกไข บันทึก ลบ เพิ่ม คนหาประวัติของพระภิกษุสามเณรไดอยางรวดเร็ว และสามารถดูยอดรวม
ของพระภิกษุสามเณรไดทั้งหมดในแตละป โดยเฉพาะอยางมีสวนกลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกตองของใบสุทธิ 
การนําสงทะเบียนประวัติแกผูบริหารระดับสูง กระดานสนทนาเพื่อใชในการติดตอสื่อสารและสั่งการพระสังฆาธิการ ซึ่ง
การพัฒนาระบบงานในลักษณะนี้ไมมี (อุเทน  พูลขวัญ, 2551; พงศกร  จันทราช, 2553)  

ดังนั้นการพัฒนาระบบจัดการทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรมาใชในการจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อแกไขปญหาดานการจัดเก็บประวัติของพระภิกษุสามเณรของคณะสงฆ  เสมือนเปนแหลง
จัดเก็บขอมูลของพระภิกษุสามเณรโดยใหคณะสงฆปกครองในแตละเขตและในแตละอําเภอสามารถเขาถึงขอมูลไดและ
สามารถบันทึกขอมูลประวัติพระภิกษุสามเณร รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติพระภิกษุสามเณรที่ไมถูกตองตาม
พระวินัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เอกสารอางอิง 
พงศกร  จันทราช.  “การจัดการฐานขอมูลวัด เขตพื้นที่อําเภอหางดง เชียงใหม.” อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน, 2553. 
อุเทน  พูลขวัญ. “การพัฒนาระบบฐานขอมูลพระสงฆโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส.” ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช LEAN MANAGEMENT SYSTEM  
ในอุตสาหกรรมแปรรูปทอทองแดง 

 
วิลาสินี พันธพวง, มณิสรา บารมีชัย 

 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
----------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
บริษัท ซาโต โคคิ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนของเครื่องปรับอากาศในสวนที่เปน

ช้ินสวนของทอทองแดงใหกับลูกคาทั่วประเทศ ลูกคาหลักคือ บริษัทแอรช้ันนํา เชน TOSHIBA, MITSUBISHI สินคาหลัก
ไดแกเครื่องปรับอากาศประเภทที่ใชในบานและสํานักงานเปนสนใหญ  

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตช้ินสวนเครื่องปรับอากาศในสวนที่เปนช้ินสวนของทอทองแดง ซึ่งจากการศึกษา
พบวา  วิธีการที่จะปรับปรุงและลดเวลาการทํางานลงได  พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจัดเก็บใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวทางดําเนินการ คือ 

 1) เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจัดเก็บในการนําวัตถุดิบเขาสูแผนก Cutting โดยวิธีการ Load Coil ของทอทองแดง
จากแผนก   Store   ซึ่งเปนกระบวนการขนถายวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต และปองกันการเบิกวัตถุดิบผิด และลดพื้นที่
จัดเก็บวัตถุดิบซึ่งลดสามารถลดจํานวนของเสียในกระการผลิต (Cutting) 76% จากจํานวนของเสียทั้งหมด 

   2) เปลี่ยนวิธีการทํางานโดยการลด เวลาในการจัดเตรียม Sub Part เขาแผนก   Assembly ตามแนวคิดระบบการ
ผลิตแบบลีน   (Lean Management System) โดยใช 7 waste เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานที่เหมาะสมที่สุดซึ่งลด
ระยะเวลาได14.63 ช่ัโมงตอวัน 

 
1. ความสําคัญของปญหา 

 อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอประเทศไทย ทั้งในดานการลงทุน การจาง
งาน และการสงออก โดยดานการลงทุนประเทศไทยเปนฐานการผลิตของบริษัทช้ันนําของโลกที่เขามาตั้งฐานการผลิตเพื่อ
สงออกไปยังตลาดโลก  

ภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปจจุบันทําใหหลายบริษัทมีการปรับปรุง
เชิงกลยุทธทั้งดานการผลิต และการจัดการที่จะทําอยางไรใหสามารถผลิตสินคาไดรวดเร็วและเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา อีกทั้งตองมีความยืดหยุนและหลากหลายตอการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตสินคา ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการผลิต
ตอบสนองความตองการดังกลาว การผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงเปนเหตุผลหน่ึงที่หลายบริษัทใหความสําคัญ     สําหรับการ
ผลิตในอุตสาหกรรมผลิตสินคาตามอุปสงคลูกคา (Make to Order) นั้นตองสามารถผลิตสินคาที่มีความหลากหลายทั้ง
รูปแบบและปริมาณสินคา ในชวงเวลาการผลิตหนึ่งๆภายใตสายการผลิตเดียวกัน ในขอจํากัดของทรัพยากรทั้งครื่องจักร, 
บุคลากร และ ความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการผลิต ที่ตองอาศัยการใชเทคนิคการจัดการผลิต อยางเหมาะสม เพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงคของการผลิตสินคาไดรวดเร็วที่สุด และลดความสูญเสียตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตใหเหลือนอยที่สุด
นั่นเอง 
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วัตถุประสงคการคึกษา 
1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอยางในการนําวัตถุดิบ           เขาสูแผนก Cutting โดย

วิธีการ Load Coil ของทอทองแดงจากแผนก Store  ซึ่งเปน  กระบวนการขนถายวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 
และปองกันการเบิกวัตถุดิบผิด และลดพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ  

2) เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการลด WIP และลดเวลาในการจัดเตรียม Sub Part เขาแผนก Assembly ตาม
แนวคิดระบบการผลิตแบบลีน (Lean Management System) โดยใช 7 waste เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ที่เหมาะสมที่สุด   
 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะงานที่ผลิตในโรงงานชลบุรี เทานั้น (ไมรวมโรงงานที่ปทุมธานี) โดยเริ่ม

ศึกษาตั้งแตขั้นตอนการเก็บ การรับ-จาย วัตถุดิบจนไปถึงเปนสินคาสําเร็จพรอมสงมอบใหลูกคา  แตจะมุงประเด็นที่
กอใหเกิด  2  ปญหาสําคัญ คือ 

1. การตัดทอผิดขนาด และพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบไมเพียงพอรวมถึงการ  Stock วัตถุดิบมากเกินไป  
2. การปนกันของ Sub Part  และ WIP มากเกินไป กอนสงเขาแผนก Assembly 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) สามารถลดงานเสีย Defect ที่เกิดขึ้นของแผนก Cutting  >  75% 
2) ลดการใชพ้ืนที่ในการเก็บวัตถุดิบ 
3) สามารถลดเวลาในการหา Sub Part ที่มากเกินไป เนื่องจากผลิต Sub Part ออกมาเปนชุดของงาน Assembly สามารถ

นําไปเชื่อมไดอยางตอเนื่อง 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การแขงขันของธุรกิจในปจจุบันทําใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดระบบการผลิตแบบ

ลีน (Lean Manufacturing System) เปนระบบที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกวาเปนระบบการผลิตที่สามารถลดตนทุน ลดความ
สูญเปลา และลดความสูญเสียโอกาสทางการผลิตได ทั้งยังเปนระบบที่สรางมาตรฐาน และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึง
สงเสริมการปรับปรุงอยางตอเนื่องตลอดเวลาอีกดวย จากระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS) ได
มีการพัฒนาเปนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ของการผลิตคือ การผลิตแบบลีน ซึ่งกระบวนทัศนนี้มีแนวคิดใหเห็น
และเขาใจกระบวนการผลิตมากขึ้น และเปนระบบสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาเปนการพัฒนาดานการบริหารเวลาและการทํางานโดยการลดความสูญเปลา (Waste/Muda) เมื่อโตโยตา
ตองการที่จะใหระบบมีความยืดหยุน และลดเวลาตั้งแตการสั่งซื้อจนถึงการขนสงในกรณีที่เปนการสั่งซื้ออยางเรงดวน 
หลักการที่สําคัญ คือการลดชวงเวลาโดยการกําจัดทุกสิ่งทุกอยางที่ไมมีคุณคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑซึ่งความสูญเปลา 
(Waste/Muda) ที่สําคัญในกระบวนทัศนของระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ การผลิตมากเกินไป (Overproduction) และการ
จัดเก็บไวจนกระทั่งกลายเปนสินคาที่สะสมไวนานในคลังสินคา (Inventory) ทําใหเกิดการรักษาที่ยุงยาก จากรูปแบบการ
ผลิตที่เปนแบบแบทช (Batches)ของผลิตภัณฑขนาดใหญที่มุงเนนในเรื่องของความประหยัดเวลาในการผลิตแบบจํานวน



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1452 

มาก ซึ่ง อุปสรรคเหลานี้สามารถปองกันและแกไขไดภายใตการผลิตแบบลีน ที่มีเครื่องจักรที่เหมือนกัน การดําเนินงาน
ในทางที่เหมือนกันแตสามารถมองเห็นความแตกตางในการปองกันปญหาอยางสมบูรณ 

วิวัฒนาการผลิตสูระบบการผลิตปจจุบัน 
วิวัฒนาการผลิตเริ่มจากการผลิตแบบงานฝมือ (Craft Production) มาเปนแบบผลิตแบบจํานวนมาก (Mass 

Production) แตในปจจุบันการผลิตไดมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป การผลิตแบบลีนจะเหมาะสมตรงกับลักษณะการผลิตที่
ลูกคาตองการมากที่สุด โดยมีการลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous 
Improvement) 

 
3. ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการศึกษาออกเปน 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1   การตัดทอผิดขนาด และพื้นที่ในการเกบ็วัตถุดิบไมเพียงพอ 
วิเคราะหของเสียเนื่องจากตัดงานผิดขนาด 

เปาหมายการผลิตของแผนก Cutting คือ จํานวนของเสียที่เกิดจากการตัดทอความหนาผิดตองเปน 0 (ในแตละ
เดือน) ซึ่งคาที่ไดตองมากกวา 95% จึงจะแสดงวาประสบความสําเร็จและจากผลการดําเนินงานกอนปรับปรุงใน เดือน 
มกราคม และ กุมภาพันธ ป 2555 รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหาและดําเนินการปรับปรุง ในเดือน มีนาคม และเก็บขอมูล
หลังปรับปรุงเดือนเมษายน 

1. ปญหาปายบงช้ีขนาดไมชัดเจน มีสาเหตุเกิดจาก พ้ืนที่ในการจัดเก็บ Coil ที่ Store ไมเพียงพอจึงจําเปนที่จะตองวาง
เรียงซอนกันในแนงสูง ซึ่งทําใหการทํางานยากและเสียเวลาในการใช Fork lift ตัก และที่สําคัญที่สุดของปญหาคือ
ตักทอผิดขนาดเนื่องจากความหนาของทอมีขนาดที่ใกลเคียงกันมาก เชน หนา 0.8 mm. , 1.0 mm. ไมสามารถเห็น
ความแตกตางไดดวยตาเปลา และมีวิธีการแกไขโดย การทําช้ันวางเพื่อจัดเก็บ Coil ตามขนาด  Size ทอเพื่อลดเวลา
ในการคนหาจัดสงวัตถุดิบ และที่สําคัญที่สุด คือการลดปญหาการตัดความหนาทอผิดขนาด  

2. ปญหามีมีการแยกวัตถุดิบตาม Size มีสาเหตุเกิดจากไมมีการกําหนดพื้นที่จัดวาง และมีวิธีการแกไขโดย การกําหนด
และแบงพื้นที่จัดวางตามขนาดทอเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

3. ปญหาวิธีการตรวจความหนาทอไมถูกตอง มีสาเหตุเกิดจาก การตรวจสอบความหนาดวยการดูจาก Label มักเกิดการ
ผิดพลาดเมื่อ Label สลับกัน และมีวิธีการแกไขโดย การ กําหนดใหมีการตรวจสอบความหนาทอโดยใชเครื่องมือวัด 
Caliper เพื่อลดปริมาณงานเสียลง 

 
ประเด็นที่ 2   การสูญเสียเวลาในการหา Sub Part มากเกินไปและเกิดการปนกันของ Sub Part  และ WIP มากเกินไป กอน
สงเขาแผนก  Assembly 

• การผลิตที่แผนก Brazing มักจะปญหาความลาชาในการหาชิ้นงานเชื่อม 
• Leader สูญเสียเวลาในการจัดเตรียมช้ินงานเขาสู Line เช่ือม  ขาดการประสานงานการจัดสงช้ินงานระหวาง Process 

เปาหมายการผลิตของแผนก Brazing คือ การลดเวลาในการหา Sub Part ของ Leader  ซึ่งทําใหพนักงานตองหยุดการเชื่อม
เพื่อรอ Leader นํา Sub Part มาใหเช่ือมจึงจะเริ่มทํางานได และมีเปาหมายในการลดเวลาลงจากเดิม 80 % แสดงวาประสบ
ความสําเร็จและจากผลการดําเนินงานกอนปรับปรุงใน เดือน มกราคม และ กุมภาพันธ ป 2555 รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ปญหาและดําเนินการปรับปรุง ในเดือน มีนาคม และเก็บขอมูลหลังปรับปรุงเดือนเมษายน 
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1. ไมมีการแจงบอกสถานะที่รับเขาของ Sub Part มีสาเหตุเกิดจาก โดยปกติแลวหลังจากงานที่ทางแผนกดัดเมื่อ
ทํางานเสร็จแลวก็จะวางไวใน LINE รอใหทางแผนกเชื่อมมาหางานตามตองการแลวนําไปเชื่อมซึ่งเปนลักษณะ
การทํางานระหวาง Process และมีวิธีการแกไขโดย จัดตั้งแผนก M/H ขึ้นมาเพื่อเปนจุดศูนยกลาง รับ และ จายงาน  

2. ไมมีการจัดหมวดหมูงานเชื่อมของ Sub Part มีสาเหตุเกิดจากไมมีผูรับผิดชอบการจัดหมวดหมูของงานเชื่อม และ
มีวิธีการแกไขโดย M/H เปนผูรับผิดชอบการจัดงานเปนชุดๆเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

3. ปญหาไมมีผูรับผิดชอบการจัดเก็บ Part มีสาเหตุเกิดจาก โดยปกติแลวหลังจากงานที่ทางแผนกดัดเมื่อทํางานเสร็จ
แลวก็จะวางไวใน LINE รอใหทางแผนกเชื่อมมาหางานตามตองการแลวนําไปเชื่อมซึ่งเปนลักษณะการทํางาน
ระหวาง Process และมีวิธีการแกไขโดย จัดตั้งแผนก M/H ขึ้นมาเพื่อเปนจุดศูนยกลางบันทึกการรับเขา และ จาย
ออก  

4. ไมกําหนดพื้นที่รับ Part กอนเขา LINE เช่ือม มีสาเหตุเกิดจาก แลวหลังจากงานที่ทางแผนกดัดเมื่อทํางานเสร็จ
แลวก็จะวางไวใน LINE รอใหทางแผนกเชื่อมมาหางานตามตองการแลวนําไปเชื่อมซึ่งเปนลักษณะการทํางาน
ระหวาง Process และมีวิธีการแกไขโดย กําหนดพื้นที่รับ Part กอนเขา LINE เช่ือมที่แผนก M/H 

5. ตองใชคนที่มี Skills ในการหา Sub Part ซึ่งตองเปน Leader มีสาเหตุเกิดจาก Leader จะรูจักSub Part ทุกตัว และมี
วิธีการแกไขโดย จัดตั้งแผนก M/H ขึ้นมา และM/H เปนผูรับผิดชอบการจัดงานเปนชุดๆ เพื่อสงใหแผนกเช่ือม 

6. ปญหาคนที่มี SKILLS มีจํานวนนอย มีสาเหตุเกิดจาก โดยสวนใหญแลวคนที่มี SKILLS ก็จะถูกปรับตําแหนงให
เปน Leader หมดเพราะเกิดการชํานาญงาน และมีวิธีการแกไขโดย จัดตั้งแผนก M/H เปนผูรับผิดชอบการจัดงาน
เปนชุดๆ เพื่อสงใหแผนกเช่ือม โดยการฝกใหพนักงาน M/H จัดเรียงงานตามใบสั่งงานเชื่อมไวลวงหนา 

 
สรุปผลการแกไขปญหา  
ประเด็นที่ 1   การตัดทอผิดขนาด และพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบไมเพียงพอ 
 จากที่ไดวิเคาระหขอมูลในปจจัยหลายๆอยาง ไดมีการปรับปรุงสราง ช้ันวาง COIL ประโยชนที่ไดรับ   

• สามารถลดจํานวนงานเสียที่เกิดจากการตัดทอความยาวผิดขนาดได  100 % 
และคิดเปนอัตราสวนของงานเสียที่เกิดจากการตัดงานผิดขนาดทุกลักษณะแลว  สามารถลดงานเสียได
ถึง 76 %  

• จัดเก็บและจัดจายไดถูกตองตามขนาด สะดวกมากขึ้น   
• ลดเวลาที่ใชในการคนหาวัตถุดิบ 
• ประหยัดพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบ อยางมีประสิทธิภาพ  
• มีปายบงช้ีแบบถาวรอยางชัดเจน 
• สามารถควบคุมปริมาณ Stock  ของวัตถุดิบได 
 

ประเด็นที่ 2    สูญเสียเวลาในการหา Sub Part มากเกินไปและเกิดการปนกันของ Sub Part  และ WIP มากเกินไป 
กอนสงเขาแผนก  Assembly 

   จากที่ไดวิเคราะหขอมูลในปจจัยหลายๆอยาง ไดมีการปรับปรุงสราง Shooter และ กําหนดใหมีแผนก M/H  
ประโยชนที่ไดรับ   
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• ลดเวลาในการหาชิ้นงาน จากคาเฉลี่ยของทั้ง 2 เดือนคือ  21.90 ช่ัวโมง หรือ  1,314 นาที ลดลงเหลือ 0 
นาที/0ช่ัวโมง 

• สามารถรูสถานะของชิ้นงานได 
• พนักงานสามารถเบิกช้ินงานแทน Leader ได 
• ลดการปนกันของ Sub Part  และ WIP มากเกินไป  
• สามารถควบคุมลําดับการใชงานของ Part ตามใบเบิกได 
• Leader สามารถใชเวลาในการทํางานที่มีประสิทธภาพมากขึ้น 

จากกรณีศึกษาปญหาของกระบวนการผลิตสินคาที่มีปญหาอยู 2 ประเด็นคือ 
 1) มีงานเสียที่แผนกตัดมาก  
 2) เสียเวลาในการหาชิ้นงานของแผนกเชื่อมมาก 
โดยมีเหตุปจจัยมาจาก วิธีการทํางานที่ไมถูกตอง และพนักงานสวนใหญเปนพนักงานใหม ซึ่งไดมีการแกไข

ปญหา คือ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของพนักงานและจัดซื้อช้ันวางวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดงานเสียไดถึง 76 % จากงานเสีย
ทั้งหมด และถาเปนปยหาโดยตรงสามารถลดงานเสียไดถึง 100 % ตอเดือน ซึ่งการปรับปรุงวิธีการทํางานใหมนี้จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง สวนการลดเวลาในการหาชิ้นงานสงแผนกเชื่อมก็สามารถลดเวลาของการผลิตไดจากเดิม 21.90 
ช่ัวโมงตอเดือนเปนศูนยหมายถึงไมมีการศูนยเวลาดวยสาเหตุน้ีอีกเลย ทําใหบริษัทสามารถผลิตงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีตนทุนที่ตํ่ากวาเดิม และหากพิจารณาถึง KPI ของการผลิตหลังจากการปรับปรุงขบวนการทั้งหมดแลว พบวา ทั้ง 2 
ประเด็นมีเปอรเซ็นตของความสําเร็จ  100 % 

ขอเสนอแนะ 
1. การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมไมควรใชแรงงานกัมพูชาในการตรวจวัดเครื่องมือวัดตางๆในทันที แตควร

ฝกสอนวิธีการทํางานและการใชเครื่องมือวัดจนชํานาญ ฉะนั้นควรที่จะตองประเมิน KPI การทําช้ินงานเสียทุก
เดือน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2. ปายบงช้ีตางๆควรใชแบบที่มีรูปภาพควบคูตัวอักษร 
3. ควรฝกพนักงานที่จะเขามาทํางานในแผนก M/H เพิ่มขึ้น ในกรณีที่เปดการทํางานกะกลางคืน  
4. ควรแยกแผนก M/H ออกจากพื้นที่ของแผนก Store ในกรณีที่มีพ้ืนที่เหลือเพื่อปองกันการปนกันของชิ้นงาน 
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ออนไลน] แหลงที่มา http://www.as.nida.ac.th/~ornet/conf05/paper_orconf48/_10_atip.pdf (19 ฤษภาคม 2550) 

ดิหลก ดิลกานนท. รูปแบบการประเมินโครงการ . กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา, 2533 . 
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มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2552 
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นิพนย บัวแกว . รูจักระบบการผลิตแบบลีน . กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน), 2547  
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายในองคกร 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตยาและอาหารเสริม บริษัท ABC จํากัด 

 
นัคเรศร  โฆษิตนิธิกุล, ศุภฤกษ  มานิตพรสุทธ 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
---------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
โครงการศึกษาดวยตนเองฉบับนี้ไดศึกษาถึงปญหาดังกลาวในบริษัท ABC จํากัด (นามสมมติ) เปนกรณีศึกษา 

โดยไดนําเสนอถึงผังการไหลของการทํางานรวมถึงปญหาของระบบดั้งเดิม และไดนําเสนอวิธีผังการไหลของการทํางาน
ใหมเพื่อแกไขปญหาของระบบดั้งเดิมโดยใชระบบการจัดการเอกสารดวยเทคโนโลยี Microsoft SharePoint 2010 ระบบที่
นําเสนอเปนเว็บไซตเพื่อรวบรวมเอกสารของหนวยงานใหเปนหมวดหมู สามารถคนหา สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึง
เอกสารของผูใชในการเรียกดู แกไข หรือลบเอกสาร สามารถจัดเก็บเอกสารในลักษณะเวอรชันเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของขอมูลภายในเอกสาร และมีกระดานสนทนาเพื่อใหผูใชในหนวยงานสามารถประสานงานกันได นอกจากการ
นําเสนอระบบดังกลาวแลว ผูจัดทํายังไดสํารวจความพรอมและความพึงพอใจของผูใชงานระบบใหมดวย โดยผลการ
สํารวจคือ ความพรอมที่จะนําระบบ SharePoint มาใชงานอยูในระดับมาก  ในสวนความพึงพอใจการใชงานระบบใหมดาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  ดานการใชงานไฟลเอกสารรวมกันและดานการสืบคนขอมูลอยูในระดับมาก  สวนในดานการ
ลดความซ้ําซอนของเอกสารและดานการประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในทีมความพงึพอใจอยูในระดับมากที่สุด   

 
1. ความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีดานสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากทั้งดานการติดตอสื่อสาร  การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการเผยแพรขอมูลตางๆ  ดังนั้นเพื่อสงเสริมการทําธุรกิจเนื่องจากมีการแขงขันที่สูงจึงตองปรับตัวใหเขากับ
เทคโนโลยีใหมๆ การทํางานเพียงลําพังอาจทําใหไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ทําใหตองทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาองคกร
ใหมีความไดเปรียบเหนือกวาองคกรอื่นๆ  แตการทํางานเปนทีมไมใชเรื่องที่งายนัก  โดยเฉพาะดานการติดตอสื่อสาร 
เนื่องจากตองมีการติดตอ  ประสานงานกับสํานักงานที่อยูประเทศออสเตรเลียอยูเสมอ  ซึ่งทําใหพนักงานในองคกรตอง
ทํางานตางสถานที่และเวลา  จึงประสบปญหาตาง ๆ ขึ้นมากมาย  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่จะมาชวยในการเปน
ศูนยกลางใหแกพนักงานและเพื่อใหพนักงานสามารถติดตามสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในองคกร  อีกทั้งระบบงานตางๆ  ที่มีอยู
กระจัดกระจาย  ยากตอการนําไปใชงานและอาจทําใหผูใชเกิดความสับสน เนื่องจากมีการเก็บขอมูลทั้งที่ประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย  หากตองการใหผูใชสามารถดึงขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง  สะดวก  รวดเร็วและปองกันขอมูลมิใหสูญ
หายน้ัน  จะตองรวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมดใหมาอยูจุด ๆ เดียวกัน ซึ่งการรวบรวมขอมูลดังกลาวจะตองทํางานผานทาง
โปรแกรม Browser เพื่อเขามาเชื่อมโยงและชวยแกไขปญหาดังกลาว  ซึ่งในการทํางานมักประสบปญหาดังนี้ 

• เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บอยูหลายแหง  ถามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล  อาจปรับปรุงไมครบทุกแหง  
ทําใหไมสามารถระบุขอมูลใดถูกตองทําใหสูญเสียเวลาในการทํางาน 
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• การเพิ่มขึ้นของปริมาณขอมูลในคอมพิวเตอรกลางที่เก็บขอมูลประกอบการทํางานมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป  
เกิดปญหาขอมูลมีปริมาณมาก  ไมสามารถคัดแยกและนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การทํางานเกิดความลาชาและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน  การเพิ่ม  แกไข  บันทึกและการสืบคน
เอกสารทําไดยาก 
 
2. วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อแกไขปญหาของระบบดั้งเดิมโดยใชระบบการจัดการเอกสารดวยเทคโนโลยี Microsoft SharePoint 2010 
ระบบที่นําเสนอเปนเว็บไซตเพื่อรวบรวมเอกสารของหนวยงานใหเปนหมวดหมู สามารถคนหา สามารถกําหนดสิทธิ์การ
เขาถึงเอกสารของผูใชในการเรียกดู แกไข หรือลบเอกสาร สามารถจัดเก็บเอกสารในลักษณะเวอรชันเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของขอมูลภายในเอกสาร และมีกระดานสนทนาเพื่อใหผูใชในหนวยงานสามารถประสานงานกันได 

 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

 1.  สรางแหลงเก็บไฟลเอกสาร สําหรับเก็บไฟลเอกสารไวที่สวนกลางเพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไฟลเอกสาร
รวมกันไดภายในองคกร  ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกใชขอมูล/ ขาวสาร/ เอกสาร Versions ตางๆ รวมไปถึงฉบับปรับปรุง
ลาสดุไดตลอดเวลา 

 2.  โดยทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากระบบที่แตกตางกัน และรวมแอพพลิเคชั่นขององคกรเขามาเปนโซลูช่ันเดียว  
เพื่องายตอการสืบคน 

 3.  สรางศูนยกลางในการเชื่อมโยงภายในทีมงาน เพื่อนําขาวสาร ความรูตางๆ ซึ่งสัมพันธกัน มาใชประโยชน
รวมกัน 

 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  การรวบรวมและการแกไขขอมูลตางๆ มีระบบระเบียบมากขึ้น ชวยลดความซ้ําซอนและงายตอการจัดเก็บขอมูล 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานพนักงานและการสืบคนขอมูลทําไดโดยงาย 
3.  เช่ือมโยงขอมูลทุกคนในทีมเขาดวยกัน ทําใหเกิดประโยชนตอการทํางาน 

 
5. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เว็บไซตสนับสนุนการทํางานเปนทีม 
เว็บไซตเพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีมนั้นสามารถที่จะทดแทนหองทํางานของทีม  โดยที่สมาชิกในทีมสามารถ

เขาสูเว็บไซต  เพื่อเขาไปดูวามีงานใดบางที่ทีมตองนําสงซึ่งประกาศไวในเว็บไซต และเขามาตรวจดูตารางการทํางาน 
รวมทั้งสามารถเขามาดึงขอมูลที่ตองการ อีกทั้งยังชวยสนับสนุนการทํางานของทีมในดานตางๆ 4 ดานดวยกัน 

1) ดานจุดมุงหมายของทีม ประกอบดวยแผนแมบทของทีม เปาหมายที่ทีมตองไปใหถึง ภารกิจตางๆ ที่ทีมตอง
ทํารายการของงานที่ตองสงมอบ และความคืบหนาของงานจนถึงปจจุบัน 

2) ดานสมาชิกในทีม เปนสวนที่เกี่ยวของกับสมาชิกในทีมและบทบาทของพวกเขา ในสวนนี้เองที่สมาชิกใน
ทีมสามารถเขามาศึกษาไดวา ใครมีหนาที่ดูแลงานสวนใดในองคกร และหากเปนไปไดควรมีการติดรูปของ
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สมาชิกแตละคน และสาระของงานที่เขาทํารวมทั้งความชํานาญของเขาโดยยอดวย ทั้งนี้ การรูจักหนาตาและ
ประวัติโดยยอของสมาชิกแตละคนถือไดวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํางานเปนทีม  

3) ดานเอกสารตางๆ ซึ่งประกอบดวยตารางแสดงกําหนดการประชุม และวาระการประชุมของการประชุมครั้ง
ตอไป และเนื้อหา รวมทั้งสิ่งที่นําเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผานมา ก็ถูกเก็บไวในดานนี้ดวย นอกจากนี้ สมาชิก
ยังสามารถนําผลงานของตนมาใสไวใหเพื่อนรวมทีมชวยกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆของ
ตนในดานนี้ไดดวยเชนกัน 

4)  ดานการสื่อสาร ประกอบดวยการเชื่อมโยง และขอมูลที่เช่ือมตอใหทุกคนในทีมเขาดวยกัน 
ระบบจัดการเอกสาร (Enterprise Content Management) 

 องคกรที่มีขนาดใหญ ปริมาณขอมูลมหาศาล  การจัดการเอกสารจึงมีความยุงยากตามมามากมาย  หากจัดการไมดีจะ
ทําใหมีผลกระทบตอองคกรได  จึงมีการคิดคนระบบที่เปนการจัดการเนื้อหาเพ่ือแกปญหาดังกลาว  โดยมีผูพัฒนาซอฟแวร
ที่เรียกวา ECM ขึ้นมาเพื่อใชในการรวบรวมเนื้อหาที่มีปริมาณจํานวนมหาศาล  และถูกจัดเก็บอยูหลายรูปแบบ  โดยเมื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมาผานกระบวนการจัดการเนื้อหาจัดหมวดหมู, จัดเรียงและการประสานขอมูลชนิดตาง ๆ เพื่อใหขอมูลมี
ความสัมพันธ  ทําใหงายตอการนํามาใชงาน 

เหตุผลท่ีนํา SharePoint มาใช 
1. SharePoint คือโซลูช่ันที่ชวยใหองคกรสรางศูนยกลางในการเชื่อมโยงผูใช, ทีมงาน และความรู เพื่อให

บุคลากรสามารถนําขาวสาร ความรูตางๆ ซึ่งสัมพันธกันและกระจายอยูทั่วองคกร มาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางานมาก
ที่สุด โดยทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากระบบที่แตกตางกัน และรวมแอพพลิเคชั่นขององคกรเขามาเปนโซลูช่ันเดียว 

2. SharePoint จะสรางเปนเว็บเพ็จศูนยกลางสําหรับการเชื่อมโยงไปสูผูใช, ขาวสาร และองคกร โดยชวยเพิ่ม
ขีดความสามารถดวยเครื่องมือในการจัดการไซด และทําใหทีมงานนําขอมูลไปแสดงในไซดเพื่อเผยแพรสูผูอื่นในองคกรได 
ดวยทางเลือกในการนําไปใชงานที่ยืดหยุน  โดยผูใชจะสามารถคนหาขอมูลที่มีความสัมพันธกันไดอยางรวดเร็วผานฟงกช่ัน
การคนหาที่มีประสิทธิภาพ ดวยรูปแบบการใชงานที่คุนเคย ขณะเดียวกันองคกรก็สามารถเจาะจงขาวสาร, โปรแกรม และ
การอัพเดทตางๆ ไปยังผูใชที่ตองการได ตามหนาที่รับผิดชอบ,การทํางาน, การเปนสมาชิกในทีมงาน, ความสนใจ หรือตาม
เงื่อนไขอื่นที่กําหนด 

3. SharePoint เปนโปรแกรมที่ใชงานงายและใหความรูสึกที่คุนเคยตอผูใชงาน รวมถึงไดรับการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชงานภายในและภายนอกองคกร  รวมไปถึงผูใชงานยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใหมี
ความเหมาะสมตอการทํางานภายในองคกรไดตามความตองการ 

4. ในโปรแกรม SharePoint มีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากโปรแกรม FrontPage Server 2002 คือ 
รวบรวมระบบฐานขอมูลของโปรแกรม SQL Server หรือโปรแกรม Microsoft Data Engine (MSDE) เขามาทํางานภายใน
โปรแกรมดวย  ซึ่งเหตุผลนี้เองที่ทําใหโปรแกรม SharePoint มีฟงกชันงานหลักๆ ที่เพิ่มขึ้น เชน กระดานแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (Document Discussions) และแหลงเก็บไฟลเอกสาร (Document Library) เปนตน และสิ่งสําคัญที่เพิ่มเขามา เชน 
ระบบรักษาความปลอดภัย การกําหนดการทํางานของผูใชงาน  กฎเกณฑการทํางานตางๆ และการตรวจสอบดูแล
ประสิทธิภาพของเครื่องเซิรฟเวอร เปนตน ซึ่งความสามารถดังกลาวจะชวยใหการทํางานของโปรแกรม SharePoint มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยที่โครงสรางสถาปตยกรรมของโปรแกรม Share Point ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากโปรแกรม 
FrontPage Server Extension มากนัก 
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6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
    การต้ังคา SharePoint  Development Machine  

1)  ตรวจสอบ Operating System and SQL Server Requirement    
2)  ทําการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 (64-bit) 
3)  ต้ังคา Active Directory ไปที่ Server Manager และ เลือก  Roles  
4)  เลือก Add  Roles  เพื่อเพิ่ม Role  
5)  เลือก Server  Roles  เพื่อเพิ่ม Role 
6)  ไปที่ Preceding Wizard , เปด  dcpromo.exe เลือก สราง Domain in a New Forest  
7)  ต้ังคาช่ือ Domain  lucky.com  เลือก Forest Functional Level of Window 2008 R2  
8)  ใหรอจนกระทั่งติดตั้ง  Ad Configuration  เสร็จสิ้นแลวเครื่อง Restart 
9)   ไปที่ Server Manager  และเลือก  Add The Application Server  Role  
10)  ทําการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2010 
11)  ทําการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010 
12)  ทําการติดตั้งโปรแกรม SharePoint Designer 2010 (32 Bit) 
13)  ทําการติดตั้ง SQL Server 2008 (64 Bit) และ Cumulative Update 
14)  Run SharePoint Server Installation เลือก ติดตั้ง Software Prerequisites  
15)  ทําการติดตั้ง SharePoint Server 2010  
16)  Create a New Server Farm 

       17)  ไปที่ SharePoint Configuration Wizard  กําหนด  win-rqbr9tqpjt7\ Administrator   
                 User และ กําหนด SharePoint 2010 เปน Database Server 
       18)  ใส Passphrase   โดยกําหนด Password ใหเปน P@Ssword1   

19)  กําหนด Port 16990 สําหรับ Central Administration. 
20)  URL ของ Central Administration เปน http:// win-rqbr9tqpjt7:16990 

         21)  สราง Server Farm  
22)  เช่ือมตอฐานขอมูล 

 
7. ผลการดําเนินงาน 

ผลการจัดทําในสวนของการทํา Versions ของเอกสาร เพื่อชวยลดปญหาการสูญหายของเอกสารและการเขียน
ไฟลทับกัน  อีกทั้งสามารถตรวจสอบบุคคลใดเปนคนแกไขขอมูล  โดยดูจากประวัติการแกไขขอมูลยอนหลัง  รวมถึง
สามารถเรียกใชงานขอมูลเดิมกอนที่จะมีการแกไขได   

ผลการสราง Team Discussion , Calendar และ Contacts ชวยใหกระบวนการทํางานของสมาชิกทั้งหมดสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  แมไมไดทํางานอยูที่เดียวกันทั้งหมด  เนื่องจากการใชงานรวมกันทําใหสื่อสารที่ดีขึ้นและ
ตรงประเด็น  

การสืบคนสามารถทําไดและงายตอการคนหา   โดยจากการพิมพขอความที่ตองการคนหาในหนาเว็บไซต  ซึ่งจะ
หนาปรากฏชื่อไฟลเอกสาร หรือคําที่อยูในเอกสารได   
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ผลการสรางแหลงเก็บรวบรวมไฟลเอกสารไวในแหลงเดียวกัน  สามารถลดขั้นตอนของการทํางานในสวนของ
การเก็บเอกสารและสามารถใชงานไฟลเอกสารรวมกันไดภายในองคกร  รวมถึงชวยใหการใชงานเอกสารเปนฉบับเดียวกัน 

 

 
 

 
กระบวนการทํางานรูปแบบใหม ซึ่งสามารถชวยลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยการลดปริมาณการใชงานพื้นที่ Hard 

disk ใน Server ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากกระบวนการทํางานรูปแบบใหมนั้นไมตองทําการเก็บขอมูลที่ Server ประเทศ
ออสเตรเลียอีกตอไป  ถาตองการขอมูลใด ๆ สามารถที่จะดึงขอมูลจาก Server ประเทศไทยไดโดยผานทาง Web browser  
โดยที่ไมกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  รวมทั้งสามารถลดภาระการดูแลและการสํารองขอมูลแกผูดูแล 
Server ไดเปนอยางดี   

เนื่องจากความยากในการปรับปรุงขอมูล  ถามีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงขอมูลไมครบ  ทําใหขอมูลเกิด
ความขัดแยงกันของขอมูลตามมา การใชงานเอกสารเปนฉบับเดียวกันในการทํางานรวมกันจึงมีสวนชวยในการลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได    

ผลการเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการสืบคนขอมูล  กระบวนการทาํงานปจจุบันและกระบวนการทํางานรูปแบบใหม  
พบวาการสืบคนขอมูลใชเวลาไป 28.00 นาที และ 5.20 นาที  ตามลําดับ ซึ่งมีเวลาในการทํางานลดลง 22.80 นาที หรือลดลง 
81.43%   

เนื่องจากมีการจัดการในสวนของขอมูลใหมีระบบระเบียบมากขึ้น  อีกทั้งระบบมีความสามารถในการคนหาที่
รวดเร็วขึ้น ประกอบกับมีฟงกช่ันที่ชวยใหการสื่อสารเปนไปไดโดยงาย  สงผลใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น   
สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลลงไดและลดความผิดพลาดของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได    
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8. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงาน 
เกี่ยวกับความพรอมในการนําระบบ SharePoint เขามาปรับใชโดยใชกระบวนการวิจัย  นําผลสํารวจจากการตอบ

แบบสอบถาม  โดยการนําคะแนนมาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( )  
          แสดงใหเห็นวาพนักงานและหัวหนางาน (ชาย 90% , หญิง 10%) คิดเห็นวามีความพรอมที่จะนําระบบ 

SharePoint มาใชงานอยูในระดับมาก เนื่องจากมีความรูความเขาใจในเรื่องของ SharePoint ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00 คิด
เปนรอยละ 80% และ S.D.= 0.67) และถามีการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมมาเปนระบบ SharePoint จะมีผลกระทบตอการ
ทํางานในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.40 คิดเปนรอยละ 28% และ S.D.= 0.52) ทําใหการทํางานซับซอนและมีความยุงยาก
มากขึ้นอยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.20 คิดเปนรอยละ 24% และ S.D.= 0.42) อีกทั้งพนักงานและหัวหนางาน ยังเห็น
ตรงกันในเรื่องระบบ SharePoint มีความจําเปนที่จะตองนํามาใชในองคกรในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82%
และ S.D.= 0.74) มีความมั่นใจวาระบบ SharePoint สามารถนํามาแทนระบบเดิมที่มีอยูไดในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90 คิด
เปนรอยละ 78% และ S.D.= 0.57) และเชื่อวาสามารถทําใหองคกรไดรับประโยชนในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอย
ละ 84% และ S.D.= 0.42)  

ในสวนของความพึงพอใจของพนักงานและหัวหนางานในการนําระบบ SharePoint มาใชงานในองคกร  แสดงให
เห็นวาระบบ SharePoint สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84% และ 
S.D.= 0.42) และสามารถเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูล  รวมถึงผูใชงานสามารถใชงานไฟลเอกสารรวมกันได
ภายในองคกรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86% และ S.D.= 0.48)  อีกทั้งพนักงานและหัวหนางาน ยังเห็น
ตรงกันในเรื่องของการแกไขขอมูลตางๆ ระบบ SharePoint สามารถทําใหระเบียบมากขึ้นสามารถลดความซ้ําซอนของ
เอกสารไดอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92% และ S.D.= 0.52)  ในสวนของความสามารถสืบคนขอมูล
ไดอยางรวดเร็วก็อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84% และ S.D.= 0.42)  ความเห็นในสวนของการเชื่อมโยง
ขอมูลและการประสานความรวมมือระหวางสามาชิกในทีมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.70 คิดเปนรอยละ 94% และ 
S.D.= 0.48)   
 

9. สรุปผลการศึกษา 
ผูจัดทําไดทดลองสรางเว็บไซตสําหรับบริษัท ABC จํากัด เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมถึง การตัดสินใจตางๆ ของพนักงานในองคกรรวมถึงพนักงานที่ประเทศออสเตรียดวย โดยในเว็บไซตจะประกอบดวย 
List, Library และ Web Part ที่ชวยสนับสนุนการทํางานรวมกัน ตาง ๆ เชน Library เอกสาร และปฏิทินใชรวมกัน และ
กระดานสนทนา  เพื่อใหพนักงานหรือลูกคาสามารถติดตอกันเนื่องจากไมไดทํางานในสถานที่หรือเวลาเดียวกัน และใน
โครงการฉบับนี้ไดมีการอธิบายวิธีการใชเว็บไซตอยางคราวๆ  

 จากการศึกษา SharePoint Server 2010 ทําใหทราบวาโปรแกรมนี้เปนหนึ่งในเครื่องมือทางธุรกิจที่ชวยองคกรใน
หลายๆดานไมวาเปน เครื่องมือที่ครบครันสําหรับการสรางไซตชนิดตางๆ (Sites), การจัดการเนื้อหา (Content), การคนหา 
(Search), ระบบโซลูช่ันสามารถกําหนดเองได (Composites), การเขาถึงขอมูลที่ตองการเพื่อใชประกอบการตัดสินใจได 
(Insights) และระบบสําหรับการทํางานรวมกัน (Communities) ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรใหสูง
ยิ่งขึ้น และสิ่งที่สําคัญคือโปรแกรมนี้สามารถใชเปนทั้งระบบ Intranet และ Internet เนื่องจากโปรแกรมนี้ทํางานผาน Web 
Browser ซึ่งเหมาะกับการทํางานในองคกรหรือการทํางานระหวางองคกรในปจจุบันที่ตองมีการทํางานตางสถานที่และเวลา  
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จากการทําโครงการฉบับนี้ทําใหผูจัดทําทราบถึงหลักการและประโยชนตางๆของการทํางานเปนทีม วิธีการติดตั้ง
และวิธีการใชงานอยางคราวๆรวมถึงคุณสมบัติ ความสามารถตางๆของ SharePoint Server 2010 ที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในองคกร และสามารถพัฒนาเว็บไซตสําหรับสนับสนุนการทํางานเปนทีมภายในองคกร 

 
10. ปญหาและอุปสรรค 

จากการทดลองใชงาน SharePoint Server 2010 มีปญหาและอปุสรรคดังตอนี้ 

• เนื่องจากมีผูใชโปรแกรมนอย  รวมทั้งขอมูลสําหรับวิธีการติดตั้งและการใชงานโปรแกรมนั้นมี
การอธิบายไวในคูมือ  แตคูมือไมละเอียดเพียงพอตองอาศัยการรวบรวมจากหลายแหลง  จึงทํา
ใหตองใชเวลามากในการตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 

• ในบางครั้งโปรแกรมเกิดการ Error โดยไมรูสาเหตุ 

• เนื่องจากโปรแกรม SharePoint Server 2010 มี Hardware Requirement  ที่คอนขางสูงจึงทําให
เกิดความลาชาและผูจัดทําไดใชโปรแกรม Virtual PC  ในการจําลองเครื่องเซิฟเวอร  จึงทําใหไม
สามารถรองรับการทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

11. ขอเสนอแนะ 

• ควรจะมีการศึกษาในเรื่องของการใชงาน Microsoft office  เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกับ SharePoint Server 2010 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ควรจะมีอุปกรณสําหรับการพัฒนาใหครบถวนเพ่ือจะไดทําการทดลองการทํางานในสวนตางๆ
ของ SharePoint Server 2010 ไดมากขึ้น 
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การบริหารจัดการปริมาณความตองการวตัถุดิบ และทรัพยากร 
ในกระบวนการผลิตดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

 
พิชาติ ยาพันธ, กาญจนา กาญจนสุนทร 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
------------------------------------------------ 

 

บทคัดยอ 
 

จากสภาพการตลาดที่มีการแขงขันอยางรุนแรง พฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป ลูกคาตองการสินคาที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Tailoring) ตองการควบคุมระดับสินคาคงคลังใหตํ่า ไมตองการสตอกสินคาปริมาณมาก ๆ 
ความรวดเร็ว และความแมนยําในการตอบสนองตอคําสั่งซื้อของลูกคาจึงเปนเรื่องที่สําคัญ  ทําใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตตองพัฒนาทั้งเรื่องของ “เวลาในการผลิต” และ “ความหลากหลายของผลิตภัณฑ” เพื่อตอบสนอง
รูปแบบความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา 

ระบบการบริหารทรัพยากรที่เรียกวา ERP (Enterprise Resource Planning) จึงถูกนําเขามาใช ซึ่ง MRP และ CRP 
ไดรับการพัฒนาเขาเปนสวนหนึ่งใน ERP ดวย แตเนื่องจากความซับซอนในการบริหารจัดการขอมูลในระบบ ERP เองทํา
ใหบริษัทตาง ๆ ไมนิยมใช Module MRP เพราะเกรงจะสงผลกระทบถึงการทํางานของระบบ ERP โดยรวม 

จึงเปนที่มาของโครงงานนี้ที่ออกแบบสมุดงานดวยโปรแกรม Excel ทําใหไดสมุดงาน (Spreadsheet) ที่สามารถ
คํานวณปริมาณความตองการวัตถุดิบ (MRP) และทรัพยากรในกระบวนการผลิต (CRP) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลลัพธ
ที่ถูกตอง เขาใจงาย สะดวกในการนําไปใชงาน เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการโดยรวม เฉพาะอยางยิ่ง 
ผูประกอบการที่เปน SME ที่ยังมีงบประมาณในการพัฒนาอยางจํากัด 

 
วัตถุประสงคการคึกษา 

เพื่อศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพ ของ Mrp&CrpTool_Ver6.xls (Excel Spreadsheet) ชวยสถาน
ประกอบการในการคํานวณ MRP (Material Requirement Planning) และ CRP (Capacity Requirement Planning) ชวย
ผูประกอบการใหมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่ือถือได สามารถคํานวณปริมาณความตองการวัตถุดิบเพื่อการผลิตได
รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา และในเดียวกันยังแสดงผลการคํานวณความตองการทรัพยากรเพื่อการผลิตที่สัมพันธกับปริมาณและ
ชวยเวลาในการผลิต เพื่อวางแผนหรอืปรับแผนใหมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการผลิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ 
1. ขอบเขตการศึกษาในกระบวนการผลิต 

         กระบวนการผลิต ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 1) การวางแผนการผลิต และ 2) การควบคุมการผลิต การ
วางแผนการผลิตประกอบดวย กระบวนการวางแผนการผลิต ตารางการใชเครื่องจักร และทรัพยากรบุคคลที่จําเปน การ
ติดตอประสานงานกับคูคาและลูกคา เปนตน  การวางแผนการผลิต สามารถแบงออกเปน 3 ระยะคือ การวางแผนระยะยาว 
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เปนการวางแผนเตรียมการใหไดขอมูลที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจในดานจํานวนที่จําเปนอยางคราวๆ เชน เครื่องจักร 
พ้ืนที่ ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีที่จําเปนในอนาคต   การวางแผนระยะกลาง เปนการลงรายละเอียดเก่ียวกับการแบบ
จํานวนที่ตองการแบบเจาะจงตามความตองการของลูกคา ซึ่งสงผลตอความตองการวัตถุดิบ เครื่องจักร พ้ืนที่ เครื่องมือตางๆ 
รวมถึงจํานวนทรัพยากรบุคลที่ใชการผลิตสินคา  และการวางแผนระยะสั้น เปนการวางแผนที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดที่
จําเปนสําหรับการผลิตใหไดสินคาตามที่ตองการ ไมวาจะเปนเรื่องเวลาที่ตองใช จํานวนพนักงาน วัตถุดิบ เครื่องมือและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ   การวางแผนระยะสั้นระบุสิ่งที่จําเปนใน 1 รอบกระบวนการผลิตอยางละเอียด เปนแผนที่
สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไดโดยตรง มีรายละเอียดชัดเจน  ดั้งนั้นในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เปนสวน
หนึ่งในกระบวนการ การวางแผนการผลิตระยะสั้นนี้ 
 

2. การออกแบบและพัฒนาสมุดงาน 
    ผูศึกษาใช Function มาตรฐานของโปรแกรม Excel รวมกับการเขียนรหัสภาษา VBA ในการพัฒนาสมุดงาน ซึ่ง

สุดทายเมื่อผูใชระบุขอมุลตางๆ ในกระบวนการผลิตครบถวนแลว สามารถชวยคํานวณใหไดขอมูลประเภทรายงาน 4 
รายงานคือ  

1. ตารางวางแผนกําลังการผลิตอยางหยาบ (Rough-Cut-Capacity Planning: RCCP) 
2. ตารางการวางแผนความตองการวัตถุดิบ (Material Requirement Planning: MRP) 
3. ตารางวางแผนกําลังการผลิต  (Capacity Requirement Planning: CRP) 
4. แผนภูมิความตองการกําลังการผลิต แยกยอยตามสถานีการผลิต 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
MRP เปนกระบวนการการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อแปลงความตองการผลิตภัณฑหรือวัสดุขั้นสุดทายของ

โรงงานที่กําหนดตารางการผลิตหลักไปสูความตองการ ช้ินสวนประกอบ ช้ินสวนประกอบยอย ช้ินสวน และวัตถุดิบ ทั้ง
ชนิดและจํานวนใหเพียงพอและทันความตองการในแตละชวงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน 

โดยสรุปก็คือ MRP เปนการจัดทําแผนความตองการวัสดุ โดยมีองคประกอบของขอมูลนําเขาที่สําคัญ 3 รายการ คอื 
ตารางการผลิตหลัก แฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of material File) และ แฟมขอมูลสถานะคงคลัง (Inventory status 
file) และ แผนจากระบบ MRP จะใหสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับชวงเวลาที่ควรออกใบสั่งและจํานวนการสั่งที่
เหมาะสม 

ดร. วาซิลลิส มูสตากีส (Vassilis Moustakis, 2000) ไดใหคําจํากัดความของ MRP ไววา MRP เปนเครื่องมือที่ชวยให 
“มีวัตถุดิบที่ถูกตอง ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม” (getting the right material to the right place at the right time) 
ขอมูลที่ใชในการคํานวณ MRP ดวยคอมพิวเตอรคือ ไฟลปริมาณความตองการของสินคา (finish goods), ไฟล รายการวัสดุ 
(Bill of Material File) เปนไฟลที่ระบุรายการวัสดุทั้งหมดไมวาจะเปนช้ินสวนหรือสวนประกอบ พรอมทั้งระบุ
ความสัมพันธกอนหลัง การเปนองคประกอบกันของชิ้นสวน หรือวัสดุแตละรายการ, ไฟล ขอมูลวัสดุ (Inventory Records 
Files) 
 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ถูกตองของ MRP ขึ้นกับปจจัยหลายประการที่ตองมีการควบคุม และตรวจสอบใหมี
ความถูกตอง เชน การประมาณการความตองการสินคา ปริมาณสินคาที่เหลือในระบบ ความถูกตองของไฟลรายการวัสดุ 
เปนตน 
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จากบทความวิชาการเรื่อง MRP เพื่อการพัฒนารายการวัสดุในอุตสาหกรรมการบิน (How MRP Improved BOM 
Practices in Aerospace, 2009) ที่ออกโดย สถาบัน CMII Research Institute (White Paper CMII 850C) ไดกลาวสรุปไววา 
แมวาตลอด 40 ปกอนจะมีการพัฒนาระบบ MRP ขึ้นมา อุตสาหกรรมการบินมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่องในหลายๆ 
ดาน แตเมื่อปรียบเทียบกับมาตรฐานในปจจุบัน สิ่งเหลานี้ถือวาเปนสิ่งที่ลาสมัย นวัตถกรรมใหมที่มาพรอมกับ MRP ให
กระบวนการทํางานตางๆ ในอุตสาหกรรมการบินไดรับการพัฒนาขึ้นอยางมาก และสิ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของ  
MRP คือ ความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล (Data Integrity) 

จากบทความวิชาการที่เขียนโดย ซาลาเฮลดีน อีสมาอิล (Salaheldin Ismail, 2005) เรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธสงผลตอประโยชนของการใช MRP โดยใช ACE model (An Investigation of MRP Benefit-Determinant 
Relationships: ACE model) ในวารสารเชิงวิชาการชื่อ Problem & Perspectives in management 

งานวิจัยนี้ไดผลสรุปที่สําคัญ ทําใหเห็นประโยชนของการนํา MRP ไปใชในกระบวนการผลิต และแสดงใหเห็นสิ่ง
ที่มีปจจัยตอผลตอระดับความสําเร็จของการใช MRP ในแตละองคกร ดังตอไปน้ี 

• ความไมแนนอนของกําลังการผลิต ทําใหระยะเวลานําสงสินคานานขึ้น ปริมาณสํารองสินคามากขึ้น สงผล
คาใชจายที่สูเปลาเพิ่มขึ้น 

• องคกรที่ใชกลยุทธแบบ Make to order มีการไหลเวียนของสินคาคงคลังดีกวาองคกรที่ใชกลยุทธแบบ Make 
to stock 

• ความสมบูรณและถูกตองของขอมูล สงผลตอการนําสงสินคาที่ตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ 
สงเสริมการประสานความรวมมือของฝายตาง ๆ ในองคกร  ทั้งนี้การที่จะมีขอมูลที่สมบูรณ และถูกตอง
ได ตองเปนความรับผิดชอบของทุกฝายในองคกร ที่ตองมุงมั่นรวมมือกันเพื่อใหไดรับผลลัพธจาก MRP 
อยางสูงสุด 

• การสนับสนุนของผูบริหารสูงสุดที่จะยกระดับการใช MRP ใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และการพัฒนาความ
ประสานรวมมือของบุคลากรในองคกร เปนปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งตอประสิทธิภาพ ใหไดมาซึ่งผลสําเร็จ
ของ MRP อยางสูงสุด 

 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขอมูลวัสดุตางๆ ท่ีตองใชในการคํานวณ MRP 
ประกอบดวยขอมูล 3 สวนหลักคือ 
- ตารางการผลิตหลัก เปนการกําหนดรายละเอียดใหกับแผนการผลิต เพื่อนําไปใชในการวางแผนการผลิต

ในอนาคต เปนกําหนดรายการสินคาที่จะผลิต รุน รูปแบบ จํานวนของผลิตภัณฑแตละชนิดที่จะตองทําการผลิต รวมถึง
กําหนดเวลาในการผลิตที่ตองใหเสร็จ 

- แฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of material File) เปนบันทึกขอมูลที่แสดงถึงรายการ และจํานวนของ
องคประกอบที่ตองใช รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ตลอดจนขั้นตอนและเวลาที่ตองใชวัสดุ องคประกอบ และ
เครื่องมือเหลานั้น เพื่อจะไดวางแผนการสั่งวัตถุดิบหรือสวนประกอบตางๆ ในจํานวนและเวลาที่ถูกตอง 
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- แฟมขอมูลสถานะคงคลัง (Inventory status file) สินคาคงคลัง (Inventory) หมายความรวมถึง ขอมูลสินคา
ที่เกี่ยวของการสั่งซื้อ เชน ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา  ระยะเวลานําสง, สินคาคงคลังสํารอง  ขอมูลสถานะของสินคา, กําหนด
รับสินคา, จํานวนสินคาคงเหลือ, จํานวนสินคาที่ตัดจากคลังรอนําสง จํานวนการสั่งซื้อที่สั่งซื้อ 

2. กระบวนการจัดทําแผนความตองการวัสดุ มี 6 ขั้นตอน คือ 
1. บันทึก BOM ระบุจํานวนของสวนประกอบที่ตองใชในการผลิตสินคาแตละรายการ 
2. นําจํานวนความตองการสินคาจาก MPS ระบุลงในตารางของวัตถุดิบแตละรายการ 
3. กระทบจํานวนวัตถุดิบแตละรายการกับขอมูลสินคาคงคลัง จํานวนสินคารอการนําสงที่สั่งไว และปริมาณ

สํารองสินคาที่กําหนดในนโยบายการผลิตของบริษัท 
4. คํานวณสินคาที่ตองสั่งเพิ่ม หรือผลิตเพิ่ม เพื่อตอบสนองปริมาณความตองการจาก MPS ที่ไดระบุไว 
5. ระบุจํานวนที่คํานวณไดตามวันที่ที่ตองการวัตถุดิบ เพื่อใชในกระบวนการผลิต 
6. ระบุวันที่ที่ตองสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตวัตถุดิบแตละรายการ โดยคํานึงถึงกําหนดสงสินคาของผูคาแตละราย 

เพื่อใหสามารถไดรับสินคาทันกําหนดที่ตองใชสินคา 
3. ออกแบบสมุดงาน เพื่อใชในการจัดทําแผนความตองการวัสดุ 
 ผูศึกษาและพัฒนาไดต้ังช่ือสมุดงานที่พัฒนาวา “Mrp&CrpTool_Ver6” โดยมีแนวคิดในการออกแบบ และ

พัฒนา คือ 
� ความสะดวกและงายในการระบุขอมูลของผูใช 
� อํานวยความสะดวก และจํากัดกรอบการใชสมุดงานใหเหมาะสมกับผูใช ปองกันความผิดพลาดในการ

ใชสมุดงาน 
�ประมวลผลโดยอัตโนมัติ ไดรับขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอเพื่อนาํไปใชวางแผนจัดการปริมาณความตองการ

วัตถุดิบ และทรัพยากรในกระบวนการผลิต 
ผูศึกษาไดแบงกระบวนการในการทํางานออกเปน 3 สวนคือ INPUT, PROCESS และ OUTPUT โดยผูใชจะระบุ

เพียงขอมูลในสวนที่เปน INPUT เทานั้น สวนที่เปน PROCESS และ OUTPUT ผูพัฒนาไดออกแบบโปรแกรมใหทํางาน
แบบอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อกําหนด INPUT ตาง ๆ อยางครบถวน และถูกตองแลว ก็จะไดผลลัพธ ทั้ง MRP และ CRP โดย
อัตโนมัติ และหากตองการแกไขหรือปรับเปลี่ยน INPUT ก็สามารถกลับไปแกไข และสั่งใหประมวลผลใหมไดทันที ทําให
การคํานวณ MRP และ CRP เปนสิ่งที่งายและสามารถทําไดอยางรวดเร็ว สามารถนําไปใชเพื่อการสั่งวัตถุดิบหรือกําหน
ตารางการผลิตใหสายการผลิตไดทันที 

4. ออกแบบรหัส (VBA Coding) 
ภาษาที่ใชเขียนคือ Excel VBA (Visual Basic for Application: Excel) ผูศึกษาไดออกแบบรหัส VBA เปน 2 

กลุมคือ 1) รหัส VBA ที่ควบคุมการใชสมุดงาน และ 2) รหัส VBA ในสวนของการประมวลผล 
รหัส VBA ที่ควบคุมการใชสมุดงาน เนื่องจากผูศึกษาตองการใหมีเครื่องมือชวยใหสามารถระบุ input ได

อยางครบถวน ไมหลงลืม จึงออกแบบใหรหัส VBA เรียกหนา Main Menu ขึ้นมาเปนหนาแรกทุกครั้งที่เปดสมุดงาน และ
จากหนา Main Menu ผูใชงานจะสามารถคลิ๊ก link ตาง ๆ ที่อยุบนหนา Main Menu เพื่อระบุขอมูลตางๆ อยางเปนลําดับ
ตอเนื่องกันไปทีละหนาจนครบถวน 

รหัสVBA ในสวนของการประมวลผล  มีลําดับการทํางานของรหัสVBA ดังนี้ 
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1) เมื่อผูใชงานเลือกกดกลองขอความหมายเลข 8 “Run MRP & CRP_Tool” รหัสVBA จะลบผลการ
คํานวณเกาที่คางในสมุดงานออกทั้งหมด 

2) เตรียมขอมูล BOM เพื่อนําไปใชในขั้นตอนประมวลผล  โดยดึงรายการสินคาทั้งหมดที่ระบุใน 
BOM ออกมาหาความสัมพันธของสินคา กับวัตถุดิบ กําหนดลงในตารางความสัมพันธของสินคา และ
วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ ระบุจํานวนที่ตองใชเตรียมสําหรับการสรางตาราง MRP ในขั้นตอนตอไป  
จากนั้นจึงสรางรายการสินคา หรือวัตถุดิบ (ไมมีรายกาซ้ําออกมา) และทําการจัดเรียงขอมูล เพื่อนํารายการ
เหลานั้นระบุลงในตารางMRP และตาราง CRP 

3) สรางตาราง MRP  โดยขั้นตอนการประมวลผลเริ่มจากการสรางตาราง MRP เทากับจํานวน 
รายการสินคาและวัสดุทั้งหมด กําหนดระยะเวลาการวางแผนการผลิตเทากับระยะเวลาที่ระบุในตาราง MPS 
ระบุช่ือสินคาหรือวัสดุลงในตารางแตละตาราง พรอมกับนําขอมูล (On hand), ขอมูลหนวยการสั่งซื้อ (Lot 
Size) และ ระยะเวลานําสงสินคา (Lead time) ที่อยุหนา Item Master มาใสลงในตาราง 

4) การประมวลผล   รหัส VBA สวนนี้เปนการนําขอมูลที่เปน INPUT ทั้งหมด (MPS, BOM, 
Independent Req, On Order) กรอกลงในตาราง MRP ที่สรางไว รหัสVBA ในสวนนี้มีการสรางตัวแปร
ขึ้นมาหลายตัวเพื่อรับคาและกําหนดตําแหนงตางๆ ในตาราง เพื่อนําคาทั้งหมดมาประมวลผลและวางใน
ตาราง MRP 

5) การสรางรายงานสรุปความตองการวัสดุ  เมื่อสรางตาราง MRP เสร็จแลว ใชคําสั่งสรางตาราง
สรุปความตองการสินคา และวัตถุดิบตามชวงเวลาที่กําหนด จะไดรายงานเพื่อนําสงใหกับฝายจัดซื้อ
ดําเนินงานตอในกรณีที่เปนวัสดุที่ตองสั่งซื้อ และนําไปวางแผนการผลิตในสายการผลิตตอไป 

6) การประมวลผล สรางตาราง CRP  เมื่อไดตาราง MRP นําตาราง MRP ไปใชเพื่อคํานวณความ
ตองการทรัพยากรในกระบวนการผลิตแตละชวงเวลา ของแตละสถานี รหัสVBA ที่ใชในสวนนี้ วนซ้ําเพื่อ
คัดลอกตาราง MRP แลวระบุสถานีงานที่ตองใชในการผลิต  จากนั้นจึงคํานวณหาความตองการทรัพยากร
ในกระบวนการผลิต (CRP) 

7) การสรางแผนภูมิ แสดงปริมาณความตองการทรัพยากรตามสถานีการผลิต โดยสรางรายการของ
สถานีการผลิต เพื่อเปนรายการสําหรับเลือกแสดงผลในแผนภูมิ จากนั้นสรางตารางตามจํานวนชวงเวลาที่
กําหนดในตาราง MPS ระบุสูตรลงใน ตารางเพื่อดึงคาสําหรับการสรางแผนภูมิแสดงความตองการ
ทรัพยากรในการผลิต 

8) สั่งใหแสดงหนา MRP เปนการสิ้นสุดกระบวนการในการประมวลผล 
5. การทดสอบการทํางานของรหัส 
หลังจากไดออกแบบสมุดงานและเพิ่มรหัส VBA เขาในสมุดงานแลว ผูศึกษาไดทําการทดสอบการคํานวณ

ปริมาณความตองการวัตถุดิบ และทรัพยากรในกระบวนการผลิตดวยสมุดงานที่ไดออกแบบ โดยใชชุดขอมุลที่เปน
แบบฝกหัดการคํานวณ MRP แบบทํามือที่ใชในระหวางการศึกษา เปนแนวทางการทดสอบ เพื่อใหสามารถตรวจสอบผล
การคํานวณที่ถูกตองได 

ในระยะแรก ๆ ของการพัฒนา แมจะไดออกแบบการทํางานดวยความรอบคอบ แตยังพบวาผลการคํานวณมี
ความผิดพลาดอยุ  ซึ่งผูศึกษาไดยอน ทวน ตรวจสอบ หาขอผิดพลาด ทาํการปรับแก และเรียบเรียงโคตอยยางถี่ถวนอีกครั้ง 
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ทําใหผลการคํานวณเปนไปอยางถูกตอง ไดคาตรงกับการคํานวณมือทุกประการ และมีการสรางตารางและรายงานอยาง
ครบถวน ดังนี้ 

1. ตาราง MRP 
2. ตารางรายงาน MRP 
3. ตาราง RCCP: CPOF 
4. ตาราง CRP 
5. แผนภูมิแสดง CRP Profile ตามสถานีงาน 

 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 จากโครงงานการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ ไดขอสรุปวาโปรแกรม Excel มาตรฐานที่ใชในองคกรทั่วไป สามารถ
สรางสมุดงานเพื่อคํานวณปริมาณความตองการวัตถุดิบ และทรัพยากรในกระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ได
ผลลัพธที่ถูกตอง เขาใจงาย สะดวกในการนําไปใชงาน เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการ 

ผูศึกษาไดอออกแบบ พัฒนา สมุดงาน Mrp&CrpTool_Ver6.xls (Excel Spreadsheet) จนสามารถทํางานไดอยาง
ถูกตอง มีความยืดหยุนสามารถรองรับขนาดของ BOM ไดไมจํากัด ชวยใหผูทําหนาที่ในการวางแผนการผลิตสามารถ
คํานวณ MRP (material Requirement Planning) และ CRP (Capacity Requirement Planning)ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
แมนยํา และยังทําใหการปรับเปลี่ยนรายการในใบโครงสรางวัสดุ (BOM) เปนเรื่องไมยุงยากอีกตอไป ทั้งยังสามารถคํานวณ
ความตองการวัสดุและทรัพยากรใหมตามปริมาณความตองการสินคาที่ไดรับมาจากลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตลอดเวลา 

ความสามารถนี้เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร และยังทําใหการบริหารจัดการสินคาคงคลัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองมีการสํารองวัตถุดิบเผื่ออยางเกินจําเปน สํารองเพียงเพื่อใหเพียงพอสําหรับรอบกากร
สั่งซื้อ และจํานวนขั้นต่ําที่ตองสั่งเทานั้น 

นอกจากนี้ ยังชวยใหสามารถปรับแผน หรือเตรียมทรัพยากรไดอยางเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงานใน
สายการผลิต สามารถควบคุมคาใชจายดานแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดคาใชจายดานแรงงานที่ไมจําเปน เปนการ
ประหยัดทั้งตนทุนในการบริหารจัดการสินคาและวัตถุดิบ และการบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับองคกร 
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การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณชิยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

THE PERCEPTION OF INFORMATION TECHNOLOGY FACTOR FOR ELECTRONIC COMMERCE OF 
COMPUTER AND INTERNET COMPANIES IN THAILAND 

 
วิจิตรา  พีรกิตติกุล1 ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยประจํา  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช และปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2) เปรียบเทียบการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ใชและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามขนาดธุรกิจ และ 3) พัฒนา
แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลผูประกอบการคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเปนกลุมตัวอยางจํานวน 333 ชุดไดกลับคืนมา  214 ชุด คิดเปนรอยละ 64.00 การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนาคือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิตติเชิงอนุมานคือ  
One way ANOVA 

            ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเจาของธุรกิจขนาดเล็กมีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 100,000 บาท มี
รูปแบบเปนธุรกิจ: ผูบริโภค (B2C) การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สวนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการรับรูปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูตอบแบบสอบถามที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกัน พบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในดานมีความเปนสวนตัวและดานเชื่อถือไดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ในดานมีความปลอดภัย สวนผลการ
เปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานฮารดแวร/ซอฟตแวรและดาน
การจัดการขอมูลและสารสนเทศ และผลการเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานงบประมาณ ดานเครื่องมือและอุปกรณและดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สวน
แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยดานบุคลากรซึ่งจัดใหมี
หลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูประกอบการ ดานงบประมาณตองมีการวางแผนงานดานงบประมาณ จัดสรรและควบคุม
งบประมาณ ดานเครื่องมือและอุปกรณตองมีการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสํารองขอมูล
และระบบเครือขาย การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการวางแผน 
สําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชที่ชัดเจน 

 
คําสําคัญ  : การรับรู, ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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Abstract 
 

            The purpose of the study are 1) to study the perception of information technology factor, usage, and the 
problem of using information technology for electronic commerce 2) to compare the perception of information 
technology factor, usage, and the problem of using information technology for electronic commerce which classified by 
business size and 3) to develop information technology management guideline for electronic commerce of computer and 
internet companies in Thailand which have been quantitative research by using 333 questionnaires to collect data of 
computer and internet companies in Thailand. Descriptive statistics analysis has been frequency distribution, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and inferential statistics has been One way ANOVA. 

            The result found that most of the respondents were the small business owner with registered capital was less 
than 100,000 baht in term of business: the consumer (B2C). Perception of information technology factor. And using 
information technology was in high level. For the problem of using information technology was in medium level. The 
result of comparison perception of information technology factor of the respondents with different business size found 
that there was difference of statistical significance at .01 in perceived privacy and trust and at .05 in security. For the 
result of comparison using information technology was different at .01 in hardware, software, and data and informational 
management. The result of comparison the problem of using information technology was different at .01 in budget, 
equipment, and information technology management. For information technology management guideline for electronic 
commerce consists of personnel and there were training courses for the companies. For budgetary must be planned, 
allocated, and controlled. For equipment must be invested information technology with backup and network system 
development, safety system installation and information technology management must be planned for information 
technology implementation clearly.  

 
KEYWORDS: PERCEPTION, INFORMATION TECHNOLOGY FACTOR, ELECTRONIC COMMERCE.  

 
1.บทนํา 
            ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากการเปลี่ยนรูปแบบการคาขาย

แบบดั้งเดิมไปเปนการคาขายแบบอิเล็กทรอนิกส และผานเครือขายออนไลน โดยเฉพาะการทําธุรกรรมออนไลนที่ไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนธุรกิจรูปแบบใหมที่เรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนชองทางการคาหนึ่งที่สราง
โอกาสใหกับผูประกอบการไดมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ไมควรมองขามคือปจจัยดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อเปนหนทางในการนําองคกรไปสูความสําเร็จทาง
ธุรกิจ รวมถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่เพิ่มขึ้น ในอดีตการลงทุนทําธุรกิจขายสินคาไมวาจะเปนสินคาอะไรก็
ตามจะตองใชเงินลงทุนสูง ทั้งในสวนของคาสถานที่ คาจางพนักงาน คาโฆษณาประชาสัมพันธ แตหลังจากที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน อินเทอรเน็ต เขามามีอิทธิพลตอการใชชีวิต ทําใหพฤติกรรมในการลงทุนไมตองลงทุนมากในการประกอบ
ธุรกิจ และไมตองจางพนักงานประจําราน ดังนั้นจึงทําใหบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น 
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            พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง การดําเนินกิจการทางพาณิชยกรรมที่ใชเครื่องมือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามา
ชวยซึ่งสวนมากมักจะนําอินเทอรเน็ตมาเปนจุดเชื่อมสําหรับการดําเนินธุรกิจใหสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นับไดวาเปน
เครื่องมือช้ินสําคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 17 มิถุนายน 2553) 

            จากขอมูลดังกลาวพบวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2553 พบวาปจจุบันมีสัดสวนของธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานไมเกิน 5 คน) มากที่สุดรอย
ละ 68.5 หากพิจารณาผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา จะอยูในกลุมอุตสาหกรรม
แฟช่ันเครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ17.7 โดย 2 ใน 3 ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดมีรอยละ 54.6 ขายผาน
อิเล็กทรอนิกสและมีหนารานดวย สําหรับผลประกอบการในรอบปที่ผานมา  (ป 2553) ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี
ยอดขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้นประมาณ 608,587 ลานบาท และคาดวามูลคารวมในปพ.ศ. 2554 และปพ.ศ. 2555 
ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชก็เปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความจําเปนอยางที่ตองใหความสําคัญกับการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเกิด
คําถามที่วาผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทยที่มีความแตกตางกันในดานขนาดธุรกิจ มีการรับรู
ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช และปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีสภาพอยางไร ซึ่งเปนที่มาของการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย”  ทั้งนี้โดยใชกรอบแนวคิดของ Wahab, N.M.A and Ali (2006) ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดการลูกคาสัมพันธ (Information 
Technology Factor’s in Customer Relationship Management Performance) ที่ไดสรุปปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการทํางานดานการจัดการลูกคาสัมพันธที่ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 6 ปจจัยดังนี้ 

            1. การรับรูวามีความเปนสวนตัว (Perceived Privacy) หมายถึง การรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีความเปนสวนตัวในดานการเก็บ การเขาถึงขอมูลภายหลัง การใชประโยชน การเปดเผยขอมูล
ความลับ และขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 

            2. การรับรูวามีความสะดวกในการใช (Perceived ease of use) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชใน
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส งายตอการใชงาน นํามาใชไดอยางรวดเร็ว ไมซับซอน สามารถแบงเบาภาระงานได  

            3. การรับรูวามีประโยชนในการใชงาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ความมีประโยชนจะเปนตัว
กําหนดการรับรูในระดับบุคคลซึ่งแตละบุคคลจะรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยพัฒนาผลการปฏิบัติงานได
อยางไร 

            4. การรับรูวาความเชื่อถือได (Perceived trust) หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการเพิ่มผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล
ดวยการสามารถเขาถึงขอมูลของผูบริโภคไดนั้นจะเปนตัวชวยสนับสนุนใหเกิดการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

            5. การรับรูวานํามาใชประโยชนได (Perceived usability) หมายถึง การรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีประโยชนและนํามาใชประโยชนไดกับผูใช ที่สามารถ เรียนรู การจัดการระบบ การจดจํา
พ้ืนฐานการทํางาน และนําประโยชนที่ไดไปประยุกตใชในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้นไป 

            6. การรับรูวามีความปลอดภัย (Perceived security) หมายถึง การรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความปลอดภัย ซึ่งผูบริโภคเชื่อวาขอมูลสวนบุคคล (สวนตัวและเกี่ยวกับการเงิน) จะไมแสดง การ
จดัการระหวางการสง และจัดเก็บโดยไมเหมาะสม   
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            ผลจากการวิจัยที่ไดคาดวาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะ
สําหรับผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เพื่อใหสามารถรองรับความตองการในการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน จนทําใหสามารถใหบริการลูกคาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และ
สามารถสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ 

    
2.ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
            ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จด

ทะเบียนในประเทศไทย  จํานวน 1,917 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 17 เมษายน 2553) 
            โดยกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาครั้งนี้ไดแก  ผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผูวิจัยไดจํานวนกลุมตัวอยางโดยการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางตาม
ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5 % ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 333 ราย 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงแบบสอบถามตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554 – 26 เมษายน 2554 โดย
วิธีการเก็บขอมูลมี 3 วิธีการดังนี้ 1) ผานทางออนไลนโดยการใช E-Questionnaireสงไปยัง Email ของผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซึ่งรายชื่อ Email นํามากจากเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาและจากเว็บไซตสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  2) เก็บรวบรวมจากการจัดอบรมโครงการ
ดําเนินการเตรียมความพรอมผูประกอบการ DBDmart เพื่อสรางรานคาออนไลน ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน 2 
ครั้ง และ 3) ฝากการเชื่อมโยง (Link) ผานทางเว็บบอรดผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดรับผลกลับคืนมา
ทั้งหมด 214 ชุด คิดเปนรอยละ 64.00 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 
            ตัวแปรตน คือ ขนาดธุรกิจของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย สวนตัวแปรตามมีดังนี้ 

            1. การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 1) การรับรูวามีความเปนสวนตัว 2) การรับรูวามี
ความสะดวกในการใช 3) การรับรูวามีประโยชนในการใชงาน 4) การรับรูวาความเชื่อถือได 5) การรับรูวานํามาใช
ประโยชนได และ 6) การรับรูวามีความปลอดภัย 

            2.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 1) ฮารดแวร/ซอฟตแวร 2) การจัดการขอมูลและสารสนเทศ 
และ 3) เว็บไซต 

            3.ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 1) ดานบุคลากร 2) ดานงบประมาณ 3) ดานเครื่องมือและ
อุปกรณ และ 4) ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้ คือแบบสอบถามการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

            ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค ที่ต้ังไว และสรางองคประกอบรวบยอด ซึ่งประกอบดวยการ
รับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยใชกรอบแนวคิดของ Wahab, N.M.A and Ali (2006) จัดทํานิยามปฏิบัติการตัวแปรที่ศึกษา 
จัดทําพฤติกรรมบงช้ี และสรางแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 ตอนดังนี้ 1) ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 2) การ
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รับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 

            ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ดังนี้ 1) ดร.วรพงษ ลีวัฒนกิจ 2) คุณสุวรรณี พิพัฒนพิบูลผล และ 3) คุณวัชรินทร บัวสอน ซึ่งไดทําการตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางเนื้อหากับขอคําถามที่ตองการโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence - 
IOC) ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไดเทากับ 0.8 นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และเสนอตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

            ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 1) สถิตติเชิงบรรยาย ใชสําหรับสถานภาพสวนบุคคล สถานภาพทางธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช และปญหาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้โดยใชเกณฑ
ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 1.00-1.50 หมายถึงระดับนอยที่สุด 1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย 2.51-3.50 
หมายถึง ระดับปานกลาง 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด และ 2) สถิติเชิงอางอิง ใช
สําหรับการเปรียบเทียบการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช และปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนก
ตามขนาดธุรกิจ โดยใช one-way ANOVA  

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
            3.1 สรุปลักษณะสถานภาพสวนบุคคล และสถานภาพการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูตอบ

แบบสอบถามพบวา ลักษณะของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา เปนเจาของธุรกิจ รอยละ 48.13 สวนลักษณะธุรกิจ
ของผูตอบแบบสอบถามเปนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคิดเปนรอยละ 31.75 ซึ่งมีอายุอยูในชวง 26-35ป คิดเปนรอยละ55.60 
และระดับการศึกษาของผูตอบแบบ สอบถามสวนใหญคือปริญญาตรี คิดเปนรอยละ72.00 

            ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบการจัดตั้งแบบบุคคลธรรมดา คิดเปนรอยละ 44.39 ระยะเวลาที่เปด
ดําเนินการมาแลว มากกวา 4 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43.50 จํานวนพนักงานทั้งหมด นอยกวา 10 คน ซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก 
คิดเปนรอยละ 62.61 มีทุนจดทะเบียน ตํ่ากวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ42.10 ประเภทของการดําเนินการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากกวาครึ่งคือ ธุรกิจ: ผูบริโภค (B2C) คิดเปนรอยละ 55.51 ซึ่งรูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
รูปแบบรายการสินคาออนไลน (Online Catalogue) คิดเปนรอยละ41.22 และมีวิธีดําเนินธุรกิจ โดยใชเว็บไซตในการให
ขอมูลลูกคาเทานั้น คดิเปนรอยละ 32.40 ทุนจดทะเบียนจําแนกตามขนาดธุรกิจ พบวาธุรกิจขนาดเล็กมีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 
100,000 บาท รอยละ 67.16 ในขณะธุรกิจขนาดกลางและใหญมีทุนจดทะเบียนมากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอย
ละ 66.03 และ 88.88  ประเภทของการดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามขนาดธุรกิจพบวาประเภทธุรกิจของ
ธุรกิจขนาดเล็กเปนแบบธุรกิจ: ผูบริโภค (B2C คิดเปนรอยละ 61.19 และธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ เหมือนกัน
คือเปนแบบ ธุรกิจแบบธุรกิจ: ธุรกิจ (B2B) คิดเปนรอยละ 66.03 และ 48.14 รูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําแนกตาม
ขนาดธุรกิจพบวา รูป แบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผูตอบแบบสอบถามทุกขนาดดําเนินการอยูคือรูปแบบรายการสินคา
ออนไลน (Online Catalogue) คิดเปนรอยละ 72.38 รอยละ 52.83 และรอยละ 59.25 วิธีดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
ผูตอบแบบสอบถามทุกขนาดดําเนินการอยูคือใชอีเมลในการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลเทานั้น คิดเปนรอยละ 72.38 รอยละ 
58.49 และรอยละ 51.85 
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            3.2 การรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยออกเปน 6 ดานดังนี้ 
            ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.19) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุก

ดานที่สอบถาม อาทิ ดานการรับรูวามีประโยชนในการใชงาน ( x =4.48) การรับรูวามีความสะดวกในการใช ( x =4.44) การ

รับรูวานํามาใชประโยชนได ( x =4.34) เปนตน 
            3.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
            ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ที่

สอบถามดังนี้ การใชเว็บไซต ( x = 4.43) การจัดการขอมูลและสารสนเทศ ( x = 3.91) และใชฮารดแวร/ซอฟตแวร ( x = 
3.87) ตามลําดับ   

            3.4 ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
            ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.42) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวา อยูในระดับ

ปานกลางทุกดานที่สอบถามดังนี้ ดานงบประมาณ ( x = 3.48) ดานบุคลากร ( x = 3.42) ดานเครื่องมือและอุปกรณ ( x = 

3.40) และดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 3.27) ตามลําดับ  
            3.5 เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชและปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตอการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม จําแนกตามขนาดธุรกิจ  
            การเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาในภาพรวมจําแนกตามขนาด

ธุรกิจ พบวาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งดานที่สอดคลองกับสมมติฐานมี 3 ดานคือ ดาน
การรับรูวามีความเปนสวนตัว  ดานการรับรูวาเชื่อถือได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการรับรู
วามีความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chellappa and Pavlou 
(2002) กลาววาการรับรูวามีความเปนสวนตัวและการรับรูวามีความปลอดภัยเปนปจจัยหลักในการทําธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใด ลวนแตตองมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การทํารายงาน
ทุกประเภทควรมีความนาเชื่อถือและถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Davis (1989), Gefen and Straub (2000), Clay    
et al. (2005) และ Kim et al. (2010) ที่พบวาการรับรูวามีความปลอดภัย และความเชื่อถือมีผลกระทบตอการใชระบบ 

            การเปรียบเทียบความแตกตางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งในรายดานมีสวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน 2 ดาน คือดานฮารดแวร/
ซอฟตแวร และดานการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดใหญมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวาธุรกิจขนาดเล็กเปนเพราะจํานวนอุปกรณฮารดแวร/ซอฟตแวร 
รวมไปถึงจํานวนของบุคลากรที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนแตกตางกันรวมไปถึงงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ
ฮารดแวร/ซอฟตแวร สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ 
พ.ศ.2554 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งพบวามีการเก็บขอมูลการใชงานคอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต และ
จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจํา ซึ่งพบวาสถานประกอบการธุรกิจขนาดใหญมีการใชงาน
คอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต และมีจํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจํามากที่สุด  
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รองลงมาเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และในดานการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ก็มีความสําคัญเพราะในการ
แขงขันทางธุรกิจตองอาศัยขอมูลเปนหลักจึงตองมีการจัดการขอมูลและสารสนเทศ เนื่องจากขอมูลเปนหัวใจสําคัญของการ
ดําเนินงานเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ จากผลการวิจัยพบวาธุรกิจขนาดกลางมีการใชการจัดการขอมูลและสารสนเทศสูง
กวาธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กอาจมองขามการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด
และเปนธุรกิจที่มีขนาดเล็ก 

            การเปรียบเทียบความแตกตางของปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในภาพรวม พบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซึ่งในรายดานมีสวนที่สอดคลองกับสมมติฐาน 3 ดาน คือดานงบประมาณ ดานเครื่องมือและอุปกรณ และดาน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดานงบประมาณ ธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหามากกวาธุรกิจขนาดกลางอาจเนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กขาดเงิน
ลงทุนหมุนเวียน สอดคลองกับบทความของ ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท (2552) ไดกลาววาปญหาทางการเงินของ SMEs ยังมา
จากธนาคารไมยินยอมใหสินเชื่อเนื่องจากไมมีหลักประกัน ไมมีผลงานที่นาเชื่อถือมากอน ก็เลยทําใหปญหาดานเงินทุนเปน
ปญหาใหญ  และเรื่องปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานเครื่องมือและอุปกรณและดานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวาธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหามากกวาธุรกิจขนาดกลาง เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการพัฒนารวดเร็วมากทั้งทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรสืบเนื่องมาจากเรื่องงบประมาณขางตน ธุรกิจขนาด
เล็กมีงบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อจัดหา และในการจัดหาอุปกรณมาใชนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีผูที่มีความรูในการ
ใชอุปกรณเปนอยางดี โดยเฉพาะในกรณีของการใชซอฟตแวรที่ซับซอน ทําใหหนวยงานไมสามารถใชซอฟตแวรไดอยาง
คุมคา 

            3.6 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
              จากผลการวิจัยขอนําเสนอแนวทางเพื่อแกปญหา 4 ดาน ดังนี้ 

 
รูปท่ี 1 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกลุมธุรกิจขนาดเล็ก 
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4.ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
            จากผลการวิจัยปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากรและดานงบประมาณ 

เครื่องมือและอุปกรณการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอยูในระดับปานกลางทุกดาน ผูวิจัยขอเสนอแนะการนําผล
การศึกษาไปใช ดังนี้ 

            8.1 ผูประกอบการ 1) ควรมีการลงทุน สนับสนุนและพัฒนาบุคคลากรใหเปนแรงงานความรูดานธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 2) ควรมีการปรับปรุงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย ของขอมูล และเครือขายอินเทอรเน็ต 3) ควรมีการ
วางแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมรายสาขา 

            8.2 หนวยงานของรัฐที่ดูแลในสวนของผูประกอบการที่ใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1) ควรมีการสนับสนุน 
ผูประกอบการในการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขาไปใชในองคกรเพื่อเปนชองทางในการสรางรายไดและเพิ่มขีด
ความความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย โดยเนน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อการสงออก การคา บริการ ทั้ง
ในและนอกประเทศ 2) ควรมีการจัดอบรมการใชงาน ใหความรู กับผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย ให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาได 
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แนวทางการพฒันาระบบการจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต 

THE GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF A KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS AND 
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT  

OF RANGSIT UNIVERSITY 
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** นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
** อาจารยประจํา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูดานคุณลักษณะของบุคลากร  ดาน
กระบวนการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ศึกษาปญหาการดําเนินงานการจัดการความรู และ 3) พัฒนาแนวทางการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
วิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่
รับผิดชอบงานดานการจัดการความรูของคณะ สํานักงานและสถาบันที่มีการดําเนินงานจัดการความรู รวมจํานวน 34 
หนวยงาน การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  มีการหาคาความถี่  
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1. มหาวิทยาลัยรังสิต มีสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.96) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา มีการดําเนินงานในดานคุณลักษณะของบุคลากรอยูในระดับมาก ( x =3.88) ดานกระบวนการจัดการ

ความรูอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.72) สวนดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับนอย ( x = 2.41)         

2. มหาวิทยาลัยรังสิต ประสบปญหาการดําเนินงานดานการจัดการความรูภาพรวมอยูในระดับนอย ( x = 1.73) ปญหาที่

ประสบในระดับปานกลาง อาทิ บุคลากรมีภาระงานประจํามากทําใหไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู ( x = 3.44) 

รวมทั้งขาดระบบที่จําเปนสําหรับการจัดเก็บความรู ( x = 2.82) เปนตน       
3. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยรังสิต พบวา จําเปนตองดําเนินโครงการที่สําคัญในแตละดานดังนี้  1) แนวทางดานการพัฒนาคุณลักษณะของ
บุคลากร จําเปนตองมีโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกันเปนทีม และโครงการพัฒนาทักษะการสอนงานและผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูสําหรับหัวหนางาน  2) แนวทางดานการพัฒนากระบวนการจัดการความรู จําเปนตองมีโครงการ
จัดทําคูมือการจัดการความรู  โครงการกําหนดความรูหลักที่ตอบสนองวิสัยทัศนและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต  
โครงการถอดความรูและประสบการณที่มีความเปนเลิศในการทํางาน และโครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนตน  3) 
แนวทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู จําเปนตองมีโครงการพัฒนาฐานขอมูลทําเนียบ
ผูเช่ียวชาญ  โครงการพัฒนาคลังความรูเชิงประสบการณ  โครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติออนไลน และโครงการพัฒนา
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เว็บไซตเพื่อการสื่อสารการจัดการความรู  เปนตน  และ 4) แนวทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเพิ่มพูน
การเรียนรู จําเปนตองมีโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลนดานการจัดการความรู  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิตอล  และ
โครงการพัฒนาเว็บทาความรู  เปนตน  

   
คําสําคัญ : การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 

 
Abstract 

 
The purpose of this research were to study 1) state of knowledge management systems in personal characteristics, 

knowledge management process and information technology 2) the knowledge management problems and 3) develop 
knowledge management systems and information technology for knowledge management guidelines of Rangsit 
University. The method of the research is quantitative research by utilizing questionnaire in order to compile data from 
the representative group who is responsible for knowledge management of faculties, offices or any colleges 34 sectors.  
In the study, Statistic processed program, frequency, percentage, average, and standard deviation are used to analyze the 
data. The result of the study is as follow; 

1. In overall, the state of knowledge management of Rangsit University is in a moderate level ( x = 2.96).  When 

considering each factors, the state of knowledge management in personal characteristics is in high level ( x =3.88) 

whereas the process of knowledge management is in a moderate   level ( x = 2.72) and information technology is a low 

level ( x = 2.41).    

     2. Rangsit University has obstacle regarding knowledge management in a low level ( x = 1.73). For example of 

problem which is in low level ( x = 3.44), is personnel has too many regular responsibility therefore they do not have 

time to participate knowledge management activity and the system of knowledge management is insufficient ( x = 2.82), 
etc.  

     3. The result shows that Rangsit University is indispensable to have teamwork development as well as teaching 
and learning development for supervisor’s project. In the same way, it is necessary to arrange the project that provide 
handbook for knowledge management, project about principle knowledge related to vision and mission of the University, 
sharing best practices knowledge and experience for working project, and sharing knowledge project, etc. For 
information technology development, it is essential to set database development for expert project, Knowledge and 
Experience Center Project, Online Community Project, and Website Developing for Knowledge Management 
Communication Project, etc. Finally, Online Lesson Development for Knowledge Management Project, Digital Media 
Development for Learning Project, and Website for Knowledge Development Project are very necessary for increasing 
learning using information technology development.  

 
KEYWORDS : KNOWLEDGE MANAGEMENT, INFORMATION TECHNOLOGY FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT  
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1.บทนํา   
   สังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Base Society and Economy) เปนสังคมที่ความรูไดกลายมาเปนทรัพยากร

ที่มีคายิ่ง การพัฒนาความรูใหมๆ เพื่อการแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็งจึงเปนรากฐานที่สําคัญอยางยิ่งของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ ในระบบเศรษฐกิจจะใหความสําคัญกับการเปลี่ยนความรูเปนนวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยี
ระดับสูง ซึ่งลักษณะของระบบเศรษฐกิจฐานความรูนั้น จิรัชณา วิเชียรปญญา (2549) ไดอธิบายไววามี  4 มิติคือ 1) 
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู   2) การใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในฐานะที่เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการสราง การกระจาย และการนําความรูไปใช 3) มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญสําหรับการประมวลผล   การเก็บรักษา  การถายโอนและการสื่อสารขอมูลทั้งอยู
ในรูปของขอความ เสียงและภาพ และ  4) มีสภาพแวดลอมทางธุรกิจอันไดแก นโยบายกฎหมายและเศรษฐกิจของรัฐบาล 
จากสภาพที่กลาวมาขางตนกอใหเกิดการเปลี่ยน- แปลงและสงผลกระทบตอองคกรในฐานะที่เปนหนวยหน่ึงของสังคม  ทํา
ใหการดําเนินงานในโลกปจจุบันเต็มไปดวยการเรียนรูมากขึ้น หากบุคลากรในองคกรใดสามารถเรียนรูไดเร็วกวาหรือดีกวา
บุคลากรขององคกรอื่น จะสงผลใหองคกรนั้นมีความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจในภาวะที่มีการแขงขันสูงเชนในปจจุบัน 
ดังนั้น การพัฒนาองคกรในปจจุบันนี้จึงขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรรายบุคคลในการที่จะจัดการเชิงกลยุทธให
องคกรมีการมุงเนนการกระตุนเรงเราและจูงใจใหบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มพูนและขยายศักยภาพของตนเองและองคกรอยูตลอดเวลา แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อนําไปสูความเปน
เลิศคือการที่บุคลากรทุกคนตองรูบทบาทหนาที่และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยแกไขสิ่งที่ไมดีใหดี ทําสิ่งที่ดีอยูแลวให
ดียิ่งขึ้น และพัฒนาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด อีกทั้งตองรวมเรียนรูและทํางานเปนทีม เขาใจระบบ เขาใจความเปลี่ยนแปลง
และเขาใจปญหาแบบองครวม เปนคนกลาคิดกลาทําอยางอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้คือการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (Senge, 2006) 

สําหรับประเทศไทยก็ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)  และตอเนื่อง
ถึงฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ไดกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน”  ทั้งนี้
โดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูเปนกลุมจนติดเปนนิสัยใฝเรียนใฝรูตลอด
ชีวิต  อีกทั้งหนวยงานในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากไดมีนโยบายพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่เรียนรู และ
สนับสนุนการใชความรูเพื่อการทํางาน และมีการนําแนวคิดการจัดการความรูมาใชอยางแพรหลาย ซึ่ง “การจัดการความรู” 
(Knowledge Management - KM) เปนแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหมที่ไดใหความสําคัญของบุคลากรในองคกรซึ่งเปน
ทรัพยากรที่มีคายิ่ง ประกอบกับกระแสของการเปลี่ยน- แปลงของสังคมอยางรวดเร็วเพื่อผลักดันใหองคกรมีประสิทธิภาพ 
สามารถอยูรอดไดจากการจัดการความรู การรวบรวมความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร 
มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 1) ความรูที่ฝงลึกอยู
ในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณ
อักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน เปนความรูแบบนามธรรม และ 2) ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปน
ความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ เปนความรู
แบบรูปธรรม  (พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 2550) นอกจากนั้น การจัดการความรูยัง     เปนศาสตรเชิงบูรณาการซึ่งรวมเอา
ศาสตรตางๆ เขาดวยกันในฐานะที่เปน “การจัดการสารสนเทศ” (Management  of Information) ซึ่งเกี่ยวของกับความรู
ทางดานคอมพิวเตอรและหรือสารสนเทศศาสตร มิตินี้มองวาความรูเปน “วัตถุที่สามารถจําแนกและจัดการในระบบ
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สารสนเทศได” และยังเปนแนวคิดเกี่ยวกับ “การจัดการเกี่ยวกับบุคคล” (Management of People) ซึ่งเกี่ยวของกับความรู
ทางดานปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา ธุรกิจและการบริหารจัดการ มิตินี้มองวาความรูเปน “กระบวนการ เปนกลุมของ
ทักษะและความรูที่มีความเปนพลวัตและมีความซับซอนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง” ดังนั้นขอบเขตที่สําคัญของการ
จัดการความรูจึงมีความหมายซับซอนครอบคลุมถึงศาสตรตางๆ จํานวนมาก เชน การบริหารจัดการ การปฏิบัติ หลักปรัชญา 
เทคโนโลยี กลยุทธและลักษณะพฤติกรรมของมนุษย โดยมีหลักที่สําคัญคือ “กระบวนการจัดการความรู” (Knowledge 
Management Process) ซึ่งประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ที่สําคัญคือ การบงช้ีความรู การแสวงหาความรู การจัดเก็บและ
คนคืนความรู การใชความรู การเคลื่อนยาย/กระจาย/แบงปนความรูและการสรางความรูใหม เปนวัฏจักรที่สืบเนื่องกัน (จิ
รัชณา วิเชียรปญญา, 2549) 

ผลการศึกษาแนวคิดและองคประกอบที่สําคัญของการจัดการความรู พบองคประกอบหลักที่สําคัญคือ คน 
กระบวนการ และเทคโนโลยี (Marquardt, 2006; วิจารณ พานิช, 2546; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547; จุฑารัตน ศราวณะ
วงศ, 2547) รายละเอียดแตละองคประกอบมีดังนี้ 

1. คน (People) ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรู เปนผูนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชน ประกอบดวยผูจัดการและผูนํา พนักงาน ลูกคา หุนสวนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออรและผูขาย รวมถึง
ชุมชนที่อยูแวดลอม ซึ่งทุกสวนมีคุณคาตอการเรียนรู  

2. กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับความรู อาทิ การบงช้ี
ความรู การสรางความรู การแบงปนความรู การเรียนรู เปนตน   

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนเครื่องมือที่องคกรใชในการจัดการความรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหองคกรสามารถจัดหา จัดเก็บ กระจาย และใชความรูและสารสนเทศไดอยางสะดวกและเห็นผลอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการชวยขจัดอุปสรรคดานระยะทางและเวลาในการเผยแพรความรู อาทิ ชวยในการสรางคลังความรู ซึ่ง
สามารถจัดเก็บและคนคืนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพจากสถานที่ใดหรือในเวลาใดก็ได ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครื่องมือตางๆเชน อีเมล เว็บบอรด  เปนตน 

มหาวิทยาลัยรังสิต  เปนองคกรหนึ่งที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  จากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 ในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร  มี
เปาประสงคหนึ่งที่สําคัญคือ มหาวิทยาลัยรังสิตเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และองคกรแหงการ
จัดการความรู (Knowledge Management Organization) และมีกลยุทธขอที่ 7.9 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) โดยมีตัวบงช้ีที่สําคัญคือกําหนดแผนและโครงการพรอมงบประมาณในการดําเนิน งานการจัดการ
ความรูที่ชัดเจน การจัดทําคูมือการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรรวมกันเรียนรูถึงวิธีการที่
จะเรียนรูดวยกันอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเข็มแข็งใหแกองคการ มีกิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู  มีชุมชนการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย  มีชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice : Cop) มี Web Blog สําหรับการแบงปนความรู  รวมทั้งมีบุคลากรที่นําการการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  
เปนตน และตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับ พ.ศ. 2555-2559 ที่ยังคงใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว
อยางตอเนื่อง โดยเห็นไดจากการบรรจุใหเรื่องดังกลาวอยูในมาตรการหนึ่งในเจ็ดของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การนําองคกร
ใหขับเคลื่อนแบบองครวม  ภายใตกลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร  แตผลจากการดําเนินการในชวงดังกลาว
พบวา การดําเนินการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ ยังอยูในสภาพตางคนตางทํา ขึ้นอยูกับหัวหนาของแตละสวนงานที่
เห็นถึงคุณคาและความสําคัญในเรื่องดังกลาว รวมทั้งขาดการรายงานผลการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนทําให
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งานการขับเคลื่อนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ ยังไมสามารถเห็นผลและความ สําเร็จที่ชัดเจนได จากสภาพดังกลาว
ทําใหผูวิจัยในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นชองวางของการ ศึกษาดังกลาวจึงเปนแนวความคิดที่จะศึกษา
สภาพและปญหาของการดําเนินงานจัดการความรู และหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้โดยคาดวาผลของการศึกษาจะทําใหไดแนวทางสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจะไดนําแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการความรูซึ่งเปนผลผลิตของการวิจัย นําไปขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิตไดอยาง
เปนรูปธรรมซึ่งจะทําใหเกิดผลลัพธที่ตามมา คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตไปสูองคกรแหงการเรียนรู ตามแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยที่ไดวางไวภายในป 2559 อยางเปนรูปธรรม   

 
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิตในดานคุณลักษณะของบุคลากร ดาน
กระบวนการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสติ  
3.เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
            3.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการจัดการความรูของคณะ สํานักงานและ

สถาบันตางๆ รวมทั้งสิ้น 34 หนวยงาน 34 คน   
            3.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระบบการจัดการความรู ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยดังนี้ 
                  3.2.1 คุณลักษณะของบุคลากร ประกอบดวย 1) ระดับบุคคล 2) ระดับทีม และ 3) ระดับผูบริหาร   
                 3.2.2 กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 1) การบงช้ีความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู       3) 

การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปลี่ยน ความรู 
และ 7) การเรียนรู  

                  3.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 1) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู   และ 2) 
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู 

  3.3 กรอบการวิจัย 
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องคประกอบของการจัดการความรู 

1. คน 
2. กระบวนการ 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บริบทของมหาวิทยาลัยรังสิต 
1.อัตลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต 
2.แผนยุทธศาสตร 
3.มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส 
4.แผนพัฒนาบุคลากร 
5.แผนแมบทการจัดการความรู 

ระบบการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
1. คุณลักษณะของบุคลากร 
    1.1 ระดับบุคคล 
    1.2 ระดับทีม 
     1.3 ระดับผูบริหาร 
2. กระบวนการจัดการความรู 
    2.1 การบงช้ีความรู 
    2.2 การสรางและแสวงหาความรู 
    2.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
    2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 
    2.5 การเขาถึงความรู 
    2.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

2.7 การเรียนรู  
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู         
   3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเพิ่มพูนการ

เรียนรู 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
การจัดการความรู  ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 
 4.2 กําหนดวัตถุประสงคและกําหนดขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา      
 4.3 กําหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใชในการวิจัยซึ่งทั้งหมดมี 3 องคประกอบใหญดังนี้คือ 1) ดานคุณลักษณะ

ของบุคลากร   2) ดานกระบวนการจัดการความรู และ 3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.4 กําหนดตัวแปรยอยเพื่อใชในการวัดตัวแปรองคประกอบ 3 องคประกอบดังนี้  
                  4.4.1 ดานคุณลักษณะของบุคลากร วัดไดจากตัวแปรยอย 3 ตัวคือ ระดับบุคคล ระดับทีม และระดับ

ผูบริหาร   
                  4.4.2 ดานกระบวนการจัดการความรู วัดไดจากตัวแปรยอย 7 ตัวดังนี้คือ การบงช้ีความรู การสรางและ

แสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลความรูและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแลกเปลี่ยน
แบงปนความรู การเรียนรูและการนําความรูไปใช  

                 4.4.3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดไดจากตัวแปรยอย 2 ตัวดังนี้คือ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู 

 4.5 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนํามาดัดแปลงในการสรางนิยามศัพท
เฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  

 4.6 จัดทําพฤติกรรมบงช้ี และ Item Specification table  
 4.7 พัฒนาเครื่องมือที่เปน (ราง) แบบสอบถามเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยรังสิต” ประกอบดวย 2 ตอนดังนี้  
                  ตอนที่ 1 สถานภาพเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม รวม 7 ขอ 

                  ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินงานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรงัสิต โดยแบงเปน 4 ตอนดังนี้ 
                          2.1 ขอคําถามดานคุณลักษณะของบุคลากร ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับบุคลากรในระดับบุคคล 

ระดับทีมหรือกลุม และระดับผูบริหาร / ผูนํา รวม 21 ขอ 
                          2.2 ขอคําถามดานกระบวนการจัดการความรู ประกอบ ดวยขอคําถามเกี่ยวกับการบงช้ีความรู การ

สรางความรูและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู การเรียนรูและนําความรูไปใช รวม 35 ขอ 

                          2.3 ขอคําถามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเพิ่มพูนการเรียนรู รวม 12 ขอ 

                          2.4 ขอคําถามเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการความรู จํานวน 16 ขอ 
 4.8 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยง ตรงของ

เนื้อหา (Content Validity)   
 4.9 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ    
 4.10 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    
 4.11 เก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ                 
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 4.12 จัดทํา (ราง) แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใชขอมูลพ้ืนฐานที่เปนผลจากการสํารวจจากการคัดเลือกผลจากการสํารวจที่มีคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดมาองคประกอบละ 3 ขอ 

 4.13 ตรวจสอบและรับรอง (ราง) แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผูที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู จํานวน 3 ทาน คือ ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยี 
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ และผูอํานวยการสํานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต        

 4.14 ปรับปรุงและจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรู มหาวทิยาลัยรังสิต ฉบับสมบูรณ     

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่รับผิดชอบงานดานการจัดการความรูของคณะ สํานักงานและสถาบันที่มีการ

ดําเนินงานจัดการความรู รวมจํานวน 34 หนวยงาน ระหวางวันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2554 ไดรับแบบสอบถามกลับ คืนมา
ทั้งหมด 34 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 

 
6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
    6.1 บันทึกคําตอบของแตละขอไวในแบบบันทึกเพื่อเตรียมขอมูลและนําขอมูลที่ไดเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

ทําการวิเคราะห 
            6.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้ 
                6.2.1 ขอมูลสถานภาพเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

           6.2.2 ขอมลูสภาพการดําเนินงานจัดการความรู และปญหาเกี่ยวกับการจัดการความรู วิเคราะหโดยการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
                 6.2.3 สรุปผลจากการศึกษา และคัดเลือกผลการศึกษาที่ไดจากการสํารวจที่มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย นอยที่สุด

มาองคประกอบละ 3 ขอ เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทํา “แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต”                   

 
7. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังนี้ 

7.1 ดานคุณลักษณะของบุคลากร 
                 ผลจากการศึกษา พบวา คุณลักษณะของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตมีสภาพที่เอื้อตอความสําเร็จของการ

จัดการความรูภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.88)  ทั้งระดับบุคคล  ระดับทีมหรือกลุม และระดับผูบริหารหรือผูนํา  แตเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวา มีเรื่องที่พบระดับปานกลางในดาน ระดับทีม    คือ  “การนําความรูใหมๆ มา
ประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาในการทํางานเปนทีม”  และที่พบใน ระดับผูบริหารหรือผูนํา คือ  1) การสรางขวัญและให
กําลังใจแกผูที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการความรู  2) ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
จัดการความรูในหนวยงาน  และ 3) ผูบริหารมีบทบาทเปนทั้งผูฝกสอน พ่ีเลี้ยงและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  ซึ่ง
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ขอคนพบดังกลาวจําเปนตองมี “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกันเปนทีมสําหรับบุคลากร” และ “โครงการพัฒนา
ทักษะการสอนงานและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สําหรับหัวหนางาน” ซึ่งจะเอื้อตอสภาพแวดลอมการทํางานที่
เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ องคกรจะใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมขามสายงานและงานที่ใชทักษะที่หลากหลาย ซึ่งเปน
ลักษณะที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูของคนในองคกรมากขึ้น  ดังนั้นการพัฒนาทักษะการทํางานเปน
ทีม และการเรียนรูรวมกันเปนทีมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากคุณลักษณะดังกลาวเปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งของคนใน
องคกรแหงการเรียนรูซึ่ง Senge (1990) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูรวมกันเปนทีมวา เปนการเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกโดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและความคิดเห็นกัน เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถของทีมใหเกิดขึ้น กอใหเกิดการคิดและการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ภายใตการประสานพลังคิดรวมกัน
ของคนที่อยูในทีม       

                  นอกจากนั้นยังจําเปนตองมี “โครงการยกยองเชิดชูบุคลากรผูที่รับผิดชอบกิจกรรมดานการจัดการความรู”  
และ “โครงการยกยองเชิดชูบุคลากรผูที่อุทิศการทํางานใหกับกิจกรรมการจัดการความรูและการเรียนรู ในการทํางาน”  ทั้งนี้
เนื่องจาก Merron (2000) ไดกลาววา ความสําเร็จของการจัดการความรูขององคกร ผูนําจะตองเห็นความสําคัญและ
สนับสนุนการจัดการความรู ผูนําตองมีวิสัยทัศนดานการเรียนรูที่กวางไกลและมีพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการ
แบงปนความรู สนับสนุน ผลักดัน กําหนดทิศทาง และสรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการทํางานและการเรียนรูขององคกร 
รวมทั้งยกยองเชิดชู บุคลากรที่ไดมีการจัดการความรูและการเรียนรู 

7.2 ดานกระบวนการจัดการความรู 
  ผลจากการศึกษา พบวา สภาพกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิตภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( x  = 2.60) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดานคือ  ดานการบงช้ีความรู  ดานการสราง
ความรูและแสวงหาความรู  ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ ดานการเขาถึงความรู  และดานการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ยกเวน  ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู  และดานการเรียนรูและนําความรูไปใชที่พบในระดับนอย  ซึ่งขอ
คนพบดังกลาวจําเปนตองมี  “โครงการถอดความรูและประสบการณที่มีความเปนเลิศในการทํางาน”  และ “โครงการพัฒนา
คูมือหรือมาตรฐานการทํางาน”  รวมทั้งมี “โครงการกลั่นกรอง และตรวจสอบความรูโดยผูเช่ียวชาญ” ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก
กระบวนการจัดการความรูที่สําคัญประการหนึ่งคือ  การ สรางความรู  (Knowledge  creation) ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ 
Nonaka and Takeuchi (2000) ที่ไดเสนอวา องคกรสามารถสรางความรูไดโดยการแปลงความรู (Knowledge conversion) 
ระหวางความรูที่อยูภายในตัวคน (tacit knowledge) กับความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge)  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความรูดังกลาวเรียกวา  “การถอดความรู”  (Externalization) ซึ่งเปนการถอดความรูที่อยูในตัวคนออกมาเปนลายลักษณ
อักษรแลวเก็บไวในรูปแบบตางๆ เพื่อใหคนในองคกรสามารถแบงปนและเรียนรูรวมกันไดอันจะทําใหคนในองคกรมีขีด
ความ สามารถในการทํางานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังจําเปนตองมี “โครงการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบ- 
การณการทํางาน”  และ  “โครงการตลาดนัดความรู”  เพื่อเปดพื้นที่และเวลาใหกับบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต ไดมาแบงปน
ความรูและประสบการณการทํางานรวมกัน อันจะทําใหเกิดความรูและความเขาใจ รวมทั้งเปนพื้นฐานของการพัฒนา
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของมหาวิทยาลัยรังสิตไดอยางเปนรูปธรรม   

7.2 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ผลจากการศึกษา พบวา สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิตภาพรวมอยู

ในระดับนอย ( x  = 2.41)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน พบวา อยูในระดับนอยทุกดานคือ ดานเทคโนโลยีการ
จัดการความรู  และดานเทคโนโลยีเพิ่มพูนการเรียนรู  ดังนั้นจึงจําเปนตองมี  “โครงการพัฒนาคลังความรูเชิงประสบการณ
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และการทํางานที่เปนเลิศของบุคลากร” รวมทั้ง “โครงการพัฒนาระบบฐานความรู (Knowledge-based Systems) เพื่อ
สนับสนุนการทํางานของบุคลากร”  “โครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติออนไลน”  “โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการสื่อสาร
การจัดการความรู” และ “โครงการพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อการสื่อสารการจัดการความรู”  ซึ่ง Abell and Oxbrow (2001) บุญสง  
หาญพานิช (2546)  และวรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (2548)   ที่กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
องคประกอบหลักที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรสมัยใหม และเปนตัวเอื้อที่สําคัญ (key enabler) ขององคกรที่มี
สภาพแวดลอมที่ใหความสําคัญกับความรู  รวมทั้งยังเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการความรูมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาวมาใชในการจัดเก็บ  สืบคน  สื่อสาร และถาย
โอนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร  

 
8. ขอเสนอแนะ 

8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
                  ผูวิจัยขอนําเสนอแนวทางการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติเพื่อใหการจัดการระบบการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยรังสิตประสบความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมโดยจําเปนตองมีแผนการดําเนินงานหลักๆ 4 แผนงานดังนี้ 
1. แผนงานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เปนแผนงานที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
รังสิตใหเปนผูที่เรียนรูและสามารถใชความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการทํางานเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู (Learning Organization - LO) ตามเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการหลักๆ คือ “โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูรวมกันเปนทีม” และ “โครงการพัฒนาทักษะการสอนงานและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูสําหรับหัวหนา
งาน”           

  2. แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการความรู  เปนแผนงานที่มุงเนนการประยุกตใชและบูรณาการ  กระบวนการ
จัดการความรูเขาสูงานประจํา  โดยผานการดําเนินกิจกรรมในโครงการหลักๆ ดังนี้  “โครงการกําหนดความรูหลัก (Core 
Knowledge)  ที่จําเปนที่ตอบสนองวิสัยทัศนและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต” “โครงการถอดความรูและ
ประสบการณที่มีความเปนเลิศในการทํางาน”  “โครงการพัฒนาคูมือหรือมาตรฐานการทํางาน”  และ  “โครงการจัดเวทีเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการทํางาน” 

  2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูและการเรียนรู  เปนแผนงานที่มุงเนนการพัฒนา
ระบบและเครื่องมือเพื่อรองรับการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้โดยมีโครงการหลักๆ ดังนี้  “โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลทําเนียบผูเช่ียวชาญ”  “โครงการพัฒนาคลังความรูเชิงประสบการณและการทํางานที่เปนเลิศ”  “โครงการพัฒนา
ระบบฐานความรูเพื่อสนับสนุนการทํางาน”  “โครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ         ออนไลน”  และ “โครงการพัฒนาเว็บ
บล็อกเพื่อการสื่อสารการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยรังสิต”  เปนตน   

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
      1. ควรมีการศึกษาสภาพหรือระดับวัฒนธรรมการเรียนรูของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนํามาเปนขอมูล

พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยรังสิตตอไป       
      2. ควรมีการศึกษาผลผลิต (output) และผลลัพธ (Outcome) ที่ไดจากการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต 
     3.ควรใชสถิติเชิงอางอิง เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรอืองคประกอบที่ศึกษา    
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บทคัดยอ 
 

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหผูเรียนและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการอบรมผานเว็บเรื่อง  “การ
ออกแบบการสอน” สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต  2) ออกแบบเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต  3) เพื่อประเมินผลการเรียนรูการใชเว็บฝกอบรม เรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับอาจารย 
มหาวิทยาลัยรังสิต  4) เพื่อประเมินระบบการใชเว็บฝกอบรม เรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับอาจารย มหาวิทยาลัย
รังสิต  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 16 คน  เนื้อหาของบทเรียนประกอบดวย
หลักการออกแบบการสอน ประกอบดวย  5  ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นการวิเคราะห   ขั้นการออกแบบ  ขั้นการพัฒนา   ขั้นการ
นําไปใช  และขั้นการประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา      

1. การวิเคราะหผูเรียนและดานเนื้อหา พบวา ผูเขาอบรมขาดความรูพ้ืนฐานที่จําเปนดานการออกแบบการสอน
เนื่องจากเปนอาจารยที่มีเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีภาระงานสอนคอนขางมาก แตมีความรูและทักษะการใชเครื่องคอมพิวเตอร
คอนขางดี สวนดานเนื้อหา พบวา เปนเนื้อหาที่มีลักษณะเปนขั้นตอน สามารถเขาใจและเรียนรูไดงาย     

 2. การออกแบบและพัฒนาเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” ออกแบบใหมีรูปแบบที่แบงเนื้อหาเปนตอนๆ 
แยกจากกัน ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาจากหลายสวน เนนที่ความเรียบงาย และความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต   

 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนและการประเมินเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบ การสอน”   
            3.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน พบวา ผูเขาอบรมมีคะแนนกอนและหลังเรียนแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผูเขาอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวมกอนเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

    3.2 ผลการประเมินเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจเว็บฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้นภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.78) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
ที่สอบถามดังนี้ ดานเนื้อหา ( x  = 4.90) ดานการเขาใชระบบ ( x  = 4.88) และดานการออกแบบ ( x  = 4.57)     

 
คําสําคัญ : เว็บฝกอบรม, การออกแบบการสอน   
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Abstract 
 
The purpose of this research is to analyze learners and content regarding the development of Web-Based Training, 

“Instructional Design Project,” for instructors in Rangsit University. The research also aims to create, the project. 
Additionally, it aims to evaluate system as well as the way of using and leaning Web-Based Training, “Instructional 
Design Project,” for instructors in Rangsit University.  The representative group in this research is 16 lecturers in Rangsit 
University. The main content consists of the principle of teaching design which have  5 steps ; Analyzing Step, Design 
Step, Developing Step, Applying Step, and Evaluation Step. The result of the research is as follow; 

For Learner and Content Analysis, it is shown that basic essential knowledge for teaching design for participants are 
insufficient because they are proficient only in specific field. Additionally, participants are quite busy with teaching; 
however, they still have good computer skill. When look at the content, it manifests that the content is understandable and 
easy to learn.   

For Web-Based Training Development, “Instructional Design,” the content is divided into different sections and 
learners can to access to various contents. Besides, it is simple and emphasizes the unique of the University. 

3. Evaluation of Learners in learning and Web-Based Training Development, “Instructional Design,” 
For the evaluation of learner, before and after training they have different statistic score at .01. It means that the 

learners have more average score after training than before they are trained which is significantly different in statistic.   
For the evaluation of Web-Based Training Development, “Instructional Design,” it is appeared that learners have 

satisfaction for training in the excellent level ( x  = 4.78). When closely consider in each aspect, it is shown that every 

aspects are in excellent level; Content Aspect ( x  = 4.90), System Access Aspect ( x  = 4.88), and Design Aspect ( x  = 
4.57).      
KEYWORDS: WEB-BASED TRAINING, INSTRUCTIONAL DESIGN  

 
1. บทนํา 

การอบรมและพัฒนาบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนสําหรับ  ผูประกอบอาชีพทุกสาขาตอง
เรียนรูศึกษาความกาวหนาของวิชาการ ความชํานาญ ตลอดจนทัศนคติ พฤติกรรมที่เกื้อกูล การปฏิบัติงานใหเกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน ถือวาเปนกิจกรรมอันสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาการบริหาร เปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาองคกร และนําองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู (ซาบีนา โสมาภา, 2545) และการพัฒนาอาจารย 
เปนกระบวนการหรือการดําเนินงานดวยวิธีการตางๆ ที่เปนการชวยใหอาจารยไดมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เทคนิควิธีการตางๆในดานการปฏิบัติงาน และการสอนใหทันตอเหตุการณซึ่งเปนการ
เสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพของคณาจารย ใหดําเนินภาระหนาที่และบทบาทของอาจารยที่จะสงผลใหการ
ดําเนินงานของสถาบันบรรลุผลตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และปณิธานของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีวิธีการที่
หลากหลาย ในการที่จะพัฒนาอาจารยเพื่อปรับปรุงตนเองในดานการเรียนการสอน ดานวิชาการ การวิจัย การเขียนตํารา 
หรือบทความทางวิชาการนั้นๆและจะตองมีการสํารวจความตองการของอาจารยกอนวา มีความตองการพัฒนาในดานใด 
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โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นกอนเปนอันดับแรก แลวนํามาพิจารณาถึงความสําคัญกอนหลังและใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายหรือจุดประสงคของสถาบันการศึกษา โดยใหทํากิจกรรมแบบระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อเปนการใหอาจารยได
พัฒนาความรูความสามารถ เพิ่มพูนความรูในดานวิชาการ การเรียนการสอน และเปนการสรางขวัญและกําลังใจ เชน การ
อบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เปนตน และที่สําคัญอีกอยางก็คือ ผูบริหารตองเขาใจและ
พรอมที่จะใหการสนับสนุนโดยมีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย  (ศิริสุดา  ไกรวิจิตร, 2552) 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก  ซึ่ง
ความกาวหนาอยางไมหยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหโลกในยุคปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร  มนุษย
จําเปนตองเรียนรูและปรับตัวใหทันตอโลกในยุคปจจุบัน  ฉะนั้นการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ จึงไมควรหยุดอยูเฉพาะ
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเทานั้น  แตควรดํารงอยูในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะประชาชนในวัยทํางานที่ตองเรียนรู
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการปฏิบัติงาน  การอบรมจึงเปนชองทางในการพัฒนาประชาชน
นอกเหนือจากการศึกษาในถาบันการศึกษา  โดยการอบรมนั้นตองกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในดาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดังที่ Vangilder (1999) ไดกลาววา การอบรม มี
พัฒนาการเรื่อยมาตั้งแตการเรียนในหองเรียน การอบรมในการทํางาน การใชเทปวีดีทัศนเพื่อการอบรม ไปสูการอบรมที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ซึ่งมีรูปแบบที่
หลากหลาย  อาทิ  เว็บฝกอบรม  (Web Based Training)  เว็บชวยสอน (Web Based Instruction)  เว็บเพื่อการศึกษา (Web 
Based Education)  เว็บชวยการเรียนรู (Web Based Learning)  อินเทอรเน็ตฝกอบรม (Internet Based Training) อินเทอรเน็ต
ชวยสอน (Internet Based Instruction) เวิลดไวดเว็บฝกอบรม  (WWW Based Training)  เวิลดไวดเว็บชวยสอน (WWW 
Based Instruction)  (ปรัชญนันท นิลสุข, 2552)  ซึ่งการอบรมดวยวิธีตางๆ จะมีความหมายไปในแนวทางเดียวกันเพียงแตที่
แตกตางกันคือสถานที่จะใชและกระบวนการที่ใช  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะขอใชคําวา  การอบรมผานเว็บ (Web Based 
Training - WBT) ซึ่งการอบรมผานเว็บ หรือ Web Based Training เปนรูปแบบหนึ่งของการอบรมที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเขารับการอบรมไดเปนอยางดี เปนการอบรมที่ทําใหผูเขารับการอบรมสามารถที่จะเรียนรูไดอยางอิสระ
ตามความรูความสามารถของตนเอง ตามความสะดวกและความพรอมของตนเองทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่คือ เปน
การเรียนรูดวยตนเองโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย สามารถที่จะเรียนรูไดทุกวัน ทุกเวลาและทุกสถานที่ ที่ผูเขารับ
การอบรมสะดวก และสามารถที่จะเรียนรูไดบอย ตามที่ผูฝกอบรมตองการ และการอบรมดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้จะทําให
องคกรหมดปญหาในเรื่องของสถานที่ที่ใชในการอบรม  ขนาดของกลุมที่จะทําการอบรม  ระยะเวลาที่ใชในการอบรม
รวมถึงคาใชจายในการจัดการอบรม  โดยทั่วไปกอนทําการสอนทุกครั้ง ผูสอนจะทําการออกแบบและวางแผนการสอน  
โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนจะเลือกกิจกรรมไปพรอมๆ กับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบการสอน
เปนการวางเคาโครงของการสอน ทําใหเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน เปนขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู
ที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ชนาธิป พร
กุล, 2551) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหา 
และแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา และจัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติและพันธะสัญญาที่
เปนไปตามขอเสนอตกลงระหวางประเทศ พรอมทั้งวิเคราะหหลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ และแนวทางที่กําหนดตลอดจนเสนอแนะ
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การจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ยังมีหนาที่ประสาน และสงเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล  การจัดการอุดมศึกษา  ในขณะที่เกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาที่
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน คือ มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและยืดหยุนตลอดจนการจัดการกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่
สําคัญมากตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนักศึกษา แนวทางปฏิบัติ คือ  1) มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  2) การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย และนักศึกษา
กับนักศึกษา  3) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน  และ   4) มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน
รายบุคคลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้โดยมีเกณฑมาตรฐานที่นํามาใชประเมินคือ  1) มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร  2) มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  3) มีการใชเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู  4) มีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะตอบสนองความตองการของผูเรียน  5) มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรู       6) มีการประเมินผลความ พึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู   และ  7) มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง (คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา, 2551)  ซึ่งแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดนําเสนอตัวอยางแนวทางการพัฒนาคณุภาพ ดานกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคือ การเรียนการสอนตองมีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน  และ ตองมีการออกแบบการเรียนการสอนตองยึดหลักที่สําคัญ 7 ประการดังนี้คือ  1) สรางกลไกใหมี
ปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  2)  สงเสริมใหมีการปฏิบัติการ
รวมกันทางวิชาการระหวางนักศึกษากับนักศึกษา  3) สงเสริมใหมีการเรียนรูอยางกระตือรือรน  4) ใหขอมูลปอนกลับตอ
การปฏิบัติงานทางวิชาการของนักศึกษาโดยเร็ว 5) สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา  
6) สื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษา  และ 7) ยอมรับความสามารถที่แตกตางและการเรียนรูที่หลากหลายของ
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรังสิตไดทําการเปดการเรียนการสอนหลากหลายวิชาเพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับความ
ตองการและพัฒนาของของสังคมและประเทศชาติ และการที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายที่ตองการความเปนเลิศทาง
วิชาการ และการพัฒนาไปสูการเปน e-University โดยไดทําการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง มีการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาใชในการสนับสนุนดานการเรียนการสอน เพื่อกาวใหทันและรองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัยโดยสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ตองการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน e-University และไดรับบุคคลภายนอกที่มีความชํานาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมากดวย
ประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ   เขามาเปนอาจารยประจําในคณะหรือสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่ดาน
การเรียนการสอนโดยการถายทอดประสบการณจริงและองคความรูตางๆ ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งจากนโยบายนี้เองอาจทํา
ใหผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ประสบปญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสอนหรือการถายทอดองคความรู
และประสบการณตางๆ ระหวางผูสอนกับผูเรียนได ถาผูที่ทําหนาที่อาจารยขาดความรูเกี่ยวกับกระบวนการสอนหรือ
ประสบการณที่เกี่ยวกับทางดานการสอน  ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
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ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการใหการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยรังสิต ใหมีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ ที่เกี่ยวกับการถายทอดองค
ความรู และมีแนวคิดและทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการทําหนาที่อาจารยในมหาวิทยาลัยรังสิต ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําการอบรม
ผานเว็บสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การออกแบบการสอน โดยที่การอบรมผานเว็บนี้ จะทําใหอาจารยไดรับ
ความสะดวกที่จะทําการอบรม เพราะอาจารย แตละทานสามารถที่จะทําการอบรมไดอยางอิสระทันทีตามความสะดวกของ
อาจารยแตละทาน โดยที่อาจารยแตละทานสามารถที่จะเลือกหัวขอที่ตัวเองตองการอบรม และสามารถทําการอบรมหรือ
เรียนรูไดบอยตามที่ตนเองตองการ หรือตามความสะดวกของตัวเองในเรื่องของเวลา และสถานที่ ซึ่งหลักสําคัญในการ
อบรมคือ การเพิ่มศักยภาพทางความรู ความสามารถใหกับอาจารยในเรื่องของการออกแบบการสอนและเพื่อใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยแนวทางและมีจุดมุงหมายเดียวกัน 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหผูเขาอบรมและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการอบรมผานเว็บเรื่อง   “การออกแบบการสอน” สําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต   

 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต  
 3. เพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการอบรม และประเมินเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” 

สําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการเรียนรูระหวางกอนการอบรมและหลังการอบรมจากการใชเว็บฝกอบรมเรื่อง การออกแบบการสอน 
สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4.ขอบเขตของการวิจัย 
               1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ อาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 16 คน ซึ่งไดจากการสุมกลุม

ตัวอยางจากอาจารยจาก 4 กลุมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา    
     2.1 ตัวแปรจัดกระทําคือ เว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต 
     2.2 ตัวแปรตามคือ ผลการเรียนรูของผูเขาอบรมผานเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” 
 3. รูปแบบของการวิจัยคือ one group pretest-posttest design    

 4. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ หลักการออกแบบการสอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นการวิเคราะห ขั้นการ
ออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการนําไปใช และขั้นการประเมินผล 

               5. ขอบเขตดานซอฟตแวร ประกอบดวย Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Presenter และ Adobe 
Dream Weaver 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บฝกอบรม การออกแบบเว็บไซต และการออกแบบ

การสอน 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา      

5.3 วิเคราะหผูเรียนและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” สําหรับ
อาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดมีดังนี้   

                    5.3.1 กรอบการวิเคราะหผูเรียน มี 3 ประการคือ การวิเคราะหคุณลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลของผูเขารับ
การอบรม การวิเคราะหความรูพ้ืนฐานของผูเขารับการอบรม และการวิเคราะหทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเขารับการ
อบรม 

                    5.3.2 กรอบการวิเคราะหเนื้อหา มี 2 ประการคือ ลักษณะเนื้อหา และวัตถุประสงค การเรียน   
5.4 ออกแบบเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” รายละเอียดมีดังนี้   

                    5.4.1 หลักการที่ใชในการออกแบบการสอนคือ กระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของกาเย บริกส และแวก
เนอร (Gagne, Briggs and Wagner, 1988) ดังนี้ 1) การเราความสนใจการเรียนรู   2) วัตถุประสงคของการเรียน 3) ทบทวน
ความรูเดิม 4) ใหเนื้อหาและความรูใหม 5) แสดงความสัมพันธของเนื้อหา   6) กระตุนการตอบสนอง 7) ใหขอมูลปอนกลับ    
8) ทดสอบ และ               9) การนําความรูไปใช 

                    5.4.2 หลักการที่ใชสําหรับการนําเสนอเนื้อหา (Presentation of Information) มีดังนี้คือ การนําเสนอเนื้อหา
ใหสั้นกระชับ เนนสวนที่ตองการใหผูเรียนทําความเขาใจดวยการใช highlight ใชสีเพื่อกระตุนหรือเนนสวนที่สําคัญ 
ตัวอกัษรตองอานงาย และเนนความแตกตางระหวางหัวขอใหชัดเจน 

                    5.4.3 หลักการที่ใชสําหรับการลําดับการเรียนของบทเรียน (Sequencing Lesson Segments) มีดังนี้คือ 
นําเสนอบทเรียนตามลําดับจากขั้นที่งายไปยาก ทําใหผูเรียนสามารถควบคุม การเรียนดวยตนเอง และใหผูเรียนสามารถ
กลับไปเริ่มตนบทเรียนใหมได 

              5.5 พัฒนาเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน”   
              5.6 จัดทําเครื่องมือสําหรับการประเมินเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” ซึ่งมี     2 ชุดคือ 

แบบสอบถามสําหรับประเมินผลการเรียนรูของผูเขาอบรม และแบบสอบถามสําหรับประเมินความพึงพอใจเว็บฝกอบรม
เรื่อง “การออกแบบ การสอน”   

              5.7 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใชวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

 5.8 ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ                    
5.9 ทดลองใชเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” กับอาจารยที่สังกัดกลุมคณะตางๆ 4 กลุมของ

มหาวิทยาลัยรังสิตจํานวน 16 คน ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2555  
              5.10 ประเมินผลการทดลองใชเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” 
              5.11 สรุปและรายงานผลการวิจัย 
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6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
       6.1 บันทึกคําตอบของแตละขอไวในแบบบันทึกเพื่อเตรียมขอมูลและนําขอมูลที่ไดเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับทําการวิเคราะห 
              6.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้ 
                    6.2.1 ใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่ และคารอยละ สําหรับบรรยาย สภาพเบื้องตนของผู

เขาอบรม และใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหความพึงพอใจเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบ
การสอน” 

             6.2.2 ใชสถิติเชิงอางอิงคือ คาสถิติ t-test สําหรับการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง
เรียนของผูเขาอบรมผานเวบ็ฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน”     
 
7. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล   มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1 ผลการวิเคราะหผูเรียนและและเนื้อหา 

      ดานผูเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนหรือผูเขาอบรมขาดความรูพ้ืนฐานทางดานการออกแบบการสอน
เนื่องจากผูเขารับการอบรมเปนอาจารยที่เช่ียวชาญเฉพาะแตละสาขาวิชา  มีภาระงานสอน และเปนอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปน
ภาระงานคอนขางมาก  แตสวนมากมีความรูและทักษะการใชเครื่องคอมพิวเตอรคอนขางดี 

      ดานเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา  เปนเนื้อหาที่มีความสําคัญและจําเปนตอผูเรียนหรือผูเขาอบรม     ในฐานะที่
เปนอาจารยที่ตองมีการออกแบบการเรียนการสอน  และเนื้อหาที่นํามาใชในการอบรม มีลักษณะเปนขั้นตอน สามารถเขาใจ
และเรียนรูไดงาย     

 7.2 การออกแบบและพัฒนาเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน”   
                    เว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน”  มีรูปแบบที่แบงเนื้อหาเปนตอนๆ แตละตอนแยกจากกัน 

ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาจากหลากหลายสวน เนนที่ความเรียบงาย และความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
ประกอบดวยหนาจอหลักๆ ดังนี้ 

      1. หนาโฮมเพจ (home page) เปนหนาแรกของเว็บไซต ประกอบดวยช่ือหนวยงาน หัวขอการอบรม สวนของ
การลงทะเบียน และสมัครสมาชิก 

      2. หนาสําหรับลงทะเบียน เปนหนาสําหรับกรอกขอมูลสวนตัว และสมัครเขาใชงาน 
      3. หนาสําหรับยืนยันการทําแบบทดสอบกอนการอบรม 
      4. หนาแบบทดสอบกอนการอบรม และยืนยันการสงคําตอบ 
      5. หนาสําหรับยืนยันเขาสูการอบรม 
      6. หนาเมนู สําหรับเลือกหัวขอการอบรม 
      7. หนาแสดงเนื้อหาการอบรม และยืนยันการเขาทําแบบทดสอบหลังการอบรม 
      8. หนาแสดงแบบทดสอบหลังการอบรม และยืนยันการสงคําตอบ 
      9. หนาสําหรับการกรอกแบบประเมินเว็บไซต 
      10. หนาแสดงคะแนนการทําแบบทดสอบหลังการอบรม และเฉลยคําตอบที่ถูกตอง 

 7.3 ผลการเรียนรูของผูเขาอบรมและการประเมินเว็บชวยสอนเรื่อง “การออกแบบ          การสอน”   



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1496 

                    ผลการประเมินผลการเรียนรูของผูเขาอบรม  พบวา  ผูเขาอบรมมีคะแนนผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ พบวา  ผูเขาอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
รวมกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งจากผลการทดลองดังกลาวสามารถสรุปไดวา เว็บฝกอบรมเรื่อง “การ
ออกแบบการสอน”  ที่พัฒนาขึ้นสามารถทําใหผลการเรียนรูของผูเขาอบรมสูงขึ้น ซึ่งสะทอนและยืนยันไดวาสื่อการสอนที่
ดีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายและทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่ยากและซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ น่ันก็สามารถ
สรุปไดวา เว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน”  ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปประยุกตใชในการฝกอบรมเรื่อง “การ
ออกแบบการสอน”  ใหกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยรังสิตไดตอไป                               

      ผลการประเมินเว็บฝกอบรมเรื่อง “การออกแบบการสอน” พบวา ผูเขาอบรมมีความ  พึงพอใจเว็บฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้นภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.78)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุก
ดานที่สอบถามดังนี้ ดานเนื้อหา ( x  = 4.90)  ดานการเขาใชระบบ ( x  = 4.88)  และดานการออกแบบ ( x  = 4.57)  เมื่อ
พิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวา  ดานการเขาใชระบบ พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในเรื่อง  ความสามารถเขาถึง
หัวขอการอบรมไดงาย ( x  = 4.94)  มีขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและเขาใจงาย ( x  = 4.88) และมีการแจงคะแนนจาก
การทดสอบ  ( x  = 4.88)  ดานการออกแบบ    พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในเรื่อง สีตัวอักษรมีความเหมาะสม ( x  = 

4.81) และมีความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต  ( x  = 4.75)  สวน ดานเนื้อหา พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในเรื่อง 
เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค ( x  = 4.94)  การนําเสนอเนื้อหาสั้นและกระชับ ( x  = 4.94)  และเสียงที่ใชบรรยาย
ประกอบมีความเหมาะสม  ( x  = 4.94)  ซึ่งขอคนพบดังกลาวก็สะทอนใหเห็นวา หากผูพัฒนาระบบเว็บฝกอบรม
ประยุกตใชหลักการออกแบบสื่อการเรียนรูที่ดีแลวก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจของผูเรียนได         

            
8. ขอเสนอแนะ 

         8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
               เนื่องจากผลการประเมินดานการออกแบบเว็บฝกอบรมบางเรื่องยังมีคะแนนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผล

การประเมินดานเนื้อหาและดานการเขาใชระบบ  ดังนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบซึ่งจะนําเว็บฝกอบรมดังกลาวไปใช  ควรมี
การปรับปรุงในเรื่องรูปแบบและสีของตัวอักษร  รวมทั้งรูปภาพที่ใชใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

         8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
            ควรมีการพัฒนาเว็บฝกอบรมเรื่อง “รูปแบบการสอน”  สําหรับอาจารย  มหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อเปนสื่อ

สําหรับพัฒนาสมรรถนะดานการสอนซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนสําหรับคณาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน                       
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แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคล่ือนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC 
STRATEGIC PLAN FOR DRIVEN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS OF ABC BANK  
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 ------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทิศทางและสภาพระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC ในดาน
กระบวนการจัดการความรู ดานกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรู 2) 
พัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู และ 3) ตรวจสอบและรับรองแผนยุทธศาสตรเพื่อการ
ขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูสําหรับธนาคาร ABC เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเปน
เครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูของธนาคาร ABC จํานวน 5 ทาน สรุปผล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการวิจัยมีดังนี้  

1. ทิศทางและสภาพระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC ใน ดานกระบวนการจัดการความรู พบวา ธนาคาร 
ABC มีรูปแบบการจัดการความรูในรูปแบบเดิมคือ การฝกอบรมใหความรูตามหนาที่มากกวาการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ขาดกระบวนการจัดการความรูที่เปนระบบ ขาดพื้นที่และเวลาสําหรับกิจกรรมการแบงปนความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู แต
ผูบริหารใหการสนับสนุนและพนักงานสวนมากสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ สวนดานกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
พบวา ธนาคาร ABC ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู มีชองทางและเครื่องมือสําหรับการสื่อสารความรูที่
จํากัด ขาดระบบการประเมินผลงานที่อยูบนพื้นฐานของการจัดการความรูและการเรียนรู และไมมีการยกยองชมเชยและให
รางวัลดานการจัดการความรู ในขณะที่ ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรู พบวา ธนาคาร ABC มีเปาหมายที่ชัดเขน
คือ การกาวไปสูองคกรช้ันนําที่มีความแตกตางจากมาตรฐาน มีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุน สงเสริมและ
ขับเคลื่อนกระบวนการคิดและกลาทําในสิ่งที่แตกตางใหกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งผูบริหารระดับสูงจะมีการเดินสายเพื่อ
สื่อสารถึงทิศทางและเปาหมายขององคกร เพื่อสรางองคกรใหเขมแข็งและใหพนักงานมีเปาหมายการทํางานในทิศทางเดียวกัน  

2. แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC ประกอบดวยวิสัยทัศนการจัดการ
ความรูคือ “เปนองคกรที่มีการจัดการความรูและการเรียนรูที่มีความเปนเลิศดวยระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย” มียุทธศาสตรการจัดการความรูที่สําคัญ 7 ยุทธศาสตรดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1) พัฒนาคานิยมและวัฒนธรรมการ
จัดการความรูและการเรียนรู ยุทธศาสตรที่ 2) พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการความรูและการเรียนรู ยุทธศาสตรที่ 3) พัฒนา
สมรรถนะดานการใชไอซีทีเพื่อการจัดการความรูและการเรียนรู ยุทธศาสตรที่ 4) สงเสริมการสรางความรูและการนํา
ความรูไปใชเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ยุทธศาสตรที่ 5) สนับสนุนการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในการทํางาน ยุทธศาสตรที่ 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูและการเรียนรู 
และ ยุทธศาสตรที่ 7) พัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรูของธนาคาร ABC 
คําสําคัญ : ระบบการจัดการความรู ยุทธศาสตรการจัดการความรู 
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Abstract 
 

The purposes of this study were to 1) Determine the direction and state of the knowledge management system 
of ABC Bank in knowledge management process, change management process and the factors influencing knowledge 
management 2) Develop a strategic plan for driven knowledge management systems of ABC Bank. And 3) Review and 
approve strategic plan for driven knowledge management systems of ABC Bank. This research is a qualitative research 
method. Using a semi-structured interview as a tool for in-depth interviews with 5 senior executives involved in the 
knowledge management of ABC Bank. The data were analyzed using content analysis. The research findings were: 

1. The direction and state of the knowledge management system of ABC Bank in knowledge management 
process found that ABC bank manage its knowledge in a traditional way which are training about day-to-day work rather 
than develop learning process, system of knowledge management process, lack of space and time for knowledge sharing 
activities. However, the managements are strongly support and most of the staff interested to learn new things. In change 
management process found that ABC Bank does not have knowledge about knowledge management, channels and tools 
for communicate knowledge is limited, the evaluation system doesn’t based on knowledge management and learning and 
no recognition and reward for knowledge management. While in the factors influencing knowledge management found 
that ABC Bank has a clear goal to lead the organization to a different standard. Creating a corporate culture that supports 
thinking process and courage employees to do what different. Moreover, the top executive is communicated the direction 
and goals of the organization to all employees to build a strong organization and make sure that all employees are 
working in the same direction. 

2. Strategic plan for driven knowledge management systems of ABC Bank consist of the vision of knowledge 
management that is to “be the best in knowledge management and learning with modern information technology 
management system”. Compose of 7 knowledge management strategies which are: Strategy 1) Development of values 
and culture on knowledge management and learning. Strategy 2) Development of competency in knowledge management 
and learning. Strategy 3) Development of ICT skill for knowledge management and learning. Strategy 4) Promote 
knowledge creation and application of knowledge to improve work quality and performance. Strategy 5) Support the 
knowledge sharing and exchange of learning in work environment. Strategy 6) Improve information technology system to 
support knowledge management and learning. And Strategy 7) Develop a mechanism to drive knowledge management of 
ABC Bank. 

 
KEYWORDS : KNOWLEDGE MANAGEMENT. KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES. 

 
1. บทนํา 

ในโลกของการบริหารจัดการธนาคารทามกลางยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู (Knowledge-Based Society and 
Economy) ธุรกิจธนาคารจะตองเผชิญการแขงขันอยางรุนแรงมากขึ้นในรูปแบบของการคาเสรี (Free Trade) ที่คูแขงขันหนา
ใหมที่มีสินคาและบริการประเภทเดียวกันเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การที่จะอยูรอดและสรางความไดเปรียบในการแขงขันให
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ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนได ธนาคารจะตองมีภาพอนาคตและมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งนอกเหนือจากที่
ธนาคารตองมีการจัดการเชิงกลยุทธที่ดีแลว ธนาคารยังจะตองสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนมีผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเหนือคูแขงขัน รวมทั้งจะตองทําใหความรูภูมิปญญาในดานตาง ๆ ของคนใน
ธนาคารกลายเปนทุนหรือทรัพยากรที่สําคัญนอกเหนือการปจจัยทางการบริหาร มีการใชความรูในการทํางานและแกไข
ปญหาใหกับธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ธนาคารอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได (ทิพวรรณ 
หลอสุวรรณรัตน, 2548; จรัส สุวรรณเวลา, 2547) ตองใชคนที่มีความรูและประสบการณที่ฝงลึกอยูในตัวคน รวมทั้งจําเปน
ที่จะตองมีการถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและทักษะในการดําเนินงาน ดังนั้นจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ธนาคารเหลานั้นจะตองมีเครื่องมือทางการ
จัดการที่เรียกวา การจัดการความรูเขามาใชควบคูกับการทํางาน  

การจัดการความรู (Knowledge Management - KM) เปนกระบวนการของการสราง จัดเก็บ และถายทอดความรู
ของบุคลากรภายในธนาคาร เพื่อจัดการทรัพยากรความรูใหไหลเวียนไปถึงมือผูที่ตองการใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร ทีมงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
รวมท้ังเพิ่มศักยภาพในการแขงขันยิ่งขึ้น และนําไปสูวัฒนธรรมการเรียนรูขององคการอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบไดดวย
กระบวนการที่สําคัญ 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจัดการความรู และ 2) กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(ยุทธนา แซเตียว, 2547; บดินทร วิจารณ, 2547; Carla O'Dell และ Jackson Grayson อางถึงใน สถาบันบุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2547; ชัชวาลย วงษประเสริฐ, 2548; วิจารณ พานิช, 2548; และ จิรัชฌา วิเชียรปญญา, 2549) ผลจากการสังเคราะห
งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีองคประกอบที่สําคัญซึ่งสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรซึ่งผูวิจัยใชเปน
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ 3 ประการดังนี้ 

1. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process: KMP) เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิด
พัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในธนาคาร โดยผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการจัดการความรู พบวามีกระบวนการจัดการความรูหลัก ๆ ทั้งสิ้น 7 กระบวนการดังนี้ 1) การกําหนดความรู 2) 
การแสวงหาความรู 3) การสรางความรู 4) การถายโอนความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 5) การนําความรูไปใช 6) การ
ประเมินความรู และ 7) การจัดเก็บความรู (Alave, Van der Spek & Spijkervet, Laudon & Laudon และ Turban et al อางถึง
ใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547; ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548; อรุโณทัย สิงหวราช, 2549; ชุติมา เมฆวัน, 2549; 
แสงจันทร ศรีประเสริฐ, 2549; จิราพร ชายสวัสดิ์, 2550; พงศกลิน เคลือบทอง, 2550; พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 2550; 
พงษศิลป สูงแข็ง, 2551; ธีรารัตน มหาทรัพย, 2551; ปยะนาถ บุญมีพิพิธ, 2551 และ ธีวินท เจริญแพทย, 2552) 

2. กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) เปนกรอบความคิดเชิง
กระบวนการที่มุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในธนาคาร ที่จะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 กระบวนการ
ดังนี้ 1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2) การสื่อสาร     3) เครื่องมือ 4) การเรียนรู 5) การวัดผล และ 6) การยก
ยองชมเชยและใหรางวัล  

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการจัดการความรู (Enable Factors) เปนสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ผลักดัน
ใหการจัดการความรูของธนาคารประสบผลสําเร็จ หรือลมเหลว ประกอบดวย 4 ปจจัยคือ 1) ทักษะและความรูของบุคลากร 
2) ภาวะผูนําและการสนับสนุนของผูบริหาร   3) วัฒนธรรมธนาคาร และ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการจัดการ
ความรู (สุนีย เอมวรรธนะ, 2550; ชวนพิศ ปลูกสราง, 2550; พงศกลิน เคลือบทอง, 2550; วาสนา พรหมอยู, 2551 และ ธีรา
รัตน มหาทรัพย, 2551) 
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ธนาคาร ABC นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานของเทคโนโลยีทาง
การเงิน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน และการพัฒนาบุคคลากรของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาบุคคลากรของธนาคารใหเปยมไปดวยความรูความสามารถนั้น จําเปนจะตองอาศัยกลยุทธดานการจัดการความรูที่ดี 
แตจากการดําเนินงานดานการจัดการความรูของธนาคาร ABC ที่ผานมานั้นยังไมมีกลยุทธการดําเนินการตามขั้นตอนที่
เหมาะสม มีเพียงการนําการจัดการความรูมาใชเพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการจัดอบรมพนักงานตามวาระ หรือให
พนักงานเขาไปศึกษาหาความรูผานอินทราเน็ตดวยตนเอง การจัดการความรูเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มศักยภาพ
ทางดานการบริการและการแขงขันใหกับธนาคาร เพื่อใหธนาคารและพนักงานทุกคนมีขีดความสามารถในการทํางาน 
สามารถสรางแนวทางเผชิญกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที ซึ่งเมื่อพิจารณาอยางจริงจังแลวการนํากลยุทธระบบ
จัดการความรูมาประยุกตใชกับธนาคาร ABC เปนเรื่องจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับความสําคัญเปนอันดับตน ๆ จาก
ความสําคัญดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาของแนวคิดการทําวิจัยเรื่อง “แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการ
ความรูของธนาคาร ABC” โดยคาดหวังวาผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของของธนาคารฯ มี
แผนสําหรับดําเนินการจัดการความรูไดอยางเปนรูปธรรมและสงผลใหพนักงานของธนาคารฯ มีขีดความสามารถในการ
ทํางานทั้งในระดับปจเจกบุคล ระดับทีมงาน และระดับธนาคาร เพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนธนาคารไปสูความสําเร็จ จน
สามารถครองสวนแบงทางการตลาดจากธนาคารคูแขงไดในที่สุด 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทิศทางและสภาพระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC ในดานกระบวนการจัดการความรู ดาน
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรู  

2. เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC  
3. เพื่อตรวจสอบและรับรองแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ผูใหขอมูลมูลหลัก คือ ผูบริหารของธนาคาร ABC ที่รับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล ดานการสื่อสารดิจิตอล 
ดานการสื่อสารและภาพลักษณองคกร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการพัฒนาการบริการธุรกิจสาขา รวมจํานวน 5 
ทาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้  
  2.1 ทิศทางและสภาพการจัดการความรู ของธนาคาร ABC ประกอบดวย ทิศทางและสภาพดานกระบวนการ
จัดการความรู ดานกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง และดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรู  

 2.2 แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC ประกอบดวย วิสัยทัศน 
พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ปจจัยแหกงความสําเร็จ แผนงานและโครงการเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู  

3. กรอบเวลาของแผนยุทธศาสตร กําหนดใหเปนแผนยุทธศาสตรระยะปานกลาง มีเวลา 3 ป ต้ังแต ป พ.ศ. 2556 – 
2558 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู เพื่อจัดทํากรอบการวิจัย  
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4.2 ศึกษาสภาพการดําเนินงานของ ธนาคาร ABC จากเอกสารที่สําคัญดังนี้ แผนธุรกิจประจําป แผนปฏิบัติงาน 
โครงสรางองคกร อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน การวัดผลการดําเนินงาน และการรายงานผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งโครงการที่นําเสนอ และคูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับรางกรอบคําถามสําหรับการ
สัมภาษณเชิงลึก 

4.3 สรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางและสภาพการดําเนินงานการจัดการความรูของธนาคาร ABC ทั้งนี้โดยมีกรอบการสัมภาษณที่
ครอบคลุมใน 3 องคประกอบหลักดังนี้ 1) กระบวนการจัดการความรู 2) กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ 3) ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรู 

4.4 นําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ ความ
ถูกตองของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนของการใชภาษา  

4.5 ปรับปรุงและจัดทําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางฉบับสมบูรณเพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.6 ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารของธนาคาร ABC ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูที่

รับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล ดานการสื่อสารดิจิตอล ดานการสื่อสารและภาพลักษณองคกร ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานการพัฒนาการบริการธุรกิจสาขา รวมจํานวน 5 ทาน  

4.7 วิเคราะหและตรวจสอบความสอดคลองดานเนื้อหาระหวางทิศทางและสภาพการจัดการความรูที่ไดจากการ
สัมภาษณ  

4.8 วิเคราะหชองวางทางการจัดการความรู (Knowledge management gap) ระหวางทิศทางและสภาพการจัดการ
ความรูของธนาคาร ABC โดยการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค (SWOT) ของการจัดการความรู และจัดทํา
ตาราง TOWS เมทริกซ เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู  

4.9 จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC ซึ่งประกอบดวย
วิสัยทัศนการจัดการความรู พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงานและโครงการเพื่อการขับเคลื่อนระบบการ
จัดการความรูของธนาคาร ABC  

4.10 ตรวจสอบและรับรอง (ราง) แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC 
โดยผูที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู จํานวน 3 ทาน คือ ผูบริหารดานการสื่อสารดิจิตอล ดานการพัฒนาการบริการธุรกิจ
สาขา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร ABC  

4.11 ปรับปรุงและนําเสนอแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC ฉบับ
สมบูรณ  

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการ
จัดการความรู จํานวน 5 ทานดังนี้ 1) ผูอํานวยการอาวุโสดานการสื่อสารทรัพยากรบุคคล 2) รองผูอํานวยการดานการสื่อสาร
ดิจิตอล 3) ผูอํานวยการอาวุโสดานการสื่อสารและภาพลักษณองคกร 4) รองผูอํานวยการดานติดตั้งและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) รองผูอํานวยการดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการธุรกิจสาขา โดยใชระยะเวลา
สัมภาษณระหวางวันที่ 7 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554  
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6. การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะห

ชองวางระหวางทิศทางและสภาพการจัดการความรูของธนาคาร ABC  
6.2 การใหคะแนนขอมูลจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค แตละดานดวยวิธีการถวงน้ําหนัก และจัดลําดับ

ความสําคัญตามคะแนนที่ได  
 

7. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 ทิศทางและสภาพระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC  

7.1.1 ทิศทางระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC  
  1. ดานวิสัยทัศนองคกรและสภาพธุรกิจ พบวา ธนาคารฯ ตองการสรางวัฒนธรรมในการทํางานสําหรับ

พนักงานในองคกรใหเปนไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกัน ดวยการกาวไปสูองคกรช้ันนําที่มีความแตกตางจากมาตรฐาน
และกฎเกณฑเดิม โดยสนับสนุนกระบวนการคิดและกลาทําในสิ่งที่แตกตาง (Make THE Difference)  

  2. ดานพนักงาน พบวา พนักงานควรมีความรู ทักษะ และประสบการณการทํางานรอบดานนอกเหนือจาก
งานในหนาที่ และยังมีความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับการใหบริการลูกคาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเปน
เครื่องมือสําหรับการเรียนรูและปฏิบัติงาน 

  3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีความตองการการนําเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) และ
การพัฒนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส (Virtual Community) สําหรับพนักงานเพื่อสรางความรูจัก การใหคําปรึกษา และทํางาน
รวมกัน (Virtual Cross Functional)  

  4. ดานการจัดการความรู พบวา จําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนทางการภายในธนาคารฯ 
ครอบคลุมทุกกิจกรรม และควรมีพ้ืนที่ เวลา และกิจกรรมเพื่อการแบงปนความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนระบบอยาง
ชัดเจน 

  7.1.2 สภาพระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC  
  1. ดานวิสัยทัศนองคกรและสภาพธุรกิจ พบวา ธนาคารฯ มีเปาหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนซึ่งกระจายไปตามฝาย

งานตางๆ ที่รับผิดชอบ กระบวนการทํางานสวนใหญอยูในลักษณะของตางฝายตางทํา ขาดการทํางานเชิงรวมมือแบบขาม
สายงาน การสื่อสารวัฒนธรรมหลักของขององคกรที่ไดผลดีที่สุดในปจจุบันคือ การสงอีเมลถึงพนักงานทุกคนและการลง
ประกาศในหนาแรกของอินทราเน็ตของธนาคารฯ  

  2. ดานพนักงาน พบวา ผูบริหารเห็นความสําคัญเรื่องการเรียนรูและกระตือรือรนที่จะ เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการทํางานภายในองคกรใหดียิ่งขึ้น แตยังมีพนักงานบางสวนที่ขาดความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พนักงานสวนมากขาดแรงจูงใจในการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน  

  3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในดานการดําเนินงาน
ของธนาคารฯ ไมวาจะเปนในดานระบบการใหบริการลูกคา (Core Banking) หรือการสื่อสารภายในองคกร แตไมรวมถึง
ระบบการจัดการความรูภายในองคกร และยังมีปญหาดานการเขาถึงความรู เนื่องจากความลาชาของระบบ จํานวน
คอมพิวเตอรสําหรับใหพนักงานสาขาไมเพียงพอตอ การเขาถึงความรูและการเรียนรู  
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  4. ดานการจัดการความรู พบวา ธนาคารฯ ขาดการจัดการความรูที่เปนระบบ มีเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางพนักงาน หรือการอบรมเพื่อการทํางานเฉพาะหนาที่ สื่อการเรียนรูที่มีสวนมากมีเนื้อหายาว ตองใชเวลานานในการ
เรียนรู อีกทั้งอยูในรูปแบบที่ไมนาสนใจหรือไมดึงดูดใจที่จะเรียนรู  

7.2 แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC  
ผลจากการวิเคราะหชองวางระหวางทิศทางและสถานภาพระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC พบวายังมี

ชองวางระหวางสภาพแวดลอมขององคกรที่เปนอยูกับทิศทางการดําเนินงานของธนาคารฯ ดังนี้ 1) พนักงานสวนใหญเกง
และรูเฉพาะในงานที่ทําเทานั้น 2) รูปแบบการจัดการความรูเปนการเรียนรูดวยวิธีเดิมๆ ไมนาสนใจ 3) พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู และ 4) ยังขาดศูนยกลางการจัดเก็บความรูขององคกรใหสามารถเขาถึงไดงาย และ
คนคืนกลับมาไดจากที่เดียวจึงควรดําเนินการปรับปรุงและแกไขในเรื่องหลักๆ ดังนี้ 1) เรงสงเสริมและหลอหลอม
วัฒนธรรมการเรียนรูและการทํางานของคนในองคกร 2) พัฒนาศักยภาพของพนักงานดานการจัดการความรูและการเรียนรู 
และทักษะดานไอซีที 3) พัฒนารูปแบบการจัดการความรูอยางเปนทางการ 4) จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
มาใชเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูของธนาคารฯ ใหมากยิ่งขึ้น และ 5) พัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู
ของธนาคารฯ ผลการศึกษาดังกลาวนําไปซึ่งการพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของ
ธนาคาร ABC   

จากชองวางดังกลาวจึงเปนที่มาของการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู 
ของธนาคาร ABC ซึ่งผูวิจัยไดนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน คือ 1) ผูอํานวยการดานการสื่อสารดิติจอลภายในองคกร 
2) ผูอํานวยการดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการธุรกิจสาขา และ 3) รองผูอํานวยการดานติดตั้งและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการตรวจสอบและรับรอง (ราง) แผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของ
ธนาคาร ABC โดยผลการตรวจสอบคือการแกไขชื่อของธนาคารใหเปนช่ือสมมุติ รวมถึงช่ือของผูเช่ียวชาญทุกทาน เพื่อ
รักษาประโยชนของขอมูลเพื่อการแขงขัน ซึ่งผูวิจัยไดปรับแกตามผูเช่ียวชาญ และจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อการ
ขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู ของธนาคาร ABC ฉบับสมบูรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศนการจัดการความรู  
“ABC เปนองคกรที่มีการจัดการความรูและการเรียนรูที่มีความเปนเลิศดวยระบบการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย”  
พันธกิจการจัดการความรู 

1. พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ABC ดานการจัดการความรู การเรียนรู และทักษะดานไอซีทีอยางทั่วถึงในทุก
ระดับ  

2. สนับสนุนและสงเสริมกระบวนการสรางและแบงปนความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน  
3. พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูและการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ABC  
4. พัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรูของธนาคาร ABC อยางเขมแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการจัดการความรู 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคานิยมและวัฒนธรรมการจัดการความรูและการเรียนรูของพนักงาน ABC มีเปาประสงค

เพื่อใหพนักงานธนาคาร ABC เห็นคุณคาและความสําคัญของการจัดการความรูและการเรียนรู ประกอบดวย 2 โครงการ คือ 
1) โครงการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน และ 2) โครงการพัฒนาตนแบบการเรียนรูรวมกันขามสายงานเพื่อการ
ปรับเปลี่ยน กระบวนทัศนและวัฒนธรรมการทํางาน  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการความรูและการเรียนรูของพนักงาน ABC มีเปาประสงคเพื่อให
พนักงานธนาคาร ABC มีความรู และทักษะดานการจัดการความรูและการเรียนรูเพิ่มขึ้น ประกอบดวย 7 โครงการ คือ 1) 
โครงการพัฒนาทักษะผูนําการจัดการความรูเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลง 2) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการความรูและการ
เรียนรูสําหรับพนักงานธนาคาร ABC 3) โครงการคนหาผูมีสมรรถนะสูงดานการจัดการความรูและการเรียนรู 4) โครงการ
พัฒนาพนักงานธนาคาร ABC สูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Personal Mastery) 5) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูรอบ
ดานเพื่อตอบสนองการแขงขันทางธุรกิจ (Mental Model) 6) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกันเปนทีมขามสายงาน 
(Team Learning) และ 7) โครงการพัฒนาทักษะการสอนงานและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูสําหรับหัวหนางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะดานการใชไอซีทีเพื่อการจัดการความรูและการเรียนรูของพนักงาน ABC มี
เปาประสงคเพื่อใหพนักงานทุกระดับสามารถใชงานระบบไอซีทีเพื่อการจัดการความรูและการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 โครงการคือ 1) โครงการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือไอซีทีเพื่อการจัดการความรู 2) 
โครงการพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือไอซีทีเพื่อการเรียนรู 3) โครงการพัฒนาทักษะการใชงานระบบการจัดการเนื้อหาของ
เว็บไซต (CMS) เพื่อการสรางความรู และ 4) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการและการเขาถึงขอมูล ขาวสารและความรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการสรางความรูและการนําความรูไปใชเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน 
มีเปาประสงคเพื่อใหพนักงานธนาคาร ABC มีการสรางความรูและนําความรูไปใชเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ประกอบดวย 6 โครงการ คือ 1) โครงการกําหนดความรูหลักที่ตอบสนองภารกิจหลักของธนาคาร ABC 2) 
โครงการพัฒนาคูมือ ขั้นตอน หรือมาตรฐานการทํางานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 3) โครงการถอดความรูและ
ประสบการณผูที่มีความเปนเลิศในการทํางาน 4) โครงการปรับปรุงรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาความรูที่ใชในการ
ทํางาน 5) โครงการรวบรวมความรู “สุดยอดวิธีปฏิบัติ” (Best practices) ในงานดานตางๆ ขององคกร และ 6) โครงการ
กลั่นกรองและตรวจสอบความรูโดยผูเช่ียวชาญ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน มีเปาประสงคเพื่อใหพนักงาน
ธนาคาร ABC มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูในสายงานและขามสายงานรวมกันในการทํางาน ประกอบดวย 5 
โครงการ คือ 1) โครงการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติประจําสายงาน 2) โครงการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติออนไลนขามสาย
งาน (Cross-functional CoP Online) 3) โครงการหมุนเวียนเปลี่ยนการทํางาน (Job rotation) ในสายงานเดียวกัน 4) โครงการ
จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการทํางานขามสายงาน 5) โครงการจัดเวที “พ่ีสอนนอง” โดยพนักงาน 
รุนเกาที่มีผลงานดีเดนมาแบงปนความรูและประสบการณใหแกพนักงานรุนใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูและการเรียนรูของพนักงาน 
ABC มีเปาประสงคเพื่อให ABC มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูและการเรียนรูที่ทันสมัย 
และให ABC มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูและการเรียนรูที่ทันสมัย ประกอบดวย 16 
โครงการ คือ 1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพดานความเร็วของเครือขายและการสื่อสารขอมูล 2) โครงการปรับปรุง
ระบบเครือขายอินทราเน็ตเพื่อตอบสนองการสื่อสารภายในองคกร (Social Intranet) 3) โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการ
สรางและสื่อสารความรูประจําของแตละหนวยงาน 4) โครงการพัฒนาฐานขอมูลทําเนียบผูเช่ียวชาญของธนาคาร ABC 
(People Map) 5) โครงการพัฒนาคลังความรูเชิงประสบการณและการทํางานที่เปนเลิศของพนักงานธนาคาร ABC 6) 
โครงการพัฒนาระบบฐานความรู (Knowledge-based Systems) เพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานธนาคาร ABC 7) 
โครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติออนไลนขามสายงาน 8) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการทํางานและการเรียนรู
รวมกันเปนทีม (Collaborative Technology) 9) โครงการพัฒนาระบบตารางกิจกรรมการทํางานรวมกันออนไลน (Online 
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Group Calendar) 10) โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนการปรับปรุงความรูโดยอัตโนมัติ (Knowledge Updating Notify 
System) 11) โครงการพัฒนาระบบกระดานขาวความรูอิเล็กทรอนิกส (Knowledge Feed) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด 12) โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 13) โครงการพัฒนาเว็บทาการเรียนรู 
(Learning Portal) 14) โครงการพัฒนาระบบวิดีโอออนดีมานด (On-demand Video) สําหรับการเรียนรูของพนักงาน 15) 
โครงการจัดพื้นที่ Free Wi-Fi เพื่อการเขาถึงและเรียนรูจากเว็บไซตภายนอก 16) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายเพื่อการ
เขาถึงอินทราเน็ตผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายนอกองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนากลไกเพื่อการขับเคล่ือนการจัดการความรูของ ABC มีเปาประสงคเพื่อให ABC มีระบบการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรูและการเรียนรูที่ยั่งยืน ประกอบดวย 7 โครงการ คือ 1) โครงการสื่อสารทิศทางและเปาหมาย
ของการจัดการความรูผานระบบเครือขายภายในองคกร 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการ
ความรูและการเรียนรูเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางและแบงปนความรู 3) โครงการสื่อสารโนมนาวเพื่อสรางการมี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ 4) โครงการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่ใชกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน 5) โครงการติดตามและประเมินผลการใชเครื่องมือ
ไอซีทีสําหรับการจัดการความรูและการเรียนรู 6) โครงการบูรณาการระบบการยกยองชมเชยและการใหรางวัลดานการ
จัดการความรูและการเรียนรูเขาสูระบบการประเมินผลงานประจําป และ 7) โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธความสําเร็จ
ดานการจัดการความรูของพนักงานสูสังคมภายนอก 

 
8. ขอเสนอแนะ 

8.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
8.1.1 ควรมีการสื่อสารเพื่อสรางการรับรูในการนําแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู

ของธนาคาร ABC มาปรับใชอยางทั่วถึง 
8.1.2 สายงานที่เกี่ยวของสามารถนําแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูที่ไดไปใช

เปนตนแบบในการดําเนนิงานและจัดกิจกรรมภายในสายงานของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม  
8.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  

 ควรมีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) การดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนงานและโครงการ
ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของธนาคาร ABC  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทิศทางและสภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร  2) จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 3) ตรวจสอบ 
และรับรองแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  เปน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมกับการศึกษาเอกสาร ใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ทิศทางและสภาพการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีดังนี้ ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนาสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ควรมีการ
ปรับปรุงอุปกรณใหมีความทันสมัยและพรอมใชงาน ดานการบริหารจัดการและการบริการ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารและจัดทําแผนดานไอซีที ดานนวัตกรรมการเรียนรู  สนับสนุนใหบุคลากรสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับงานที่
รับผิดชอบ   ดานเครือขายความรวมมือ ควรพัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  
ประสบการณ และ ทรัพยากรรวมกัน  และดานรองรับการเปลี่ยนแปลง  ก็ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองคกร แผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศนดังนี้  “มุงมั่น พัฒนา และบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองการ
บริหารจัดการการศึกษาของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครดวยการจัดการที่ทันสมัย”  มียุทธศาสตรที่สําคัญ 6 
ยุทธศาสตรดังนี้ 1) การพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีสําหรับบุคลากรสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการดําเนินงานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการจัดการและการ
บริการทางการศึกษาดวยไอซีทีที่ทันสมัย   ยุทธศาสตรที่ 4) สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการเรียนรูดวย
กระบวนการจัดการความรู   ยุทธศาสตรที่ 5) พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการจัดการไอซีทีเพื่อการศึกษา  และ
ยุทธศาสตรที่ 6) พัฒนากลไกเพื่อรองรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

 

คําสําคัญ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แผนยุทธศาสตร 
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Abstract 
 

 The purpose of this research were (1) to study the current situation and factors of ICT management  for 
department of education, Bangkok Metropolitan Administration (2) to develop ICT management  strategic plan (3) to 
assessment and certify authentic ICT management strategic plan for department of education, Bangkok Metropolitan 
Administration. The research used qualitative method by using semi-structured interview to conduct an in-depth 
interview with the management who involved in ICT management of department of education, Bangkok Metropolitan 
Administration  together with the reviewed literature. The data was analyzed by content analysis  method. The research 
fining were: 

1. The direction and current situation of ICT management  of department of education, Bangkok Metropolitan 
Administration  was founded that in Personnel perspective  : the department of education should develop  personnel  ICT 
performance for education development.  Information and Communication Technology Infrastructure perspective : the 
department of education should maintain and upgrade the  ICT equipment to make sure it ready to use.  Management and 
services perspective : department of education should set up the  ICT management committee,  invent the ICT 
masterplan,  develop the evaluation process and also develop the management and services standard. Innovation Learning  
perspective : the department of education  should encourage employee to invent the innovation that involve in personal 
work and also develop evaluation system to evaluate the usage of innovation. Educational network  perspective : 
department of education should develop and cooperate the network with internal and external alliance to share the 
knowledge, experience and  resources. And Change Management Preparation perspective : department of education  
should  set up the change management committee in the organization.  

2. ICT management strategic plan for department of education, Bangkok Metropolitan Administration composed 
of ICT Vision : “Determine Develop and Integrate Information and Communication Technology to support the education 
management for department of education, Bangkok Metropolitan Administration with modern management” . And 6 
important ICT strategies as followed; (1) Strategy of ICT’s Personnel  Performance Development  (2) Strategy of 
Information Technology and Communication Infrastructure Development that supports education’s work (3) Strategy of 
develop the ICT Learning Management and Service System  (4) Strategy of Encouragement and Contribution of Learning 
Innovation with Knowledge Management Process (5) Strategy of Network Cooperate of ICT for Education Management 
Development  (6) Strategy of Changes Management preparation machinery. 

 
KEYWORDS : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, STRATEGIC PLAN  

 
1. บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology - ICT) 
ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้นการวางแผนเพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชไอซีทีเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและขับเคลื่อน
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องคกรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใหบริการประชาชนสําหรับการดําเนินงานในภาครัฐ จากความจําเปนและสําคัญ
ดังกลาว รัฐบาลจึงไดออกมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนแมบทไอซีทีขึ้นโดยใหมีความสอดคลอง
กับแผนแมบทไอซีทีหลักของประเทศ  

สําหรับสถาบันการศึกษาก็ไดมีขอกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 วาดวยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  ทําใหสถาบันการศึกษาเกิดการตื่นตัวและนําเทคโนโลยีและการสื่อสารเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางหลากหลายโดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชเพื่อการศึกษามีหลากหลายลักษณะดังนี้  (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544 ; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542) 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดความเหลื่อมล้ําโอกาสทางการศึกษา สิ่งนี้เปนเงื่อนไขสําคัญในการ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เปน "การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน" ที่จะเปนการสรางความเทาเทียมทางสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความเทาเทียมทางดานการศึกษา ตัวอยางที่สําคัญคือ การเรียนการสอนทางไกลที่ทําใหผูเรียนในที่หางไกลในชนบท
ที่ดอยโอกาสใหมีโอกาสเทาเทียมกับผูเรียนที่อยูในเมือง รวมทั้งการที่ผูเรียนมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลของโลกผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต หรือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ชวยใหคนพิการสามารถมีโอกาสรับการศึกษาใน
สิ่งแวดลอมของคนปกติ และยังเปดโอกาสใหคนพิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและเพื่อการประกอบอาชีพ
อีกดวย 

2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เชน การการที่ผูเรียน
สามารถใชเวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนดวยสื่อซีดีรอมเพื่อตามใหทันเพื่อน ผูเรียนสามารถเพิ่ม ศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองได
มากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทั้งในระดับทองถิ่นหรือ
ระดับโลกยังเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพของการเรียนรูที่หลาก หลายและกวางขวางอยางที่ระบบฐานขอมูลหรือ
หองสมุดเดิมไมสามารถรองรับได ในขณะเดียวกันขอมูลที่มีประโยชนยังสามารถเก็บบันทึกและเรียกใชรวมกันไดจากคลัง
ดิจิทัล (Digital Archive) ในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภทความจริงเสมือน (Virtual Reality) ก็ยัง
สามารถประยุกตใชเปนประโยชนทางการศึกษาและการฝกอบรมอีกดวย 

3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี ในประเด็นนี้ไดคํานึงถึงระดับการสรางทักษะ
พ้ืนฐาน (Literacy) การสรางผูสอนที่มีความรูที่จะใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารประกอบการเรียนการสอน การ
สรางผูมีความรู ความชํานาญเฉพาะศาสตรทางคอมพิวเตอรในระดับตาง ๆ เพื่อที่จะนําไปสูการคิดคนสรางสรรคเทคโนโลยี
สารสนเทศ และที่จําเปนมากสําหรับประชาชนทั่วไป คือการสรางทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 

4. บทบาทของอินเทอรเน็ตกับการศึกษา อินเทอรเน็ตเปน "เครือขายแหงเครือขาย" (Network of Networks) ทําให
เกิดการเชื่อมโยงกันอยางเสรี โดยไมมีการปดกั้น การเผยแพรและสืบคนขอมูลผานระบบเวิลดไวดเว็บ ทําใหบุคคลสามารถ
เผยแพรขอมูลของตนเองตอโลกไดงายพอกับการสืบคนขอมูลโดยใชระบบทะเบียนที่อยู (Uniform Resource Locator-
URL) และผานตัวสืบคน (Search Engines) ตาง ๆ นอกจากนั้นการสื่อสารผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Mail หรือ E-mail) เปนการปฏิวัติระบบการสื่อสารทั่วโลกดวยสะดวก ความเร็ว และถูกตองสมบูรณ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
สาระความรูผานระบบแผนกระดานขาว (Bulletin Board) และกลุมอภิปราย (Discussion Groups) ตาง ๆ ทําใหเกิดการ 
แลกเปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวางและทั่วถึงกันมากขึ้น รูปแบบของการสืบคนขอมูลของภาษา HTML (Hyper Text 
Markup Language) นอกจากความสะดวกและงายตอการใชแลวยังเปนสภาพแวดลอมที่อาจมีผลทางจิตวิทยาใหผูใชคนหา
ขอมูลลึกลงไป 
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จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดี ไดแก
บริการดานการศึกษา และบริการสาธารณสุข สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2555 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการบริหารมหานครในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการบริหารและพัฒนานั้น กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีกรอบของการจัดทําการศึกษาจุดออน จุดแขง โอกาส และอุปสรรค นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการ 
รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลจากการศึกษาพบวามีองคประกอบที่
สําคัญที่ใชเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัยในครั้งนี้คือ 

1. วิสัยทัศนไอซีที  หมายถึง การมองภาพในอนาคตขององคกรที่จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวย
ในการขับเคลื่อนองคกรอยางชัดเจน มีเปาหมายที่สอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย ภารกิจ และพันธกิจขององคกร 

2. พันธกิจไอซีที หมายถึง แนวทางการดําเนินการหลัก เพื่อมุงไปสูเปาหมายที่วางไว 
3. ยุทธศาสตรไอซีที หมายถึง การกําหนด การดําเนิน และการควบคุมยุทธศาสตรทางดานไอซีที เพื่อการบรรลุ

เปาหมายตามพันธกิจที่กําหนดไวขององคกร โดยการกําหนดเชิงยุทธศาสตรจะเกี่ยวพันกับการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง
จากสภาพแวดลอมภายใน การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพ แวดลอมภายนอก การกําหนดภารกิจและเปาหมาย
ระยะยาว และการเลือกยุทธศาสตรที่ดีและเหมาะสมที่สุดขององคกร  

4. แผนงาน/โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือแผนงานยอย ที่ตอบสนองตอเปาหมายตามที่แตละยุทธศาสตรกําหนด
ไว ซึ่งระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน พ้ืนที่
ในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตลอดจนผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ เปนตน 

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปนองคกรหลักดานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 435 โรงเรียน กระจายในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนในสังกัดกวา 300,000 คน การกําหนดแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาดานตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตรไอซีที ที่นับวันจะมี
บทบาทอยางมากตอการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง นักเรียน ครู ขาราชการ รวมถึงผูบริหารใน
หนวยงาน นอกจากนี้หนวยงานรัฐ จําเปนตองสนับสนุนแผนพัฒนาทางดานไอซีทีของประเทศ เพราะเปนกลไกหนึ่งในการ
บริหารราชการและยกระดับดัชนีบงช้ีระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย (NRI: Networked Readiness Index) ตลอดจนเพื่อเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดวยเหตุนี้หนวยงานรัฐจึงควรมีแผนแมบทเพื่อเปนทิศทางการพัฒนาไอซีทีขององคกร และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาไอซีทีของประเทศไทย รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษาในปจจุบัน
ยังไมมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการเชิงลึกและขับเคลื่อนองคกรอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการ ศึกษาจะมีประสิทธิภาพได จําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนั้นจึงเปนที่มาของแนวคิดการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดวา สํานักการศึกษาจะไดมีแผนงานและโครงการ
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทิศทางและสถานภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร     
2. เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร     
3. เพื่อตรวจสอบและรับรองแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ผูใหขอมูลหลัก 

ผูใหขอมูลหลักสําหรับการวิจัยครั้งนี้มี  2 กลุมดังนี้ กลุมแรก  ผูบริหารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งให
ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางและสถานภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
กลุมท่ีสอง  คือ  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตรวจสอบและ
รับรองแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ทิศทางและสถานภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครใน

ดานบุคลากร  ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดานการบริหารจัดการและการบริการ  ดาน
นวัตกรรมการเรียนรู  ดานเครือขายความรวมมือ  และดานการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. แผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  ปจจัยแหงความสําเร็จ  แผนงานและโครงการ  

3.3 ขอบเขตดานกรอบระยะเวลา 
แผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ที่จัดทําเปนแผนระยะกลาง  มีระยะเวลา 3 ป  

ระหวาง พ.ศ. 2556 – 2558 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจทิศทางและสถานภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฏีจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรไอซีทีทั้ง

ในประเทศและตางประเทศภายใตกรอบการวิจัย 
1.2 สรางเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับทิศทางและสภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ทั้งนี้โดยมีกรอบการสัมภาษณที่ครอบคลุม 6 องคประกอบหลักดังนี้   1) ดานบุคลากร  2) ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3) ดานการบริหารจัดการและการบริการ  4) ดานนวัตกรรมการเรียนรู   5) ดานเครือขายความ
รวมมือ  และ 6) ดานการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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1.3 นําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางที่พัฒนาขึ้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณตามกรอบการวิจัยของเนื้อหาคําถาม ตลอดจนความชัดเจนของการใชภาษา  

1.4 ปรับปรุงแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางที่ผานการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
1.5 จัดทําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางฉบับสมบูรณและนําไปสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 
1.6 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับทิศทางและสภาพกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหทิศทางและสภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในลักษณะจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis)  และจัดทําตาราง
สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis 

2.2 นําผลการวิเคราะห SWOT Analysis มาใหคาน้ําหนักและจัดลําดับความสําคัญ และจัดทําเปนตารางสรุปผลการ
จัดลําดับคาความสําคัญโดยเลือก 4 อันดับแรกที่ไดคะแนนสูงสุด 

2.3 นําขอมูลที่ไดมาประกอบเพื่อจัดทําตารางวิเคราะหความสัมพันธของสภาพแวดลอม (TOWS Matrix) โดยผล
ของการวิเคราะหความสัมพันธขอมูลแตละคูดังกลาวจะนํามาจัดทําเปนประเด็นยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 พัฒนา (ราง) แผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบดวย 1) วิสัยทัศนไอซีที  2) พันธกิจไอซีที 3) ประเด็นยุทธศาสตรไอซีที  4) ปจจัยแหง
ความสําเร็จ  5) ตัวช้ีวัด  และ 6) แผนงาน / โครงการ      

3.2 ตรวจสอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยผูทรงคุณวุฒิดานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

3.3 ปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ  และจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับสมบูรณ 

3.4 นําเสนอแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  เปนขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากแหลงกําเนิดของขอมูล
โดยตรง  ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จะเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth-Interview)  กับผูบริหารและผูที่
ดูแลนโยบายดานไอซีทีของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการศึกษาคนควาโดยการอางอิงมาจากบุคคลอื่น  ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งนี้จะใชวิธีการคนควา  ศึกษา และทบทวนเอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ  
เชน  หองสมุด  ศูนยสารสนเทศ อินเทอรเน็ตและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 

6.1 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะห
ชองวางระหวางทิศทางและสภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
ทั้งนี้โดยใชหลักการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดังนี้ 

       6.1.1 การจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและองคประกอบที่
เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ แลวมาจําแนกเปนองคประกอบ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       6.1.2 การจําแนกขอมูลในระดับจุลภาค (Domain Analysis) เปนการจําแนกขอมูลระดับคําและ ประโยคที่มี
ความสัมพันธกับประเภทของขอมูลในขอ 6.1.1 เชน คําหลักของ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
ประกอบดวยคําในชุดตอไปนี้ การบริหารจัดการ การจัดการสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรม 
เปนตน 

6.2 การใหคะแนนขอมูลจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค แตละดานดวยวิธีการถวงน้ําหนัก และจัดลําดับ
ความสําคัญตามคะแนนที่ไดรับ    

 
7. บทสรุป  / สรุปผลการวิจยั 

7.1 ทิศทางและสภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับทิศทางและสภาพการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใชกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก 
(Depth-interview) ซึ่งผลจากการสัมภาษณผูบริหารมีความคาดหวังวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะสามารถ
นํามาชวยในการสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักฯได คือ การจัดการศึกษา แตเนื่องจากปจจัยทางดานนโยบายหรือในดาน
งบประมาณก็ดี ยังไมมีการสนับสนุนอยางเพียงพอ ซึ่งเรื่องเรงดวนที่ทางผูบริหารเห็นวาควรพัฒนาและตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่องคือ 1) การพัฒนาบุคลากร และ 2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เนื่องจากทั้ง 2 เรื่องเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทัดเทียมประเทศ
ช้ันนําในภูมิภาคได แตจากเปาหมายดังกลาวพบวายังมีชองวางระหวางสภาพแวดลอมขององคกรที่เปนอยูกับทิศทางการ
ดําเนินงานของสํานักฯ ดังนี้ 

1. ขาดอัตรากําลังทดแทนบุคลากร ทําใหไมเพียงพอกับปริมาณงาน 
2. นักเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
3. เกณฑเด็กเขาเรียนทับซอนกับสํานักงานเขตพื้นที่ 
4. แนวโนมของเทคโนโลยีและการสื่อสาร เชน มาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่3, เครือขายสังคมออนไลน 
5. ฐานขอมูลสารสนเทศไมตอบสนองตอการนําไปวางแผนและบริหารจัดการ 
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6. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในการปรับเปลี่ยน
และตองพัฒนาทักษะเพิ่มเติมใหม 

จากชองวางดังกลาวพบวาควรดําเนินการปรับปรุงและแกไขในเรื่องตางๆ ดังนี้  
1. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนการสอน และภาษาตางประเทศ 
2. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
3. ควรวางแผนพัฒนาบุคคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อตอบสนองเปาหมายและทิศทางของขององคการ

และสวนบุคคล 
4. ควรมีการติดตามและประเมินผลการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรอยางใกลชิด 
5. ควรมีการปรับปรุงอุปกรณสารสนเทศใหมีความทันสมัย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  ในการใชงานเปนหลัก 
6. ควรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหรองรับการใชงานในอนาคต 
7. ควรบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ใหมีสถานภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
7.2 ผลการวิเคราะห SWOT และการแปลง SWOT เปนยุทธศาสตร 
ผลของการวิเคราะห SWOT  และจัดลําดับความสําคัญของ SWOT  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของ SWOT 

รหัส สรุปปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
 

S1 
จุดแข็ง 
การบริหารจัดการมีความโปรงใส โดยพิจารณาจากผลการประเมินตามเกณฑประเมินราชการใส
สะอาด 

S2 บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
S3 สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหารและการเรียนการสอน 
S4 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมารวมจัดการเรียนการสอน 
 

W1 
จุดออน 
ขาดอัตรากําลังทดแทนบุคลากร ทําใหไมเพียงพอกับปริมาณงาน 

W2 ขาดการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบ 
W3 นักเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 
W4 ขาดความคลองตัวในการประสานงานภายในองคกร 

 
O1 

โอกาส 
ใหความสําคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร(แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551) 

O2 ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา (พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) 
O3 สนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น (พรบ.กําหนดแผน

และ ขั้นตอนกระจายอํานาจอปท.พ.ศ.2542) 
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รหัส สรุปปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
O4 แนวโนมของเทคโนโลยีและการสื่อสาร เชน มาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่3, เครือขายสังคม

ออนไลน 
 

T1 
อุปสรรค 
เกณฑเด็กเขาเรียนทับซอนกับสํานักงานเขตพื้นที่ ทําใหยากตอการบริหารจัดการและการวางแผน 

T2 กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงในระดับวัยเรียนจํานวนมาก จําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาชวยในการบริหารจัดการ 

T3 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตอง
สรางเครือขายความรวมมือใหเขมแข็ง 

T4 ภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม, การเพิ่มจํานวนของ
ไวรัสคอมพิวเตอร 

 
สวนผลการวิเคราะหความสัมพันธของสภาพแวดลอม (TOWS Matrix) สามารถนํามากําหนดเปน             

“ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา”  ซึ่งเนนการใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาสมาใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จของการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

7.3 แผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   มี
รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศนไอซีที 
มุงมั่น พัฒนา และบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการการศึกษา ของ

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครดวยการจัดการที่ทันสมัย 
พันธกิจไอซีที 
1. พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับบุคลากร สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทางการศึกษา 
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการและบริการทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยการ

จัดการที่ทันสมัย   
4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร 
ยุทธศาสตรไอซีที 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีของบุคลากร สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร                  เปน

ยุทธศาสตรที่สรางความพรอมดานความรู ทักษะดานไอซีทีของบุคลากร  มีโครงการที่สําคัญดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล 

โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งผูพัฒนาระบบ ผูดูแลระบบ และผูใชไอซีที เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและมีความรูความสามารถดานไอซีทีตามมาตรฐานที่กําหนด 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาทักษะในการใชประโยชนจากไอซีทีอยางรูเทาทัน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการดําเนินงาน

การศึกษา  มีโครงการที่สําคัญดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพขององคกรดวยการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและทดแทนเครื่องเดิม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพขององคกรดวยการจัดหาซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์อยางเพียงพอในการใชงาน 
3. โครงการพัฒนาโครงขายเน็ตเวิรกภายในและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงาน 
4. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ 
5. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและชุดอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน ที่สนับสนุนการเรียนรูออนไลน เชน 

Virtual Classroom, Virtual Laboratory ชุดอุปกรณ Distance Learner    
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการจัดการและการบริการทางการศึกษาดวยไอซีทีที่ทันสมัย  ประกอบดวยโครงการ

หลักๆ ดังนี้   
1. โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอ  
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารงานและการตัดสินใจของผูบริหาร 
4. โครงการพัฒนา จัดหา และใชระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) และระบบบริหาร (Back Office) 

อยางครบวงจร 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ อยางเปนระบบ 

และตอเนื่อง 
6. โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับชองทางการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
7. โครงการพัฒนาแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย

โครงการหลักๆ ดังนี้  
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการความรู 
2. โครงการจัดเวทีเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมการเรียนรู 
3. โครงการพัฒนาเว็บทาความรูทางการศึกษาและโซเชียลมีเดีย  
4. โครงการจัดตั้งชุมชนการเรียนรูดานการศึกษาและการจัดการไอซีทีเพื่อการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาระบบทําเนียบผูเช่ียวชาญทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการจัดการไอซีทีเพื่อการศึกษา ประกอบดวยโครงการหลักๆ ดังนี้ 
1. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการและบุคลากรที่มีความชํานาญ และสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทางดานไอซีทีรวมกัน  
2. โครงการจัดตั้งกลุมความรวมมือเครือขายโรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา 
3. โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหการสนับสนุนทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนากลไกเพื่อรองรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยโครงการหลักๆ ดังนี้ 
1. โครงการจัดทําแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. โครงการประชาสัมพันธการจัดการและใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. โครงการบริหารความเสี่ยงดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
      8.1.1 ควรมีการสื่อสารเพื่อสรางการรับรูในการนําแผนยุทธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มาปรับใชในองคกรอยางทั่วถึง                               
      8.1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบควรนําผลการศึกษาดังกลาวไปขยายผลโดยการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการเพื่อทําให

เกิดความสําเร็จในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครไดอยางเปน
รูปธรรม              

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป   
      ควรมีการศึกษากระบวนการติดตามและประเมินผลงานตามแผนงาน/โครงการที่ไดกําหนดไวในแผน

ยทุธศาสตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต 
THE  DEVELOPMENT OF  ACTIVE ONLINE LEARNING GUIDELINES FOR  RANGSIT UNIVERSITY 

 
ตามพงศ  สเลลานนท 1 ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา 2 

*  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ** อาจารยประจํา  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ---------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกดานกลวิธีการเรียนการ
สอน  ดานทรัพยากรการสอน ดานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน  และดานกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย
และนักศึกษาหลักสูตรออนไลน มหาวิทยาลัยรังสิต และ 2) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของ
มหาวิทยาลัยรังสิต  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูสอนและผูเรียน
ออนไลนใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชานิติศาสตรออนไลน   สาขาวิชาผูนําสังคมธุรกิจและการเมืองออนไลน  และสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน  รวมจํานวน 262 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยายคือ การแจกแจง
ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

               1. ผูสอนมีสภาพการสอนออนไลนเชิงรุกภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.95) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

พบวาอยูในระดับมากทุกดานที่สอบถาม เชน  ดานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ( x = 4.41)   ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน  ( x = 4.01)              

               2. ผูเรียนมีสภาพการเรียนออนไลนเชิงรุกภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.71) เชนเดียวกับผูสอน เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวาอยูในระดับมากทุกดานที่สอบถาม เชน  ดานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน  และดาน

กิจกรรมการเรียนการสอน  ( x = 3.70) ซึ่งพบในระดับมากที่เทากัน  
              3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของมหาวิทยาลัยรังสิตมีรายละเอียดดังนี้  ดานกลวิธีใน

การเรียนการสอน จําเปนตองมีการใชเทคนิคการระดมสมองเพื่อสรุปประเด็นความรูและการเรียนรูรวมกันของผูเรียน    มี
การใชรูปแบบสถานการณจําลองเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้น  และเปดโอกาสใหผูเรียนได
มีการประเมินผลงานของเพื่อนที่เรียนรวมกัน  สวนดานทรัพยากรทางการสอน จําเปนตองมีเว็บทาความรูที่รวบรวมแหลง
ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูเรียน  มีชุมชนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ความสนใจของผูเรียน  และมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียน                                                           
 
คําสําคัญ : การเรียนการสอนออนไลน,   การเรียนเชิงรุก   
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Abstract 
 
           The purpose of this research were to study state of the active online learning focuses on teaching and learning 

strategy, learning resources, learning management, and learning activities of lecturers and learners in online program, 
Rangsit University. Secondly, to develop the active online learning guidelines for Rangsit University. The method of the 
research is quantitative research by utilizing questionnaire distributed to online lecturers and learners in three majors; 
Jurisprudence, Leader in Social Business and Politics, and  Information Technology Management amount 262 people in 
total. In the study, Statistic processed program, frequency, percentage, average, and standard deviation are used to 
analyze the data. The result of the study is as follow; 

             1. In overall, the state of online lecturers in active teaching is in a very high level ( x = 3.95). When 
considering the details, it is shown that every aspect is in a very high  level such as teaching and learning management 

system ( x = 4.41) and activities for teaching and learning ( x = 4.01)   

            2. As well as lecturers, the state of online learners in active teaching is in a high  level ( x = 3.71) 
Considering closely to the details, every aspect is in a very high level such as teaching and learning management system 

and activities for teaching and learning ( x = 3.70)   
           3. For active online learning guidelines for Rangsit University and, it is very important for everyone to use 

brainstorming technique for concluding the main point of mutual learning. For the strategy of learning and teaching, 
everyone has to use brainstorming technique for concluding the main point of mutual learning as well. Additionally, 
simulation method should be used to persuade learners to learn more and they can have an opportunity to assess their 
college. Lastly, it is essential to have website for collecting the variety of knowledge regarding learners. Then, learning 
community and various activities should be provided for learners in order to exchange knowledge with each other 
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1. บทนํา 
           ปจจุบันองคกรตางๆ ของประเทศทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางตระหนักถึงความตองการจําเปน

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรใหเปนบุคคลากรที่มีความรู  ความ สามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กาวทันตอสภาพความเปลี่ยน แปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุค
แหงสังคมฐานความรู (Knowledge – Based Society) อันเนื่องมาจากวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือ ไอซีที (Information and  Communication  Technology : ICT) ที่กาวหนาอยางรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การใชประโยชนจากไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูผานบทเรียนที่อยูบนระบบออนไลน หรือ
การเรียนการสอนอเิล็กทรอนิกส  (e-Learning) 

               การเรียนออนไลน (Online learning)  เปนระบบการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูเรียนไมจําเปนตองเขา
มาศึกษาในหองเรียนจริง สามารถเรียนจากที่ไหนก็ไดที่มีอินเทอรเน็ต ไมจํากัดเวลาในการเรียน สามารถเรียนไดทุกเวลา  
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และเขาเรียนไดไมจํากัดจํานวนครั้งขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน  รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผาน
จากระบบออนไลน  ดังนั้นระบบการเรียนออนไลนจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาและบริหารทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผูเรียน สามารถสรางสภาพแวดลอมเปรียบเสมือนกับการเรียนในหองเรียนปกติ  เชน สามารถตรวจสอบการเขาเรียน 
(Login)  ความกาวหนาในการเรียน  บทที่เรียน เวลาที่เรียน ช่ือผูที่ลงทะเบียน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การถามตอบ 
และระบบการประเมินผล  มีแหลงคนควาหรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสําหรับการคนควาและอางอิงได  รวมทั้งมีระบบการ
พ่ีเลี้ยงหรือผูชวยสอนที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียน  (ใจทิพย ณ สงขลา, 2547)   สวนการเรียนเชิง
รุก (Active learning)  หมายถึง  การเรียนที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติและสรางความรูจากสิ่งที่ปฏิบัติในระหวางการเรียนการ
สอน โดยเนนการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่ตรงกับพื้นฐานความรูเดิม สงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมที่มีจากการปฏิบัติและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีองคประกอบของการเรียน
ออนไลนเชิงรุก (Active Online learning) ที่สําคัญ  4  ประการดังนี้ 

            1. ดานกลวิธีในการเรียนการสอน หมายถึง แนวทางที่ปฏิบัติ แบบอยางที่ทํา  ที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ขาดไมไดของวิธีนั้นๆ   

            2. ดานทรัพยากรทางการสอน หมายถึง การจัดประสบการณที่เหมาะสมใหผูเรียนเพื่อที่จะใหเกิดการเรียนรู
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  การสอนจึงเปนกระบวนการสําคัญที่กอใหเกิดการเจริญงอกงามทางการศึกษา 

            3. ดานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หมายถึง ระบบจัดการการเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน โดย
ผูสอนสามารถเขามาสรางวิชาเรียนได สรางเนื้อหา สงขอมูลขาวสารที่สําคัญเกี่ยวกับวิชาเรียน ไมวาจะเปน เอกสาร
ประกอบการเรียน การบาน สวนผูเรียนก็สามารถเขามาเพื่อดูรายละเอียดของวิชาและประกาศตาง ๆ ตลอดจนสงการบาน
และแบบทดสอบ   

            4. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน เปนเครื่องมือการทํางานรวมกันที่ใชสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
รวบรวม จัดระเบียบ การใชรวมกัน และการใชงานที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค ใชกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบงานของผูสอน
และผูเรียน  

            มหาวิทยาลัยรังสิต  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University)  โดยจะเห็นได
จากการกําหนดใหมียุทธศาสตร  “การกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส”  ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-
2554  โดยมีกลยุทธที่สําคัญ คือ สงเสริมและพัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  และการจัดการความรูภายในองคกร   รวมทั้งจัดตั้งหนวยงานขึ้นรับผิดชอบ และประสานงานการพัฒนาสู
ความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสโดยตรง  และพัฒนาตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2559  ที่
กําหนดใหการพัฒนามหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสเปนเสนทางสูความเปนเลิศ  (Roadmap to Excellence)  ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning  มหาวิทยาลัยรังสิตไดเปดการสอนในหลักสูตรออนไลนที่
เรียกวา Cyber University   3 หลักสูตรตั้งแตป พ.ศ. 2551  คือ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตออนไลน  หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาผูนําสังคมธุรกิจและการเมืองออนไลน  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศออนไลน  ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนออนไลนตลอดทั้งหลักสูตร ทั้งนี้โดยอยูภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทั้ง 3 หลักสูตรคือ   RSU Cyber University  ซึ่งมียุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญคือ การพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย  โดยจะใหการ
สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลอินเทอรเน็ต  จึงเปนที่มาของการทําวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาแนว
ทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต” ทั้งนี้โดยคาดวาผลการศึกษาดังกลาวจะทําใหหนวยงานที่
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รับผิดชอบมีแนวทางสําหรับการปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลอันเปนเปาหมายของการพัฒนา
การศึกษาทางไกลที่เปนรูปธรรมตอไป 

  
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
             1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของผูสอนและผูเรียนหลักสูตรออนไลนของ

มหาวิทยาลัยรังสิต 
            2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 
     3.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผูสอนและผูเรียนในหลักสูตรออนไลน  3  สาขาวิชาดังนี้  สาขาวิชานิติศาสตร

ออนไลน  สาขาวิชาผูนําสังคมธุรกิจและการเมืองออนไลน  และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน  โดยมี
ผูสอนออนไลน จํานวน  30  คน และผูเรียนออนไลน จํานวน 262  คน  รวมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน  292  
คน         

      3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
             3.2.1 การเรียนการสอนออนไลนเชิงรุก  ประกอบดวย  กลวิธีในการเรียนการสอน  ทรัพยากรทางการสอน   

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน  และกิจกรรมการเรียนการสอน 
             3.2.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุก   
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  มีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสและการเรียนเชิงรุก 
 4.2 กําหนดวัตถุประสงคและกําหนดขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา      
 4.3 กําหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใชในการวิจัยซึ่งทั้งหมดมี  4  องคประกอบดังนี้คือ  1) กลวิธีในการเรียนการ

สอน  2) ทรัพยากรทางการสอน   3) ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน  และ 4) กิจกรรมการเรียนการสอน  
 4.4 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนํามาดัดแปลงในการสรางนิยามศัพท

เฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  
 4.5 จัดทําพฤติกรรมบงช้ี และ Item Specification table  
 4.6 พัฒนาเครื่องมือที่เปน (ราง) แบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับ

มหาวิทยาลัยรังสิต”  จํานวน 2 ชุด  สําหรับผูสอนและผูเรียนออนไลน  โดยแบบสอบถามแตละชุดประกอบดวยขอคําถาม 2 
ตอนดังนี้ 

                     ตอนที่ 1 สถานภาพเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม   
                     ตอนที่ 2 สภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุก  โดยแบงเปน 4 ตอนยอยคือ ขอคําถามเกี่ยวกับกลวิธีใน

การเรียนการสอน  ทรัพยากรทางการสอน ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน รวม  40  
ขอ 

 4.7 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยใชวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  โดย
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทานดังนี้คือ  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน Cyber University  ของ
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มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 2 ทาน  และผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนออนไลนภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 1 
ทาน                           

 4.8 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ    
 4.9 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    
 4.10 เก็บรวบรวมขอมูล  และสรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ                 
 4.11 จัดทําแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต  ทั้งนี้โดยใชขอมูลพ้ืนฐานที่เปนผล

จากการสํารวจที่มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดมาอยางนอย 1-3 ขอมาจัดทําแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุก
สําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
               ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสําหรับผูสอนออนไลนจํานวน 30 คน  และใชวิธีการสง

แบบสอบถามใหผูเรียนออนไลนทางอีเมล จํานวน 262  ชุด  ระหวางเดือนพฤษภาคม 2555  ไดแบบสอบถามจากผูสอน
ออนไลนกลับคืนมา จํานวน  25 ชุด  คิดเปนรอยละ 83.40  ของผูตอบแบบสอบถามผูสอนออนไลน  และไดแบบสอบถาม
จากผูเรียนออนไลนกลับคืนมา จํานวน  137  ชุด  คิดเปนรอยละ 52.29 ของผูตอบแบบสอบถามผูเรียนออนไลน   

 
6. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
    6.1 บันทึกคําตอบของแตละขอไวในแบบบันทึกเพื่อเตรียมขอมูลและนําขอมูลที่ไดเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

ทําการวิเคราะห 
            6.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดงันี้ 
                   6.2.1 ขอมูลสถานภาพเบื้องตนของผูสอนและผูเรียนออนไลน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และคารอย

ละ 
                   6.2.2 ขอมูลสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุก  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน    
                  6.2.3 สรุปผลการวิจัย และคัดเลือกผลการศึกษาที่ไดจากการสํารวจที่มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดมา

อยางนอย 1-3 ขอ มาจดัทําแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกสําหรับมหาวิทยาลัยรังสิต   
 
7. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล   มีรายละเอียดดังนี้ 
     7.1 สถานภาพสวนบุคคลและสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของผูสอนออนไลน             
            7.1.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูสอนออนไลน       
               ผูสอนออนไลนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.80     มีอายุมากกวา  50  ป ขึ้นไป 

รอยละ 40.00 สวนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 56.00 มากกวาครึ่งเปนผูสอนสังกัดสาขาวิชานิติศาสตร
ออนไลน  รอยละ 56.00  มีประสบการณการสอนออนไลนอยูระหวาง 4-5 ป  รอยละ 40.00 โดยจะรับผิดชอบงานสอน
ออนไลนประมาณ 2 วิชา   รอยละ 52.00 และสวนมากจะมีเวลาการสอนออนไลนที่ไมแนนอน  คิดเปนรอยละ 52.00     

          



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1524 

       7.1.2 ระดับสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของผูสอนออนไลน             
                           ผูสอนออนไลนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากตอบวามีสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกภาพ

รวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.95)เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานที่สอบถาม  รายละเอียด
แตละดานมีดังนี้    

                           ดานกลวิธีในการเรียนการสอน  พบวา ผูสอนหลักสูตรออนไลนมีกลวิธีในการเรียนการสอนภาพรวม

อยูในระดับมาก ( x  = 3.58)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวาขอที่มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเปนเรื่อง การมี

กลวิธีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ( x  = 4.28)  รองลงมาคือเรื่อง การเปดโอกาสใหผูเรียนมีการประเมินผล

งานและการเรียนรูของตนเอง ( x  = 3.84)                                                    
                           ดานทรัพยากรทางการสอน  พบวา  ผูสอนหลักสูตรออนไลนมีทรัพยากรทางการสอนภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ( x  = 3.81)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวา การมีไฟลเอกสารและไฟลเสียงบรรยายประกอบการ

เรียนการสอนซึ่งสามารถดาวนโหลดนําไปทบทวนบทเรียนไดงายอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.76)    
                          ดานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน พบวา ผูสอนหลักสูตรออนไลนมีระบบบริหารจัดการการ

เรียนการสอนภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.41)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวา  ระบบมีการกําหนดผูใชงานที่

ชัดเจนในแตละรายวิชา ( x  = 4.72) และมีระบบการติดตอสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียนที่

หลากหลาย เชน หองสนทนา  กระดานขาว  หรือเฟสบุค  ( x  = 4.60) อยูในระดับมากที่สุด   
                        ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา ผูสอนหลักสูตรออนไลนมีกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวม

อยูในระดับมาก ( x  = 4.01)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกเรื่องที่สอบถาม อาทิ  มีการสราง

หลักสูตรและเนื้อหาบทเรียนเขาสูระบบ ( x  = 4.20) มีการเพิ่มเอกสาร บทเรียนหรือทรัพยากรการสอนอื่น ๆ ไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว ( x  = 4.16)  เปนตน    
 
7.2 สถานภาพสวนบุคคลและสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของผูเรียนออนไลน             
       7.2.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูเรียนออนไลน    
             ผูเรียนออนไลนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.10    มีอายุอยูในชวง 36-40 ป  

รอยละ  28.47 สวนมากกําลังศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน  รอยละ  52.55 ใชเวลาเขาเรียน
บทเรียนออนไลนครั้งละ 1 - 2  ช่ัวโมง รอยละ  41.61  และมักจะเขาใชระบบการเรียนออนไลนในชวงเวลา 21.01- 24.00 น.  
มากที่สุด รอยละ  34.02       

        7.2.2 ระดับสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของผูเรียนออนไลน             
                      ผูเรียนออนไลนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากมีสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x  = 3.71) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานที่สอบถาม รายละเอียดแตละดาน
มีดังนี้    

                      ดานกลวิธีในการเรียนการสอน  พบวา  ผูเรียนหลักสูตรออนไลนมีกลวิธีในการเรียนการสอนภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( x  = 3.68)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเปนเรื่อง การมี

กลวิธีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ( x  = 4.40)  การพัฒนาความคิดและทักษะการแกปญหา   ( x  = 3.94) และ

การมอบหมายใหผูเรียนมีการนําเสนอผลงานทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุม ( x  = 3.90)                 
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                    ดานทรัพยากรทางการสอน  พบวา ผูเรียนหลักสูตรออนไลนมีทรัพยากรทางการสอนภาพรวมอยูในระดับ

มาก    ( x  = 3.57)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวาเรื่องที่มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือเรื่อง  การมีไฟลเอกสาร

และไฟลเสียงบรรยายประกอบการเรียนการสอนซึ่งสามารถดาวนโหลดนําไปทบทวนบทเรียนไดงาย ( x  = 4.09)  การมี

แหลงการเรียนรูจํานวนมากเพื่อใหผูเรียนคนควาหาความรูเพิ่มเติม ( x  = 3.93)  และการมีพ้ืนที่สําหรับผูเรียนในการอัพ

โหลดขอมูลตางๆ เพื่อการแบงปนความรู  ( x  = 3.74) เปนตน                                                                                            
                     ดานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนพบวา ผูเรียนหลักสูตรออนไลนมีระบบ บริหารจัดการการ

เรียนการสอนภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.79)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกเรื่องที่

สอบถาม อาทิ ระบบมีการกําหนดผูใชงานที่ชัดเจนในแตละรายวิชา  ( x  = 4.02)  มีเครื่องมือสําหรับการประกาศกิจกรรม

การเรียนการสอน รวมทั้งกําหนดการตางๆ ในแตละรายวิชา  ( x  = 3.90)  เปนตน 
                   ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  ผูเรียนหลักสูตรออนไลนมีกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( x  = 3.79)  เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกเรื่องที่สอบถาม อาทิ  ลงทะเบียน

เรียนแตละรายวิชาดวยตนเอง  ( x  = 4.14) ทํารายงานและเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาอยาง

สม่ําเสมอ  ( x  = 4.10) และทําแบบทดสอบเพื่อประเมินความรูของตนเองกอนเขาไปเรียนบทเรียนเสมอ ( x  = 3.85)       
 
 7.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของมหาวิทยาลัยรังสิต  
         จากผลการสํารวจที่พบสภาพการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกที่อยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบอยูในดานกลวิธีใน

การเรียนการสอน และดานทรัพยากรทางการสอน ผูวิจัยไดนําขอคนพบดังกลาวมาจัดทําแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลนเชิงรุกของ  มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้    

         1. ดานกลวิธีในการเรียนการสอน  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
             1.1 พัฒนากลวิธีดานรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพิ่มขึ้น    ประกอบดวย     
                   1.1.1 รูปแบบสถานการณจําลอง  เปนรูปแบบของการจําลองสถานการณจริงมาไวในระบบการเรียน

ออนไลนโดยมีสวนประกอบและสถานการณที่เหมือนกับสภาพจริง  แนวทางมีดังนี้        
                           1. ผูสอนใหผูเรียนสรางสถานการณจําลองเพื่อทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น 
                           2. การมอบหมายใหผูเรียนเลียนแบบสถานการณจริงในรูปแบบของการเขียน 
                           3. ใชรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อจําลองสถานการณเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ 
                           4. จัดสรรเนื้อหาและเวลาใหกับผูเรียนใชสถานการณจําลองจริงเพื่อเพิ่มทักษะ    การเรียนรู 
                           5. การจัดใหผูเรียนมีโอกาสแสดงบทบาทตามความเหมาะสมซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ

ตรงและสามารถประยุกตความเขาใจมาใชในบทเรียนได 
                  1.1.2 รูปแบบเทคนิคบทบาทสมมติ  เปนรูปแบบวิธีการสอนที่ใชเมื่อผูสอนตองการสํารวจความเขาใจและ

ทัศนคติ หรือตองการใหผูเรียนรูชัดวาบุคคลที่อยูในสถานการณหนึ่งๆนั้นรูสึกอยางไรแนวทางมีดังนี้        
                           1. ผูสอนควรมีการจัดทําสื่อการสอนในลักษณะบทบาทสมมุติ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจบทเรียน

มากยิ่งขึ้น 
                          2. จัดสรรพื้นที่ใหกับผูเรียนเพื่อมาสะทอนความคิดเห็นหลังจากผานบทเรียน 
                          3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
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           1.1.3 รูปแบบการนําเสนองานและเรียนรูรวมกัน เปนรูปแบบที่เปดโอกาสใหผูเรียนฝกฝนการนําเสนอซึ่ง
จําเปนตองพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร  แนวทางมีดังนี้        

                        1. ผูสอนควรฝกความมั่นใจใหกับผูเรียนกอนที่จะมีการนําเสนอผลงาน 
                        2. ผูสอนใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหผูเรียนปรับปรุงการนําเสนอผลงานเพื่อใหงานมีคุณภาพมากขึ้น   
                1.2 พัฒนากลวิธีดานการประเมินที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  มีแนวทางดังนี้    
                       1.2.1 เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการประเมินผลงานของเพื่อนที่เรียนรวมกัน 
                       1.2.2 พัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรูโดยใชเกณฑการประเมินที่หลากหลาย อาทิ ประเมินที่

คุณภาพของเนื้อหา  คุณภาพของการนําเสนอ หรือประโยชนที่ไดรับ ฯลฯ เปนตน 
          2. ดานทรัพยากรทางการสอน   รายละเอียดมีดังนี้ 
      2.1 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู   มีแนวทางดังนี้       
           2.1.1 จัดทําแผนที่คนที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ (Online People Map) ซึ่งเปนการรวบรวมและจัดทําบัญชี

รายช่ือผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียน 
           2.1.2 จัดตั้งชุมชนหรือกลุมผูที่มีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อมาเรียนรูรวมก 
     2.2 พัฒนาแหลงการเรียนรูออนไลน   มีแนวทางดังนี้       
           2.2.1 จัดตั้งพื้นที่การเรียนรูออนไลน (Virtual Learning  Space)  
           2.2.2 พัฒนาเว็บทาความรูซึ่งรวบรวมความรูจากทั่วโลกเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียน   
           2.2.3 จัดใหมีเวทีสนทนาวิชาการออนไลนกับผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ สําหรับผูเรียน 
 
 7.4 การอภิปรายผล 
       จากผลการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนเชิงรุกของมหาวิทยาลัยรังสิต” ผูวิจัยขอสรุป

ประเด็นการอภิปราย 3 ประเด็นดังนี้  
           1. ดานทรัพยากรทางการสอน 
               จากการสํารวจที่พบวา มหาวิทยาลัยรังสิต ผูสอนมีการจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพื่อที่จะใหเกิดการเรียนรู

หรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผูเรียนหลักสูตรออนไลนมีทรัพยากรทางการสอนเมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวา
ผูสอนมีไฟลเอกสารและไฟลเสียงบรรยายประกอบการเรียนการสอนซึ่งผูเรียนสามารถที่จะนําไปดาวนโหลดและไป
ทบทวนบทเรียนไดงายผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง(2545) ที่กลาววามีการใช
เทคโนโลยี hypermedia เปนการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปแบบภาพนิ่ง เสียง กราฟก วีดีโอและภาพเคลื่อนไหวมี
ประโยชนคือ สามารถใชเปนวิธีการนําเสนอความรูสําหรับสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไดทั้งนี้เนื่องจากสามารถ
นําเสนอไดทั้งนี้เนื่องจากสามารถนําเสนอในลักษณะของความคิดใยแมงมุมดังนั้นผูเรียนออนไลนสามารถที่จะควบคุมการ
เรียนของตนเองไดและยอมจะไดรับความรูที่ดี 

          2. ดานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน 
              จากการสํารวจที่พบวา มหาวิทยาลัยรังสิต ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนประกอบดวย เครื่องมืออํานวย

ความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบโดยผูสอนนําเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนใสไวในโปรแกรมไดสะดวก
นอกจากนั้นผูเรียนและผูสอนยังสามารถใชเครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไวใหสําหรับใชติดตอสื่อสารกันเมื่อผูเรียนไดเริ่มตน
บทเรียนแลว ระบบจะเริ่มทํางานโดยสงบทเรียนตามคําขอของผูเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร(อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
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หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่นๆ) จากนั้นระบบก็จะติดตามและบันทึกความกาวหนา รวมทั้งสรางรายงานกิจกรรมและผล
การเรียนของผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียดจนกระทั่งจบหลักสูตรจากความสําคัญและประโยชนของ ระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับกิตติพงษ พุมพวง (2547) ไดใหความหมายของระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนวาเปนระบบจัดการการเรียนผานเครือขาย มีเครื่องมือและสวนประกอบที่สําคัญสําหรับผูสอน ผูเรียน
และผูดูแลระบบไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบการจัดการผูเรียน ระบบสวนการจัดการ
ขอมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ และจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร Chat E-
mail  Web board การเขาใช การเก็บขอมูลและการรายงานผล  

             3.ชวงเวลาสวนมากที่ทานเขาใชระบบการเรียนออนไลน 
                จากการสํารวจที่พบวา มหาวิทยาลัยรัสิต พบวาผูเรียนออนไลนที่เขาใชระบบสวนใหญอยูในชวงเวลา 21.01-

24.00น. จํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 34.02 รองลงมาคือชวงเวลา18.01-21.00 น.จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23.71 และ
ไมแนนอนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 23.71และไมแนนอนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.62 จากผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุณหพงศ ไทยอุปถัมภ (2546) กลาววาการเรียนออนไลนมีวัตถุประสงคที่เอื้ออํานวยใหผูเรียน
ออนไลนเรียนไดโดยไมจํากัดสถานที่ ไมจํากัดเวลา (Anywhere-Anytime Learning) เพื่อใหระบบการเรียนออนไลน
ออนไลนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

               นอกจากนั้นการเรียนออนไลนสามารถที่จะเรียนที่ไหนก็ไดที่มีอินเทอรเน็ตและสามารถเขาเรียนไดไมจํากัด
จํานวนครั้งขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิรชรา ทองธรรมชาติ (2543) ที่กลาววา วิธีการ
หนึ่งที่ผูเรียนออนไลนใชมากที่สุดคือ การสอนบนเว็บ โดยที่ผูสอนจะใสเนื้อหาบทเรียนไวในเว็บไซดเพื่อใหผูเรียนเขาไป
เรียนไดและทําใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูที่กวางขวางมากขึ้น 

 
8. ขอเสนอแนะ 
       8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
             หนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยรังสิตควรวางแผน การพัฒนาและปรับปรุง

ดานกลวิธีในการเรียนการสอน และดานทรัพยากรทางการสอนของแตละหลักสูตรเพื่อใหการเรียนการสอนออนไลนที่
เปนอยูในปจจุบันเปนการเรียนการสอนออนไลน    เชิงรุกไดอยางเปนรูปธรรม 

        8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
                ควรมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูเสมือน (Virtual Learning Center) หรือเว็บทาความรู (Knowledge Portal) 

เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรยีนรูสําหรับผูสอนและผูเรียนออนไลน 
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สํารวจคุณสมบัติท่ีตองการของเครื่องเลนเกมพกพาในอนาคต 

 
ณรงคศักดิ์ เปาอินทร, ดร.ยอดธง รอดแกว 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
--------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหอุปกรณเครื่องเกมพกพาตองมีการพัฒนา
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีไปตามยุคสมัยดวย เครื่องเกมพกพายุคใหมไดเพิ่มคุณสมบัติตางๆ เขามา คุณสมบัติ
บางอยางเปนที่พึงพอใจตอผูบริโภค แตบางอยางก็ไมเปนที่พึงพอใจตอผูบริโภค งานวิจัยฉบับนี้ไดสํารวจความคิดเห็นและ
ความตองการของผูบริโภความีความพึงพอใจตอคุณสมบัติของเครื่องเกมพกพาในดานตางๆ อยางไร และผูบริโภคมีความ
คาดหวังใหเครื่องเกมพกพารุนในอนาคตเปนแบบใด นอกจากนี้ยังมีการสอบถามถึงรูปแบบซอฟตแวรเกมที่ผูบริโภค
ตองการดวย ซึ่งจะทําใหผูพัฒนาสามารถพัฒนาเครื่องเลนและซอฟตแวรเกมพกพาไดตรงตามความตองการของผูบริโภค 
โดยงานวิจัยนี้ไดผลสรุปคุณสมบัติเครื่องเลนเกมที่คนสวนใหญตองการมีดังนี้คือ มีราคาที่เหมาะสม มีเกมใหเลือกเลน
หลากหลาย ตัวซอฟตแวรเกมไมล็อคโซน ตัวเกมขายในรูปแบบของสื่อบันทึกขอมูล ควรมีการพัฒนาดานความสวยงาม
ของภาพ สามารถเลนออนไลนได มีเนื้อเรื่องระบบเกมและลูกเลนที่ดี มีระบบสะสมแตมหรือสถิติ และสนับสนุนภาษาไทย 

 

บทนํา 
 เครื่องเกมพกพา คือเครื่องเกมที่สามารถพกพาออกไปขางนอกได มีการแสดงผลผานหนาจอของตัวเครื่อง

สวนประกอบหลักๆ ของเครื่องเกมพกพาประกอบไปดวยจอแสดงผลใชสําหรับการแสดงภาพของเกม, ปุมควบคุมใช
สําหรับควบคุมและเชื่อมตอระหวางผูเลนกับการคํานวณผลในเกมและชองใสสื่อบันทึกขอมูลสําหรับใสสื่อที่ใชบันทึก
ขอมูลเกมเพื่อนอานในการเลนโดยสื่อบันทึกขอมูลของเครื่องเกมพกพาแตละรุนจะมีหลายรูปแบบแตกตางกันเชนตลับแผน
ยูเอ็มดี การดหนวยความจํา ความเปนมาของเครื่องเกมพกพา ในสมัยอดีตเครื่องเกมพกพาไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ในคนทุกเพศทุกวัยจนกระทั่งมาถึงในปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องเกมพกพาออกมากมาย โดยมีการพัฒนาทางดานรูปทรง
และประสิทธิภาพใหเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

งานวิจัยนี้เก็บขอมูลและวิเคราะหเครื่องเลนและซอฟตแวรเกมพกพาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องเลนและ
ซอฟตแวรเกมพกพา และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องเกมพกพาตางๆ 

 
   เคร่ืองเกมพกพายุคใหมท่ีมีผูคนนิยมและใหความสนใจมากที่สุด 
    Nintendo 3DS 
 Nintendo 3DSเปนเครื่องเลนเกมพกพารุนลาสุดของบริษัท Nintendo ซึ่งเปนรุนที่พัฒนามาจากเครื่อง DS ออกวาง

จําหนายในเดือนกุมภาพันธ 2011 โดยตัวเครื่องที่วางจําหนายจะมาพรอมกับฐานชารจเครื่องแบบใหม ปากกาทัชสกรีนแบบ
ใหม การดสามมิติสําหรับเครื่อง 3DS จํานวนหกใบ และ SD card ขนาด 2GBตัวเครื่องมีลักษณะเปนแบบฝาพับลักษณะ
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คลายกับ Nintendo DS มีจอภาพรองรับระบบ 3 มิติ ทางขวาของหนาจอบนมีปุมสําหรับปรับความนูนสูงต่ําของความเปน
ภาพ 3D ไดสามารถเลนวีดิโอจากภาพยนตสามมิติไดและสนับสนุนระบบออนไลนเต็มที่ไมมีคารายเดือนสําหรับการเขาถึง
ระบบออนไลน รวมทั้งมีระบบเชื่อมตอกับ 3DS เครื่องอื่นจะสามารถทําไดแมวาผูเลนจะเลนคนละเกมกันอยู และจะมี
บริการ Virtual Console จําหนายเกมเกาของ Game Boy และ Game Boy Advance ผานการ Download ดวย สําหรับเกมของ
เครื่อง 3DS จะใชเกมการดขนาดมากกวา 2GB 

    PlayStation Vita 
 PlayStation Vitaเปนเครื่องเลนเกมพกพาของบริษัท Sony ที่พัฒนามาจาก PlayStation Portable โดยมีกําหนดวาง

จําหนายในชวงปลายป 2011 นี้โดยจะมี 2 โมเดลคือ WIFI และ 3G/WIFI จอภาพเปน OLEDMulto Touch Screen ขนาด 5 
นิ้ว ดานหลังเครื่องมี Touch Pad สําหรับใชควบคุมเกมได รวมทั้งมีแกนอนาล็อคซาย-ขวาสามารถเชื่อมตอระบบ 
PlayStation Network โดยมีฟงกช่ันแชทขามเกมและการตั้งหองแชทไดดวยและสนับสนุนระบบคลาวดที่จะทําใหผูเลน
สามารถเซฟเกมที่เลนบน PSVitaไปเลนตอบน PS3 หรือเซฟบน PS3 มาเลนบน PSVitaได(ในกรณีที่เกมนั้นมีออกมาทั้ง
สองเวอรช่ันและสนับสนุนระบบนี้) สําหรับเกมของเครื่อง PSVitaจะใชสื่อบันทึกขอมูลเกมแบบการดหนวยความจํา
(รายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะถึงวันออกวางจําหนาย) 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่อง Nintendo 3DS และ PlayStation Vita 

Nintendo 3DS PlayStation Vita 

CPU: 2 x 266MHz ARM11 CPU: ARM® Cortex™- A9 core 1 GHz (4 core) 

GPU: PICA200 133MHz DMP GPU: SGX543MP4+ 

จอบนเปนแบบ Wide screen ขนาด 3.53 นิ้ว (ความละเอียด 
800x240 pixel) สามารถใหระบบภาพแบบสามมิติ โดยไมตอง
อาศัยแวน จอลางเปนจอแบบทัชสกรีนคลายกับ Nintendo DS 
(ความละเอียด 320x240 pixel) 

จอภาพOLED 5 นิ้ว Multi Touch Screen (ความ
ละเอียด 960 x 544 pixel) 

มีแกนอนาลอก ช่ือวา "Slide Pad" พ้ืนหลังเครื่องมีTouch Pad, และอนาลอคซายขวา 

สนับสนุนการเลนเกมจากเครื่อง Nintendo DS โดยจะใชชองเกม
การดเดียวกันกับเกมของ 3DS 

สามารถเลนเกมของเครื่อง PSP ได โดยการซื้อและ
ดาวนโหลดจาก PlayStation Store 

มีกลองดานนอกตัวเครื่อง มีความสามารถในการถายภาพสาม
มิติได และมีกลองอีกตัวดานบนของจอ 

มีกลองทั้งดานหนาและหลังเครื่อง 

สามารถหาจุดที่เปน WiFi Spot และ เครื่อง 3DS เครื่องอื่นๆ 
แมกระทั่งในสถานะ Sleep Mode 

สามารถเชื่อมตอระบบ PlayStation Network โดยมี
ฟงกช่ันแชทขามเกมและการตั้งหองแชทไดดวย 

มีระบบ Motion Sensor และ Gyroscope ในสวนนี้จะทําให
ผูสรางเกมสามารถออกแบบเกมที่สามารถบังคับดวยการขยับ
ตัวเครื่องได 

มีระบบ GyroscopeWi-Fi, Bluetooth,GPS และมี 
Microphoneในตัว 
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กราฟเปรียบเทียบความเร็ว CPU และความละเอียดจอของเครื่องเกมพกพายุคอดีตถึงปจจุบัน 

 
 

 
 

 

 

 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1531 

วิเคราะหแบบสอบถาม 
การสํารวจกลุมตัวอยางนั้นไดมีการสํารวจจากคนเลนเกมที่ใชงานอินเตอรเน็ตจํานวนทั้งหมด400 คน โดยผูทํา

แบบสอบถามเกือบทั้งหมดคิดเปนรอย 96 เปนเพศชาย โดยมีเพศหญิงเพียงแครอยละ 4 ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่ปกติ เพราะผูที่
นิยมเลนเกมสวนใหญจะเปนเพศชาย สวนอายุของผูทําแบบสอบถามจะเปนผูที่มีอายุต้ัง13 ป ขึ้นไปแบงเปนกลุมนักเรียน 
นักศึกษา เปนจํานวน 143  คน กลุมพนักงานบริษัทจํานวน 121 คน  กลุมที่ทํากิจการสวนตัวจํานวน 72 คน กลุมหัวหนา
หรือผูบริหาร จํานวน 10 คน บุคคลวางงานจํานวน 25 คน และกลุมอาชีพอื่นๆ อีก 29 คน 

 จากผลสํารวจเครื่องเกมพกพาที่แตละคนมีพบวาจํานวนผูที่มีเครื่อง PSP นั้นมีมากที่สุด เปนจํานวน 283 คน ซึ่งเยอะ
กวา NDS ที่มีจํานวน 208 คน เหตุผลที่ PSP ไดรับความนิยมสูงกวา NDS เนื่องมาจากแบรนด PlayStation ที่เปนที่รูจัก และ
ไดรับความสนใจในดานเกมคอนโซลมานานกวาสิบปแลว นอกจากนี้ยังมีเกมตางๆ ที่เปนภาคตอของเกมจากเครื่องตระกูล 
PlayStation ออกมาใหเลนมากมาย ทําใหมีผูนิยมเปนจํานวนมาก 

 ทางดานของเครื่องพกพาที่เปนกลุม Smart Phone หรือ Tablet นั้น กําลังไดรับความนิยมมากในปจจุบัน แตจากผล
สํารวจนั้นกลับนอยกวา PSP และ NDS มากๆ เนื่องมาจากกลุมคนที่ทําแบบสอบถามเปนกลุมคนที่ชอบเลนเกม และมี
จุดประสงคในการซื้อเครื่องพกพามาเพื่อเลนเกมโดยเฉพาะ ทําใหเลือกที่จะซื้อ PSP หรือ NDS ที่มีเกมใหเลนหลากหลาย
กวากลุม Smart Phone หรือ Tablet สวนคนที่นิยมซื้อ Smart Phone หรือ Tablet นั้นสวนใหญจะซื้อมาใชเนนการใชงานใน
ดานอื่นๆ มากกวา แตใชเลนเกมเพื่อฆาเวลาเทานั้น 

 ในสวนของเครื่องเกมคอนโซลที่คนไทยนิยมมากที่สุดคือเครื่องเกมตระกูล PlayStation ของบริษัท Sony ซึ่งมีผูที่ซื้อ
เครื่องมากเปนอันดับสูงสุดในทุกยุคสมัยต้ังแตยุค PlayStation จนถึงยุค PlayStation 3 ในปจจุบัน สวนเครื่องที่ไดรับความ
นิยมรองลงมาก็จะเปน Xbox 360 และ Wii ตามลําดับ 

 เมื่อนําผลสํารวจจํานวนผูที่เปนเจาของเครื่องเกมพกพามาเปรียบเทียบกับเครื่องเกมคอนโซลแลว จะทําใหสามารถ
สรุปไดวากลุมคนสวนใหญมักมีแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเกมจากบริษัทผูผลิตที่ตนเคยซื้อเครื่องรุนอื่นๆ มา
กอน มากกวาที่จะซื้อเครื่องของบริษัทอื่นๆ ตามหลักการ Brand Loyalty เชน มีผูที่มีทั้งเครื่อง PS และ PSP ทั้งหมด 283 คน 
และผูที่มีทั้งเครื่อง NDS และ Wii ทั้งหมด108คน หรืออยางเครื่อง 3DS ที่เพิ่งวางขายไดไมนาน ผูที่ซื้อเครื่องนี้สวนใหญจะ
เปนผูที่มีเครื่อง NDS อยูแลวมากถึง 37 คน 

 สําหรับเครื่องเกมที่มีผูคนอยากซื้อมากที่สุด สําหรับเครื่องเกมที่ออกวางจําหนายลาสุดคือเครื่อง Nintendo 3DS ซึ่ง
วางจําหนายไปในชวงตนป 2011 นี้ สวนอีกเครื่องที่กําลังจะออกวางจําหนายในชวงปลายป 2011 นี้คือ PlayStation Vita ซึ่ง
จากผลสํารวจพบวาในประเทศไทยนั้น กลุมคนเลนเกมยังคงใหความสนใจในเครื่องเกมแบรนดPlayStation อยุเหมือนเดิม 
แตตัวเครื่อง 3DS นั้นกลับไดรับความนิยมนอยลงกวายุคของเครื่อง NDS มาก สาเหตุมาจากการที่ตัวเครื่องออกมาไดหลาย
เดือนแลว แตยังไมมีเกมที่ดูนาสนใจ หรือดึงดูดใหคนอยากเลน อีกทั้งตัวเครื่องยังไมคอยมีลุกเลนแปลกใหม นอกเหนือจาก
จอภาพแบบ 3 มิติ ที่บางคนก็ไมคอยชอบเนื่องจากเมื่อเลนนานๆ แลวจะทําใหรูสึกปวดตา รวมทั้งตัวซอฟตแวรเกมที่มีการ
ล็อคโซน ทําใหไมสามารถเลนเกมของโซนอื่นที่ไมตรงกับเครื่องที่มีอยูได แตทางดาน PSVitaที่ไมมีการล็อคโซนของตัว
ซอฟตแวรเกม ทําใหสามารถนําแผนเกมของประเทศใดในโลกมาเลนก็ได ซึ่งการไมล็อคโซนเกมแบบนี้มีมาตั้งแตเครื่อง 
PSP และ PS3 แลว ในสวนนี้ถือวาเปนขอดีอยางหน่ึงของเครื่องเกมของบริษัท Sony นอกเหนือจากนี้จุดเดนที่ทําให PSVita

ไดรับความสนใจเปนอยางมากก็คือกราฟฟคที่สวยงามกวา 3DS และลูกใหมๆ เชนระบบจอสัมผัส ระบบทัชแพดดานหลัง
เครื่อง ระบบจับการเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง และกลองดิจิตอลที่สามารถใชในการตอบสนองการควบคุมเกมได 
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 เมื่อนําผลสํารวจจํานวนคนที่คิดจะซื้อเครื่องเกมพกพามาเปรียบเทียบวาแตละคนมีเครื่องเกมใดอยูแลวบาง จะทําให
สามารถสรุปไดวากลุมคนสวนใหญมักมีแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเกมจากบริษัทผูผลิตที่ตนเคยซื้อเครื่องรุน
อื่นๆ มากอน มากกวาที่จะซื้อเครื่องของบริษัทอื่นๆ ตามหลักการ Brand Loyalty เชน อยางเครื่องที่มีคนอยากซื้อมากที่สุด
ทั้งสองเครื่องคือ PlayStation Vita และ Nintendo 3DS มาเปรียบเทียบกับจํานวนคนที่มีเครื่องเกมพกพารุนกอนหนาเครื่องที่
คิดจะซื้อแลว จะสังเกตไดวามีผูที่คิดจะซื้อเครื่อง PSVitaแตมีเครื่อง PSP อยูแลวทั้งหมด 234 คน และผูที่จะซื้อเครื่อง 3DS 
แตมีเครื่องNDS อยูแลวทั้งหมด 118 คน 

 คุณสมบัติดานตางของเครื่องเกมพกพานั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูเลนเกมเปนอยางมาก โดยใน
แบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องเกม ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 
1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนนจากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ ซึ่งจากผล
สํารวจพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการเลือกซื้อเครื่องเกมพกพา 5 ปจจัย เรียงจากคะนนมากไปหานอย มีดังนี้  

1. มีซอฟตแวรเกมตามที่ตองการ (4.57 คะแนน) 
2. ราคาเหมาะสม (4.11 คะแนน) 
3. แบตเตอรี่เลนตอเนื่องไดยาวนาน (4.34 คะแนน)  
4. ซอฟตแวรเกมไมล็อคโซน (4.10 คะแนน) 
5. คุณภาพดานภาพ (4.01 คะแนน) 

สวนปจจัยที่เหลือเปนปจจัยที่ไดคะแนนความสําคัญลดลงมาตามลําดับ ซึ่งเปนปจจัยที่บางคนใหความสําคัญ และ
บางคนก็ไมคอยใหความสําคัญ ในบางปจจัยก็มีคนใหความสําคัญในระดับกลางๆ เปนสวนใหญ และในลําดับทายๆ คือ
ปจจัยที่คนสวนใหญไมใหความสําคัญ 

 ในสวนของซอฟตแวรเกม ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สําคัญของเครื่องเกม ซึ่งซอฟตแวรเกมนั้นก็จะมีปจจัยยอยอีกหลาย
ประการ ที่มีผลตอผูที่จะตัดสินใจเลือกซื้อซอฟตแวรเกมมาเลน  ซึ่งแตละคนก็จะใหความสําคัญในแตละดานไมเทากัน โดย
ในแบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องเกม ซึ่งมีคะแนน
ต้ังแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนนจากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนําคะแนนทั้งหมดของปจจัยนั้นๆ 
มารวมกัน แลวนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ 

เมื่อดูจากคะแนนในแตละอันดับแลว สามารถสรุปไดวาเกมที่ดีควรมีองคประกอบที่ดีในหลายๆ ดาน ผสมผสาน
กัน ไมวาจะเปน ระบบของเกม เนื้อเรื่อง ตัวละคร บรรยากาศในเกม ภาพสวย เพลงเพราะ ลวนเปนองคประกอบที่ทําใหตัว
เกมมีความสมบูรณและนาสนใจมากยิ่งขึ้น แตไมจําเปนวาจะตองเปนเกมที่สามารถเลนไดหลายคน หรือเลนออนไลนได
เสมอไป ขึ้นอยูกับประเภทและลักษณะของเกมวาควรจะพัฒนาออกมาสําหรับเลนคนเดียวหรือหลายคนมากกวา และที่
สําคัญคือราคาจะตองเหมาะสม ถาเกมถูกพัฒนาออกมาดี แตราคาสูงเกินไป ก็อาจทําใหความนิยมของเกมนั้นๆ ลดลงได 

 

สรุปผลการวิจัยและความตองการของผูบริโภค 

จากการวิจัยที่ผานมาไดศึกษาถึงความพึงพอใจและเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องเลนและซอฟตแวรเกมพกพาตางๆ 
จากผูตอบแบบสอบถามสามารถสรุปคุณสมบัติที่เครื่องเลนและซอฟตแวรเกมพกพาในอนาคตควรจะมีไดดังนี้ 
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คุณสมบัติหลักที่เครื่องเกมพกพาทุกๆ เครื่องควรมีเปนพื้นฐาน หากไมมีจะทําใหเครื่องๆ นั้นดูลาสมัย แตตองไม
ใชตนทุนมากเกินไป ซึ่งจะทําใหราคาเครื่องแพงมากขึ้นตามไปดวย: 

- ระบบการเลนออนไลนผานอินเตอรเน็ตหรือเครือขาย 3G 
- สนับสนุนภาษาไทย 
- ระบบสะสมแตมหรือสถิติเชนเดียวกับระบบ Trophy ของ PS3 และระบบ Achievement ของ Xbox360 
- ควรมีการพัฒนาดานการแสดงผลภาพใหมากกวาเครื่องยุคกอนหนาพอสมควร 
- ไมล็อคโซนเกมทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อซอฟตแวรเกมไดหลากหลายมากขึ้น 
- หนาจอระบบสัมผัสซึ่งเปนความสามารถพื้นฐานของอุปกรณพกพาในยุคปจจุบัน 
- มีเกมที่ดี มีช่ือเสียง และหลากหลายใหเลือกเลนเยอะซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุด 
- ขายเกมแบบสื่อบันทึกขอมูลเปนหลัก แตอาจมีการขายผานการดาวนโหลดจาก Online Store ควบคูไปดวย 
- แบตเตอรี่ควรเลนเกมไดนานไมตํ่ากวา 10 ช่ัวโมงตอการชารจ 1 ครั้ง 

คุณสมบัติรองที่อาจมีหรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละเครื่อง และควรคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ เชน 
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นดวยวาสมควรที่จะมีความสามารถนั้นๆ หรือไมเปนตน: 

- เพิ่มปุมควบคุม และออกแบบการวางปุมควบคุมใหใชงานสะดวก ไมเมื่อยมือเมื่อเลนนานๆ 
- การตอ Output ไปยัง LCD TV เพื่อแสดงภาพในแบบความละเอียดสูงได 
- จอภาพมีขนาดใหญ ทําใหเห็นภาพชัดเจน และสวยงาม ไมเล็กเกินไป 
- การออกแบบและวัสดุของตัวเครื่องควรออกแบบรูปทรงใหดูทันสมัย ไมซ้ํากับรุนกอนๆ และใชวัสดุที่คงทน 
- รองรับสื่อหลายรูปแบบโดยที่ไมจําเปนตองเสียเวลาแปลงไฟลกอนนํามาเลนในเครื่องเกมพกพา 
- ควรมีลูกเลนแปลกใหมหลากหลายและไมซ้ํากับลูกเลนที่เครื่องเกมพกพารุนอื่นๆ เคยมีมากอนแลว 

 

สวนคุณสมบัติของซอฟตแวรที่ผูทําแบบสอบถามสวนมากตองการ คือเปนเกมแนว RPG หรือ Action Rpg ที่
สามารถเลนแบบ Co-op (เลนหลายแบบชวยกัน)ผานเครือขาย Online ได โดยมีภาพในเกมที่สวยงาม ซึ่งความสวยงามนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับความละเอียดของภาพหรือโมเดลโพลิกอนเพียงเทานั้น แตยังรวมถึงการออกแบบศิลป องคประกอบตางๆ 
ของเกมดวยและเนื้อเรื่องตองดี เขมขน นาติดตาม ไมซ้ําซาก จําเจ หรือลาสมัยเกินไป ภายในตัวเกมควรจะมีลูกเลนแปลก
ใหม โดยใชความสามารถตางๆ ของตัวเครื่องอยางเต็มที่ และเหมาะสมกับเกมนั้นๆนอกจากนี้ตัวเกมควรมีขายในรูปแบบ
สื่อบันทึกขอมูล อาจมีการขายแบบดาวนโหลดผาน Online Store ดวย แตก็ควรตองมีใหเลือกซื้อในแบบสื่อบันทึกขอมูล
ดวย 

ในการเลือกซื้อเครื่องเกมพกพานั้น ควรเลือกซื้อโดยการดูคุณสมบัติของเครื่องกอนวาตรงตามความตองการ
หรือไม เชน ซอฟตแวรเกมที่มีใหเลือกเลน สเปค ลูกเลนตางๆ ของเครื่อง เปนตน จากนั้นจึงพิจารณาราคาวาเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของเครื่อง และทุนที่ผูซื้อมีอยูหรือใม โดยสวนมากเครื่องเลนเกมพกพาของบริษัท Sony จะเนนคุณภาพดานสเปค
เครื่อง สวนเครื่องเกมพกพาของบริษัท Nintendo จะเนนดานลูกเลนมากกวา โดยรายละเอียดของแตละเครื่องไดอธิบายไว
ในสวนแรกของเอกสารแลว 
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บทคัดยอ 

 
วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้นเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชสําหรับวัดผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  ทําใหทราบความคืบหนาของผลการปฏิบัติงาน และใหเกิดการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยระบบสารสนเทศ
ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ PMQA และพัฒนาขึ้นโดยใชรูปแบบของโปรแกรมประยุกตที่ทํางานผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต(Web Application) โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถจัดเก็บและคนหาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ 
บันทึกผลการปฏิบัติงาน และออกรายงานไดตรงตามรูปแบบที่หนวยงานกลางกําหนด รวมถึงสามารถใชขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานได  

ทั้งนี้ยังมีขอจํากัดบางประการของงานวิจัย คือ เรื่องของเวลาที่ใชในการดําเนินงานวิจัย ที่มีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งไมเพียง
พอที่จะพัฒนาระบบใหมีการเชื่อมโยงระหวางหมวดยอยได แตผูวิจัยไดศึกษาและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานไวแลว โดย
แสดงไวในขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต 

 

คําสําคัญ: หลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, พัฒนาระบบ, สารสนเทศ, ประเมินองคกร 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to develop program to manage PMQA (Public Sector Management Quality 
Award) which was used to determine and develop performance of public sector. The PMQA programs were developed in 
form web application. The system can store and find all the relevant documents, Record of performance, issue a report by 
a central unit set and can be used to share data between tasks. 

 However, there are some limitations of the research is a matter of time used in the research with a period of 3 
months, which makes it impossible to develop a link between the sub-categories. However, research studies and 
guidelines already in practice. The suggestions presented in the development of information systems in the future. 
KEYWORDS: PMQA, System Development, Information Technology, Quality Management 
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ดําเนินไปอยางตอเนื่อง และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อใชเปนขบวนการของการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเปาประสงคใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการทํางานไปสูระดับสากล สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เพื่อให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน มีการปรับปรุงการทํางาน และวิธีการในการบริหารจัดการโดยไดนําเทคนิคและเครื่องมือใน
การบริหารจัดการมาใชงานในหลากหลายวิธีการ โดยแตละวิธีบริหารจัดการนั้น ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การนําหลักเกณฑของการบริหารจัดการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีการกําหนดถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานทางราชการใหมาอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส วิธีการนี้จะ
ทําใหลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาในการใหบริการประชาชน รวมถึงประชาชนจะสามารถเขาถึงรูปแบบการ
ใหบริการไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น หรือถามองในมุมมองของผูบริหารจะสามารถใชชองทางอิเล็กทรอนิกส เปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลของผูปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่องคกรภาครัฐ
ไดกําหนดขึ้น อยางไรก็ดีเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของระบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหนวยงานของรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. 
จึงไดนําหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือสําคัญในการ กําหนดวิธีการ และประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเปาประสงคผลักดันองคกรของภาครัฐไปสูผลสัมฤทธิ์และความเปนเลิศอยางแทจริง 

หลักการที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดใชเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการในปจจุบันคือ 
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) หรืออาจจะ
สามารถแปลอีกความหมายไดวา รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มาของ PMQA เริ่มตนจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดรวบรวมแนวความคิดดานการบริหารจัดการ และความรูเกี่ยวกับการใหบริการเพื่อผลักดันองคไปสูการ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ โดยไดกําหนดเปนหลักเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  มาสงเสริมใหทั้งภาคเอกชน และภาครัฐมี
การประเมินวัดผลตนเองตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดขึ้น สวนในประเทศไทยไดเริ่มนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการมา
ใชครั้งแรกกับหนวยงานภาคเอกชนโดยไดนําเทคนิคและกระบวนการของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช และไดกําหนดใหเปนหลักเกณฑการมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติภายใตช่ือ Thailand Quality 
Award (TQA) ใหกับองคกรที่มีวิธีปฏิบัติและมีผลการดําเนินงานไดตามหลักเกณฑมาตรฐาน และตอมาเพื่อใหเกณฑการ
ทํางานใหเหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงานของภาครัฐ จึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน TQA ที่ใช
ปฏิบัติในหนวยงานภาคเอกชน มาเปนรูปแบบการปฏิบัติงานในภาครัฐโดยใช หลักเกณฑคุณภาพการปฏิบัติงาน PMQA 
แทน โดยหลักเกณฑของ PMQA ที่กําหนดขึ้นมานั้นไดสอดคลองกับแผนการบริการราชการแผนดิน พ.ศ.2548 – 2551 ใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ ไดมีการกําหนดใหเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยใหยกระดับ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร.ไดรวมมือกับสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ จัดทาํโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถมาตรฐานการบริหารจัดการของสวนราชการใหเทียบเทากับมาตรฐานระดับสากล 
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สาระสําคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 
 หมวด 1 การนําองคการ เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนงานราชการดําเนินการอยางไรในเรื่องวิสัยทัศน 

เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในสวนราชการ รวมท้ังตรวจ
ประเมินวาสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และมีการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางไร 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนด และวิธีการถายทอดในดาน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อนําไปปฏิบัติและ
การวัดผลความกาวหนา 

 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการกําหนดความ
ตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการมีการ
ดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดีได 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห 
จัดการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ และจัดการความรูอยางไร 

 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงาน และการเรียนรูของบุคลากร และการสราง
แรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่ เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงค และ
แผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใสใจในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศและความกาวหนาของบุคลากร
และสวนราชการ 

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ การ
ใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญ ที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวน
ราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญตางๆ หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหนวยงานทั้งหมด 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการในมิติตางๆ 
ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการ
พัฒนาองคการ นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ หรือองคการ
อื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน  

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ จะนําเสนอการจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
หลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรณีศึกษา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยหลักใน
การทํางานวิจัยจะพิจารณาจากหลักเกณฑการปฏิบัติงานของ PMQA ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน และ
ผลลัพธที่ผูบริหารตองการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดพัฒนาขึ้น รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นเพื่อรองรับหลักเกณฑการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน PMQA 

2.ขั้นตอนการศึกษา 
2.1  ศึกษาปญหาของระบบการทํางานเดิม และกําหนดขอบเขตของระบบงานใหมที่กําลังจะพัฒนาขึ้น (Problem 

Definition) ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่คนหาสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดขอบเขตของปญหา และหาแนวทางการแกไข
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ปญหา โดยผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการคนหาปญหาของผูบริหารและผูปฏิบัติงานcและรวบรวม
เปนความตองการ ผลลัพธที่ไดคือวัตถุประสงคและขอบเขตของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นโดยสามารถ
อธิบายวิธีการศึกษาปญหาการทํางานของระบบไดดังนี้ 

- การศึกษาปญหาของระบบงานเดิม จะใชวิธีการศึกษาปญหาการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ PMQA โดยวิธีการ
สัมภาษณจากผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

- กําหนดขอบเขตการทํางานของระบบงานใหม จะนําผลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานมาสรุปผลความ
ตองการ เพื่อใหไดความตองการที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นใหม และนําความตองการนั้นมา
กําหนดขอบเขตของระบบงานใหมได 

2.2  วิเคราะหระบบ (Analysis) ขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนในการนําเอาปญหาที่ไดจากการวิเคราะหปญหามาจัดทํา
เปน ทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) โดยวิธีการกระจายขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักออกเปนขั้นตอน
การปฏิบัติงานยอย ซึ่งแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานจะประกอบดวย ขบวนการนําเขาขอมูล (Input Process) และขบวนการ
สงออกขอมูล (Output Process) จากนั้น จะแสดงใหเห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูล ระหวางขบวนการการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตางๆ และจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ผลลัพธของการวิเคราะหระบบจะทําใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความตองการของระบบงานใหม สามารถตรวจสอบไดวาเปนไปตามความตองการหรือไม ถาไมตรง
ความตองการผูพัฒนาระบบจะสามารถยอนกลับไปศึกษาปญหาและวิเคราะหความตองการใหมเพื่อใหตรงความตองการ
ของผูใชงานมากที่สุด 

2.3  การออกแบบระบบ (Design) ผูพัฒนาจะออกแบบองคประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้น รวมถึงแสดงความสัมพันธของขอมูลในแตละขบวนการทํางาน โดยใช E-R Model เปนเครื่องมือในการการ
รวมกลุมขอมูลที่มีความสัมพันธกันที่แสดงในรูปแบบของเอ็นติต้ี (Entity) และทําการออกแบบหนาจอการทํางานเบื้องตน 
เพื่อแสดงถึงทิศทางและขบวนการทํางานระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นจริง 

2.4  การพัฒนาระบบ (Development) ในขั้นตอนนี้ผูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะใช Software Tools ตามที่
ไดออกแบบไวในขั้นตอนการออกแบบระบบ โดยใชภาษา PHP เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และทําการเชื่อมตอ
กับระบบฐานขอมูล My SQL  

2.5  การทดสอบระบบ (Testing) เมื่อดําเนินการเขียนโปรแกรมเสร็จแลว ผูพัฒนาจะทําการทดสอบระบบกอนมีการ
นําไปใชงานจริงวามีการทํางานที่สอดคลองกันหรือไม หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนี้ ผูพัฒนาจะยอนกลับไปแกไข
ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เพื่อแกไขโปรแกรมใหสามารถทํางานไดตรงความตองการ โดยจะทําการทดสอบใน 2 
ระดับ คือ ทดสอบขอมูลในระดับขบวนการทํางานยอย (Unit Testing) และทดสอบขอมูลในระดับการทํางานทั้งระบบ 
(System Testing) 

2.6  การนําไปใชงานจริง (Implement) หลังจากที่ระบบไดถูกพัฒนา และทดสอบเรียบรอยแลว ผูพัฒนาจะทําการ
ติดตั้งโปรแกรมประยุกตที่ไดพัฒนาขึ้นกับระบบฐานขอมูลบนสิ่งแวดลอมของระบบการทํางานจริง และจะสงมอบระบบ
ใหผูปฏิบัติงาน เพื่อนําระบบที่พัฒนาขึ้นปฏิบัติงานจริง โดยในระยะเริ่มแรกจะตองมีการอบรมการใชงานเบื้องตนดวย 

2.7  การบํารุงรักษาและพัฒนาระบบ (Maintenance) เมื่อระบบไดถูกติดตั้งและใชงานจริงเรียบรอยแลว ผูพัฒนา
ระบบจะตองเปนผูใหความสนับสนุนในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานระบบ และทํางาประเมินผลการทํางานของ
ระบบเปนระยะ ในการทํางานแตละขั้นตอนของ SDLC จะมีการปรึกษาระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานและผูพัฒนาเปน
ระยะๆ เพื่อใหทราบถึงความคืบหนาของงาน และเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูพัฒนา ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อ
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ปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนา เพราะการทํางานตามขั้นตอน SDLC โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นสามารถยอนกลับไปแกไขขั้นตอนในกรณีที่ผิดพลาด 

 
3.ผลการวิเคราะห 

3.1  บทวิเคราะหความตองการของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณบุคลกรที่เกี่ยวของกับขบวนการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนหลักเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยไดทําการสัมภาษณ
และสรุปเปนประเด็นดังนี้ 

- จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ PMQA โดยระบบที่พัฒนาขึ้น ควรอยู
ในรูปแบบ Web Application เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในแตละประเด็นตัวช้ีวัด สามารถบันทึกขอมูล และสืบคน
ขอมูลรวมกันได 

-จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นการบันทึกปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อ
สรางขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกประเด็นยอยของตัวช้ีวัด 

- จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงระหวาง หมวดยอยกับหมวดหลักในแตละตัวช้ีวัด ในกรณีที่มี
การเชื่อมโยงการทํางานระหวางหมวด 

- จัดทํารายงานที่แสดงถึงผลงานความกาวหนา ในการปฏิบัติงานในแตละประเด็นตัวช้ีวัด 
- จัดทําระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ PMQA ในสวนของเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และ

เอกสารหลกัฐานทุกตัวช้ีวัด 
 3.2  บทวิเคราะหความตองการของบุคคลากรหลังจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ  หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการ

สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ PMQA แลวผูวิจัยไดนําขอมูลมาพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับหลักการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ PMQA ดังกลาว หลังจากนั้นผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศจน
แลวเสร็จ ผูวิจัยจึงไดนําระบบสารสนเทศที่ไดพัฒนาขึ้นมานําเสนอ กับผูที่เกี่ยวของเพ่ือตรวจสอบถึงความถูกตอง และ
คลอบคลุม ของระบบสารสนเทศที่ไดมีการพัฒนาขึ้นอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ วาเปนไปตามความตองการของผูที่เกี่ยวของ
หรือไม โดยผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไดใหขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
ใหมดังนี้ 

- สวนของการบันทึกผลการปฏิบัติงานในแตละหมวดยอย เมื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานแลวไมตองการใหผลการ
ปฏิบัติงานปรากฏในหนาจอการทํางานใหม เนื่องจากรายละเอียดการทํางานในแตละหมวดหลัก และหมวดยอยมีขอมูล
คอนขางมาก เมื่อแบงหนาระหวางหนาจอบันทึกผล กับหนาจอผลการปฏิบัติงานจึงทําใหผูปฏิบัติงานดูรายละเอียดทั้งหมด
ไดคอนขางยาก ผูถูกสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เมื่อบันทึกขอมูลแลวใหแสดงผลการปฏิบัติงานในหนาจอการ
ทํางานเดียวกัน แตไมจําเปนตองแสดงรายละเอียดทั้งหมด โดยใหแสดงเฉพาะหัวขอ หมวดหลัก หมวดยอย และหลักเกณฑ 
ADLI 

- สวนของรายงานประเด็นการเรียนรู นอกจากจะแสดงประเด็นการเรียนรูในแตละประเด็นหมวดยอยแลว ควร
แสดงรายละเอียดทั้งหมดในหมวดนั้นดวย โดยอาจจะทํา Link หัวขอเพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลภายในหมวดนั้นๆ 
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- สวนของรายงานแสดงการเชื่อมโยงระหวางหมวด จะมีลักษณะการทํางานที่คลายคลึงกับสวนของรายงานประเด็น
การเรียนรู คือ ตองสามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดของหมวดไดทั้งในสวนของ หมวดที่ดําเนินงานอยูและหมวดหลักที่ทํา
การเชื่อมโยง 

- สวนของรายงานติดตามความกาวหนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากจะมีการจัดเก็บ ผลการ
ปฏิบัติงานเปนเปอรเซ็นตความสําเร็จของผลการดําเนินงานแลว ควรจะมีการแสดงแถบสีที่บงบอกถึง เปอรเซ็นต
ความกาวหนา ตัวอยางเชน ผลการดําเนินงานที่ 0 - 49 % ใหแสดงรายงานเปนสีแดง 50 – 99 % ใหแสดงสีเหลือง และ ผล
การดําเนินงาน 100 % ใหแสดงเปนสีเขียว หากทําไดตามความตองการนี้จะสอดคลองกับหลักเกณฑ IT 5 เรื่อง สวนราชการ
ตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร 
การจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

- สวนของการจัดเก็บไฟล เอกสารที่เกี่ยวของในหนาเอกสารที่เกี่ยวของ ควรเพิ่มสวนของการคนหาไฟลเอกสาร 
เพื่อใหงายตอการนําเอกสารมาใชงานในภายหลัง รวมถึงในหนาจอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานระบบคุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ (รายหมวด) ควรแสดงเอกสารหลักฐานในหนารายงานดวย 

 
4.บทสรุป 
 จากขั้นตอนที่ผูวิจัยไดเริ่มตนดําเนินงานวิจัย ดวยวิธีการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุน การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการทํางานตามหลักเกณฑ ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรณีศึกษา 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นั้น ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการทํางานวิจัย 2 วิธี 
โดยวิธีแรก ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Data) ที่เปนรายละเอียดตามหลักเกณฑ PMQA ซึ่งได
ทําการศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบขอบังคับแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application Program) เพื่อใหรองรับการทํางานตามหลักเกณฑ PMQA วิธี
ที่สองใชวิธี การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของและผูปฏิบัติงาน เมื่อพัฒนาแลวเสร็จ ผูวิจัยจึงไดนําระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นนั้นไปนําเสนอผูที่เกี่ยวของอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ใหเปนไปตามความตองการของผูที่ใหขอมูล 

จากแผนภาพไดแสดงถึงแนวความคิด ในกรณีที่แตละหนวยงานมีความตองการกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน
รวมกัน โดยตองเริ่มตนการปฏิบัติงานจากการกําหนดแผนงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน กิจกรรมที่จะตองทํา และ
งบประมาณที่จะใชรวมกัน ขอกําหนดทั้งหมดจะถูกบันทึกลงระบบฐานขอมูลเดียวกัน เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงคการ
ปฏิบัติงานรวมกันแลวจะตองทําการแยกกิจกรรมที่จะทําวาหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบเรื่องอะไรบาง หลังจากนั้นจะทํา
การบันทึกผลการปฏิบัติงานลงระบบสารสนเทศเดียว ผลลัพธที่ไดคือ จะทําใหเกิดการบูรณาการขบวนการทํางาน และการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แผนภาพที่ 1: หนาจอการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

 

แนวความคิดการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ KPI และ PMQA

Ministry of Agriculture and Cooperatives

จัดสรร
ที่ดินทํากิน

จัดสรร
แหลงนํ้า

จัดเตรียม
ดิน

•  สํานักงานการปฏิรปูที่ดินฯ

•  กรมชลประทาน  

สนับสนุน
ปจจัย

สงเสริม
ความรู

สงเสริม
ตลาด

•  กรมพัฒนาที่ดิน  

•  กรมสงเสริมการเกษตร

•  กรมวิชาการเกษตร •  กรมสงเสริมสหกรณ

SHARING

กําหนดแผนงาน

กําหนดกิจกรรม

กําหนดงบประมาณ

กําหนดตัวชี้วดัตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ

Information System

 
ภาพที่ 2 : แสดงแนวความคิดการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ  

KPI และ PMQAทุกหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของพาหนะและการใชพลังงานในการตรวจทองที่เพ่ือพัฒนา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดทํานโยบายการตรวจทองที่ในเขตนครบาล จากการศึกษาพบวาการเพ่ิมขึ้นของทั้งอาชญากรรมและ
ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใชมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อมูลคาการใชเช้ือเพลิงมีแนวโนมสูงขึ้นสงผลใหจํานวนรอบของการ
ตรวจทองที่ลดลง อาชญากรรมจึงเพ่ิมสูงขึ้น การปรากฏกายของเจาหนาที่เปนสิ่งสําคัญที่จะปองกันการเกิดอาชญากรรม แตถา
เจาหนาที่เพ่ิมจํานวนรอบการตรวจทองที่ดวยการใชรถจักรยานยนตและรถยนตเหมือนที่เปนอยู จะทําใหเกิดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเพ่ิมมากขึ้นดวยเพราะเปนพาหนะที่มีการใชเช้ือเพลิง ทั้งไมเพียงทําใหงบประมาณในการตรวจทองที่เพ่ิมขึ้น 
แตยังสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย การเปล่ียนมาใชรถจักรยานยนตไฟฟาและรถจักรยานจึงเปนทางออก
ของการปองกันปญหาอาชญากรรมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศเปล่ียนแปลงอีกทั้งชวยประหยัดงบประมาณในระยะยาว  

การศึกษาน้ีไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงระบบเพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมในการตรวจทองที่ โดยทําการจําลองทางเลือก 
3 ทางซึ่งมีการแทนที่โดยใชรถจักรยานยนตไฟฟาและรถจักรยานในรอยละที่แตกตางกัน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางกับสภาพ
การตรวจทองที่ปกติ จึงสรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรม STELLA เมื่อวิเคราะหผลพบวาตลอด 5 ปการตรวจทองที่ในสภาพปกติ
จะใชตนทุนถึง 39,059,960 บาทและมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดถึง 2,974 ตันคารบอน และทางเลือกที่เหมาะสมและทําให
การตรวจทองที่เกิดความย่ังยืนคือทางเลือกที่ 2 ซึ่งใชรถจักรยานยนตไฟฟารวมกับรถจักรยาน สามารถประหยัดตนทุนไดถึง 
31,368,212 บาททั้งยังไมปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางการตรวจทองที่สวนระยะเวลาท่ีสมควรเปลี่ยนการใชพาหนะคือ
ต้ังแตเดือนที่ 31 เปนตนไป เน่ืองจากการเปล่ียนในชวงเวลาดังกลาวไมสงผลกระทบตอจํานวนการเกิดอาชญากรรม 

 
คําสําคัญ : เทคนิคการวิจัยเชิงระบบ, การตรวจทองที่, อาชญากรรม, การทําแบบจําลอง, โปรแกรมสเตลลาร 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to investigate the difference in the comparison of the patrolling vehicle types and their 
energy use to develop the alternative patrolling policy in metropolitan Bangkok. It was found that an increase of both 
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crime occurrence and fuel price were significantly related as the number of patrolling trips decreased the crime increased. 
Police visibility was the key factor to prevent crime. As the officers increase their number of patrolling trips by using 
motorbikes and automobiles, crime decreased but CO2 emission increased because these vehicles were using fuel that 
also contributed to climate change. Using electric motorbikes and bicycles was a solution for proactive crime control, did 
not affect climate change and saved budget in overtime. 

The systems dynamic approach was used to explore appropriate options for police patrolling. Three 
scenarios were studied by changing a percentage of vehicle replacements to compare with the business as usual model 
and then a system dynamics model through the use of STELLA software. 

Results from the simulation over five years have shown that continuing with initial model will use the 
patrolling cost of 39,059,960 baht and their carbon emissions were 2,974 tonnes of carbon per five years. The suitable 
option for sustainable patrolling is scenario II that uses a mixed patrolling with electric motorbikes and bicycles. This 
scenario reduces patrolling cost up to 31,368,212 baht and does not release CO2 emissions. The optimum point to change 
patrolling vehicle is evident from the 31st month onward since changing vehicles in this period of time will not affect on 
number of crime.   
 
KEYWORDS : SYSTEM DYNAMICS APPROACH, POLICE PATROLLING, CRIME, SIMULATION, STELLA 
 

Introduction 
In Thailand, tendency of criminal occurrences such as robbery, burglary, and aggravated assault has 

significantly increased each year. Assumable, Thailand has been affected from world economic crisis, reported of 458,188 of 
criminal files in 2008, considered 8.25% higher than year 2007 (Dailynews, 2009). In order to suppress criminal related 
problems and heighten community’s safety, community policing are required. 

Community policing throughout a community ensures more rapid response to a crime scene as well as its 
necessary as proactive approach to both crime prevention and suppression. Officers regularly patrol community 
neighborhoods in order to reassure their presence and build up relationship with community members. Police patrol not 
only deters crime and reassures residents getting close connection to law enforcement but also allows police to realize 
and aware of community concerns (Petty, 2006)  

At present automobile and motorbike are so ubiquitous in police patrol work and widely used. Although 
the automobile and motorbike has several advantages, current trend of fuel price is substantial increased (EIA, 2008). 
Furthermore, CO2 emission from motorbike and automobile patrolling are also harmful to environment and contributed to 
climate change problem. The Royal Thai Police Department reviewed that 5,697,016 liters of liquid fuels were consumed 
by metropolitan police on duty operational and the cost was 191,748,982 baht in year 2008. Hence, their carbon 
emissions are about 13,175 tonnes of carbon when comparing to year 2007 it was found that increased 4.96 % percent.   

As mentioned earlier, patrolling at present partially causes the problems. The climate change phenomenon is 
getting serious and requires immediate action. Thus, the big change should be made. The bicycle and electric motorbike are 
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appropriate vehicles patrolling, because it does not release CO2. That is an alternative to remedy the problems. These patrol 
alternatives are expressed explicit of police participation and willingness to abate and solve the problems. Furthermore these 
vehicles have several advantages such as: saving cost of patrolling activities since its does not use liquid fuels, bicycle can 
promote healthy and decrease cost of medical care (Cavill and Davis, 2007). 

This research aims to study the alternatives of low carbon patrol for community policing in Bangkok 
metropolitan area by adopting the systems dynamics model. The simulation results can be compared to find out the 
suitable patrolling alternatives. In this respect, it is hoped that the police bicycle patrolling will lead to a climate change 
adaptation strategy. 

Methodology 
A system dynamics model is one of the larger fields of simulation modelling. This model approaches are to 

simulating complex systems and use of feedback loops that help to describe baffling nonlinearity.               These models 
are formulated based on the assumption that any change in a system caused by a feedback structure and interaction 
between elements in the system (Keeratiwiyaporn, 1998). This methodology is use widely in environmental modelling, 
including global environmental sustainability, environmental management and ecological modelling. This study applied 
systems dynamics approach to explore the appropriate alternative of patrolling to help decision-making for patrol policy 
planning. 

1. Scope of the study and data collection 
The inner Bangkok metropolitan area was chosen as a study area, which was a tourist and business district that 

was suitable for bicycle patrolling. The study area is under supervision by the 6th metropolitan police division. The study 
zone covering a total area of 21.60 km2 which are under responsibility of seven metropolitan police stations, namely: 
Plubplachai 1, Plubplachai 2, Chakkrawat, Bang Rak, Praratchawang, Pathumwan and Yannawa. Documents and 
information about fuel consumption, number of patrolling vehicles, crime statistics, fuel prices, population density, 
bicycle and electric motorbike prices of the year 2006-2010 were collected.   Such information was pre-processed 
compatible for models simulation. In this study, an object-oriented simulation environment, STELLA software version 9 
was used as a sophisticated tool to model the police patrolling as a dynamic system. 

2. The Relationships of Variables 
2.1 Fuel consumption and their price 
The influence from raising price has been documented, as price rises the fuel consumption will decline. The 

officers change their patrolling behavior, this mean that the number of patrolling trips also should decrease accordingly. 
2.2 Prone of crime and population density  
The relationship of population density and crime was analyzed by regression and correlation analysis.                  

The regression result of population density and crime was adopted because it shared a significant correlation             (R2 = 
0.78) and correlation coefficient was 0.88 these mean that as population density decrease, and so the crime. The 
mathematical equation of this relationship is  

Crime = 0.0792 * population density trend + 8040.6  (1) 
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This equation was used to calculate crime occurrence in the model structure 
2.3 The number of patrolling trips and crime 
The relationship between number of patrolling trips and crime was analyzed by regression and correlation 

analysis. The correlation (R2) of this regression was 0.99 and correlation coefficient was -0.99 these mean that as number 
of patrolling increase, the crime is decrease.  

The mathematical equation of this relationship is  
Number of patrolling trend = -8.47 * Crime + 268237.1 (2) 

This equation was used to in number of patrolling trend the model structure 
3. Exploring the Causal Loop Diagrams 
 Causal loop diagrams represent major feedback mechanism, which reinforce (Positive feedback loop) or 

counteract (negative feedback loop) a given change in system variable (Sterman, 2000). The causal loop diagrams are 
helpful in conceptualizing the system structures and understanding how different variables are inter-dependent. Two 
casual loop diagrams were professed in the system under consideration. The first causal loop diagram (Figure 1) 
represents the interaction among different variables at police patrolling. For example, increment of police present in 
community is assumed to be caused by increase in police patrolling on bicycle, therefore the arrow between these two 
elements are assigned by the positive sign. The interaction between elements of police patrolling are express by causal 
loop diagrams through the study 

 
Figure 1 Conceptual loop of police patrolling 

 
Figure 2 presents the causal loops diagram of the variables involved at police patrolling in responsible area. The 

conceptual loop shows relationship between police visibility and crime that constructs the interrelationships between 
factors form a negative feedback loop (loop 1).  
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Figure 2 The interrelationships between factors influencing police patrolling in responsible areas 

 
The increase in crime will put a high pressure on police to suppress it. This pressure is important to crime 

suppression measures. As demand of crime suppresses measure increased, number of patrolling trips increase, police 
visibility becomes greater and the crime will decline. As more number of patrolling trips, the crime suppression budget 
increased. This increment is pressure to adjust police operation, crime suppression measure adapted to find the suitable 
patrols. These factors form a positive feedback loop as shown in loop 2. Typically, whenever the crime suppression 
measure increased, more number of patrolling trips is required. Not only the higher for suppression budget according to 
the intensity of patrolling but they also contributed a negative impact to environment as well as climate change. CO2 
emission by patrolling vehicles will increase accordingly to the additional patrolling trips. Although the additional 
patrolling causes CO2 emission not so largely comparing to other activities from economic sector, however an 
improvement for lesser emission would be a great contribution to mitigate or defer climate change situation. These 
relations form another positive feedback loop (loop 3). The last loop shows interrelationship between factors form 
another negative feedback loop (loop 4). This is very important loop since an increase in number of patrolling trips will 
significantly affect on crime control so as the police patrolling by electric motorbike or bicycle increases, the climate 
change impact becomes decrease and saved patrolling budget in over time. Although the positive feedback in loop 3 will 
control crime as same as loop 4 but patrolling on motorbike and automobile are more costly suppression budget and 
climate change impacts. 

4. Model Structure 
The system dynamic approach used in this study to simulate alternatives patrolling has four basic building 

blocks; stock, flow, connector and converter. Stocks represent anything that accumulates; an example would be 
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cumulative carbon dioxide emission. Flows (also called rates) represent activities that fill and drain stocks as the 
simulation proceeds; for example carbon release or inflow. Connectors (arrows) are use to establish the relationship 
between variables in the model; an arrow from A to B indicates that A causes B ie. B depends on A. They carry 
information from one element to another element in the model. Converters are mathematical functions that transform 
input into output.  The causal loop diagrams depict the static picture of interactions among the model variables while a 
SD can be developed to simulate the alternatives of patrolling.  

Under consideration of the interrelationships between factors influencing police patrolling in responsible areas 
(Figure 2) was desired to architect the model of this study (Figure 3). The police patrolling model depicts structural 
relations of gasoline consumption (GC) from patrolling by motorbike and diesel consumption (DC) from patrolling by 
automobile which contribute to fuel consumption (FC). The gasoline price (GP) and diesel price (DP) were simulated 
over time for calculate value of fuel consumption (VOFC).  The carbon dioxide emission (CO2E) was derived from 
carbon dioxide emission from gasoline consumption (CO2EFG) and carbon dioxide emission from diesel consumption 
(CO2EFD). The total number of patrolling trips (TNOPT) composed of number of patrolling trips of motorbike 
(NOPTOM) and number of patrolling trips of automobile (NOPTOA). The population density trend (PDT) used to 
calculate crime by putting it in the mathematical equation (1), the result of crime was used to calculate number of 
patrolling trend by using a mathematical equation (2). Comparison of total number of patrolling trips and number of 
patrolling trend indicated the suitable period that must be change in  patrolling vehicles for saving patrol budget and 
control crime to occur in usual level. The alternatives of patrolling were three scenarios; scenario I : used the electric 
motorbike replacing 50 percent of original patrolling vehicles, scenario II : 50 percent replacement of original patrolling 
vehicles with electric motorbike as the and the rest 50 percent was replaced by bicycle and scenario III: used the bicycle 
replacing 50 percent of original patrolling vehicles. Cost of vehicles replacement from electric motorbike (COEMC) and 
bicycle (COBC) was used to compare cost. The value of electricity consumption (VOEC) was calculated in scenario I and 
II simulation. The results of simulation in each scenario were compared with usual patrolling or business as usual (BAU). 
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Figure 3 The structure of police patrolling model 

 
Results and Discussion 
1. The results of model simulation  
 The total number of patrolling trips (TNOP) per year shows in Table 1 that increased from 204,370 trips in 

year 2010 to 352,883 trips at the end of 2015 representing the average increase of 14.5 per annum. Cumulative number of 
patrolling trips for 5 years was 1,357,6751 trips. The number of patrolling trend (NOPT) per year increased from 262,000 
trips in year 2010 to 262,249 trips at the end of 2015 representing the average increase of 0.02 per annum. Cumulative 
number of patrolling trend was 1,310,680 trips.                           The fuel consumption (FC) per year increased from 
194,275 liters in year 2010 to 321,432 liters at the end of 2015 representing the average increase of 7.9 per annum. 
Cumulative fuel consumption was 1,259,313 liters. The value of energy consumption (VOENC) per year increased from 
5,206,583 baht in the year 2010 to 11,175,612 baht in year 2015 and total value was 39,059,960 baht. 

Table 1 Total numbers of patrolling trips (TNOPT), number of patrolling trend (NOPT), fuel consumption (FC) and 
value of energy consumption (VOENC) 

YEAR TNOP (Trip) NOPT (Trip) FC (Liter) VOENC (Baht) 

2010/11 204,370.62 262,000.38 194,275.32 5,206,582.87 
2011/12 232,179.44 262,076.75 218,076.62 6,202,555.66 
2012/13 265,453.10 262,142.81 246,562.15 7,473,571.76 
2013/14 302,781.04 262,210.49 278,966.04 9,001,636.10 
2014/15 352,882.50 262,249.30 321,432.36 11,175,613.95 
Total 1,357,666.70 1,310,679.73 1,259,312.49 39,059,960.34 
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Table 2 presents cumulative crime decreased from 8,840 to 8,488 cases representing an average annual decrease 
of 0.8 percent. Cumulative crime was 43,241 cases in five years. Carbon dioxide emission per year that increased from 
463 tonnes in 2010 to 753 tonnes in 2015 representing the average increases of 7.7 per annum and cumulative emission 
was about 2,974 tonnes in period of five years. The population density (PDT) decreased from 121,081 persons per Km2 in 
year 2010 to 67,664 persons per Km2 at the end of year 2015 representing the average decreases of 15.8 per annum. 

Table 2 Crime, population density trend (PDT) and carbon dioxide emission (CO2E) 

 
2. The comparison of simulation results  
 Table 3 presents comparison of simulation results which including of cost of vehicle replacement, Fuel 

consumption, Value of energy consumption, CO2 emission and Cost of patrolling. Scenario II cost of vehicle replacement 
was highest all of because original vehicles were replaced by 50 percent of electric motorbike and the rest was replaced 
by bicycle. Cost of vehicle change in scenario II was 4,329,000 baht. Scenario III the cost of vehicle replacement was 
lowest since 50 percent of current patrolling vehicles were replaced by using 50 percent of bicycles and cost per unit of 
bicycle was lowest. The value of vehicle replacement in scenario III was cheaper than S I and S II, 1,665,000 baht and 
2,664,000 baht respectively. Although the cost of vehicle replacement from S II was very high in the beginning period 
but in long term patrolling S II was the most saving fuel consumption. S II fuels were not used therefore the fuel 
consumption throughout five years was zero. S I and S III show similar result of fuel consumption, the volume of 
consumption was 629,660 Liters that was a half of fuel consumption at business as usual scenario (BAU).  

Table 3 Comparison of simulation results 

comparison of simulation results BAU S I S II S III 
Cost of vehicle replacement (Baht) 0 2,664,000 4,329,000 1,665,000 
Fuel consumption (Liter) 1,259,313 629,660 0 629,660 
Value of energy consumption (Baht) 39,059,960 22,892,848 3,362,748 19,530,099 
CO2 emission (Tonne of carbon) 2974 1487 0 1487 
Cost of patrolling (Baht) 39,059,960 25,556,848 7,691,748 21,195,099 

 
 

YEAR Crime (Case) PDT (Person) CO2E (Tonne of carbon) 

2010/11 8,840.34 121,081.12 462.87 
2011/12 8,732.06 104,687.79 518.46 
2012/13 8,638.44 90,513.97 583.01 
2013/14 8,542.55 75,994.16 656.90 
2014/15 8,487.52 67,663.56 752.69 

Total 43,240.91 459,940.60 2973.93 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1551 

The value of energy consumption of business as usual scenario (BAU) was highest, with cumulative value 
of 39,059,960 baht and S II showed lowest cumulative energy consumptions value (3,362,748 baht). It was found that 
scenario I - III could reduce value of energy consumption up to 16,167,112 baht, 35,697,212 baht and 19,529,861 baht 
respectively. S II showed the most energy efficient approach and could be chosen future patrolling strategy.      

BAU emitted highest level of carbon dioxide and their cumulative emission was 2,974 tonnes.  S I and S 
III emitted lower level than BAU. The values total emission was 1,487 tonnes. Since fuels were not used in the scenario 
II, carbon emission in this scenario was zero. S I and scenario III could reduce carbon emissions up to 1,487 tonnes. In 
term of ecology, S2 was the most ecologically friendly because it did not release carbon dioxide (CO2). Scenario II was 
the most appropriate option for police patrolling, not only energy efficient but also environmentally friendly. 

The costs of patrolling at BAU and under the condition of scenario I, II, III were 39,059,960 baht, 
25,556,848 baht 7,691748 baht and 21,195,099 baht respectively. The result indicates that scenario II use lowest 
patrolling budget. When compared with BAU, it was found that scenario I-III could reduce patrolling costs up to 
13,503,112 baht, 31,368,212 baht and 17,864,861 baht respectively. 

The comparison between number of patrolling trend (NOPT) and the total number of patrolling trips (TNOPT) 
could be find an optimum point to change vehicle. It appeared that from  the first month to the 30th month, the patrolling 
trips from TNOPT (15,9742-20,423 trips/month) was less than NOPT (21,830-21,840 trips/month) then the situation was 
changed from the 31st month to the 60th month, TNOPT (from 22,941 to 30,702 trips/month) increased more than NOPT 
(from 21,844 to 21,860 trips/month). This means an increase of the number of patrolling trips would require more fuel 
consumption and increase patrolling expense. It was exaggerated than the reality because these increasing patrolling trips 
in this period of time had no affect on crime suppression. The officer could change patrolling vehicle from motorbike and 
automobile to electric motorbike or bicycle in this period of time. 

 Carbon emission and patrolling cost were used to support decision making at the Royal Thai Police to 
develop the alternative patrolling strategies in Bangkok metropolitan area. Moreover this result was clearly expressed in 
energy usage and environmental effect from patrolling these are indicator of Office of the Public Sector Development 
Commission (OPDC). The officers have to pass the annual evaluation. The simulation of fuel consumption mode found 
that all of scenarios could save energy when compare with usual patrolling (BAU mode).  

Another important indicator is the quality of operation, since the number of patrolling trips in this study 
was maintained constant three scenarios attained the same quality of public services. The replacement vehicles offered an 
improvement of police patrolling quality since both electric motorbike and bicycle extended police visibility in 
community. In addition, bicycle patrolling also strengthened police-community relationship and promote police health. 
These factors were seen as a co-benefit to the successful community policing. 

Conclusion 
This study emphasized on the appropriate police patrolling for community policing in Bangkok metropolitan 

area. A System dynamics modeling (SDM) play a center role in understanding of both CO2 emission and cost of different 
patrolling vehicle types .The simulation results compared benefits of patrolling alternative.  
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Simulation throughout five years (2010-2015) at business as usual scenario shows increasing burdens to Royal 
Thai Police and environment. The results indicated scenario II is the appropriate option for sustainable patrolling because 
patrols on electric motorbike in conjunction with bicycle can reduce CO2 emission and cost of patrolling.  Moreover, if 
the officers wanted to change the patrolling vehicle from motorbike and automobile to electric motorbike or bicycle, they 
can start from 31st month onward because changing vehicles in this period of time will not affect on number of crime. 
More importantly, the officer must be considered crime cycle, crime prevention through environmental design (CPTED) 
and socio- economic situations that may change over time. Analyzing combine all of them will help officer to planning 
the proper patrol. 
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ความเปนไปไดและการยอมรับของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดท่ี  2 
 ในคลินิกเอกชนปฐมภูมิแหงหนึ่ง 

FEASIBILITY AND ACCEPTABILITY OF THE TYPE 2 DIABETES SELF MANAGEMENT  PROGRAM  IN 
PERSONS WITH  TYPE 2 DIABETES AT A PRIVATE PRIMARY CARE UNIT  

 
ปทมา ภักดีวัน 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

  การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาความเปนไปไดและการยอมรับไดของโปรแกรมการจัดการดูแล
ตนเอง และศึกษาผลของโปรแกรมตอกิจกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา กลุมตัวอยางเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงและสมัครใจเขารวมโปรแกรม จํานวน 41 ราย โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองพัฒนาโดยภาวนา กีรติยุต
วงศ (2548) โดยใชทฤษฎีระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูของโอเร็ม (1991) รวมกับแนวคิดการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมบําบัดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย กลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรม 3 ครั้ง   และการติดตามทาง
โทรศัพท 3 ครั้ง เปนระยะเวลารวม 16 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมการดูแลตนเอง และระดับนํ้าตาลในเลือดกอน
อาหารเชากอนและหลังการเขาโปรแกรม และประเมินความเปนไปไดและการยอมรับไดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon Signed-ranks Test  ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองมีความ
เปนไปได โดยพบวากลุมตัวอยางรอยละ 97.56 เขารวมโปรแกรมครบทุกครั้ง กลุมตัวอยางยอมรับโปรแกรมในระดับดี และ
โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองมีผลทําใหกลุมตัวอยางมีกิจกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น และระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหาร
เชาตํ่ากวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000)  
 
คําสําคัญ  : ความเปนไปไดและการยอมรับได โปรแกรมการจัดการดูแลตนเอง ผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกเอกชนปฐมภูมิ 

 
Abstract 

 This experimental study was conducted to evaluate the feasibility and acceptability of the Self management 
program and its’ effects on self-care activities and fasting blood sugar of the persons with type 2diabetes who receiving 
care at a private primary care unit. The Self management program was developed by Pawana Keeratiyutawong (2005) 
and based on the Orem’s educative-supportive nursing system theory and cognitive behavioral therapy. Forty-one persons 
was purposively selected and participated the 3 educational sessions and three-time follow up by telephone. Self-care 
activities and fasting blood sugar were collected before and after the intervention. Descriptive statistics and Wilcoxon 
signed ranks test were used in data analysis. The findings showed that the program was both feasible and acceptable as 
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evidenced by 97.56% 0f the subjects’ participation throughout the program, and the high level of acceptability. 
Significant increase in self-care activities and decrease in fasting blood sugar were also observed (p.000). 

 
KEYWORDS:  FEASIBILITY, ACCEPTABILITY, SELF MANAGEMENT PROGRAM, PERSONS WITH TYPE 2 

DIABETES, PRIVATE PRIMARY CARE UNIT 
 
1. บทนํา 
 โรคเบาหวานเปนโรคทางเมตาบอลิก  ซึ่งมีอุบัติการณสูงขึ้นและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  โดยพบวามี

ผูเปนเบาหวานแลว 220 ลานคนและประมาณการวาจะมีจํานวนผูเปนเบาหวานท่ัวโลกเพ่ิมมากกวา 366 ลานคน ในป พ.ศ. 
2573 (WHO, 2011) สอดคลองกับสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ที่รายงาน
สถานการณผูเปนเบาหวานท่ัวโลกแลว 285 ลานคน และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปน 438 ลานคนในป พ.ศ. 2574 (IDF, 2011) 
สําหรับสถานการณการปวยดวยโรคเบาหวานในประเทศไทย พบลักษณะที่คลายคลึงกับทั่วโลก โดยพบวา อัตราปวย
โรคเบาหวานทั่วประเทศไมรวมกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2550 เปน 6504.3 ตอประชากรลานคน  และเพ่ิมสูงเปน 6757.3 
ตอประชากรลานคน  และ 8795.8  ตอประชากรลานคน  ในปพ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลําดับ  นอกจากน้ีพบวาผูเปน
เบาหวานเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 เทา โดยเฉพาะ ในป พ.ศ. 2551 มี
การเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวานถึง 425,691 ครั้ง หรือประมาณวันละ 
1,166 ครั้ง และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานประมาณ 7,019 คน ในป พ.ศ. 2552 หรือ ประมาณวันละ 19 คน และคาใชจาย
เพ่ือรักษาผูเปนเบาหวานสูงถึงปละ 3.8-9.2  หมื่นลานบาท ตอป(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2552)                      

 ผูเปนเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได จะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนทั้งชนิด
เฉียบพลันและเรื้อรัง  โดยภาวะแทรกซอนที่พบมากท่ีสุดในผูปวยเบาหวานคือภาวะแทรกซอนที่หลอดเลือดแดง รองลงมา
ทางไต ทางตา  ระบบประสาท  และภาวะแทรกซอนที่ทําใหตองตัดอวัยวะ  ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 
2551)  ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาพฤติกรรมการดูแลตนเองเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูเปนเบาหวานเกิด
ภาวะแทรกซอน โดยพบวาผูเปนเบาหวานรับประทานอาหารไมเหมาะสม  ออกกําลังกายไมสม่ําเสมอ รับประทานยาไม
ตรงเวลา  ตลอดจนดูแลเทาที่ไมถูกวิธี (ภาวนา  กีรติยุตวงศ, 2548)  ดังน้ันในปจจุบันการดูแลผูเปนเบาหวาน  จึงมุงเนนที่
การปรับพฤติกรรมใหผูเปนเบาหวานสามารถดูแลตนเองได  เพ่ือใหควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและสามารถปองกัน
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต (WHO, 2011)  ทั้งน้ี  การดูแลตนเองหมายถึงการปฏิบัติในกิจกรรมที่บุคคลริเริ่ม  
และกระทําเพ่ือจะรักษาไวซึ่งชีวิต  สุขภาพ  ภายใตบริบทของสังคมและวัฒนธรรม  เปนการกระทําที่จงใจและมีเปาหมาย 
(Deliberate action) และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยใหโครงสราง หนาที่ และการพัฒนาการของแตละ
บุคคลดําเนินไปไดถึงขีดสูงสุด (Orem, 1991, 1995, 2001)   

     จากการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ  พบวามีการศึกษาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู
เปนเบาหวานชนิดที่ 2 และศึกษาผลของโปรแกรมตอผลลัพธดานสุขภาพโดยโปรแกรมสวนใหญประกอบดวย การให
ความรู   การฝกทักษะการเผชิญปญหา การปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย 
โดยผลลัพธที่วัดคือ ความรู ทัศนคติ คานํ้าตาลเฉล่ียสะสม ระดับนํ้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด และคุณภาพชีวิต ผลการวิจัย
พบวาโปรแกรมมีผลในทางบวกทําใหผูเปนเบาหวานมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้น สงผลใหคา
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นํ้าตาลเฉล่ียสะสม ระดับนํ้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด  ระดับคาดัชนีมวลกายลดลง (Janssen, et al., 2009; Jackicic, et al., 
2009; Schillinger, et al., 2009)  และคุณภาพชีวิตดีขึ้น (Gillett, et al., 2008; Williamson, et al., 2009)   

    สําหรับในประเทศไทย  พบผลการศึกษาที่คลายคลึงกัน จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการ
ดูแลตนเองของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใชทฤษฎีการพยาบาลระบบของโอเร็ม รวมกับการปรับกระบวนการคิดของผูเปน
เบาหวาน  ทําใหผูเปนเบาหวานไดรับความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน กิจกรรมการดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกาย การดูแลเทา การรับประทานปรับเปล่ียนยา โดยอาศัยการฝกกระบวนการคิด  ทัศนคติ  และทักษะในการดูแล
ตนเอง รวมกับการชมวิดิทัศน และการติดตามทางโทรศัพท  ผลการวิจัยพบวา ผูเปนเบาหวานมีความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน
เพ่ิมขึ้น มีการดูแลตนเองดีขึ้น ทั้งดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา  และการดูแลเทา ทําให
คานํ้าตาลเฉล่ียสะสม  และระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง สามารถปองกันภาวะแทรกซอน  มีทัศนคติ คุณภาพชีวิตดีกวากอน
เขารวมโปรแกรม  ตลอดจนสามารถปองกันภาวะแทรกซอนจากระดับนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่าเกินไปได (สมจิต หนุเจริญ
กุลและคณะ, 2544; ภาวนา กีรติยุตวงศ, 2548; กันยารัตน ศรีเทพ, 2549; วิไลวรรณ ศักดาราช, 2549; บุญชัย ต้ังสงาศักด์ิศรี, 
2550; สุพัชรศักย พันธุศิลา, 2551; วินัย เภตรานุวัฒน, 2551, นันนภัส พีระพฤติพงศ, 2555)   

                  มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เปนสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิในเขตนนทบุรีที่ใหบริการแบบผูปวยนอกใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปดใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา มียอดผูลงทะเบียนขึ้นสิทธิ์บัตรทอง
จํานวน  8,742  คน  พบวามีจํานวนผูเปนโรคเบาหวาน ป  2553 – ปจจุบัน จํานวน 76 คน   พบผูเปนเบาหวานท่ีไมสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลไดตามเปาหมาย (ระดับนํ้าตาลนอยกวา 130 mg/dl) ถึงรอยละ 46  และจากการสอบถามผูปวยกลุมน้ี
พบวา ผูเปนเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลไดน้ัน  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมเหมาะสม  เชน การ
รับประทานอาหารปริมาณมาก มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ การใชยาไมตอเน่ือง เปนตน  ขณะน้ีมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
อยูระหวางพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลผูเปนเบาหวาน  แตยังไมมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาลท่ีชัดเจน  และ
ครอบคลุมในการดูแล ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจนําโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ของภาวนา  กีรติ
ยุตวงศ (2548)  มาใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2  เน่ืองจากไมพบการนํางานวิจัยมา
ศึกษาในระดับปฐมภูมิในตําบลทาทรายมากอน  ทั้งน้ีเพ่ือคนหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2  แบบ
ผูปวยนอกที่มีประสิทธิภาพตอไป  

 
วัตถุประสงคการวิจัย  
     1. เพ่ือประเมินความเปนไปไดและการยอมรับของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบกิจกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปรแกรม

การจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
                  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดรับอนุญาตใหใชโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่  2  ที่

พัฒนาโดยภาวนา  กีรติยุตวงศ (2548)  โดยใชทฤษฎีระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรู (Supportive-
Educative Nursing System) ของโอเร็ม  (1995) และใชทฤษฎีการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive  behavioral  
therapy)  เปนกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองใหกับผูเปนเบาหวานชนิดที่  2  โดย
พยาบาลมีบทบาทใหการสนับสนุน (Support)  สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Provide  environment)  การช้ีแนะ 
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(Coaching) และสอนขอมูลความรู (Teaching) (Orem, 1995)  เรื่องการจัดการดูแลตนเองเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดาน
กระบวนการคิดและการฝกทักษะในการจัดการดูแลตนเอง ดานการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกาย  การดูแลเทา  การ
รับประทานยา  และการประเมินตนเอง  เพ่ือใหผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2  มีกิจกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม  และระดับ
นํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชาลดลง   

  
2.  วิธีดําเนินการวิจยั 
          การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษาไปขางหนา (Prospective Intervention study) ชนิดกลุมเดียววัด

กอนหลัง (One group pre-post test design)   
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเขาถึง (Accessible population) ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 

ที่มารับการรักษาที่มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จังหวัดนนทบุรี ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 – 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑคุณสมบัติ ดังน้ี 1) เปนผูที่ไดรับการวินิจฉัยเปนเบาหวานชนิดที่ 2 และ
ไดรับการรักษาโดยการรับประทานยาชนิดเม็ด 2) ระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา มากกวา 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
ติดตอกัน 2 ครั้ง กอนเขาโครงการ 3) อายุระหวาง 21 – 60 ป 4) ไมไดต้ังครรภ 5) สามารถสื่อสารดวยการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาไทยได และ6) ยินดีเขารวมการวิจัย สวนเกณฑการคัดอาสาสมัครออกจากโปรแกรม (Exclusion criteria) ประกอบดวย 
1) แพทยเปล่ียนแผนการรักษาจากการรับประทานยาเม็ดเปนการฉีดอินซูลิน 2) ต้ังครรภระหวางเขารวมโครงการ และ 3) 
พบภาวะแทรกซอนในระหวางการเขารวมโปรแกรม   เชน ไตวายระยะสุดทาย โรคหลอดเลือดหัวใจ ไดรับการตัดขา หรือ 
ภาวะเจ็บปวยเร้ือรัง เปนตน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากอิทธิพลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม (Effect size) จาก
งานวิจัยที่มีมากอนของภาวนา กีรติยุตวงศ (2548) ไดขนาด Effect Size = .40 กําหนดระดับนัยสําคัญ (Level of Significant - 

) = .05 และอํานาจในการทดสอบ (Power analysis) =.80 เปดตารางขนาดของกลุมตัวอยาง 1 กลุม ของ Norwood (2000) 
หนา 455 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 41 ราย   

พ้ืนท่ีศึกษา   
            มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม  เปนหนวยบริการระดับปฐมภูมิของเอกชน  (Primary  Care  Unit)  ต้ังอยูที่อําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี  ใหบริการเฉพาะผูปวยนอก โดยมีคลินิกเบาหวานประจําทุกวันจันทรและวันพุธ  ใหบริการ
ครอบคลุมทั้ง  4  มิติ  คือ   ดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษา  และการฟนฟูสุขภาพของผูใชบริการ  โดย
นัดผูเปนเบาหวานมาติดตามการรักษาทุกเดือน ในกรณีที่พบผูเปนเบาหวานชนิดที่  2 รายใหมโดยการเจาะเลือดตรวจหาคา
ระดับนํ้าตาลในเลือดกอน  ในกรณีผูเปนเบาหวานชนิดที่  2 พบภาวะแทรกซอน เชน ภาวะแทรกซอนทางตา  ไต  แผลที่เทา  
และโรคหัวใจ  สงตอโรงพยาบาลตนสังกัด เพ่ือรับการรักษาตอเน่ือง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดพัฒนาโดยภาวนา  กีรติยุตวงศ (2548) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

โดยมีศาลตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
และเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

                  1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวยโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 
เอกสาร และวิดิทัศน  โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2   ซึ่งแบงเปน  6  ขั้นตอน  ไดแก  1) 
ประเมินและวางแผนการใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน 2)  ฝกการจัดการดูแลตนเองเรื่องการรับประทานอาหาร 3) ฝกการ
จัดการตนเองดานการออกกําลังกาย 4) ฝกการจัดการดูแลตนเองดานการดูแลเทา 5) ฝกการจัดการดูแลตนเองดานการ
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รับประทานยาเบาหวาน 6)  ติดตามผลการปฏิบัติการจัดการดูแลตนเอง   เอกสารประกอบการบรรยาย การฝกทักษะ และ
การใหความรู  ประกอบดวยเน้ือหา 5 เรื่อง ไดแก ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน อาหารและการควบคุมพลังงาน ยารักษา
เบาหวานและภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่า การดูแลเทา   และการออกําลังกาย และสื่อวิดิทัศนจํานวน 5 เรื่อง ที่พัฒนาโดย
สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2547) ประกอบดวย   เรื่องที่ 1 มารูจักเบาหวานกันเถอะ เรื่องที่ 2 อาหารสําหรับผูเปน
เบาหวาน เรื่องที่ 3 การมีชีวิตอยูกับเบาหวานอยางปกติสุข เรื่องที่ 4 การดูแลเทาในผูเปนเบาหวาน และเรื่องที่ 5 เบาหวาน
กับการออกกําลังกาย 

                   2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล   
แบบสอบถามกิจกรรมการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานพัฒนาโดยภาวนา  กีรติยุตวงศ (2548) และ แบบบันทึกความ
เปนไปไดและการยอมรับของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยเครื่องมือได
ผานการตรวจคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือมั่น 

                   นอกจากนี้ ผูวิจัยไดรับการฝกอบรมในการใชโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 
จากภาวนา กีรติยุติวงศเปนระยะเวลา 1 วัน กับผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ราย จน
ผูวิจัยรูสึกมั่นใจในการดําเนินโปรแกรม และไดผานการฝกอบรมผูสอนเบาหวาน  เรื่องความรูเรื่องโรคเบาหวาน  อาหาร
สําหรับผูเปนเบาหวาน  การออกกําลังกาย  การดูแลเทา  และยาที่ใชในผูเปนเบาหวาน ของสมาคมผูใหความรูโรคเบาหวาน 
ที่โรงพยาบาลเทพธารินทรเปนระยะเวลา 5 วัน ผานการอบรมและเขารวมโครงการตนเปนที่พ่ึงแหงตน ครั้งที่ 1 มิตรไมตรี
คลินิกเวชกรรม ที่จังหวัดนครนายกเปนระยะเวลา 2 วัน   และโครงการ NO CAB  ในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ครั้งที่ 2 มิตร
ไมตรีคลินิกเวชกรรม  ที่จังหวัดนนทบุรีเปนระยะเวลา 2 วัน    

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง  
                  ภายหลังโครงรางวิจัยตอคณะกรรมการดานจริยธรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตรถึงผูอํานวยการมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัยคัดเลือกลุมตัวอยางตามเกณฑคุณสมบัติ  อธิบายใหผูที่เขารวมโครงการทราบถึงวัตถุประสงค
ในการวิจัย  วิธีการ  ขั้นตอนการวิจัย  การเก็บขอมูล  และระยะเวลาของการวิจัย  พรอมทั้งแจงใหทราบวาสามารถปฏิเสธไม
เขารวมโครงการหรือถอนตัวจากการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมีผลตอการรักษาแตอยางใด การนําเสนอขอมูลจะ
นําเสนอในภาพรวม ไมมีการเปดเผยช่ือและนามสกุล เมื่อกลุมตัวอยางเขาใจ  และยินดีเขารวมโครงการ จึงใหเซ็นใบ
ยินยอม   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ภายหลังไดรับอนุญาตใหทําวิจัยจากผูจัดการมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาประชาช่ืน ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนด ทําการพิทักษสิทธิและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล กิจกรรมการดูแลตนเอง และ
เจาะเลือดหาระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา จัดใหกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการการดูแล
ตนเอง ซึ่งเปนกิจกรรมรายกลุมรวม 3 ครั้ง เพ่ือฝกทักษะการคิด การสื่อสารและการแกปญหา แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
โรคเบาหวานและการดูแลตนเอง และฝกทักษะกิจกรรมการดูแลตนเองทั้ง 4 ดาน คืออาหาร ออกกําลังกาย ดูแลเทาและการ
ใชยา ผูวิจัยติดตามสอบถามปญหา อุปสรรคและสนับสนุนใหกําลังใจทางโทรศัพทรวม 3 ครั้ง เก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรม
การดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา หลังเขารวมโปรแกรม 16 สัปดาห                      

 การวิเคราะหขอมูล  ลักษณะตัวอยาง ความเปนไปได และการยอมรับได ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
statistics) โดยแสดงความถ่ี รอยละ พิสัย คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบคาเฉล่ียอันดับคะแนนกิจกรรม
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การดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปน
เบาหวานชนิดที่ 2 ดวยสถิติ Wilcoxon Signed Rank test เน่ืองจากตัวแปรมีการกระจายไมเปนโคงปกติ 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
                กลุมตัวอยางจํานวน 41 ราย เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมพบวามีกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมทุกครั้ง  จํานวน 40 

ราย (รอยละ 97.56) เปนเพศชายและเพศหญิง อยางละ 20 รายเทากัน อายุเฉล่ีย 52.40 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 8.59) 
สถานภาพสมรสคู นับถือศาสนาพุทธทุกราย จบการ ศึกษาประถมศึกษามากที่สุด ระยะเวลาที่เปนเบาหวานเฉล่ีย 3.50 ป 
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.22) อาชีพรับจางมากที่สุด รองลงมาอาชีพคาขายและแมบาน รายไดนอยกวาหรือเทากับ 5,000 
บาทตอเดือน มากที่สุด รองลงมารายได 5,001 - 10,000 บาทตอเดือน ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพทุกราย สวนใหญมีบุตร 1 
– 2 คน จํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 2 คน และเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถประจําทาง พบบุคคลสวนใหญใน
ครอบครัวที่ไมเปนโรคเบาหวาน  กลุมตัวอยางสวนใหญไมสูบบุหรี่ ไมด่ืมสุรา ระยะเวลาที่เปนเบาหวานอยูระหวาง 1-5 ป 
คาเฉล่ียที่เปนเบาหวาน 3.5 ป ภาวะโภชนาการเมื่อใชเกณฑคาดัชนีมวลกาย พบวาสวนใหญมีนํ้าหนักเกิน(BMI 25.0 - 29.9 
กิโลกรัมตอตารางเมตร) สวนใหญมีโรครวมโดยเปนโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ยาที่ใชในการรักษาทุกราย
ใชยา Metformin รองลงมาใช Metformin รวมกับ Glibenclaminde  

  ความเปนไปไดของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเอง วัดจากจํานวนกลุมตัวอยางที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม 
พบวาคงเหลือ จํานวน 40 ราย (รอยละ 97.60) สูญหายระหวางทดลองในสัปดาห 8 เพียง 1 ราย เน่ืองจากเกิดปญหา
ครอบครัวตองยายถ่ินฐานไปอยูตางจังหวัด  นอกจากน้ี พบปญหาในการดําเนินโปรแกรมเฉพาะในสัปดาหแรกที่ตองรอให
กลุมตัวอยางไดรับการตรวจและรับยากอนเขารวมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งตอมา ผูวิจัยจึงนัดหมายกลุมตัวอยางชา
กวาเดิม และจัดใหผูปวยรับยาหลังเขารวมกิจกรรม สวนการยอมรับไดของโปรแกรมการจัดการการดูแลตนเอง กลุม
ตัวอยางประเมินการนําความรูและการฝกทักษะไปจัดการดูแลตนเองจนเปนสวนหน่ึงของวิถีการดําเนินชีวิตอยูในระดับดี  
สําหรับการตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางประเมินวามีความยากและใชเวลาในการตอบอยูในระดับปานกลาง เมื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองตอกิจกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา  พบวา หลังเขา
รวมโปรแกรม กลุมตัวอยางปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองดีกวา และระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่ากวากอนเขาโปรแกรม 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
1. ความเปนไปไดและยอมรับของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2    

               โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 มีความเปนไปไดในการนําไปใชในคลินิก 
เน่ืองจากกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเขารวมไดทุกครั้ง  ทั้งน้ีอาจเกิดจากการท่ีผูวิจัยนัดหมายกลุมตัวอยางในวันและเวลาที่
กลุมตัวอยางสะดวก และเมื่อกลุมตัวอยางติดธุระในวันที่นัดหมายตามกลุมเดิม กลุมตัวอยางสามารถเปล่ียนวันนัดหมายและ
เขารวมกิจกรรมกับกลุมอื่นๆได จึงทําใหกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง นอกจากน้ีกิจกรรมที่จัดใหใชเวลาไม
นาน กิจกรรมมีความนาสนใจและตรงกับความตองการของกลุมตัวอยางในเรื่องความรูที่เก่ียวของกับการเจ็บปวย และการ
ดูแลตนเองเพ่ือใหสามารถควบคุมโรคและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ในสวนของแบบสอบถามพบวามีความยากงาย
ระดับปานกลาง และใชเวลาในการตอบระดับปานกลาง กลุมตัวอยางจึงไมคิดวาเปนความยุงยาก หรือเปนปญหา ทําใหกลุม
ตัวอยางตอบคําถามไดครบทุกขอ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1560 

 2. กิจกรรมการดูแลตนเอง 
 คาคะแนนอันดับเฉลี่ยกิจกรรมการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 หลังการเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยาง

ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองดีกวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) อธิบายไดวา การจัดกิจกรรมใน
โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองเนนการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหกลุม
ตัวอยางทุกรายไดเกิดการเรียนรูผานทางการฝกทักษะการปรับกระบวนการคิด การสื่อสาร การแกปญหาและการดูแลตนเอง 
4 ดานการนัดหมายเขากลุมสัปดาหละครั้ง ทําใหกลุมตัวอยางไดทดลองฝกปฏิบัติการดูแลตนเองในแตละดานที่ไดเรียนรูไป 
เมื่อมาเขารวมกิจกรรมครั้งตอมา กลุมตัวอยางสามารถซักถามปญหา บอกเลาประสบการณที่เปนอุปสรรค หรือความสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นกับกลุมตัวอยางรายอื่นๆ โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนผูช้ีแนะ ใหขอมูลความรูและสนับสนุนใหกําลังใจ ทําใหกลุม
ตัวอยางสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ดังจะเห็นไดจากการที่กลุมตัวอยางลดการรับประทานอาหารกลุมขาว แปง ขนม
ปงและนํ้าตาลลงจากเดิม จัดกลุมออกกําลังกายในหมูบานเดียวกัน โดยเลือกวิธีการออกกําลังกายที่หลากหลาย เชน เดิน ว่ิง
เหยาะๆ ลีลาศ เปนตน ดูแลเทาโดยการตรวจสภาพเทาและเปล่ียนชนิดของรองเทาท่ีสวม กินยาไดถูกตองตามแผนการรักษา
และไมขาดยา โดยมาพบแพทยเพ่ือขอรับยากอนกําหนดเมื่อไมสามารถมาพบตามนัดได จึงมีผลทําใหคะแนนกิจกรรมการ
ดูแลตนเองดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีระบบการพยาบาลของโอเร็ม (1995) ที่เนนบทบาทของพยาบาลในดานการใหความรู 
การช้ีแนะ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยจะชวยใหบุคคลที่พรองในการดูแลตนเองมีความสามารถในการดูแลตนเอง
ไดดีขึ้น และสนับสนุนแนวคิดของเบค (1976) ที่ชวยปรับกระบวนการคิดของกลุมตัวอยาง ทําใหกลุมตัวอยางพัฒนาทักษะ
การคิด การสื่อสารและการแกปญหา สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของภาวนา กีรติยุตวงศ (2548) และนันนภัส พีระพฤติ
พงศ (2555) ที่พบวาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองชวยใหกลุมตัวอยางผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 มีความสามารถในการดูแล
ตนเองดีขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ McGowan (2011) ที่พบวาการใหความรูเรื่องเบาหวานและการดูแลตนเอง 
รวมกับการปรับทัศนคติ และการฝกทักษะการจัดการโรคเรื้อรังและการจัดการปญหาทําใหกลุมทดลองมีความสามารถใน
การดูแลตนเองและดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p< .0125 

 3. ระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชาของผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2  
                      ผลการวิจัยพบวา หลังเขาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 คาเฉล่ียอันดับระดับ

นํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชาของกลุมตัวอยางตํ่ากวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000)   อธิบายไดวา 
กลุมตัวอยางไดปรับเปล่ียนกิจกรรมการดูแลตนเองดานอาหาร ทําใหไดพลังงานลดลง รวมกับออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ ทํา
ใหมีการใชพลังงานเพ่ิมขึ้น เปนผลใหระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง  นอกจากน้ียังพบวา หลังเขาโปรแกรมกลุมตัวอยาง
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชาไดเพ่ิมขึ้น โดยควบคุมในระดับดีเพ่ิมขึ้นเปน 15 ราย (รอยละ 37.50) 
และระดับปานกลางเพ่ิมขึ้นเปน 25 ราย (รอยละ 62.50) ซึ่งแสดงวาโปรแกรมการจัดการตนเองมีประสิทธิผลในดานการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา ที่พบวากลุมตัวอยางที่มี
กิจกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น จะสามารถควบุคมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดีขึ้น (สมจิต หนุเจริญกุลและคณะ, 2544; ภาวนา 
กีรติยุตวงศ, 2548; กันยารัตน ศรีเทพ, 2549; วิไลวรรณ ศักดาราช, 2549; บุญชัย ต้ังสงาศักด์ิศรี, 2550; สุพัชรศักย พันธุศิลา, 
2551; วินัย เภตรานุวัฒน, 2551) 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 โปรแกรมการจัดการดูแลตนเอง  ทําใหกลุมตัวอยางสามารถปฎิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองไดดีขึ้น สงผลให

สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชาไดดีขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวย
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บริการปฐมภูมิ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองใหกับผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งน้ี     

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ติดตามประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดของกลุมตัวอยางเมื่อครบ 6 เดือน

และ 1 ป โดยวัดระดับนํ้าตาลสะสม (Hemoglobin A1c)  
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของ

ครอบครัวตอความทุกขทรมานในผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปาก โดยใชแนวคิดการควบคุมตนเองของจอหนสัน (1999) 
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลาและคาทอชวยหายใจทางปาก
ระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 50 ราย เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะ เจาะจงตามคุณสมบัติที่
กําหนดไว โดยใหผูปวย 25 รายแรกเปนกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติและ 25 รายหลังเปนกลุมทดลองที่ไดรับ
ขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 - 40 นาที เปนเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้ง 2 กลุม มีความ
คลายคลึงกับในเรื่องเพศ อายุ ระยะเวลาใสทอชวยหายใจ และไดรับการวินิจฉัยโรคเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เครื่องมือที่
ใชในการทดลองประกอบดวย แผนการพยาบาลผูปวย คูมือสําหรับสมาชิกในครอบครัว เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูปวยและสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวย แบบสอบถามความทุกขทรมาน 
ผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และตรวจสอบความเท่ียงโดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามไดเทากับ .84 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย (ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร) และสถิติอางอิง (independent t – test and paired t - test) ผลการวิจัย พบวาหลังการ
ทดลองคาคะแนนความทุกขทรมานในกลุมทดลองที่ไดรับขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตํ่ากวาระดับความ
ทุกขทรมานในกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.88, p < .01) 

 
คําสําคัญ  : การใหขอมูล, การสนับสนุนของครอบครัว, ความทุกขทรมาน, ผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปาก 

 
Abstract 

 
 This quasi experimental research aimed to study the effect of information and family support on suffering in 

patients with oral endotracheal tube. The self-regulation model of Johnson (1999) as a conceptual framework for the 
research. The sample consisted of patients admitted to hospital in Songkhla and Catholicos of mouth breathing during 
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May - August 2012, 50 were selected for the sample. Specific feature set. The patient's 25 first control group received 
usual care and 25 patients after the experimental group received information with the family of support day, 2 times for 
30 - 40 minutes for 3 consecutive days. The two groups were similar in sex, age, duration of intubation and diagnosis. 
The research instruments included: nursing care plan for patients, guide for families, demographic data and query 
suffered. The validity of the content by 5 experts, and reliability by using Cronbach’s alpha coefficient yielded values of 
.84 the data were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi- Square) 
and inferential statistics (independent t – test and paired t - test). The results of the study were as follows: After 
intervention, subjects in the experimental group received information with the family of support lower the mean score of 
suffering in the control group received usual care at Statistical significance (t = 3.88, p < .01). 
 
KEYWORDS : INFORMATION, FAMILY SUPPORT, SUFFERING, PATIENTS WITH ORAL ENDOTRACHEAL 
TUBE 

 
1. บทนํา 

ผูปวยที่อยูในภาวะหายใจลมเหลวถือเปนภาวะวิกฤตที่พยาบาลจะตองใหการดูแลระบบการหายใจเปนลําดับแรก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวนโดยการใสทอชวยหายใจ (อมรรัตน, 2549) ซึ่งนับเปนวิธีหน่ึงที่
ชวยเหลือใหผูปวยรอดพนจากภาวะคุกคามตอชีวิต (Finucane & Santora, 2003) แตเสียงสะทอนจากผูปวยกลับเปน
ความรูสึกที่ทุกขทรมาน (อรนิภา, 2554; Johnson & Sexton, 1990) และดวยความเจริญกาวหนาทางการแพทยทําให
แนวโนมของรักษาโดยการใสทอชวยหายใจมีมากขึ้น  

ความเจ็บปวด และไมสุขสบายจากการคาทอชวยหายใจทางปากทําใหผูปวยตองเผชิญกับความทุกขทรมานท้ัง
ทางดานรางกายและจิตใจ (ลัพณา, 2552; อมรรัตน, 2549) ซึ่งเปนการรับรูที่ยังคงเกิดขึ้นแมวาผูปวยจะออกจากหอง
ผูปวยหนักไปแลวเปนเวลา 2 เดือนก็ตาม (Samuelson, 2010) เมื่อทบทวนวรรณกรรมพบวา การพยาบาลแบบองครวมท่ีเนน
การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจงจะชวยลดความทุกขทรมานใหแกผูปวย นับเปนบทบาทหน่ึงที่สําคัญของพยาบาลเพ่ือชวยให
ผูปวยเกิดการรับรูถึงความสามารถของตนเองท่ีจะควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้นได นําไปสูการลดความรูสึกทุกขทรมานของ
ผูปวย ตามแนวคิดการควบคุมตนเอง (self-regulation theory) ของจอหนสัน (Johnson, 1999) อธิบายวาการใหขอมูลที่
เฉพาะเจาะจงเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลไดรับขอมูลจะเกิดการประมวล
ขอมูลจากสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในบูรณาการเขากับขอมูลเดิมที่เก็บไวในความทรงจํา กลายเปนแบบแผนความคิด
ความเขาใจ และใชแบบแผนดังกลาวในการควบคุมการตอบสนองทางดานรางกาย และจิตใจโดยการแสดงออกทาง
พฤติกรรมเกิดความรูสึกถึงความสามารถในการควบคุมตนเองหรือควบคุมเหตุการณที่คุกคามได สงผลใหมีการตอบสนอง
ทางจิตใจไมรุนแรง ความรูสึกทุกขทรมานลดลง (Leventhal & Johnson, 1983; Johnson, 1999) เชนเดียวกับการศึกษาของ
เกศินี, เพชรไสว, พรรณงาม, และสุมน (2548) ที่เนนการใหขอมูลผูปวยเพ่ือใหผูปวยมีความรูความเขาใจในการจัดการกับ
ความทุกขทรมานที่จะเกิดขึ้นจริง พบวาความวิตกกังวล ความเจ็บปวด และความทุกขทรมานในผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ
และใชเครื่องชวยหายใจนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการศึกษาดังกลาวศึกษาในผูปวยศัลยกรรมที่ใส
ทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจนอยกวา 12 ช่ัวโมง ซึ่งในความเปนจริงผูปวยบางรายใชระยะเวลามากกวา 12 ช่ัวโมง 
ผูวิจัยจึงขยายเวลาในการศึกษาใหมากกวา 12 ช่ัวโมง และเปล่ียนกลุมตัวอยางเปนผูปวยอายุรกรรมเนื่องจากเปนกลุมที่ใส
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ทอชวยหายใจอยางกะทันหันและไมไดเตรียมความพรอมไวกอนลวงหนาอยางผูปวยศัลยกรรม ทําใหผูปวยไมมีความรู
ความเขาใจในการจัดการกับความทุกขทรมานที่จะเกิดขึ้น โดยผูวิจัยจะใหขอมูลแกผูปวยในขณะคาทอชวยหายใจทางปาก
ตอเน่ืองติดตอกัน 3 วัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางผูปวย ครอบครัวและพยาบาลนําไปสูการรับรูถึงปญหาสําหรับ
การรักษาที่ถูกตอง ลดความรูสึกทุกขทรมาน และเปนการเอื้อประโยชนตอการถอดทอชวยหายใจ (Davies, 2007) 

แตการใหขอมูลเพียงอยางเดียวในผูปวยกลุมดังกลาว อาจยังไมครอบคลุมถึงปจจัยทางดานจิตใจท่ีทําใหเกิด
ความรูสึกทุกขทรมาน จากการของศึกษาของอรนิภา, สุภาภรณ และอาภรณ (2554) พบวาการท่ีสมาชิกในครอบครัวไดมี
สวนรวมในการดูแลผูปวยสามารถบรรเทาความทุกขทรมานทางดานจิตใจท่ีเกิดจากความรูสึกกลัวความโดดเด่ียว และจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพของอมรรัตน (2549) พบวาแรงสนับสนุนของครอบครัวโดยเฉพาะในการใหกําลังใจ ปลอบใจ การ
ประคับประคอง และการชวยเหลือผูปวยเปนปจจัยสําคัญที่ชวยลดความทุกขทรมานใหแกผูปวย ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี
ผูวิจัยจึงไดนําการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวมาใช เพ่ือบรรเทาความรูสึกทุกขทรมานในผูปวยที่ไดรับ
การคาทอชวยหายใจทางปาก  

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองศึกษา 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใหขอมูล

รวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตอความทุกขทรมานในผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปาก  
ประชากรเปาหมาย คือ ผูปวยอายุรกรรมที่ไดรับการคาทอชวยหายใจทางปาก เขารับการรักษาในหอผูปวยอายุรก

รรม หรือหนวยงานหองผูปวยหนัก ณ โรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา เลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติดังน้ี 
(inclusion criteria) 1) ไมจํากัดเพศ อายุ 18 ปขึ้นไป 2) มีระดับความรูสึกตัวดีโดยการประเมินกลาสโก โคมา สเคล 
(Glasgow Coma Scale) คือ การลืมตา (eyes opening: E) การเคล่ือนไหว (motor response: M) และการพูด (verbal response: 
V) ผูปวยตองไดคะแนนเต็ม 10T 3) ผานพนระยะวิกฤต โดยประเมินจาก ความดันโลหิตไมตํ่ากวา 90/60 มิลลิเมตรปรอท 
หรือสูงกวา 160/90 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรไมตํ่ากวา 60 ครั้ง/นาทีหรือสูงกวา 120 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจไมตํ่ากวา 16 
ครั้ง/นาที หรือสูงกวา 30 ครั้ง/นาที ไมมีไขสูงมากกวา 38.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ รางกายไมตํ่ากวา 36.5 องศา
เซลเซียส 4) ไดรับการรักษาโดยการใสทอชวยหายใจทางปากเปนครั้งแรก 5) สามารถติดตอสื่อสารดวยวิธีอาน เขียน และ
ฟงภาษาไทยได 6) มีสมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คน ซึ่งไดรับเลือกมาจากสมาชิกในครอบครัววาเปนผูที่มีบทบาทใน
การดูแลผูปวยมากที่สุด และสามารถเขาเยี่ยมผูปวยไดติดตอกัน 3 วัน 

เกณฑการคัดกลุมตัวอยางออก (exclusion criteria) คือผูปวยถอดทอชวยหายใจกอนครบการทดลอง 3 วัน  
ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยคัดเลือกจากผูปวยที่มีคุณสมบัติขางตนไดขนาด

กลุมตัวอยาง 25 รายตอกลุม (Polit & Beck, 2008) กําหนดให 25 รายแรกเปนกลุมควบคุม ไดรับการดูแลตามปกติในหอ
ผูปวย สวน 25 รายตอมาจัดใหเปนกลุมทดลอง ไดรับขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตามที่ผูวิจัยไดจัดรูปแบบ
ขึ้น ผูวิจัยใชเทคนิคการจับคู (matched pair) เพ่ือควบคุมปจจัยรบกวนโดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีลักษณะใกลเคียงกันใน
เรื่อง เพศ อายุตางกันไมเกิน 5 ป ระยะเวลาใสทอชวยหายใจตางกันไมเกิน 5 วัน ไดรับการวินิจฉัยโรคเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน และทั้ง 2 กลุม ไดรับการพยาบาลตามปกติจากหอผูปวย 

 เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย 
 1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูปวยและสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวย 
 2. แบบสอบถามความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจปาก ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามความเจ็บปวดทุกข

ทรมานจากการใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจของเกศินี (2547) รวมกับทบทวนวรรณกรรม แบบสอบถามมี 15 
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ขอ ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 ระดับ เริ่มจากไมมี (1 คะแนน) นอย (2 คะแนน) ปานกลาง 
(3 คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมากที่สุด (5 คะแนน) โดยใหผูปวยเลือกตอบใหตรงกับความรูสึกของตนใหมากที่สุด 

 3.เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชนิด ดังน้ี 
    1.แผนการพยาบาลผูปวยเรื่อง การใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตอการลดความรูสึกทุกขทรมาน

ในผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปาก ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1.1 การประเมินปญหา ผูปวยจะไดรับการประเมินความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ พิจารณาจากระดับ

ความรูสึก การรับรูปกติ สัญญาณชีพปกติ และยินยอมรับฟงขอมูลจากพยาบาล ช้ีแจงรายละเอียดการเขารวมวิจัย หลังจาก
น้ันใหผูปวยตอบแบบสอบถามความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจ ในชวงเชา เวลา 07.00 - 09.00 น. พรอมซักถาม
ผูปวยถึงปญหาที่กอใหเกิดความทุกขทรมานที่ผานมา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่เก่ียวของกับการตอบสนองตอ
ความรูสึกทุกขทรมานในผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปาก  

     การเตรียมความพรอมของสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวย โดยการใหขอมูล ประกอบดวย 1) ขอมูล
เก่ียวกับลําดับเหตุการณการดูแลรักษา ไดแก อาการของผูปวย แผนการรักษา 2) ขอมูลเก่ียวกับความรูสึกและสาเหตุของ
ความรูสึกที่ตองเผชิญ ไดแก ความรูสึกและสาเหตุของความรูสึกขณะมีทอชวยหายใจคาในปาก 3) ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตัวขณะเขาเยี่ยม ไดแก การชวยเหลือใหความสุขสบายท่ัวไปดานรางกาย การสนับสนุนดานจิตใจ รวมกับการสรางความ
ไววางใจ ความเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ และความปรารถนาดี พรอมแจกคูมือไวศึกษาตอ นัดหมายกับสมาชิกใน
ครอบครัวเขาเยี่ยมผูปวยพรอมกันในชวงเชาเวลา 07.00 - 09.00 น. และชวงบายเวลา 12.00 - 14.00 น. เปนเวลา 3 วัน
ติดตอกันโดยใชเวลาประมาณ 30 - 40 นาทีตอครั้ง 

  1.2 การวางแผนและการพยาบาล ดังน้ี 
                การใหขอมูล ประกอบดวย 1) ขอมูลเก่ียวกับลําดับเหตุการณการดูแลรักษาและลักษณะสภาพแวดลอม 

ไดแก อาการของผูปวย แผนการรักษา กฎระเบียบในการเขาเยี่ยมผูปวย สิ่งแวดลอมภายในหอผูปวย 2) ขอมูลเก่ียวกับ
ความรูสึกและสาเหตุของความรูสึกที่ตองเผชิญ ไดแก ความรูสึกขณะมีทอชวยหายใจคาในปาก ความรูสึกขณะไดรับการดูด
เสมหะ 3) ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่สอดคลองกับกิจกรรมการพยาบาล ไดแก การฝกทักษะการสื่อสารเพื่อบอกความ
ตองการและรายงานความปวด การผอนคลายเพ่ือบรรเทาปวดและสงเสริมการนอนหลับ การบรรเทาอาการปวดดวยเทคนิค
การเคล่ือนไหว การพลิกตะแคงตัว รวมกับการสรางความไววางใจ ความเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ และความปรารถนาดี 
สนับสนุน พูดชมเชย และใหกําลังใจผูปวยที่คาทอชวยหายใจเพ่ือลดความรูสึกทุกขทรมานที่ไดรับขณะคาทอชวยหายใจ
ทางปาก  

           การสนับสนุนของครอบครัว เปนการชวยเหลือใหความสุขสบายทั่วไป และสนับสนุนดานจิตใจแกผูปวย
ขณะเขาเยี่ยมโดยสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัย และคูมือสําหรับสมาชิกในครอบครัวที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น 
ในชวงเวลา 07.00 - 09.00 น. และเวลา 12.00 - 14.00 น. เปนเวลา 3 วันติดตอกัน 

  1.1.3 การติดตามประเมินผลการพยาบาล  
               ดานผูปวย ใหผูปวยตอบแบบสอบถามความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจ ในชวง เวลา 07.00 - 

09.00 น. พรอมซักถามผูปวยถึงปญหาที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน 
               ดานสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวย สังเกตการปฏิบัติขณะเขาเยี่ยมผูปวย 
    2. คูมือสําหรับสมาชิกในครอบครัว เรื่องการสนับสนุนของครอบครัวเพ่ือลดความทุกขทรมานในผูปวยที่คาทอ

ชวยหายใจทางปาก ประกอบดวย การชวยเหลือใหความสุขสบายทั่วไป และการสนับสนุนดานจิตใจ  
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การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ประกอบดวย 1) แผนการพยาบาลผูปวย 2) คูมือสําหรับ
สมาชิกในครอบครัวและ 3) แบบสอบถามความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจทางปาก ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และไดตรวจสอบโดยการทดลองใชกับผูปวยและสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวยตามคุณสมบัติที่ได
กําหนดไว จํานวน 2 ราย เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมในการนําไปใชจริง 

 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) นําแบบสอบถามความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจทาง
ปาก ทดลองใชกับผูปวยตามคุณสมบัติที่กําหนดไว ที่โรงพยาบาลทั่วไปแหงหน่ึงในภาคใต จํานวน 20 ราย ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามเทากับ 0.84  

 การเก็บรวบรวมขอมูล คัดเลือกผูชวยวิจัย 1 คน ช้ีแจงวัตถุประสงค ขั้นตอนในการวิจัย หนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูชวยวิจัย และอบรมผูชวยวิจัยเก่ียวกับการใชแบบวัดคะแนนความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจทางปาก ผูวิจัยให
ผูชวยวิจัยประเมินความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจทางปาก ในแตละวันกอนการทดลอง หลังจากนั้นผูวิจัยให
ขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวแกผูปวยกลุมทดลองเปนรายบุคคล สวนผูปวยกลุมควบคุมจะไดรับการดูแลและ
ไดรับขอมูลตามปกติจากเจาหนาที่ในทีมสุขภาพ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และผูชวยวิจัยประเมินความทุกขทรมานของ
ผูปวยอีกครั้งในชวงเชาวันที่ 4 ของการทดลอง 

 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 สรุปลักษณะขอมูลทั่วไปของผูปวย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56) มีอายุเฉล่ียทั้ง 2 กลุม

เทากับ 68.04 ป (SD =13.06) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 62) ทั้ง 2 กลุมนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 74) มีการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา (รอยละ 74) กลุมตัวอยางไมประกอบอาชีพมากที่สุด (รอยละ 68) มีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
10,830 บาท (SD = 7871.16) ซึ่งเกือบครึ่งไมเพียงพอแตไมมีหน้ีสิน (รอยละ 32) ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพในการ
รักษาพยาบาล (รอยละ 68) ไดรับการวินิจฉัยดวยโรคหัวใจลมเหลว (รอยละ 48) รองลงมาเปนโรคปอดบวม (รอยละ 20) 
กลุมตัวอยางใสทอชวยหายใจเบอร 7.5 - 8 (รอยละ 70) มีความลึกของทอชวยหายใจเฉลี่ยทั้ง 2 กลุมเทากับ 20.96 เซนติเมตร 
(SD =1.195) ระยะเวลาที่ใสทอชวยหายใจถึงวันแรกของการทดลองเฉล่ีย 4.24 วัน (SD = 2.56) เมื่อสิ้นสุดการทดลองเฉล่ีย 
7.24 วัน (SD = 2.56) ไดรับยาระงับปวด ไดแก พาราเซตามอล (รอยละ 100) ทรามอล (รอยละ 4) และไดรับยานอนหลับคือ 
อะติแวน (รอยละ 12) เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติไคสแควร พบวาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > .05)  

 สรุปลักษณะขอมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
68) มีอายุเฉล่ียทั้ง 2 กลุมเทากับ 43.44 ป (SD =13.515) สถานภาพสมรส (รอยละ 64) ทั้ง 2 กลุมมีลักษณะสัมพันธภาพกับ
ผูปวยเปนบุตร (รอยละ 66) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 75) เกือบครึ่งมีการศึกษาอยูในระดับประถม ศึกษา (รอยละ 40) 
ประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 42) มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 16,640 บาท (SD = 13916.31) ซึ่งเกือบครึ่งไมมี
ความเพียงพอแตไมมีหน้ีสิน (รอยละ 30) และไมมีประสบการณดูแลผูปวยที่คาทอชวยหายใจ (รอยละ 90) เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติไคสแควร พบวาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p > .05)  

 ผลการวิจัย พบวาเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความทุกขทรมานในผูปวยที่ไดรับการคาทอชวย
หายใจทางปากในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองดวยสถิติทีคู (paired t - test) คาคะแนนความทุกขทรมานหลังไดรับ
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ขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตํ่ากวากอนการไดรับการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (t = 8.818, p < .01) สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. ไดรับการพยาบาลตามกรอบแนวคิด ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1. การประเมินปญหา เปนการ
ประเมินสาเหตุที่กอใหเกิดความรูสึกทุกขทรมานที่ไดรับขณะคาทอชวยหายใจทางปาก เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ที่เก่ียวของกับการตอบสนองตอความรูสึกทุกขทรมานในผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปาก ขั้นตอนที่ 2. การวางแผนและ
การพยาบาลเปนรายบุคคล เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของผูปวย โดยใหอํานาจอิสระแกผูปวยในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติเพ่ือลดความรูสึกทุกขทรมาน ประกอบดวยการใหขอมูลและการสนับสนุนของครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามประเมินผลการพยาบาล ดานผูปวย ตอบแบบสอบถามความทุกขทรมานจากการคาทอชวยหายใจ 
และพรอมซักถามผูปวยถึงปญหาที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน ดานสมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวย มีการสังเกตและ
กระตุนใหปฏิบัติตามคําแนะนํา และคูมือมากกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 

 2. การไดรับขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ประกอบดวยขอมูล 3 ชนิด คือ 1) ขอมูลเก่ียวกับลําดับเหตุการณการดูแลรักษา
และลักษณะสภาพแวดลอม เปนขอมูลที่ชวยใหผูปวยเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถคาดการณกับเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 2) ขอมูลเก่ียวกับความรูสึกและสาเหตุของความรูสึกที่ตองเผชิญ ขอมูลชนิดน้ีจะชวยใหผูปวย
ควบคุมปฏิกิริยาการตอบสนองทางจิตใจไดอยางเหมาะสม 3) ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่สอดคลองกับกิจกรรมการ
พยาบาลขอมูลชนิดน้ีจะชวยใหผูปวยควบคุมปฏิกิริยาการตอบสนองทางพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม (Leventhal & 
Johnson, 1983) รวมกับการสรางความไววางใจ ความเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ และความปรารถนาดี สนับสนุน พูด
ชมเชย และใหกําลังใจผูปวยที่คาทอชวยหายใจเพ่ือลดความรูสึกทุกขทรมานที่ไดรับขณะคาทอชวยหายใจทางปาก การ
ไดรับขอมูลที่เฉพาะเจาะจงเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนทําใหผูปวยสามารถควบคุมตนเอง และควบคุมปฏิกิริยา
ตอบสนองทางอารมณ รวมท้ังสามารถปรับตัวเลือกใชวิธีในการเผชิญกับสถานการณที่ถูกคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดความรูสึกทุกขทรมานดวยตนเอง (Johnson, 1999) อีกทั้งผูปวยยังไดรับขอมูลที่
ตอเน่ืองติดตอกันสอดคลองกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ  วราภรณ (2544) พบวาการใหขอมูลทันทีที่เริ่มรูสึกตัวน้ัน ผูปวย
อาจจะอยูในสภาวะท่ีสับสน จึงควรใหขอมูลซ้ําแกผูปวยขณะไดรับการคาทอชวยหายใจ เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ ปรับการรับรู
ตอสถานการณที่เผชิญอยู  

3. การไดรับการสนับสนุนของครอบครัว เปนการปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัย และคูมือสําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น สมาชิกในครอบครัวผูดูแลผูปวยสามารถใหการสนับสนุนผูปวยขณะเขาเยี่ยมโดยรวมรอยละ 
82.95 ประกอบดวย 1) การชวยเหลือใหความสุขสบายท่ัวไปโดยการชวยเปนสื่อกลางใหผูปวยในการรายงานอาการปวด
ทุกขทรมานใหพยาบาลทราบ ชวยเปล่ียนทาที่สุขสบาย ชวยบีบนวด เปนการชวยลดอาการทุกขทรมานจากอาการปวดเมื่อย 
ทําใหรางกายผอนคลายและ 2) การสนับสนุนดานจิตใจ โดยการเขาเยี่ยมและไถถามอยางสมํ่าเสมอ พูดปลอบใจ ใหกําลังใจ 
ชวยใหผูปวยผอนคลายโดยการเปดเพลงใหฟง ดูทีวี ชวยบีบนวด อานหนังสือหรืออานบทสวดมนตใหผูปวยฟง ชวยสัมผัส
ขณะผูปวยไดรับการดูดเสมหะ นําสิ่งที่มีคุณคาทางจิตใจมาใหผูปวย สนับสนุนใหปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา และ
แสดงความรักและความหวงใยดวยการโอบกอด สัมผัสมือและแขนของผูปวย ทําใหผูปวยรูสึกสบายใจเน่ืองจากการสัมผัส
มีประโยชนทั้งทางดานรางกายและจิตใจของผูปวย ทําใหผูปวยผอนคลายและลดภาวะเครียด นอกจากน้ันยังชวยเยียวยา
อาการตางๆ เชน ความปวด อาการกระสับสาย ความวิตกกังวล ความโกรธ และการซึมเศราในผูปวยที่มีความผิดปกติทางจิต 
(Maville, Bowen, & Benham, 2008) สอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน (2551) ที่ไดใชเทคนิคการสัมผัสกับผูปวยที่ไดรับ
การใสทอชวยหายใจ พรอมทั้งอธิบายใหผูปวยทราบถึงความจําเปนในการใสทอชวยหายใจ รวมกับแนะนําญาติใหใช
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เทคนิคสัมผัส พูดคุย วางมือญาติไวบริเวณหัวใจของผูปวย และกอดผูปวย พบวา ผูปวยสงบลง ไมมีอาการกระสับกระสาย 
และไมตองผูกมือผูปวยอีก สวนญาติรูสึกสบายใจมากขึ้น ดังน้ันการไดรับการสนับสนุนของครอบครัวมีผลตอความ
เขมแข็งทางดานสภาพจิตใจของผูปวย (Deja, Denke, Weber-Carstens, Schröder, Pille, Hokema, et al., 2006) สงผลให
ความรูสึกทุกขทรมานลดลงได สอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพของอมรรัตน (2549) เก่ียวกับประสบการณความทุกข
ทรมานของผูปวยในภาวะวิกฤตที่คาทอชวยหายใจ พบวาแรงสนับสนุนของครอบครัวโดยเฉพาะการใหกําลังใจ ปลอบใจ 
การประคับประคอง และการชวยเหลือผูปวยเปนปจจัยสําคญัที่ชวยลดความทุกขทรมานใหแกผูปวย  

ขณะที่ในกลุมควบคุมมีคาคะแนนความทุกขทรมานหลังไดรับการพยาบาลตามปกติสูงกวากอนไดรับการ
พยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -5.627, p < .01) สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. การพยาบาลตามปกติที่ผูปวยคาทอชวยหายใจทางปากไดรับ ประกอบดวยกิจกรรมการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย
หายใจ การใหคําแนะนําในกิจกรรมท่ีพยาบาลจะตองใหแกผูปวย เชน การดูดเสมหะ และการแจงใหทราบถึงอาการ
โดยท่ัวไป การสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว ซึ่งเปนการใหกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณของพยาบาลแต
ละบุคคลโดยไมมีรูปแบบที่กําหนดไวแนนอน ทําใหผูปวยไดรับขอมูลและการสนับสนุนของครอบครัวแตกตางกัน ไมมี
แบบแผน และไมเพียงพอตอความตองการของผูปวย สงผลใหผูปวยรับรูและแปลความหมายของเหตุการณอยางไมมีแบบ
แผนความคิดความเขาใจหรือไมเขาใจในเหตุการณที่เกิด มีการคาดการณเก่ียวกับเหตุการณไปในทางลบ จึงไมสามารถใช
แบบแผนความคิดความเขาใจในการเผชิญกับปญหาหรือควบคุมตนเองในการตอบสนองและการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม (Johnson, 1999) ผูปวยจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองทางดานจิตใจรุนแรง สงผลใหผูปวยที่คาทอชวย
หายใจทางปากในกลุมควบคุมเกิดการความรูสึกทุกขทรมานในระดับมาก (เกศินี, 2548) 

 2. การสงเสริมการสนับสนุนของครอบครัว เปนการเปดโอกาสใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูปวย พบวาการ
มีสวนรวมของครอบครัวในการดูแลผูปวยยังไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการปฏิสัมพันธระหวางแพทย พยาบาลกับญาติ 
ญาติมีความรูและทักษะไมเพียงพอในการปฏิบัติ ความแตกตางระหวางเพศทําใหการดูแลไมเทากัน (กนกรัตน, 2547) การ
ไดรับขอมูลแรกรับเพียงครั้งเดียว และไมตอเน่ือง มีผลใหเกิดความเครียด วิตกกังวลและกลัววาการดูแลของตนเองจะมีผล
ตอการทํางานของอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชกับผูปวย (สมฤทัย, 2552) สอด คลองกับการศึกษาครั้งน้ีที่สมาชิกในครอบครัว
ของกลุมควบคุม 25 ราย (รอยละ 100) มีความตองการความชวยเหลือจากพยาบาลในการดูแลผูปวยขณะเขาเยี่ยม และรอย
ละ 72 ตองการขอมูลจากพยาบาลเกี่ยวกับอาการของผูปวย แนวทางการรักษา การปฏิบัติตัวขณะเขาเยี่ยม ไดแก สอนและ
สาธิตวิธีการใหอาหาร การเช็ดตัว การพลิกตะแคงตัว การเปล่ียนทาทางผูปวยอยางปลอดภัย และไมสรางความเจ็บปวด
ใหแกผูปวย คําแนะนําเก่ียวกับอุปกรณ กฎระเบียบขอหามตางๆ การเฝาระวังอาการผิดปกติของผูปวยที่ตองไปตามพยาบาล 
ในขณะที่ผูปวยตองการกําลังใจจากครอบครัว ตองการใหครอบครัวมาเฝาอยางใกลชิด ชวยดูแลทํากิจกรรมตางๆ ให เชน 
การเช็ดตัว บีบนวดรางกาย (สมฤทัย, 2552) ดูแลความสุขสบายทั่วไป ชวยบรรเทาความเจ็บปวด (อรนิภา, สุภาภรณ และ
อาภรณ, 2554) เมื่อผูปวยที่คาทอชวยหายใจทางปากไมไดรับการตอบสนองตอความตองการในการใหครอบครัวเขามามี
สวนรวมในการดูแลตนเองหรือไดรับนอย เน่ืองจากภาระงานท่ีมากทําใหพยาบาลไมคอยมีเวลาที่จะจัดการกับปญหา และ
ใหความ สําคัญกับความตองการทางดานจิตใจของผูปวยเปนลําดับทายๆ (Price, 2004) จึงสงผลทําใหผูปวยที่คาทอชวย
หายใจทางปากในกลุมควบคุมเกิดการความรูสึกทุกขทรมาน  

 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความทุกขทรมานในผูปวยที่ไดรับการคาทอชวยหายใจทางปาก
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง ดวยสถิติทีอิสระ (independent t - test) มีคาคะแนนความ
ทุกขทรมานกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -.261, p > 
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.05) แตหลังการทดลองคาคะแนนความทุกขทรมานในกลุมทดลองที่ไดรับขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตํ่า
กวาคาคะแนนความทุกขทรมานในกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.88, p < .01) 
แสดงวาเปนอิทธิพลมาจากการพยาบาลที่ใหประกอบดวยการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น
มีความเจาะจง ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปวยในกลุมทดลองมีคะแนนความทุกขทรมานตํ่ากวากลุมควบคุม
สอดคลองกับผลการศึกษาของเกศินี, เพชรไสว, พรรณงาม, และสุมน (2548) พบวา ผูปวยที่ใสทอชวยหายใจและใช
เครื่องชวยหายใจที่ไดรับขอมูลเตรียมความพรอมมีคาเฉล่ียความวิตกกังวล คาเฉล่ียความเจ็บปวด คาเฉล่ียความทุกขทรมาน 
และคาเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดและความทุกขทรมานนอยกวาผูปวยที่ไมไดรับขอมูลเตรียมความพรอมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และยังสอดคลองกับการศึกษาของเมไกร, วอลช และลิตเติล (Maguire, Walsh & Little, 2004) พบวาผูปวย
ที่ไดรับขอมูลรวมกับการฝกปฏิบัติมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความทุกขทรมานขณะสองกลองนอยกวากลุมควบคุม จึงอาจ
สรุปไดวาการใหขอมูลและการสนับสนุนของครอบครัว สงผลตอสภาพจิตใจของผูปวย (Papathanas soglou, 2010) 
เน่ืองจากการไดรับขอมูลทําใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณน้ันๆ สามารถแปลความหมายของเหตุการณไดถูกตอง 
เกิดความรูสึกถึงความสามารถในการควบคุมตนเองหรือควบคุมเหตุการณที่คุกคามได (Leventhal & Johnson, 1983; 
Johnson, 1999) รวมกับการไดรับการสนับสนุนของครอบครัวเกิดเปนความรูสึกถึงการมีพลังอํานาจ(empowerment) 
สามารถดึงศักยภาพภายในตัวออกมาเพ่ือควบคุมตนเอง จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางเหมาะสม และเพ่ิมความ
แข็งแกรง ทําใหผูปวยเกิดความเช่ือมั่นในตนเองรูสึกมคีุณคา มีความหวัง ลดความรูสึกทุกขทรมาน 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 ผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตตองเผชิญกับปจจัยรบกวนการนอนหลับ ทําใหคุณภาพการนอนหลับตํ่า 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาและประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวย
ในหอผูปวยวิกฤต โดยการประยุกตจากหลักการและขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาการวิจัยการแพทย
และสุขภาพแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย วิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนา แนวปฏิบัติการ
พยาบาล และ 2) การนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใชและประเมินผล เครื่องมือประกอบดวย แนวปฏิบัติการพยาบาลที่
พัฒนาขึ้น แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติไดของกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอ
ผูปวยวิกฤต แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติ แบบสอบถามปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ และแบบ
ประเมินคุณภาพการนอนหลับผูปวย ซึ่งผานการตรวจสอบและประเมินความคิดเห็นในการนําไปใชโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 
ทาน โดยแนวปฏิบัติการพยาบาลมีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของเน้ือหา แนวปฏิบัติเทากับ 0.94 
และคาความเที่ยงจากการหาคาความสอดคลองตรงกันของพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติจํานวน 4 ราย ไดเทากับ 1.00 วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติบรรยายและ วิลคอกซอน (Wilcoxon test) ผลการวิจัยพบวา 

1. แนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตประกอบดวย 5 หมวด คือ การ
ประเมินคุณภาพและปจจัยรบกวนการนอนหลับ การบรรเทาความไมสุขสบายทางดานรางกาย การลดการรบกวนจาก
กิจกรรมการพยาบาล การดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ และการดูแลสิ่งแวดลอม เมื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
ไดของกิจกรรมตามแนวปฏิบัติจากพยาบาล 20 ราย พบวาพยาบาลทุกราย (รอยละ 100) ใหความเห็นวาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติไดทุกหมวด และพยาบาลสวนใหญรอยละ 85 มีความพึงพอใจในการนําไปใชอยูในระดับมาก 
สวนพยาบาลรอยละ 15 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยพยาบาลระบุปญหาอุปสรรควา การดูแลดานจิตใจตองใช
เวลา    มีความยากลําบากในการส่ือสารกับผูปวยจากการท่ีผูปวยคาทอชวยหายใจ และจากภาระงานมากทําใหไมมีเวลามาก
พอในการตอบสนองความตองการของผูปวยใหครอบคลุม และมีขอเสนอแนะดังน้ี ควรใหเวลาในการส่ือสารกับผูปวย        
เพ่ิมการสงตอขอมูล พูดคุยใหกําลังใจผูปวยในเวรถัดไปท่ีไมมีภาระงานมาก  

2. คุณภาพการนอนหลับของผูปวยจํานวน 10 ราย หลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเปนเวลา 7 วัน ติดตอกัน พบวา 
คุณภาพการนอนหลับของผูปวยหลังทํากิจกรรมตามแนวปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = -2.805, P = .005) 
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ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนําไปใช และควรมีการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพ่ือคงไวซึ่งประสิทธิภาพในการสงเสริมการนอนหลับของผูปวย หนวยงานอื่นที่จะนําแนวปฏิบัติน้ี  
ไปใชก็ควรพิจารณาปรับใหเหมาะสมกับบริบทกอนนําไปใช  

 
คําสําคัญ : แนวปฏิบัติ, การพัฒนาและประเมินผล, การสงเสริมการนอนหลับ, ผูปวยวิกฤต 

 
Abstract 

 
 Patients admitted to the intensive care unit (ICU) are exposed to sleep disturbing factors with affects low sleep 

quality. The purpose of this study was to develop and evaluate a clinical nursing practice guideline (CNPG) for sleep 
promotion of patients in ICU. This CNPG was applied based on the development of clinical practice guideline of the 
Australian National Health and Medical Research Council. Two phases were conducted: 1) the development of the 
CNPG, and 2) the implementation evaluation the CNPG. The instrument was composed of the CNPG, Qualification 
capabilities of nursing practice to promote sleep patients in the ICU, the Nurses’ satisfaction Questionnaire, Qualification 
problems and suggestions in implemention, An assessment of the patient sleep quality. Which were approved by five 
experts. The index of consistency of CNPG was 0.94. And the CNPG’s inter- rater reliability was test four nurses a value 
of 1.00. Data were analyzed by descriptive statistice and wicoxon test. The results were as follows: 

 1. The content of CNPG for sleep promotion of patients in ICU was composed of five parts: assessment sleep 
quality and sleep factors. The alleviate their physical uncomfort. To reduce interference from nursing activity. 
Psychological and spiritual care. And environmental care. Evaluated on their ability to perform activities of nursing 
practice by twenty nurse: The result showed that nurses described the overall CNPG as nurse ability action all categories. 
Most nurses eighty five percent reported their satisfaction at a high level and the other fifteen percent were satisfied at a 
moderate level. In addition, it was problems that take care of psychological difficulties in communicating with patients 
from patients with endotracheal tube and workload most to have enough time to respond to the needs of patient. For the 
suggestion. Give time to communicate with patient add data forwarding and give courage patients to shift the no 
workload.  

 2. Sleep of quality in patient with 10 cases after the CNPG for seven consecutive days. The sleep quality of 
patient do practice increased significantly seven days (Z = -2.805, P = .005)  

The findings indicate that the CNPG could be applicable for implementation but continuing improvement in 
order to sustain the effectiveness in sleep promoting the patient. However, the appropriateness of the guideline should be 
considered if applied in other settings 

  
KEYWORDS: GUIDELINE, DEVELOPMENT AND EVALUATION, SLEEP PROMOTION, CRITICAL CARE 
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1. บทนํา 
 ผูปวยสวนใหญที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตตองเผชิญกับปญหาภาวะวิกฤตของชีวิตจากพยาธิสภาพของโรค 

และการรักษาที่ใชเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย ทําใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล สงผลใหนอนไมหลับ ทําใหผูปวย
นอนหลับไมเพียงพอและมีคุณภาพการนอนหลับตํ่า (ณัฐพงษ, 2552) จากการศึกษาปริมาณการนอนหลับโดยรวมใน 24 
ช่ัวโมง ของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตที่ไดรับเครื่องชวยหายใจ พบวาอยูที่ประมาณ 4 ช่ัวโมง (วรรดี, สนุตตรา, พัชรียา 
และศิวศักด์ิ, 2549) ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยรบกวนดานรางกาย  ดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอมในหอผูปวยวิกฤต รวมถึงดานการ
รักษาพยาบาลท่ีไดรับและกิจกรรมพยาบาล (ณัฐพงษ, 2552) เปนผลใหชวงเวลาที่รางกายตองพักเพ่ือซอมแซมสวนตางๆ
ของรางกายลดลง ระบบภูมิคุมกันบกพรอง การฟนหายจากโรคชา เกิดภาวะแทรกซอนมากขึ้น เชน ติดเช้ือทาง  เดินหายใจ 
(Seneff , Wahner, Thompson, Honeycutt, & Silver, 2000) และผูปวยตองนอนโรงพยาบาลนาน เสียคาใชจายมากขึ้น เกิด
ความเครียดและความวิตกกังวลมากขึ้น จนสงผลใหเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน จําวัน เวลา สถานที่ และบุคคลไมได (ICU 
syndrome) (วิจิตรา, 2551) 

 การประเมินการนอนหลับและปจจัยรบกวนการนอนหลับของผูปวยจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหพยาบาลแกไขและ
ใหกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมกับผูปวย จากหลักฐานเชิงประจักษวิธีการจัดการเพ่ือสงเสริมการนอนหลับอาจมี
ขอจํากัดในการนําไปใช คือ ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดทุกขอ ขึ้นอยูกับลักษณะของผูปวยและบริบทของที่ทํางาน จากการ
ทบทวนสถานการณ การสงเสริมการนอนหลับในหอผูปวยวิกฤตของโรงพยาบาลสงขลาพบวา ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติในหลายรูปแบบ ขาดการนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการปฏิบัติ ไมมีการบันทึกหรือไมมีแบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับหรือผลลัพธของผูปวยหลังจากที่สงเสริมการนอนหลับที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤต โดยพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามกรอบ
แนวคิดของสภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research 
Council [NHMRC], 1998) คัดเลือกเฉพาะขอที่มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานและลักษณะของผูปวยในบริบทที่ทํางานแลวนํามาทดลองใชและประเมินผลลัพธเพ่ือนํามาปรับปรุงการดูแลให
เหมาะสมกับผูปวยตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ผูมีสวนรวมในงานวิจัย ไดแก  

1. ผูเช่ียวชาญ คือ ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดูเน้ือหาของแนวปฏิบัติและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ผูวิจัยไดคัดเลือกผูที่มีประสบการณดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและดานการดูแลผูปวยวิกฤต จํานวน 5 ทาน  

2. ผูชํานาญการปฏิบัติ คือ พยาบาลที่ดูแลผูปวยในหอผูปวยวิกฤต รวมท้ังหมด จํานวน 20 ราย  
3. กลุมผูปวยที่จะนําแนวปฏิบัติไปทดลองใชและประเมินผล โดยกําหนดคุณสมบัติของผูปวยดังน้ี คือ เปนผูปวย   

ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตที่ใสทอชวยหายใจและรูสึกตัวดี สามารถสื่อสารไดเขาใจ ไมมีปญหาการมองเห็น การ
ไดยิน และไมมีปญหาเก่ียวกับประสาทสัมผัสอื่น และยินยอมใหความรวมมือในการศึกษา ซึ่งผูปวยที่ใชในการประเมินผล
ทางคลินิกกําหนด จํานวน 10 ราย และกําหนดผูปวยที่ตองคัดออก คือ ผูปวยมีอาการเปล่ียนแปลงจนไมสามารถสื่อสารได
เขาใจ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี 1) แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของ
ผูปวยในหอผูปวยวิกฤต ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด 2) เครื่องมือในการประเมินผลเชิงกระบวนการของการใชแนวปฏิบัติการ
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พยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤต ประกอบดวย 2.1) แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของพยาบาลกลุม
ตัวอยาง 2.2) แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติไดของกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยใน
หอผูปวยวิกฤต 2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช ซึ่งประเมินโดยใช
มาตรวัดแบบตัวเลข (numerical rating scale) 2.4) เปนแบบสอบถามปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําแนวปฏิบัติ
ไปใชใน ซึ่งเปนคําถามปลายเปด 3) เครื่องมือในการประเมินผลเชิงคลินิกที่เกิดขึ้นกับผูปวย มี 2 สวน ไดแก 3.1) แบบ
บันทึกขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูปวย 3.2) เครื่องมือวัดคุณภาพการนอนหลับของผูปวย คือ แบบประเมินคุณภาพการ
นอนหลับ ของวรรดี (2549) ที่ปรับปรุงมาจาก ของเวอรแรนและสไนเดอร ฮาลเพิรน (Verran & Synder Halpem, VSH  
Sleep Scale, 1987) ซึ่งมี 8 ขอ ขอละ 10 คะแนน มีคะแนนรวม 80 คะแนน แปลผลคะแนนเปน 3 ระดับ คือ คะแนน 0-26 
คือ คุณภาพการนอนหลับระดับตํ่า คะแนน 27-53 คือ คุณภาพการนอนหลับระดับปานกลาง คะแนน 54-80 คือ คุณภาพการ
นอนหลับระดับสูง และ 3.4) แบบบันทึกคุณภาพการนอนหลับของผูปวย 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวย
วิกฤต  ผูวิจัยดัดแปลงจากขั้นตอนการพัฒนาของสภาการวิจัยแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1998) แบงเปน 2 
ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ระยะการสรางและพัฒนาเครื่องมือแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงแสริมการนอนหลับของผูปวยในหอ
ผูปวยวิกฤต ประกอบดวย ระยะเตรียมการ มี 5 ขั้นตอน ไดแก  1) กําหนดปญหาและขอบเขตของปญหา ผูวิจัยพิจารณา
ประเด็นปญหาจากกิจกรรมที่ดูแลเปนประจํา มีการปฏิบัติที่หลากหลายและเปนกิจกรรมที่หากบกพรองจะสงผลกระทบตอ
ผูปวย 2) ทบทวนวรรณกรรม/ หลักฐานเชิงประจักษ/ คัดเลือกและประเมินคุณภาพของหลักฐาน ดําเนินการสืบคนหลักฐาน
เชิงประจักษที่เหมาะสม ทันสมัย และเช่ือถือได สามารถนําปฏิบัติได โดยกําหนดคําสําคัญหลักในการสืบคนตามกรอบการ
สืบคนหลักฐาน PICO format (อรพรรณ, 2552) ไดหลักฐานเชิงประจักษรวม 13 เรื่อง 3) ยกรางแนวปฏิบัติการพยาบาล โดย
ผูวิจัยรวบรวมขอเสนอแนะที่ดีที่สุดจากหลักฐานเชิงประจักษ สรุปเปนเน้ือหาจัดทําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการ
นอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตฉบับราง ซึ่งประกอบดวย 5 หมวด ไดแก 1) การประเมินคุณภาพและปจจัยรบกวน
การนอนหลับ 2) การบรรเทาความไมสุขสบายทางดานรางกาย 3) การลดการรบกวนจากกิจกรรมการพยาบาล 4) การดูแล
ดานจิตใจและจิตวิญญาณ และ 5) การดูแลสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรางคูมือประกอบการใชแนวปฏิบัติ และแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนปฏิบัติของแนวปฏิบัติการพยาบาล 4) ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ นําเครื่องมือทั้งหมด สงใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 
ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุม ความสมบูรณของเน้ือหาและความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคของเน้ือหาแนวปฏิบัติ (Index of Consistency [IOC])    พรอมประเมินความคิดเห็นในการนําแนวปฏิบัติไป
ใช (Polit & Beck, 2004) ใน 3 ดาน คือ 1) ดานการถายทอด/นําสูการปฏิบัติ 2) ดานความเปนไปได และ 3) ดานความคุมทุน 
ตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําผลการประเมินมาคํานวณ     หาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.94 จากน้ันนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 5) ทดสอบหาคาความเที่ยง  ดวยการหาคาความสอดคลอง
ตรงกันหรือเทาเทียมกันของการใชแนวปฏิบัติระหวางผูปฏิบัติ 2 รายในเวลาเดียวกัน (inter-rater reliability ) โดยผูวิจัยใช
พยาบาลจํานวน 4 รายในการทดสอบหาคาความเที่ยงโดยการคํานวณ    หาคารอยละของความสอดคลอง (percent of 
agreement) คาที่ไดคือ 1.0  

ระยะการนําแนวปฏิบัติไปทดลองใช ใหพยาบาลทดลองนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใชกับผูปวยในหอผูปวย
วิกฤตที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวจํานวน 10 ราย พยาบาลแตละคนหมุนเวียนดูแลผูปวย
ตอเน่ืองเปนเวลา 7 วัน ซึ่งระยะเวลาการนําแนวปฏิบัติไปทดสอบใชกับผูปวยใชระยะเวลา 70 วัน จึงจะไดกลุมตัวอยางครบ 
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สวนระยะที่ 2 คือ ระยะประเมินผล ในเชิงกระบวนการ โดยผูวิจัยใหกลุมตัวอยางพยาบาลแตละรายตอบ
แบบสอบถามประเมินความสามารถในการปฏิบัติไดจากการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ไดไปทดลองใช และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลรวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากการทดลองใชแนวปฏิบัติ ในเชิง
คลินิกที่เกิดขึ้นกับผูปวย วัดคุณภาพการนอนหลับของผูปวยกอนและหลังใชแนวปฏิบัติติดตอกันเปนเวลา 7 วันนําขอมูลที่
ไดไปวิเคราะหผล 

การวิเคราะหขอมูล 1)ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คะแนนจากแบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติไดในการนํา
แนวปฏิบัติพยาบาลไปใชและความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล และขอมูลทั่วไป วิเคราะหดวยสถิติบรรยาย 
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 2) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะที่ไดรับจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยการจัดกลุม
เน้ือหาอยางงาย แลวนําไปแจกแจงความถ่ีและคํานวณคารอยละ 3) เปรียบเทียบขอมูลคะแนนคุณภาพการนอนหลับของ
ผูปวยกอนและหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตจากกลุมตัวอยางผูปวย 
จํานวน 10 คน ดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริกวิลคอกซอน (Wilcoxon test) 

 
3. ผลการวิเคราะห/ ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตที่พัฒนาขึ้นและสามารถนําไปใช

ปฏิบัติไดจริง ในการศึกษาน้ี มีแนวปฏิบัติในการสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตรวม 5 หมวด 
ประกอบดวย การประเมินคุณภาพและปจจัยรบกวนการนอนหลับ การบรรเทาความไมสุขสบายทางดานรางกาย การลดการ
รบกวนจากกิจกรรมการพยาบาล การดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ และการดูแลสิ่งแวดลอม   

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพยาบาลผูใชแนว มีจํานวน 20 ราย อายุเฉล่ีย 34.6 ป (SD = 8.49) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด (รอยละ 100) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลเฉลี่ย12.25 ป (SD = 9.19) และมีประสบการณใน
การทํางานหอผูปวยวิกฤตเฉล่ีย 9.80 ป (SD = 7.66) ซึ่งมีตําแหนงเปนหัวหนาหอผูปวย จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 5 ที่
เหลือเปนพยาบาลประจําการ จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 95 และท้ัง 20 ราย ไมเคยมีประสบการณอบรมเก่ียวกับแบบ
แผนการนอนหลับของผูปวย คิดเปนรอยละ 100  

  ในเชิงกระบวนการ พบวา พยาบาลทุกราย (รอยละ 100) ใหความเห็นวาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการ
นอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤตสามารถนําไปปฏิบัติไดทุกหมวด ซึ่งอธิบายไดวาเมื่อพิจารณารายละเอียดของแนว
ปฏิบัติแตละหมวด จะเห็นวาเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของงานประจําที่ใชหลักกระบวนการพยาบาลในการดูแล
ผูปวยใหครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอมรวมถึงองครวม (ปลดา, 2548)   

ความพึงพอใจโดยรวมของพยาบาลในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช พบวา พยาบาลสวนใหญรอยละ 85  มี
คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากพยาบาลสวนใหญรับรูวาแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นน้ีมีประโยชนตอผูปวย
วิกฤตในการสงเสริมการนอนหลับ เพ่ือใหผูปวยฟนสภาพไดเร็วรวมกับการรักษาของแพทย และกิจกรรมใน    แนวปฏิบัติ
ลวนเปนกิจกรรมท่ีทําอยูประจําและสามารถปฏิบัติได และมีพยาบาลรอยละ 15  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อาจ
เปนเพราะพยาบาลรูสึกวาลักษณะงานของพยาบาลในหองผูปวยวิกฤตมุงใหการพยาบาลเพ่ือชวยเหลือผูปวยที่มีภาวะ
คุกคามตอชีวิตเปนอันดับแรก ในขณะที่แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีขอกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการนอนหลับใน
ชวงเวลาที่กําหนด คือ ชวง 18.00-20.00น.และ 06.00-08.00น.ซึ่งถาชวงเวลาดังกลาวเปนชวงวิกฤตที่ตองชวยเหลือผูปวยที่มี
ภาวะคุกคามตอชีวิตและเฝาระวังอยางใกลชิด ( วาสนา, 2553) ทําใหไมมีเวลาและไมสะดวกที่จะประเมินคุณภาพ การนอน
หลับได จึงเกิดความรูสึกยุงยาก รวมกับขอคําถามประเมินคุณภาพการนอนหลับมีหลายขอและตองใชเวลาในการประเมิน
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นาน ประกอบดวยผูปวยเปนผูสูงอายุตองใชเวลาในการคิดนานและมีความยากลําบากในการสื่อสารจากการคาทอชวย
หายใจ 

 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําไปใช พบวา ในหมวดการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ มีพยาบาลรอย
ละ 65 ใหความเห็นวาการดูแลดานจิตใจตองใชเวลา มีความยากลําบากในการส่ือสารกับผูปวยจากที่ผูปวยคาทอชวยหายใจ 
และจากภาระงานมากในบางวัน ทําใหไมมีเวลามากพอในการตอบสนองความตองการของผูปวยใหครอบคลุม ดังน้ันจึงให
ขอเสนอแนะวา ควรหาเวลาสื่อสารกับผูปวย เพ่ิมการสงตอขอมูลพูดคุยใหกําลังใจผูปวยในเวรถัดไปที่ไมมีภาระงานมาก 
ในหมวดการประเมินคุณภาพและปจจัยรบกวนการนอนหลับ มีพยาบาลรอยละ 40 ใหความเห็นวา ภาระงานมากในวันที่
ผูปวยมีอาการวิกฤต อาจไมสามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับในเวลาที่กําหนดได ทั้งน้ีเน่ืองจากหอผูปวยวิกฤตรับ
ผูปวยซึ่งมีทั้งอาการวิกฤตและอาการกึ่งวิกฤตเพ่ือฝกหยาเคร่ืองชวยหายใจ และอาการวิกฤตไมสามารถคาดเดาไดวาจะ
เกิดข้ึนเวลาไหน เมื่อมีผูปวยมีอาการวิกฤตทําใหพยาบาลตองไปชวยผูปวยที่มีอาการวิกฤตกอน สงผลใหไมสามารถ
ประเมินคุณภาพการนอนหลับในเวลาที่กําหนดได ถาเวลาท่ีผูปวยมีอาการวิกฤตตรงกับเวลาท่ีจะประเมินคุณภาพการนอน
หลับ จึงใหขอเสนอแนะวา ควรงดประเมินในกรณีที่มีผูปวยอาการวิกฤตตรงกับชวงเวลาที่กําหนดในแนวปฏิบัติ ทั้งน้ี
เพราะวาเมื่อมีผูปวยการวิกฤตและอาจตองชวยฟนคืนชีพ ซึ่งตองอาศัยพยาบาลในทีมประมาณ 4 คน และใชเวลาประมาณ 1 
– 2 ช่ัวโมงในการชวยและประเมินจัดการกับผูปวย  

ในเชิงคลินิก ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูปวยที่ไดนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปทดลองใช (มิถุนายนถึง
สิงหาคม 2555) มีผูปวยจํานวน 10 ราย มีอายุเฉล่ีย 71 ป (SD= 10.05) เปนเพศหญิงและเพศชายเทากัน สวนใหญ 9 ราย    
นับถือศาสนาพุทธ และอีก 1 ราย นับถือศาสนาอิสลาม โดยผูปวยทั้งหมดมีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลจนถึงเขาหอ
ผูปวยวิกฤตเฉล่ีย 6.40 วัน (SD = 4.52)  ซึ่งผูปวย 1 คน จะไดรับการวินิจฉัยโรคมากกวา 1 โรค โดยพบวาผูปวย 7 ราย ไดรับ
การวินิจฉัยเปนกลุมโรคหัวใจ รองลงมา คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ (เชน ไขมันในเลือดสูง ตอม
ลูกหมากโต โรคหลอดเลือดในสมองโรคติดเช้ือทางเดินปสสาวะ) และมีผูปวยจํานวน 4 ราย มีประวัติการไดรับเครื่องชวย
หายใจ นอกจากน้ียังพบวา มีผูปวยจํานวน 2 ราย มีประสบการณเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต และมีผูปวยจํานวน 6 
ราย ไดรับยาสงเสริมการนอนหลับขณะอยูในโรงพยาบาล ผลวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคุณภาพการนอนหลับ
โดยรวมทั้ง 7 วัน กอนทํากิจกรรมตามแนวปฏิบัติมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพการนอนหลับโดยรวมเทากับ 46.90 คะแนน 
(SD=7.43) คุณภาพการนอนหลับอยูในระดับปานกลาง และหลังทํากิจกรรมตามแนวปฏิบัติ พบวา คะแนนเฉล่ียคุณภาพการ
นอนหลับโดยรวมเทากับ 55.62 คะแนน (SD=6.44) คุณภาพการนอนหลับอยูในระดับสูง และเมื่อนําคะแนนคุณภาพการ
นอนหลับทั้ง 7 วัน ของผูปวยทั้ง 10 คน มาวิเคราะหดวยสถิติวิลคอกซอล พบวา คุณภาพการนอนหลับของผูปวยหลังทํา
กิจกรรมตามแนวปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = -2.805, P = .005) 

ทั้งน้ีอธิบายไดวาแนวปฏิบัติการพยาบาลไดพัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษโดยใชเกณฑคัดเลือกของ
สถาบันโจแอนาบริกษ (The Joanna Brigs Institute [JBI], 2008) ที่มีระดับความนาเช่ือถือต้ังแตระดับ 1 ถึงระดับ4 เน่ืองจาก
เปนขอที่สามารถปฏิบัติได รวมท้ังมีเกรดขอเสนอแนะต้ังแต B ถึง A ไดรับการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน มี
ความถูกตองดานภาษา เขาใจงาย ชวยเพ่ิมความม่ันใจในการนําไปทดลองใช (ฟองคํา, 2552) ทําใหไดรับการเช่ือถือวาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการนอนหลับ โดยจัดการหรือควบคุมปจจัยรบกวนการนอนหลับในดานตางๆ ไดแก การ
บรรเทาความไมสุขสบายทางดานรางกาย การลดการรบกวนจากกิจกรรมการพยาบาล การดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ 
และการดูแลสิ่งแวดลอมไมใหมีมากขึ้นรวมกับการแกไขพยาธิสภาพของโรคจากแพทยโดยการรักษา จะชวยใหผูปวย
คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น เน่ืองจากปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่รบกวนการนอนหลับตามการรับรูของผูปวยมากที่สุด (วรรดี, 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1578 

2549) และจากการศึกษาของ จิวประสาท (Jiewprasat, 2003) พบวาคุณภาพการนอนหลับของผูปวยขณะอยูในหอผูปวย
วิกฤตอายุรกรรม มีแนวโนมคอยๆ ลดลงใน 4 คืนแรก หลังจากน้ันคอยๆ เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเน่ือง           มาจากมีปจจัยรบกวนทั้ง
ภายในและภายนอก ดังน้ันเมื่อจัดการกับปจจัยรบกวนโดยเฉพาะปจจัยใน 4 คืนแรก และไดรับการดูแลอยางตอเน่ืองใน 3 
คืนตอมาซึ่งคุณภาพการนอนหลับของผูปวยเริ่มดีขึ้นอยูแลวเปนระยะเวลารวม 7 วัน จึงมีผลทําใหคุณภาพการนอนหลับ
ผูปวยดีขึ้น ในสวนของพยาธิสภาพของโรคจะเห็นไดวาผูปวยสวนใหญเปนผูปวยก่ึงวิกฤตที่ขารับการรักษาในหอผูปวย
วิกฤตเพ่ือฝกหยาเครื่องชวยหายใจ และเปนกลุมโรคหัวใจ รองลงมา คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จึงมีพยาธิ
ความรุนแรงของโรคไมมากเน่ืองจากไมมีพยาธิสภาพที่ปอด เพราะถาผูปวยมีพยาธิสภาพที่ปอด เชน มีนํ้าทวมปอด ความ
ยืดหยุนของปอดลดลงจากโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังหรือปอดอักเสบจะมีผลทําใหการควบคุมการหายใจไมเสถียร เกิดอาการ
หายใจเหน่ือยหอบ (สุมาลี, 2545) ซึ่งทําใหรบกวนการนอนหลับ  ดังน้ันพยาธิสภาพของโรคที่ไมรุนแรงจึงมีผลทําให
คุณภาพการนอนหลับของผูปวยดีขึ้น 

นอกจากนี้สภาพสิ่งแวดลอมในหอผูปวยวิกฤตโรงพยาบาลสงขลามีสภาพเปนสัดสวน ดูเปนสวนตัว คือ มี
ลักษณะเปนหองกระจกแกว พยาบาลสามารถมองเห็นผูปวยไดชัด  มีประตูสามารถเล่ือนปด – เปดไดตามความตองการซึ่ง
จะชวยปองกันเสียงจากภายนอกหองที่มาจากผูปวยหองอื่นหรือเสียงจากพยาบาลภายนอกหองได  มีไฟและ
เครื่องปรับอากาศสามารถควบคุมการปด- เปดไดในแตละหอง และหองกวางไมดูคับแคบจนเกินไปจึงทําใหผูปวยรูสึกเปน
สวนตัวและปลอดภัยมากขึ้น ดังน้ันคุณภาพการนอนหลับจึงคอยๆ สูงขึ้นหลังจากดูแลตามแนวปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 
7 นอกจากน้ีการดูแลผูปวยไดรับยานอนหลับรวมกับการดูแลตามแนวปฏิบัติจะชวยใหผูปวยหลับมากขึ้นซึ่งจะเห็นไดวา
ผูปวยรอยละ 60  ไดรับยาสงเสริมการนอนหลับขณะอยูในโรงพยาบาล ซึ่งยานอนหลับที่แพทยพิจารณาให  ไดแกยา  
clonazepam, ativan, Alprazolam  และ seroquel  ซึ่งยาเหลาน้ีจะชวยใหผูปวยมีคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นโดยทําให
ระยะเวลาการนอนยาวนานขึ้น จํานวนคร้ังในการต่ืนตอนกลางคืนลดลง (เมทารัตน, พรรณวดีและสุปรีดา, 2552) รวมกับ
ผูปวยมีประสบการณเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต (รอยละ 20) และมีประสบการณไดรับเครื่องชวยหายใจ  (รอยละ 
40) ทําใหเกิดการปรับตัวตอความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งจะสงผลตอการนอนหลับของผูปวย เน่ืองจากผูปวยที่เคยเขา
รับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตมากอนจะเกิดความคุนเคยโดยเฉพาะผูปวยโรคเรื้อรังที่มีปญหาทางอายุรกรรมเขารับการ
รักษามากกวา 1 ครั้ง จะปรับตัวไดดีกวา (วราภา, 2544) อยางไรก็ตามในการประเมินคุณภาพการนอนหลับของผูปวยที่คา
ทอชวยหายใจ พบวามีความยากลําบากในการส่ือสารกับผูปวยจึงตองใชเวลาในการประเมิน ในการนําไปใชจึงอาจตอง
ปรับเปลี่ยนขอคําถามใหสั้นกะทัดรัดและเขาใจงายกวาน้ี และลดจํานวนขอใหนอยลง สวนวิธีการสงเสริมการนอนหลับ มี
หลายวิธี อาจมีขอจํากัดในบางบริบทที่ทํางานไมสามารถนําไปใชไดทุกขอ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของผูปวยและบริทบของ
ที่ทํางานน้ันๆ ดังน้ันในการนําไปใชจึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมเพ่ือคุณภาพการนอนหลับของผูปวย 
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ผลของโยคะตอองศาการเคล่ือนไหวของขอไหล 
ในผูปวยมะเร็งเตานมท่ีไดรับการผาตัดแบบถอนรากชนิดดัดแปลง  

EFFECT OF YOGA ON DEGREE OF SHOULDER MOVEMENT  
IN PATIENTS WITH BREAST CANCER AFTER MODIFIED RADICAL MASTECTOMY 

 
รัชนีกร สุขประเสริฐ1 ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท2 และ ผศ.ดร.หทัยรัตน แสงจันทร3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2, 3 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

--------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชโยคะตอองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลในผูปวยมะเร็งเตานม
ที่ไดรับการผาตัดแบบถอนรากชนิดดัดแปลง กลุมตัวอยางเปนผูปวยมะเร็งเตานมท่ีไดรับการผาตัดแบบถอนรากชนิด
ดัดแปลงโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แบงเปนกลุมทดลอง 25 ราย และกลุมควบคุม 25 ราย เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจงจับคูเรื่องอายุและระยะของโรค โดยกลุมทดลองไดรับการฝกโยคะ กลุมควบคุมจะไดรับการสอนการ
บริหารปกติจากพยาบาลประจําหอผูปวยดวยทาบริหารของสถาบันมะเร็ง 10 ทา เครื่องมือที่ใชเปนแผนการสอนการใช
โยคะ คูมือและวีซีดีประกอบคูมือการบริหารขอไหลและแขนภายหลังผาตัดมะเร็งเตานมดวยโยคะ โดยผูวิจัยสรางขึ้น และ
ผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน โดยมีเครื่องมือในการวัด คือ โกนิโอมิเตอร ชนิด 360o  

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร และ
สถิติทดสอบที (T-test)  ผลการวิจัยพบวา 

1. คาเฉล่ียองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงของกลุมที่
ไดรับการพยาบาลตามปกติหลังการไดรับการพยาบาลตามปกติตํ่ากวาระยะกอนนไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุกทา 

2. คาเฉล่ียองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลในผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงของกลุมที่
ไดรับการฝกโยคะหลังการไดรับการฝกโยคะตํ่ากวาระยะกอนไดรับ การฝกโยคะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุก
ทา 

3. คาเฉล่ียองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงในระยะ
หลังผาตัดของกลุมที่ไดรับการฝกโยคะ สูงกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุก
ทา 
 
คําสําคัญ : องศาการเคล่ือนไหวของขอไหล, โยคะ, การผาตัดเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลง 
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Abstract 
 

The purpose of this quasi-experimental research was to study Effect of Yoga on Degree of Shoulder Movement 
in Patients with Breast Cancer After Modified Radical Mastectomy. The sample consisted of patients with breast cancer 
have surgery to Modified Radical Mastectomy of Maharajnakhonsithamarat Hospital. 25 patients were divided into 
experimental group and control group, 25 patients were specifically selected to match the age and stage of disease. The 
experimental group received yoga. The control group was taught by conventional nursing methods of patients with cancer 
port 10 port. The research instruments included yoga education. Manual and CD guide to the management of shoulder 
and arm after breast cancer surgery with yoga. The researcher created. And the validity of the content by 5 experts with a 
tool to measure the goniometer types 360o data analysis computer program by using percentage, mean, standard 
deviation, chi-square test. T (T-test).   The results were as follows: 

 1. The mean score of motion of the shoulder movement in breast cancer patients after a Modified Radical 
Mastectomy. A posture of those taught by conventional nursing methods under the mean score of motion of the shoulder 
before surgery. Statistical significance (P <0.05) in all positions. 

 2. The mean score of the shoulder movement in breast cancer patients after a Modified Radical Mastectomy of the 
group has been practicing yoga after a yoga session under the mean score of motion of the shoulder before surgery. 
Statistical significance (P <0.05) in all positions. 

 3. The mean score of the shoulder movement in breast cancer patients after a Modified Radical Mastectomy of a 
converted period after surgery, the group has been practicing yoga. Higher than those who received taught by 
conventional nursing methods at a significantly (P <0.05) in all positions. 

 
KEYWORDS: SHOULDER MOVEMENT, YOGA, MODIFIED RADICAL MASTECTOMY 

 
1. บทนํา  

ปจจุบันโรคมะเร็งถือเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข เน่ืองจากโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคน
ไทย และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นทุกป (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2551) การรักษามะเร็งเตานมดวยการผาตัดเปนวิธีที่
สําคัญและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุบันแพทยสวนใหญนิยมวิธีการผาตัดเตานมแบบถอนรากแบบดัดแปลง (กิติ และคณะ, 
2546-2547) อยางไรก็ตามการผาตัดมะเร็งเตานมอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆตามมาได โดยจากกการติดตามผูปวย
หลังผาตัดเตานมเปนระยะเวลา 3-5 เดือนพบวาผูปวยรอยละ 80 มีปญหาเก่ียวกับขอไหลและแขนอยางนอยหน่ึง อยาง และ
พบวาภาวะขอไหลติดแข็งพบไดรอยละ 40 ของปญหาขอไหลและแขน (Kaplan, 2009)  

การฟนฟูขอไหลและแขนของผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมเปนการสงเสริมใหการเคล่ือนไหวขอไหลและแขน
เปนปกติไดเร็วที่สุดและปองกันภาวะแทรกซอนขอไหลติดแข็งหรือภาวะขอไหลขยับไดนอยลง และความพิการตามมาได 
ปจจุบันโรงพยาบาลไดใชทาในการบริหารของสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนคูมือที่ไดรูปแบบมาจากสมาพันธนานาชาติเพ่ือ
การควบคุมโรคมะเร็ง (Union International Control Cancer: UICC) ประกอบดวยทาบริหารตางๆท่ีใชในการบริหารขอไหล
ใหมีการเคล่ือนไหวของขอ แขนและขอไหลในทาและมุมตางๆไดตามปกติโดยมีทั้งหมด 10 ทา แตการศึกษาผูปวยหลัง
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ผาตัดมะเร็งเตานมยังพบอุบัติการณการเกิดปญหาการเกิดภาวะขอไหลติดแข็งหรือภาวะขอไหลขยับไดลดลง (Kaplan, 
2009) โยคะเปนศาสตรหน่ึงที่สามารถนํามาใชเพ่ือนําไปสูการฟนสภาพหลังผาตัดได โดยมีการผสมผสานทั้งทางรางกาย 
จิตใจและจิตวิญญาณ มีการผอนคลายกลามเน้ือทุกสวนจนกอใหเกิดสมาธิ ลดอาการปวดและสามารถชวยใหรางกายลด
ความตึงตัวยืดเหยียดไดเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลใหลดภาวะขอไหลติดแข็งลดลงได ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการนําโยคะมาใช
ในการฟนฟูสภาพการเคล่ือนไหวของขอไหล ประเมินผลโดยการวัดองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลในทิศทางตางๆใน
ผูปวยมะเร็งเตานมท่ีไดรับการผาตัดแบบถอนรากชนิดดัดแปลง 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูปวยมะเร็งเตานมเพศหญิง ที่เขารับการรักษาดวยการผาตัดเตานมแบบถอน
รากชนิดดัดแปลงในหอผูปวยศัลยกรรมหญิง ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีเปดตารางอํานาจการทดสอบ (power analysis) ของโพลิท
และฮังเลอร (Polit & Hungler, 1999) โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ .05 อํานาจการทดสอบ (power) เทากับ .80 และหา
ขนาดอิทธิพลคาความแตกตาง (effect size) ของงานวิจัยครั้งน้ี จากงานวิจัยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดกลุมตัวอยางกลุมละ 
25 ราย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ประเภท ประกอบดวย 
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเครื่องมือที่ประกอบดวยแบบบันทึกขอมูลทั่วไป และแบบบันทึกการ

ประเมินองศาการเคล่ือนไหวของขอไหล 2. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง ประกอบดวย 2.1แผนการสอนเรื่องการ
ใชโยคะเพ่ือการบริหารรางกายภายหลังการผาตัดมะเร็งเตานม 2.2 คูมือการใชโยคะเพ่ือการบริหารรางกายภายหลังการ
ผาตัดมะเร็งเตานม 2.3 วีซีดีประกอบคูมือการบริหารรางกายภายหลังการผาตัดมะเร็งเตานมดวยโยคะ ซึ่งผูวิจัยนําเครื่องมือที่
สรางขึ้นดังกลาวไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหาที่ใช ความครอบคลุมของเน้ือหาสาระ เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข จากน้ันผูวิจัยจะนําเคร่ืองมือมา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 2.4โกนิโอมิเตอรซึ่งเปนเครื่องมือวัดองศาการ
เคล่ือนไหวขอไหล ความเที่ยงของเครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีจะใชโกนิโอมิเตอรชนิด 360 องศาช้ินเดียวกันทําการวัดองศา
การเคล่ือนไหวของขอไหล ซึ่งวัดโดยนักกายภาพคนเดียวกันตลอดการวิจัย โดยนักกายภาพไมทราบวาผูปวยที่ทําการวัดอยู
ในกลุมการทดลองใด โดยทําการวัดในชวงเวลา 12.00 น. – 18.00 น. ทั้งในระยะกอนและหลังการผาตัดเตานม  
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การดําเนินงานและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          
        
                                  3 วัน กอนการผาตัด 

 
 
 
                     1 วัน กอนการผาตัด 

 
 
 
 
                          
                                                                                7 วัน หลังการผาตัด 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรบัการนัดหมายใหเขารับการผาตัดเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงลวงหนา

กอนผาตัดไมนอยกวา 3 วัน ณ หองตรวจศัลยกรรมแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาราช

ไดรับการพยาบาลตามปกติจาก

พยาบาลประจําการโดยฝกทาบริหาร

ของสถาบันมะเร็ง 10 ทา เปนเวลา 7 

วัน วันละ 45 นาที โดยมีการบันทึก

คะแนนความปวดและยาแกปวดที่

ไดรับกอนการบริหารทุกวัน 

ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล พิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง เซนตใบยินยอมเขารวมการ

ทําการวัดองศาการเคล่ือนไหว

ของขอไหล 8 ทา (คร้ังที่ 1) โดยนัก

- กลุมทดลอง 25 คน 
- สอนสาธิตการปฏิบัติโยคะโดยใชวีซีดี

ประกอบคูมือการบริหารรางกายภายหลังการ

ผาตัดมะเร็งเตานมดวยโยคะ 
- กลุมทดลองสาธิตยอนกลับ  
- แจกคูมือและวีดีโอการใชโยคะเพื่อการ

บริหารรางกายภายหลังการผาตัดมะเร็งเตา

นม

หลังผาตัด ฝกโยคะตามคูมือโดย

การดูแลของผูวิจัยเปนเวลา 7 วัน วัน

ละ 45 นาที โดยมีการบันทึกคะแนน

ความปวดและยาแกปวดท่ีไดรับกอน

ปฏิบัติโยคะทุกวัน 

 

ทําการวัดองศาการเคล่ือนไหว

ของขอไหล 8 ทา (คร้ังที่ 2) 
โดยนักกายภาพ 

ทําการวัดองศาการเคล่ือนไหว

ของขอไหล 8 ทา (คร้ังที่ 2)  
โดยนักกายภาพ 

กลุมควบคุม 25 คน 

- ทําการวัดองศาการเคล่ือนไหวของขอ

ไหล 8 ทา (คร้ังที่ 1)โดยนักกายภาพ 

- ผูวิจัยประเมินการปฏิบัติโยคะอีกคร้ัง 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1584 

3. ผลการวิเคราะห /ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีจํานวน 50 ราย แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 25 ราย กลุม

ควบคุมสวนใหญอาชีพรับจาง รอยละ 32  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 60 มีรายไดพอเพียง รอยละ 84 นับถือ
ศาสนาพุทธ รอยละ 96 แขนขางที่ทําการผาตัดสวนใหญเปนขางขวา รอยละ52  ระยะของโรคอยูในระยะ2 รอยละ56  ไมตัด
กลามกลามเน้ือเพ็คโทราลิสไมเนอร รอยละ 96 และสวนใหญไมเคยมีประสบการณการฝกโยคะรอยละ 88  สวนกลุม
ทดลอง  สวนใหญใหญอาชีพรับจาง รอยละ 28  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 56 มีรายไดพอเพียง รอยละ 88 นับ
ถือศาสนาพุทธ รอยละ 92 แขนขางที่ทําการผาตัดสวนใหญเปนขางขวา รอยละ56  ระยะของโรคอยูในระยะ2 รอยละ60  ไม
ตัดกลามกลามเน้ือเพ็คโทราลิสไมเนอร รอยละ 96 และสวนใหญไมเคยมีประสบการณการฝกโยคะรอยละ 84  ซึ่งพบวา 
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไปและการทดสอบสถิติที มีจํานวน 50 ราย แบงเปนกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองกลุมละ 25 ราย กลุมควบคุมมีอายุเฉล่ีย 49.80 ป (S.D.=7.41)  จํานวนตอมนํ้าเหลือง ที่เลาะเฉล่ีย 18.24 ป(S.D.=2.54) 
สวนกลุมทดลอง  กลุมควบคุมมีอายุเฉล่ีย 48.44 ป (S.D.=8.61)  จํานวนตอมนํ้าเหลืองที่เลาะ เฉล่ีย  18.68 ป(S.D.=2.58)  ซึ่ง
พบวา ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลในกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติที ผลการวิจัยพบวา 

1. คาเฉล่ียองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงของกลุมที่
ไดรับการพยาบาลตามปกติหลังการไดรับการพยาบาลตามปกติตํ่ากวาระยะกอนนไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุกทา 

2. คาเฉล่ียองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลในผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงของกลุมที่
ไดรับการฝกโยคะหลังการไดรับการฝกโยคะตํ่ากวาระยะกอนไดรับ การฝกโยคะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุก
ทา 

3. คาเฉล่ียองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลในผูปวยหลังผาตัดมะเร็งเตานมแบบถอนรากชนิดดัดแปลงในระยะ
หลังผาตัดของกลุมที่ไดรับการฝกโยคะ สูงกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุก
ทา 

 จากกการศึกษา ในดานขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางมีความคลายคลึงกัน การเก็บขอมูลความปวดในระยะหลังการ
ผาตัด 7 วันผูปวยทั้งในกลุมควบคุมและทดลองไมมีอาการปวด แตจะมีอาการตึงเมื่อขยับขอไหล เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
องศาการเคล่ือนไหวในกลุมที่ไดรับการฝกโยคะหลังผาตัด 7 วัน มีคาเฉล่ียองศาการเคลื่อนไหวของขอไหลมากกวากลุมที่
ไดรับการพยาบาลตามปกติในทุกทา ดังน้ันการฝกโยคะมีผลใหผูปวยมะเร็งเตานมสามารถเคลื่อนไหวขอไหลไดมากกกวา
การไดรับการพยาบาลตามปกติ 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ เทศบาลตําบลปะ

ทิว  อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ ศึกษาขอมูลทั่วไป
บริบทพ้ืนที่ชุมชน กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการเสนอความตองการ การกําหนดจุดแข็ง จุดออน การ
วางแผน การรวมปฏิบัติ และการประเมินผลจากผูมีสวนเก่ียวของ โดยกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครที่สมัครใจเขารวมในการ
วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมาย การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และใชเทคนิคการระดมสมอง  จํานวน 18 
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ศึกษาคนควาจากเอกสาร คนควาจากตําราเอกสารวิชาการ สัมภาษณ ในมุมมองของกลุม  
แนวทางในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ การวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการศึกษาพบวา การกําหนดความตองการ รวมคิด รวมตัดสินใจ ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการเขารวม
กําหนดความตองการ ของชุมชนในการจัดการขยะ  เน่ืองจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปะทิว สวนใหญประกอบ
อาชีพคาขาย ไมคอยมีเวลา ในการเขามามีสวนรวมตรงจุดน้ีได การมีสวนรวมในการเสนอจุดออน (จุดที่ตองปรับปรุง) ควร
ปรับปรุงในการจัดการขยะ จุดแข็ง (จุดที่ภาคภูมิใจ) พบวา มีการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ประชาชนขาด
การมีสวนรวมการกําหนดความตองการ รวมคิด รวมตัดสินใจแลว หากการมีสวนรวมในการเสนอจุดออน จุดแข็ง หรือวา
จุดดอย จุดเดนของชุมชน ทําใหประชาชนไมทราบจุดดอย  จุดเดนของตนเอง หากมีประชาชนในการเขารวมหรือให
ความสําคัญนอย  ขอมูลที่ได ก็จะไดขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง 
 
คําสําคัญ  : การมีสวนรวมของประชาชน, การจัดการขยะ 

 
Abstract 

 
This research aims to study the participation process of people for garbage management in Pathiu, Chumporn. 

This research is Participatory Action Research (PAR) regarding the participation of people for waste management, study 
on general information of community’s area, participation process of related persons for proposing their demands, 
determination of strength and weakness, planning, mutual operation and evaluation from related persons. The subjects 
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were 18 volunteers and the researcher selected target area for conducting in-depth interview, focus groups discussion and 
brainstorming. Research tools used in this study were    academic documentary study, interview (within group’s 
perspective regarding guideline for people’s participation for waste management) and content analysis.  

 For the determination of demands, participation in thinking and making decision, the result showed that 
people still lacked of participating in determining demands of community on waste management because most of people 
in Pathiu sub-district had occupation of trading with limited available time for participation. For participation of 
proposing weakness (area with needed improvement), the result showed that waste management should be improved. For 
strength (pride), the result showed that the strength was the building of people’s participation in community.    However, 
people still lacked of participation in determining demands, mutual thinking and making decision. In addition, if people 
had no idea about their own strength and weakness due to participating in proposing community’s strength and weakness 
as well as low level of participated people, obtained data would not meet with the reality.  
 
KEYWORDS : PARTICIPATION OF PEOPLE, GARBANG MANAGEMENT 

 
1. บทนํา 

เทศบาลตําบลปะทิว ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรับผิดชอบตอการจัดการขยะที่มีผลกระทบและเปน
อันตรายตอสุขภาพ และถือเปนภารกิจหลักของเทศบาลที่จะตองดําเนินการ โดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเปนปญหาที่มี
ความสําคัญและตองดําเนินการแกไข ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลปะทิวที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการอุปโภค บริโภค 
จากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งความเจริญทางเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงปญหาสถานท่ีกําจัดขยะของเทศบาล ซึ่ง
เทศบาลตําบลปะทิวไมมีสถานที่สําหรับทิ้งขยะเปนของตนเอง โดยใชสถานที่ของเทศบาลเมืองชุมพร  จึงเปนภาระหนัก
ของเทศบาลท่ีจะตองดําเนินการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานงบประมาณ การเก็บ ขน การกําจัด และเพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยตองแกไขที่สาเหตุของปญหา คือ การลดปริมาณขยะ ณ 
แหลงกําเนิดของขยะ ซึ่งก็คือจากครัวเรือนตาง ๆ การจะแกปญหาใหไดผลระยะยาวน้ันตองเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ดวยการ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในเรื่องการท้ิงขยะใหกับเด็ก ๆ ใหพวกเขาไดเห็นความสําคัญและประโยชนของการคัดแยกขยะ รวมถึง
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชน รูจักคัดแยกขยะภายในชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการขยะชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะของชุมชนเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการที่ผานมาใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลปะทิว มีบางชุมชนท่ีสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของงานที่ไดกําหนดไว แตก็ยังมีอีกบาง
ชุมชนที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยสนใจศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะ เขตเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือเปนจุดเริ่มตนใหประชาชนและไดรวมกันแกไขปญหา
ดานขยะในพ้ืนที่  และจะนําผลของการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดการขยะ และนําไปปรับ
ใชกับพ้ืนที่ตอไปได (เทศบาลตําบลปะทิว, 2554) 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน ภายในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว ตัวแทนประชาชน โดยกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครโดยสมัครใจ จํานวน 16 คน เขารวมในการวิจัยครั้งน้ี 
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การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR : participatory action Research) การเก็บรวบรวมขอมูล 
สําหรับการศึกษาครั้งน้ี เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจาก  

1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview)  
2. การสนทนากลุม ((Focus group Discussion)  
การสังเกตแบบมีสวนรวม ใชแบบสัมภาษณ แบบบันทึกเปนเครื่องมือเก็บขอมูลตัวอยาง เก่ียวกับการมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดการขยะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ในมุมมองของกลุมตัวอยาง แนวทางการ
จัดการขยะของประชาชนในชุมชน ในการมีสวนรวมจัดการขยะ ผูศึกษาเปนผูสัมภาษณและสังเกตดวยตนเอง  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหแบบสรางขอสรุป เปนการพรรณา (Descriptive)  ขอมูลไดจากการ
สังเกต สอบถาม จดบันทึกนําไปวิเคราะหตามวิธีการวิเคราะหตามวิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การจําแนก การจัดหมวดหมู 
การจัดลําดับความสําคัญ ลําดับเหตุการณ การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ซึ่งขอมูลบางอยางทําการวิเคราะห/และ
สังเคราะหขอมูลที่ไดทั้งหมดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม เสนอผลการศึกษาในรูปความเรียง  

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การศึกษาขอมูลทั่วไปดวยการลงพื้นที่ออกสํารวจขอมูลภาคสนามดวยการซักถามสังเกตการมีสวนรวมในพ้ืนที่ 

และขอมูลการจัดการขยะจากหนวยงานเทศบาลตําบลปะทิว การกําหนดผูที่มีสวนเก่ียวของผูศึกษาเปนผูกําหนด ผูที่มีสวน
เก่ียวของโดยความสมัครใจ จํานวน 18 คน ขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชคําถามปลายเปด สอบถามความเห็นจากผูมี
สวนเก่ียวของดานการจัดการขยะของประชาชน เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตอไป   

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเขาที่ประชุมผูมีสวนเก่ียวของ ดวยการ
นําเสนอขอมูล ช้ีแจงเหตุผลใหทราบ พรอมทั้งรับฟงความเห็นผูที่มีสวนเก่ียวของดานความตองการ จุดแข็ง จุดออน และทํา
ใหทราบปญหาที่เกิดขึ้น  และรวมกันแสดงความคิดเห็น ดวยการระดมสมอง เพ่ือการหาแนวทางแกไขปญหารวมกันใน
หลาย ๆ ดาน  หลายมุมมอง  และสรุปผลการศึกษา และรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมผูมีสวน
เก่ียวของ   

ประเด็นท่ีใชในการสัมภาษณ 
1. พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ประกอบไปดวย 
1.1 ทานคิดวาการจดัการขยะในชุมชนสงผลตอสุขภาวะของทานอยางไร 
1.2 ทานมีความตองการดูแลการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางไร 
1.3 ทานมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางไร 
1.4 ทานคิดวาการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการจัดการขยะในชุมชนอยางไร 
1.5 ทานคิดวาในชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมการจัดการขยะอยางไร 
1.6 ทานคิดวาชุมชนมีแนวทางรวมกันในการจัดการขยะในชุมชนอยางไร 
1.7 ทานมีความตระหนักตอการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน 

2. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จากน้ันนําประเด็นปญหาตาง ๆ มาสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
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3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
เทศบาลตําบลปะทิวไดจัดทําโครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวทางพระราชดําริ ซึ่งมีการปลูกพืชผัก

สวนครัว และมีพ้ืนที่สวนหน่ึงไวเปนที่หมักปุยนํ้าชีวภาพ ซึ่งไดมาจากการคัดแยกขยะเปยก ขยะยอยสลายไดจาก
ผูประกอบการตลาดสดและประชาชนท่ีเขารวมโครงการคัดแยกขยะที่ทางเทศบาลไดดําเนินการอยูอยางตอเน่ือง โดยมี
เจาหนาที่เทศบาลออกเก็บขยะดังกลาวอาทิตยละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 08.30 น. ดังน้ันการสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ การสรางองคความรู การแลกเปล่ียนเรียนรูของประชาชนในชุมชน จึงเปน
แนวทางในการจัดการขยะในอนาคตที่สามารถลดตนทุนการจัดการขยะไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว ไดอยางยั่งยืน 

1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview)  
 สรุปผลการศึกษาจาการสัมภาษณเชิงลึก  
 ประชาชนอยากใหมีการจัดการขยะในชุมชน มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน มีการจัดต้ังธนาคารขยะใน

ชุมชน มีการบริหารจัดการโดยประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวม แตประชาชนชุมชนไมเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการขยะ ไมมีการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด/ครัวเรือน ขาดจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชม ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะ และไมมี
การจุดหรือที่คัดแยกของชุมชนที่ชัดเจน  

 แนวทางแกไข  
 ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหบุตรหลาน ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน รานอาหาร ตลาดนัด เปน

ตน  ชุมชนควรมีศูนยกลางในการคัดแยกขยะ มีการกําหนดมาตรการ กฎ กติการวมกันในการจัดการขยะชุมชน เพ่ือลด
ปริมาณขยะ สรางชุมชนทองถ่ินนาอยู การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะ โดยประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวม เชน 
กลุม อสม. แกนนําชุมชน ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะของชุมชนดวยตนเอง แนวทางการ
มีสวนรวมของประชาชนในจัดการขยะในแตละชุมชนควรจะมีศูนยกลางการคัดแยกขยะ ควรใหความรู ความเขาใจเรื่อง
การจัดการขยะ และการใชประโยชนจากขยะ ในโรงเรียน ประชาชน ชุมชน และจัดใหมีการประชาสัมพันธในชุมชน เพ่ือ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนใหมากขึ้น  

2. การสนทนากลุม (Focus group discussion)  
 สรุปผลของสนทนากลุมสรุปไดดังน้ี 
  2.1 ปญหาจากการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของประชาชน พบวา 

2.1.1 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของชุมชนตนเอง ในขั้นตอนแรก
ที่สําคัญที่สุด ไมไดจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูล โดยใหประชาชนมีสวน
รวมอยางเปนรูปธรรม มีเพียงการเขารวมประชุมกับผูนําชุมชนเทาน้ัน ประชาชนไดรับความรูจากวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ วารสาร เปนตน ซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว โดยประชาชนเปนฝายรับฟงและอาจจะยังไมเขาใจในเน้ือหาและ
สาเหตุของปญหาอยางแทจริง ซึ่งประชาชนเปนผูอยูใกลชิดปญหายอมเรียนรูปญหา แตไมมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ตามความตองการอยางแทจริง 

   2.1.2 ขาดการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม จากการศึกษา พบวา การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม ประชาชนเขามามีสวนรวมนอย ไมใหความสําคัญจึงไมเกิดการ
พัฒนาอยางแทจริง เมื่อประชาชนไมใหความสําคัญ และเขามามีสวนรวมนอยก็ไมอาจดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดเอง และท่ี
สําคัญประชาชนมีความเขาใจวา การดําเนินกิจกรรมตางๆภายในชุมชนเปนบทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบลปะทิวเทาน้ัน 
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ประชาชนนําขยะลงถัง พนักงานเทศบาลฯ ประชาชนจายคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะ ครัวเรือนละ 20 บาท เปนอันจบ
พันธกิจตอกัน ขาดการเรียนรูรวมกันระหวางเทศบาลตําบลปะทิวกับประชาชนในอนาคตอาจจะเกิดปญหาการบริหาร
จัดการขยะแนนอน เพราะประชากรที่เพ่ิมขึ้น ดานเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต มีสินคาและบริการท่ีหลากหลายมาสนองความ
ตองการท่ีไมสิ้นสุดของมนุษยเพ่ิมขึ้น  

    อยางไรก็ตามจากการสนทนา พบวา การจัดทําแผนชุมชน หรือวาแผนพัฒนาเทศบาลท่ีผานมา    
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม แตขาดการมีสวนรวมจากประชาชน ทําใหไมไดความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนเทาที่ควร ขาดการมีสวนรวมในการวางแผน ประชาชนเองไมใหความสําคัญ และขาดจิตสํานึกและโอกาสท่ีพึงมี
ในการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบชุมชนดวยตนเอง สงผลใหประชาชนรอรับการช้ีนําจากหนวยงาน และแบกรับภาระ
โดยลําพัง 

  2.1.3 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนตอขอคําถามที่วา “ชุมชนควรมี
การจัดกิจกรรมการจัดการขยะอยางไร” “...ใหมีการจัดอบรมความรูเก่ียวกับขยะ สถานการณของขยะในปจจุบัน  และให
ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการขยะที่ถูกตองและครอบคลุม จัดต้ังธนาคารขยะชุมชน โดยมีการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการ ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้นในชุมชน อาจเน่ืองดวยชุมชนทั้ง 4  ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว เปนชุมชนก่ึงเมือง การประกอบอาชีพสวนใหญเปนแมคา ทําใหการเขามามีสวนรวม
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในชุมชน ไมไดรับความรวมมือ และการมีสวนรวมในการจัดการขยะของประชาชนท่ีเปน
รูปธรรม…” 

  2.1.4 ขาดการมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกรับผิดชอบของ
ประชาชนตอชุมชน  ประชาชนควรมีโอกาสในการลงทุนและปฏิบัติงานในการจัดการขยะในชุมชน โดยใหคนที่มีศักยภาพ
ในการลงทุนก็ชวยเหลือดวยทุน แตหากไมมีเงินทุนก็สามารถชวยในดานแรงงานไดที่ผานมาเทศบาลตําบลปะทิว เปน
ผูดําเนินการเอง ประชาชนไมไดปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการสรางจิตสํานึก ที่ดีในการคัดแยกขยะ น่ันเปนเพราะการ
จัดการขยะไมไดเกิดจากจิตสํานึกรับผิดชอบที่มีตอชุมชนและสังคมท่ีแทจริง  

 2.1.5 ขาดการมีสวนรวมในการติดตามผล ที่ผานมาประชาชนไมมีสวนรวมในการติดตามผลการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน คงเปนหนาที่ของเทศบาล หรือสวนราชการที่เก่ียวของ ทําใหประชาชนไมทราบ 
จุดเดน จุดดอย ของตนเอง  

  2.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ   
2.2.1 การจัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการขยะ เพ่ือเปน การกระตุนการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และสรางจิตสํานึกและตระหนักรับผิดชอบตอชุมชน และศึกษาดูงานตนแบบการจัดการขยะ 
    2.2.2 จัดต้ังคณะกรรมการ/อาสาสมัคร ผูนําชุมชน โดยมีจิตสํานึกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  

ความตองการเห็นชุมชนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย โดยลงพื้นที่พบปะ และสรางมนุษยสัมพันธกับประชาชน 
    2.2.3 การจัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน มีการบริหารจัดการโดยประชาชนในชุมชน 
    2.2.4 การสรางแรงจูงใจใหประชาชนรวมมือกันรักษาความสะอาด เชน การประกวดชุมชนนาอยู

หมูบานนามอง  เปนตน  
   2.2.5 เทศบาลฯ ใหการสนับสนุนเจาหนาที่ในดานวิชาการ และงบประมาณในการดําเนินงาน  

    2.2.6 การติดตามผลการดําเนินงานโดยเจาหนาที่ แกนนําในแตละชุมชน  
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3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาล
ตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสนทนากลุม ผูวิจัยนํามาสรุปเปนประเด็น
ปญหา อุปสรรค และขอเสนแนะไดดังน้ี 

 3.1 หนวยงานภาครัฐขาดสื่อในการใหความรูกับประชาชน  
   สื่อจะเปนตัวเช่ือมโยงระหวางผูใหกับผูรับ ดังน้ัน การใชกระบวนการสื่อสารที่ดี หรือมีสื่อเปนตัว

เช่ือมโยงในการใหความรู หรือการถายทอดความรูที่มีประสิทธิภาพ ยอมทําใหการส่ือสารหรือการใหความรูในเร่ืองตาง ๆ 
ระหวางผูสื่อสาร และผูรับรูขาวสารเปนไปอยางถูกตองชัดเจน การสรางชุมชนใหเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง จะสามารถ
ชวยใหประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข ชุมชนเขมแข็ง ภายใตสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรกับสิ่งมีชีวิต วิธีการสรางความ
ตระหนักใหกับประชาชน ในเรื่องการจัดการขยะ อาจจะทําไดหลายวิธี ดังน้ี  

   3.1.1 การประชุมช้ีแจง ควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจงถึงปญหา และแนวทางในการจัดการขยะ 
พยายามเผยแพรขอมูล ขาวสาร สรางความเขาใจตอประชาชนในชุมชนใหรับทราบถึงพิษภัยของขยะ ซึ่งจะมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ดังน้ันจึงควรมีการดูแลและหาวิธีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี 

   3.1.2 หอกระจายขาวเสียงตามสายของเทศบาลฯ  เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ  ที่มี
ประสิทธิภาพชนิดหน่ึง สามารถแจงขาวสารใหประชาชนในชุมชนรับทราบ และเปนการสรางความตระหนักถึงเรื่องการ
กําจัดขยะ และพิษภัยของขยะ ถาชุมชนกําจัดขยะไมถูกวิธี 

   3.1.3 ปายประชาสัมพันธ โปสเตอรคําขวัญที่มีเน้ือหาสําคัญเก่ียวกับพิษของขยะ การรักษาความ
สะอาด โดยความรวมมือระหวางประชาชนในชุมชน โรงเรียน และเทศบาล ติดต้ังในจุดที่ประชาชนเห็นเดนชัด  

อภิปรายผล  
ขอมูลทั่วไปของชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลปะทิว ทําการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ และสังเกตแบบ

มีสวนรวม รวมท้ังสืบคนขอมูลที่มีในหนวยงานสังกัดเทศบาลตําบลปะทิว อาจจะตองใชเวลานานและครอบคลุมมากขึ้น 
1. จาการสนทนากลุม (Focus group Discussion) ของกลุมตัวอยาง การมีสวนรวมในการจัดการขยะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปะทิว เปนการเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูศึกษากับกลุมตัวอยาง สามารถสรุปประเด็น
ไดดังน้ี  

 1.1 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของชุมชนตนเองในข้ันตอนแรกท่ีสําคัญ
ที่สุด การจัดทําแผนชุมชนหรือวาแผนพัฒนาเทศบาลท่ีผานมา เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม แตขาดการมีสวน
รวมจากประชาชน ทําใหไมไดความตองการที่แทจริงของประชาชน ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการ
ขยะในชุมชนท่ีผานมาเทศบาลตําบลปะทิว เปนผูดําเนินการเอง ประชาชนไมไดปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการสราง
จิตสํานึก ที่ดีในการคัดแยกขยะ น่ันเปนเพราะการจัดการขยะไมไดเกิดจากจิตสํานึกรับผิดชอบที่มีตอชุมชนและสังคมที่
แทจริง ขาดการมีสวนรวมในการติดตามผล ที่ผานมาประชาชนไมมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน คงเปนหนาที่ของเทศบาลหรือสวนราชการที่เก่ียวของ ทําใหประชาชนไมทราบ จุดเดน จุดดอย ของตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักด์ิ โอสถิตพร (2550) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาล
ตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา แนวคิดและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนดําเนินการ
ตามหลัก 5 Rs ในระดับมากและมีการทํามาตลอดโดยวิธีการท่ีใชมากที่สุด คือ เลือกซื้อของที่ดี มีคุณภาพใชไดนานและ
สามารถซอมแซมได รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม เทศบาลควรใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการจัดการขยะท่ี
ถูกตอง อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน แบบมีสวนรวม มี
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การวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ นโยบายที่ชัดเจน แบงบทบาทใหเทศบาลรับผิดชอบการจัดเก็บขยะ องคการบริหาร
สวนจังหวัดรับผิดชอบในการกําจัด โดยมีสวนกลางเปนผูสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณ 

 1.2 การมีสวนรวมในการแกไขปญหาการจัดการขยะชุมชน กระตุนใหทุกคนมีจิตสํานึกและตระหนัก
รับผิดชอบตอปญหาของชุมชนตนเอง ประชาชนมีความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการขยะชุมชน มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรูอยางแทจริง สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินชุมชนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่เทศบาลฯ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลักขณา ภูสวาง (2546) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองลําพูนพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ระดับปานกลาง เทศบาลเมืองลําพูนมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยสนับสนุนอุปกรณใน
การคัดแยกขยะ จัดต้ังธนาคารขยะ กําหนดสถานที่หรือจุดรับซื้อขายขยะมูลฝอยในชุมชน และใหประชาชนมีสวนรวมทํา
แผนงานโครงการของชุมชนในการสงเสริมการคัดแยกขยะ แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอยควรมีการกระตุน ปลุกจิตสํานึกและใหความรูแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนและกลุมอาชีพ อบรมการ
แปรรูปวัสดุเหลือใชหรือมูลฝอยรีไซเคิลใหเปนผลิตภัณฑสรางรายไดใหแกครอบครัว 

  1.3 ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิด คัดแยกขยะกอนนําไป
กําจัด สามารถที่จะลดปริมาณขยะภายในชุมชนได  จัดกิจกรรมการประกวดชุมชนนาอยู บานสะอาด เพ่ือเปนการสราง
แรงจูงใจและแนวทางในการจัดการขยะ เชน จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับขยะ เน่ืองจากประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง และใหทราบถึงวิธีการบริหารจัดการขยะที่ถูกตองและครอบคลุม จัดต้ังธนาคารขยะชุมชน 
โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ การรณรงค/ประชาสัมพันธเสียงตามสายของเทศบาลตําบลปะทิว และ
จัดทําแผนพับการใหความรูดานการจัดการขยะ ใหประชาชนในชุมชนทราบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมาริสา สุรินทร 
(2551) ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในเขตเทศบาลตําบลตนเปา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา เทศบาลมีปญหาดานปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น การจัดการขยะไมดีพอ จึงไดนําแนวทางการ
จัดการแบบใหมมาใชในพ้ืนที่ มีการจัดอบรมใหความรูกับประชาชนในการคัดแยกขยะ ซึ่งเปนแนวทางสูแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน และการสรางแรงจูงใจใหประชาชนรวมมือกันรักษาความสะอาด เชน การประกวด
หมูบานนามอง เปนตน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนพวรรณ  ธีระพันธเจริญ (2550) ทําการศึกษาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการความรู เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ปญหา ดาน
สิ่งแวดลอม ที่สําคัญไดแกปญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจํานวนมากขึ้น การบริหารจัดการที่ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
ประชาชนขาดความรู ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองในระดับครัวเรือนและปญหาน้ําเนาเสียในแมนํ้า คูคลอง การมี
สวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขและปองกันปญหานี้อยูในระดับตํ่า กระบวนการศึกษาทําใหชุมชนเรียนรูรวมกันแตละ
ชุมชนมีการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชัดเจน และสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยชุมชนเกาะลอยมีการ
จัดระบบการรวมรวมขยะในชุมชนเพ่ือนําไปจุดเก็บขนของเทศบาลอยางถูกตองและไมเกิดมลพิษทางนํ้า ชุมชนปาตองมี
การดําเนินการธนาคารขยะและชุมชนประตูชัยมีการคัดแยกขยะและรวมกันทําความสะอาดพ้ืนที่สาธารณทุกเดือนและ
ระดับการมีสวนรวมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในดานดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชนสูงขึ้น 
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โรงเรียนชุมชนประชานิคม  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

DENTAL ANXIETY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN PRACHA NIKHOM SCHOOL,  
THA SAE DISTRICT, CHUMPORN PROVINCE 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมในกลุมประชากรศึกษาเด็ก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ในเด็กที่ไมยอมมาทําการรักษา
ทางทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสหกรณนิคมทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 8 คน 
เปนชาย 2 คน แหละผูหญิง 6 คน ใชวิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณเชิงลึกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่
ไมยอมมารับการบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสหกรณนิคมทาแซะ รวมกับการสํารวจ
สุขภาพในชองปากของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ผลการวิจัยพบวา ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมเกิดจากความกลัวของนักเรียน เชน การกลัวหมอ
ฟน การกลัวเสียงดังจากเครื่องมือ กลัวบรรยากาศในหองฟน กอใหเกิดความวิตกกังวลหลบหนี้การรับบริการทางทันตก
กรมเกิดขึ้นสงผลตอโรคที่เกิดขึ้นมาในชองปากตามมาการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากของนักเรียนที่มีความวิตกกังวลตอ
การรบับริการทางทันตกรรม พบวา เด็กจะขาดการดูแลสุขภาพในชองปากคือการแปรงฟนใหครบในมื้ออาหารในแตละมื้อ
คือตอง เชา เที่ยง เย็น และชอบทานขนมกรุปกรอบกอนนอนกอใหเกิดโรคฟนผุและจะพบวา มีการขาดเรียนเวลาปวดฟน
ในบางรายมีรอยโรคของฟนผุทั้งจํานวน 8 คนไดแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง แตยังพบปญหาการเกิดโรคฟนผุและ
เหงือกอักเสบทั้งปากในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน 8 คน การดูแลสุขภาพชองปาก  ที่ไมเหมาะสม คือ ไมแปรงฟนหลัง
อาหารเย็น 2 คน จะแปรงฟนตอนอาบนํ้าแลวมาทานขาวจากนั้นไดเขานอนเลยจึงทําใหเกิดโรคฟนผุและที่สําคัญเกิดความ
กลัวและวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมดวยก็เลยไมไดรับการรักษาจากเจาหนาที่ทันตเลยกอใหเกิดสุขภาพใน
ชองปากที่แยสงผลใหเกิดโรคอื่น ๆ ตามมา 

จะเห็นไดวาความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมสงผลตอการเกิดโรคฟนผุของนักเรียน ดังน้ันควรให
ความสําคัญตอการรักษาทางทันตกรรม เพ่ือไมใหนักเรียนตองเกิดการสูญเสียของฟนแทในชองปากและไดชวยใหสุขภาพ
สภาวะชองปากของเด็กดีขึ้นถาลดความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมได  
 
คําสําคัญ : ความวิตกกังวล, การรักษาทางทันตกรรม 
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Abstract 
 

This research aims to study dental anxiety of lower secondary school students in Pracha Nikhom School, Tha 
Sae District, Chumporn Province. The research focused on eight students who denied dental care of Ban Sahakorn Nikom 
Tha Sae Subdistrict Health Promoting Hospital, Tha Sae District, Chumporn Province, consisting of 2 male and 6 female. 
Case study was used as methodology of this research through in-depth interview with students who denied dental care of 
Ban Sahakorn Nikom Tha Sae Subdistrict Health Promoting Hospital, combined with oral health survey of lower 
secondary school students.   

The results showed that dental anxiety was caused by student’s fear (for example, dentophobia, fear of dental 
instrument’s noise, fear of dental room’s atmosphere) causing the behavior of avoiding all dental services. Consequently, 
these students will be affected by several oral diseases. From oral health survey of students with dental anxiety, it was 
found that most students lack of proper tooth brushing after each meal (Proper tooth brushing should be performed after 
every meal-breakfast, lunch, dinner) and they prefer eating some snack before bedtime leading to carcinogenesis. 
Consequently, such students had to leave their classes when they had toothache. In addition, some cases also had lesion 
of decayed tooth. In this research, all eight students brush their teeth for at least twice a day; however, they still faced 
with the problems of decayed tooth and gingivitis. There were two students with improper oral health care because they 
denied brushing their teeth after dinner. Since they had dinner and went to bed after showering that they used to brush 
their teeth on that time, they had to suffer with decayed tooth. Importantly, they also had dental anxiety therefore they 
always avoid dental care services. As a result, they had poor dental health leading to several diseases.             

In conclusion, it could be seen that dental anxiety is able to effect on carcinogenesis of students. As a result, 
dental care should be emphasized in order to prevent the loss of student’s permanent tooth. In addition, students will have 
better oral health if dental anxiety is decreased. 
 
KEYWORDS : ANXIETY, DENTAL TREATMENT 

 
1. บทนํา 

เน่ืองจากการศึกษาความสัมพันธของความวิตกกังวลตอการรับบริการทันตกรรมกับสภาวะทันตสุขภาพใน
ประเทศไทยยังมีนอยดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมุงศึกษาถึงความวิตกกังวลตอการรับบริการทันตกรรมกับสภาวะทันตสุขภาพใน
กลุมวัยรุนตอนตอนอายุ 13-15 ป โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ รพ.สต. บานสหกรณนิคมทาแซะ อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร จํานวนหน่ึงโรงเรียนซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

ความวิตกกังวลตอการรับบริการทันตกรรมที่สูงจะนําไปสูสภาวะทันตสุขภาพที่ไมพึงประสงค ซึ่งการรับมือกับ
สภาวะนี้เปนงานที่ทาทายตอความสามารถของทันตบุคลากรเปนอยางยิ่งในการที่จะวางแผนในการใหบริการทางทันตก
รรมที่เหมาะสมซึ่งอาจตองคํานึงถึงสภาวะทาง จิตวิทยา สังคมและอารมณของผูปวยดวยเพ่ือใหการรักษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและจะชวยผอนคลายความวิตกกังวลของผูปวยใหนอยลงได (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
2550)  
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2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนชุมชน

ประชานิคม จํานวน 288 คน กําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะเด็กที่ไมยอมมารับการรักษา
ทางทันตกรรม จํานวน 8 คน ที่ยินดีและใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษา
ถึงความรูสึกวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมกับสภาวะทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนชุมชนประชานิคมทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ในชวงปการศึกษา 2555 รวบรวมขอมูลระหวางเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555  

2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งน้ีแบบสัมภาษณเชิงลึกที่มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมี
สวนรวมของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ใชในการ
ประเมินสภาวะอนามัยชองปากของบุคคลและกลุมบุคคล โดยการตรวจฟนหารอยโรคของฟนที่ผุจากการเกิดความวิตก
กังวลท่ีไมยอมไปทําการรักษาทางทันตกรรมในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไวเพ่ือพิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตที่กําหนดไว          การตรวจสบความ
เที่ยงตรงผูวิจัยทําการปรับมาตรฐานของการตรวจสภาวะฟนผุ และอนามัยชองปาก (Standardize) โดยกระทํา Inter-
examiner reliability ระหวางผูตรวจและผูทรงคุณวุฒิเปรียบเทียบผลการตรวจ สภาวะฟนผุและอนามัยชองปากของ
อาสาสมัครโดยใชฟนจํานวน 28 ซี่ 

 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 2.2.1 ทําหนังสือจากหนวยงาน รพ.สต. บานสหกรณนิคมทาแซะเพ่ือขออนุญาตไปถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร โดยประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนและครูอนามัยที่
รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.2.2 ทําหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาใหกลุมตัวอยางและผูปกครองและอธิบายการพิทักษ
สิทธแกกลุมตัวอยางและผูปกครอง 

 2.2.3 ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามรวมกับการตรวจสภาวะชองปากทีม
ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาในพ้ืนที่โรงเรียนโดยแจงนักเรียนวาจะไดรับการตรวจฟนโดยหนวยทันตกรรมจาก รพ.สต.บาน
สหกรณนิคมทาแซะ กอนที่จะไดรับการตรวจฟนใหนักเรียนตอบแบสอบถามสองฉบับดวยตนเองคือ แบบสัมภาษณสภาวะ
สุขภาพชองปากแหงชาติและแบบทดสอบสภาวะความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรม 

 2.2.4 ภายหลังจากที่นักเรียนทําแบบสอบถามผูวิจัยไดทําการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียน โดย
แบงการตรวจออกเปนสองสวนสภาวะฟนผุและบันทึกลงในแบบบันทึกสภาวะฟนผุ อุด ถอน และสภาวะอนามัยชองปาก
แลวบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพชองปากเด็กนักเรียนโดยเจาหนาที่ทันตสาธารณสุขใน รพ.สต บานสหกรณ
นิคมทาแซะซึ่งมีประสบการณในการทํางานมา 11 ป โดยใชผูตรวจคนเดียวตรวจทั้งสภาวะฟนผุโดยบันทึกผลการตรวจตาม 
ดัชนีวัดสภาวะ ฟนผุ อุด ถอน (DMFT) และตรวจสภาวะอนามัยชองปากบันทึกผลการตรวจตามดัชนีอนามัยชองปากอยาง
งาย 

 2.2.5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีจัดเก็บไดและผลการตรวจสภาวะชองปากมาตรวจสอบความสมบูรณและ
ความถูกตองเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือความ (Content Analysis) โดยวิเคราะหใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
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3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของกลุมประชากร 
ประชากรท่ีใชศึกษาคือ เด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ  จังหวัด

ชุมพร จํานวน 8 คนที่ไมยอมมาทําการรักษาทางทันตกรรมและมีความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมที่ไดรับ
ขอมูลตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 8 คน พบวา เปนเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 6 คน อายุอยูชวง 13 ป จํานวน 5 คน และอยู
ในชวงอายุ 14 ป จํานวน 3 คน และไดนับถือศาสนาไทยพุทธ จํานวน 5 คนและนับถือศาสนาอิสลามจํานวน 3 คน และ
ทั้งหมดกําลังเรียนอยูในชวงมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร และเด็กใน
กลุมไดถูกสัมภาษณเปนการสวนตัวและทําการตอบคําถามทุกขออยางครบทุกขอ 

สวนท่ี  2  การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพในชองปาก 
สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนชุมชนประชานิคม อําเภอทาแซะ  จังหวัด

ชุมพร ใน 8 คนที่ไมยอมมารับบริการทางทันตกรรม สามารถสรุปผลจาการสัมภาษณไดดังน้ี 
1. การดูแลทําความสะอาดสุขภาพในชองปาก 
 เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่ไมยอมมารับการบริการทางทันตกรรมที่มีความวิตกกังวลตอการรักษาทาง

ทันตกรรมมีการทําความสะอาดท่ีแตกตางกันเชนชวงเวลาการทําความสะอาดบางคนก็จะแปรงหลังอาหารทันที่บางคนก็
ทานขาวเย็นเสร็จจะแปรงฟนกอนจะเขานอนแตเปนเด็กผูหญิงจะมีระยะแปรงฟนนานกวานักเรียนชายเพราะจะมีความรัก
สวยรักงามและสวนมากจะใชยาสีฟนที่เปนยี่ฮอคอนเกตุที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไดใหทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมาแจกใหกับนักเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

 2.  การรับประทานอาหารในชวงเวลา 
 สภาพปญหาของการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีบางคนชอบทานขนมจุกจิก

กอนเขานอนหลังมื้ออาหารหลักและมีบางรายแปรงฟนแลวไปทานขนมกอนเขานอนเลยลืมแปรงฟนกอใหเกิดเช้ือ
แบคทีเรียกอเกิดโรคฟนผุเช่ือมโยงกอใหเกิดโรคเหงือกอักเสบตามมา 

3. การดื่มนํ้าขนมกรุบกรอบ 
 พฤติกรรมของเด็กในกลุมน้ีชอบรับประทานอาหารประเภทขนมกรุบกรอบอยูแลวจึงเกิดปญหาตอการเกิด

พยาธิสภาพในชองปากและการมีพฤติกรรมเชนน้ีกอใหเกิดการฟนผุและเกิดโรคในชองปากเกิดขึ้นและทําใหไปรับการ
รักษาทางทันตกรรมแตเด็กเหลาน้ีมีความวิตกกังวล 

สวนท่ี 3 ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนประชา
นิคม  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

สรุปเมื่อไดทําการสัมภาษณเด็กที่เก่ียวความวิตกกังวลตาง ๆ ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรม จาก
การสัมภาษณใน 8 เคส มีเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 6 คน นักเรียนหญิงจะวิตกกังวลตอการรับบริการทาง ทันตกรรมหรือ
มีความกลัวมากกวานักเรียนชาย พบวา เพศ  ครอบครัว และประสบการณในการรับบริการทางทันตกรรม  มีความเก่ียวกอง
กับความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมของนักเรียน สวนปจจัยอื่น ๆ ไดแก ศาสนา อายุ พฤติกรรมทันตสุขภาพ 
(พฤติกรรมการแปรงฟน ประกอบดวย จํานวนครั้งของการแปรงฟนตอวันและการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน และการ
บริโภค ประกอบดวย การรับประทานขนมขบเคี้ยว การบริโภคนํ้าอัดลม การรับประทานขนมกอนเขานอนโดยไมแปรง
ฟน) และประสบการปวดฟนจนเกิดการขาดเรียนมคีวามสัมพันธเก่ียวกับความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรม      
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อภิปรายผลการการศึกษา   
ความวิตกกังวลมีผลตอสุขภาพชองปาก ไดแก การเกิดโรคฟนผุขึ้นมาและไมกลาไปทําการรักษาทําใหตองสูญเสีย

ฟนกอนวัยอันควรและนักเรียนในกลุมน้ีมีฟนแทในชองปากหมดทุกซี่ถาตองถอนทิ้งก็ไมสามารถมีฟนขึ้นมาอีกแลวและสุข
เหงือกอักเสบในบางคนที่มีหินปูนเกาะ  

ความวิตกกังวลตอการสํารวจสุขภาพในชองปาก ไดแก กลัวจนกอใหเกิด การนอนไมหลับพักผอนไมเพียงพออา
รมจิตใจท่ีไมปกติ กลัวการเขารับบริการทางทันตกรรม  

ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรม  เชน กลัวหมอฟนหรือเจาหนาที่หองฟน กลัวเสียงดังจาก
เครื่องมือในหองทันตกรรม กลัวบรรยากาศในหองทันตกรรมการไดเลาตอจากเพ่ือนพูดคุยกับเพ่ือน ๆในหองเรียนและการ
ดํารงชีวิตประวันถึงการใชชีวิตอยูที่บานจากการศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสหกรณนิคมทาแซะในเรื่องของความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมสงผลกระทบตอสุขภาพชองปากของ
นักเรียนและชีวิตประจําวันในอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคของฟนผุที่ไมยอมไปรับบริการทางดานทันกรรมสืบผลจากเกิด
อาการเจ็บปวดฟนเกิดอาการหงุดหงิดขาดเรียนจนไมอยากที่ไปโรงเรียนและมีปญหาตอการเคี้ยวอาหารไมละเอียดกอใหเกิด
อาการของโรคระบบยอยอาหาร การพูดคุยที่มีกล่ินปากเพราะในชองปากมีฟนที่ผุและเนาเสียอยูจึงก็ใหเกิดขาดความมั่นใจ  

โดยภาพรวมสุขภาพในชองปากที่มีผลกับชีวิตประจําวันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีความวิตกกังวลตอ
การรับบริการทางทันตกรรมสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันของนักเรียนในกลุมน้ีเพราะเด็กอาจจะเกิดการสูญเสียฟนไป
กอนวัยอันควรและเกิดรอยโรคฟนผุเพราะกลัวการรับบริการทางทันตกรรม 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธรินธร เหลากุลดิลก (2552) ศึกษาวาเพศและประสบการณในการรับบริการทางทัน
ตกรรมของประชากรศึกษามีความสัมพันธกับความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมโดยเพศหญิงมีแนวโนมที่จะมี
ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมสูงกวาเพศชายประชากรศึกษาที่เคยมีประสบการณในการรับการรักษาทาง
ทันตกรรมสวนใหญจะมีความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมสูงมาก ขณะเดียวกันคนที่ไมเคยมีประสบการณใน
การรับการรักษาทางดานทันตกรรมจะมีความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมปานกลาง และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของปทุมวัน จําปาลิม (2546) ศึกษาความรูทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่เก่ียวของกับการเกิด
โรคฟนผุของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของผูปกครองในเขตพ้ืนที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินท
ราชินี ตําบลหนองหิน ก่ิงอําเภอหนองหิน จังหวัดเลย จํานวน 224 คน พบวา ผูปกครองสวนใหญมีความรูในเรื่องการดูแล
สุขภาพชองปากที่เก่ียวของกับการเกิดโรคฟนผุในระดับปานกลาง รอยละ 61.6 ซึ่งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
ระดับปานกลาง รอยละ 63.8 
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ประสบการณการดูแลรักษาตนเองของผูปวย 
ท่ีมีอาการปวดหลังชวง L3 หมอนกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท 

ดวยการแพทยแผนไทยในคลินิกแพทยแผนไทยโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
SELF CARE EXPERIENCE FOR LUMBAR PAIN FROM SPINAL COMPRESSION AT L3 IN TRADITIONAL 
THAI MEDICINE    CLINIC AT, THASAE HOSPITAL , THASAE DISTRIS , CHUMPHON PROVINCE 
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บทคัดยอ 
 

           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณ การดูแลรักษาตนเองของผูปวยที่มีอาการปวดหลังชวงL3 
หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาทดวยการแพทยแผนไทย ในคลินิกแพทยแผนไทยโรงพยาบาลทาแซะ 
จังหวัดชุมพรโดย กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวจากผูรับบริการ ที่มี
อาการปวดหลังชวงL3หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาทท่ีเขามารับการรักษาในคลินิกการแพทยแผนไทย 
ของโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการบรวบรวมขอมูล การสัมภาษณแบบ
เชิงลึกระหวาง 1 เมษายน พ.ศ.2555 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1.
โดยภาพรวม พบวา ผูปวยที่มีประสบการณจากการดูแลรักษาตนเองจากอาการปวดหลังชวงL3หมอนรองกระดูกหลัง
เคล่ือนกดทับเสนประสาทดวยการแพทยแผนไทย อาการเจ็บปวยเกิดจากอาชีพเปนหลัก ที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับ
พฤติกรรมทาทางในการทํางาน  การยกของหนัก การทํางานที่เกินกําลังจะสงผลใหเกิดอาการปวดหลัง และระยะเวลาที่เปน
อยางนอย1ป ซึ่งแพทยไดตรวจวินิจฉัยแลววาเปนลักษณะหมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาทและสุดทาย
แนะนําการผาตัด  2.จากประสบการณจากการดูแลรักษาตนเองจากอาการ ปวดหลังชวงL3หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกด
ทับเสนประสาทดวยการแพทยแผนไทย  ผานการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันเชนการใชยาแกปวด ยาคลายกลามเน้ือ 
การทํากายภาพบําบัด การรักษาดวยหมอพ้ืนบาน ตามความเช่ือของตนเองของแตละบุคคล สามารถลดอาการปวดไดใน
ระดับหน่ึง ความคาดหวังสุดทายดานการแพทยแผนไทยของผูมารับบริการขอเพียงรอยละ 50 ของอาการปวดท่ีมีอยู แต
ประสบการณที่ไดของผูรับบริการสามารถลดอาการเจ็บปวดเปนที่พอใจและสามารถหลีกเล่ียงการผาตัดใหกับตนเองได 
ดังน้ันการแพทยแผนไทยจะเปนทางเลือกหน่ึงในการนํามาใชในการดูแลสุขภาพของผูปวยไดดีซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงของ
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 

 
คําสําคัญ : ศึกษาตอ, สาธารณสุขศาสตร, ปริญญาโท, สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
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Abstract 
 

  This research aims to study self care experience of patients with low back pain (L3) caused by Herniated Disc by 
using Thai Traditional Medicine in Thai Medical Clinic of Thaesae Hospital, Thasae District, Chumphon province. The 
samples of this research were obtained by using purposive sampling according to qualifications defined by eight patients 
with low back pain (L3) caused by Herniated Disc by using Thai Traditional Medicine in Thai Medical Clinic of Thaesae 
Hospital, Thasae District, Chumphon province. Research tool used in this study was in-depth interview conducted during 
April 1st, 2012 – May 31st, 2012.  Content analysis was utilized for data analysis.  The  findings revealed as follows :  
1.Overall, it was found that the symptom of patients with experience of  low back pain (L3) caused by Herniated Disc by 
using Thai Traditional Medicine was mostly caused by their occupation corresponding to working posture and behavior, 
heavy lifting and hard working. These are all the causes of this disease and the symptom will be able to be notified after 
one year of such occupational behaviors. Doctor will diagnose such symptom as Herniated Disc and the suggestion is 
surgery;  2.  From self care experience of low back pain (L3) caused by Herniated Disc by using Thai Traditional 
Medicine through Conventional Medicine (e.g., pain killers, muscle relaxants, physical therapy) and treatment of local 
doctors according to personal belief, it was found that the symptom could be relieved to some extent. The last expectation 
of patients was Thai Traditional Medicine that they expected to decrease their symptom for at least 50% of existing pain. 
Surprisingly, Thai Traditional Medicine could provide satisfying result to most patients and helped them to avoid surgery 
finally.   As a result, we could conclude that Thai Traditional Medical will be another alternative for patient’s health care 
of Thailand’s Public Health Service System. 

 
KEY WORDS : GRADUATE STUDENTS, PUBLIC HEALTH, MASTER DEGREE, GOVERNMENT INSTITUTIONS. 
 

1.บทนํา 
อาการปวดหลังเปนอาการปวดเรื้อรังที่สรางความทุกขทรมานใหผูปวยมากพอสมควรขึ้น อยูกับลักษณะอาการ

ปวดท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ตางกัน เชนอิริยาบถทาทางที่ไมถูกตอง ในการทํางาน การยกของหนัก หลังถูกกระแทก อาการ
เสื่อมของกระดูกสันหลัง พบไดบอยในผูปวยสูงอายุที่กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ในบางรายอาจมี
กระดูกงอกไปกดทับปลายประสาททําใหเกิดอาการชาหรือขาออนแรงได  ซึ่งทางการแพทยแผนไทยเรียกวาโรคลมปลาย
ปตตฆาตสัญญาณ3หลัง เปนอาการของหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท มักจะเกิดอาการปวดหลัง
เฉียบพลัน สวนมากจะพบบริเวณหลังชวงL3 เกิดจากการยกของหนักหรือการล่ืนลมกนกระแทกพื้น เกิดแรงดันทําให
หมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนไปกดทับเสนประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง ทําใหมีอาการปวดหลังราวลงไปที่ขา
รวมกับมีอาการชา และมีอาการออนแรงของกลามเน้ือขา ทางการแพทยแผนปจจุบันจะทําการรักษาดวยการรับประทานยา
แกปวดยาคลายกลามเน้ือ การทํากายภาพบําบัด อาการปวดไมหายจะแนะนําการรักษาดวยการผาตัด ซึ่งเปนวิธีการที่ผูปวย
หวาดกลัวและจะเลือกเปนวิธีสุดทายในการรักษาใหกับตนเอง(ประดิษฐ ประทีปะวนิช,2550:5)  ความเจ็บปวด (Pain) เปน
อาการสําคัญอยางหน่ึงที่พบไดทุกสวนของรางกายของมนุษย เน่ืองจากการใชงานท่ีไมเหมาะสมหรือความเครียดเปนอาการ
ที่ทําใหผูปวยเกิดความทุกขทรมาน จุดเจ็บอาจพบมีการจํากัดการเคล่ือนไหวของขอตอใกลเคียงได (อรสา กาฬรัตน,2554:5) 
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อาการปวดมีมากขึ้นจนทําใหกลามเน้ือออนแรง อาการปวดที่พบมากเชนอาการปวดคอ ปวดเขา ปวดไหล ปวดแขนปวดขา 
ปวดหลังเมื่อมีอาการปวดมากขึ้นสวนมากผูปวยจะรักษาดวยการใชยาแกปวดและยาคลายกลามเน้ือในการรักษา (วัฒนา โร
จนวิจิตรกุลและคณะ,2543:45) ทางโรงพยาบาลทาแซะไดเปดใหบริการรักษาผูปวยดวยการแพทยแผนไทย มีการนวดการ
อบการประคบการใชยาสมุนไพร การผลิตและการจายยาสมุนไพรมาต้ังแตป 2539 เพ่ือเปนทางเลือกใหกับประชาชนในการ
มารับบริการ  เปนการสงเสริมฟนฟูและบําบัดรักษาโรคซึ่งเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการนําการแพทยแผน
ไทยมาใชในระบบสุขภาพ จากสถิติของผูมารับบริการมีผูปวยที่มีดวยอาการปวดหลัง แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลทา
แซะ ในป พ.ศ. 2550-2554 มีผูปวยจํานวน 2,529 คน (รายงานประจําปโรงพยาบาลทาแซะ,2550-2554) พบวาผูปวยสามารถ
ลดการใชยาแกปวดและยาคลายกลามเน้ือที่ไมจําเปนไดดวยวิธีการบําบัดโดยขบวนการดานการแพทยแผนไทย ผูวิจัยเห็น
ความสําคัญของงานบริการดานการแพทยแผนไทย เพ่ือใชบําบัดและบรรเทาอาการปวดหลังเน่ืองจากหมอนรองกระดูกหลัง
กดทับเสนประสาทชวงL3 ของผูปวยที่มารับบริการ โดยเก็บขอมูลดานการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังของผูปวยที่อาการ
ปวดลดลงหลังจากการดูแลดวยการแพทยแผนไทย เพ่ือเปนแนวทางในการตูแลรักษาผูปวยและเปนทางเลือกของผูปวยที่
สามารถนําการแพทยแผนไทยมาใชในการดูแลรักษาบําบัดอาการเจ็บปวยของตนเองไดในระดับหน่ึง 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและการวิจัย 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนประชาชนที่มารับบริการท่ีคลินิกการแพทยแผนไทยเก่ียวกับประสบการณ

การดูแลรักษาตนเองของผูปวยที่มีอาการปวดหลังชวงL3 หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท ดวยการแพทย
แผนไทย ในคลินิกการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทาแซะอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  ระหวางเดือนเมษายน ถึง 
พฤษภาคม  2555 รวม เปนระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 8 คนกลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวจากผูรับบริการที่มารับบริการ คือ ประชาชนท่ีมีอาการปวดหลังซึ่งไดรับการวินิจฉัยโรคจาก
การแพทยแผนปจจุบันแลววาเปนอาการของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาทได มีการแสวงหา
วิธีการดูแลรักษาดวยตนเอง โดยการเดินทางเขามารับการรักษาในคลินิกการแพทยแผนไทย ดวยความสมัครใจและยินยอม
ใหความรวมมือในการวิจัยและเต็มใจเขารวมในการใหขอมูลจนจบการทําวิจัย  ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In – Depth 
Interview)  

                เครื่องมือในการวิจัย  ผูวิจัยไดสรางแนวคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึกไว คือ ในสวนของขอมูล
ทั่วไปสถานะทางสุขภาพ การรับรูสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่เก่ียวกับประสบการณการดูแลรักษาตนเองของผูปวยที่มี
อาการปวดหลังชวงL3หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เก่ียวของโดยสรางเปนแบบคําถามเพ่ือสัมภาษณเชิงลึก พรอมนําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือความ
ถูกตอง ครบถวนตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงคในการวิจัย และเครื่องมือในการเก็บขอมูลไดมีการปรับแกไขและขยาย
แนวคําถามตลอดระยะเวลาการเก็บขอมูลเพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางครอบคลุม 

       การพิทักษสิทธิมนุษยชนกลุมตัวอยางผูวิจัยไดช้ีแจงถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยรวมถึง
ประโยชนอันจะเกิดแกสังคมใหแกกลุมที่จะศึกษาทราบ นอกจากน้ันยังไดช้ีแจงถึงสิทธิของผูที่เปนกลุมเปาหมายที่จะตอบ
หรือไมตอบคําถามแกผูวิจัยในบางประเด็นหรือมีสิทธิที่ออกจากการวิจัยไดทันทีหากมีความตองการและผูวิจัยยังไดแสดง
ใหเห็นวา ขอมูลที่ผูใหขอมูลจะใหตอไปน้ีจะถูกเก็บเปนความลับ โดยจะไมมีการเปดเผยช่ือของผูที่ตอบคําถามกับผูใด แต
ถาหากมีความจําเปนที่จะตองอางช่ือแลวจะใชนามสมมุติใหแทน นอกจากน้ันแลวหากผูใหขอมูลมีการกลาวอางถึงบุคคล
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อื่นและเปนประเด็นที่ผูใหขอมูลมีความรูสึกวาไมอยากที่จะตอบเพราะจะทําใหผูที่ถูกกลาวอางเสียช่ือเสียง ผูวิจัยก็จะ
พิจารณาเก็บขอมูลเพียงเทาที่ผูใหขอมูลตองการเปดเผยและใหเวลาแกผูศึกษาตัดสินใจวาจะเต็มใจใหขอมูลหรือไม 

              การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งน้ีเก็บขอมูลดวยการสํารวจขอมูลผูรับบริการที่มีอาการปวดหลังเก่ียวกับ
ประสบการณการดูแลรักษาตนเองของผูปวยที่มีอาการปวดหลังชวงL3 หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท 
ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก  (In – Depth Interview) การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม มีรายละเอียดดังน้ีคือ 
การสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview)เปนการสัมภาษณตามแนวทางคําถามเชิงลึกกับผูรับบริการ จํานวน 7 หัวขอของ
การมีประสบการณและแนวทางการรักษาของตนเอง โดยเริ่มตนดวยการสรางความสัมพันธที่ดี เพ่ีอสรางความรวมมือที่ดี
ในการเก็บขอมูลโดยการพูดคุยสอบถามถึงขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการและอะไรเปนสาเหตุสําคัญที่มารับบริการและ
ความผิดปกติที่ตรวจพบ ประวัติความเจ็บปวย การรับรูสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการปวดหลังชวง
L3 หมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท โดยการพูดคุยสัมภาษณดวยความเปนกันเอง การสังเกต (Observation) 
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ โดยเริ่มจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมไดแก การสังเกตสภาพแวดลอม การพูดคุยสื่อสาร ระหวาง
ผูรับบริการกับแพทยผูตรวจ ผูทําการรักษา และการสังเกตแบบมีสวนรวมไดแกผูที่รับบริการกับผูวิจัย  เพ่ือเปนการเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับการรับรูสภาวะสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการปวดหลังชวงL3 หมอนรองกระดูก
หลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท เก่ียวกับประสบการณการดูแลรักษาตนเองของผูปวย  

              กระบวนการเก็บขอมูล 1.ผูวิจัยไดแนะนําตัวกับผูรับบริการ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและความ
ไววางใจตอการเก็บขอมูลงานวิจัย 2.ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของงานวิจัยและขั้นตอนการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิง
ลึกและเก็บขอมูลกับผูรับบริการแตละบุคคลและสอบถามความสมัครใจตอการเปนกลุมตัวอยางของงานวิจัย 3.หลังจากที่
ผูรับบริการเขาใจคําอธิบายในเรื่องวัตถุประสงคของการทําวิจัย และการเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึกในคลินิก
แพทยแผนไทย การสัมภาษณมีการอัดเทปบันทึกเสียงและการสัมภาษณจะเริ่มจากการพูดคุยทั่วไปเพ่ือสรางบรรยากาศของ
ความเปนกันเองและแนวการสัมภาษณตามวัตถุประสงค 7 หัวขอโดยใชเวลาสอบถามประมาณ 60 นาที จํานวน 3 ครั้ง 
จนกวาขอมูลสมบูรณ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูใหขอมูลและหลังจากการสัมภาษณในแตละครั้ง จะมีการถอดเทปเพ่ือจัดแยกประเภท
ของขอมูล 

สรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน คือ เพศชายจํานวน 5 คน เพศหญิง 3 คน โดยอายุระหวาง 30-79 
ปสถานภาพสมรสและนักบวช1คน ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 75 ทุกคนมีรายได
มากกวา 20,000 บาทตอเดือน ประกอบอาชีพทําสวนคิดเปนรอยละ87 

 จากการวิจัยครั้งน้ีโดยภาพรวพบวา สาเหตุและระยะเวลาของการปวดหลัง คือ การยกของหนัก การทํางานเกิน
กําลัง สวนมากจะมีอาชีพทําสวนหรืองานประจําที่ตนเองตองปฏิบัติ  6 คน มีอาชีพทําสวน 1 คนเปนนักบวชอายุ 73 ป ตอง
ทํางานยกของหนักเกินกําลัง 1 คนอาชีพรับจางยกของข้ึนรถบรรทุกตลอดเวลา และอุบัติเหตุการล่ืนลมในอดีตเปนสาเหตุ
หน่ึงของอาการเจ็บปวยได ระยะเวลาในการเจ็บปวยสวนมากจะเริ่มมีอาการที่เล็กนอยจนเพิ่มรุนแรงมากข้ึน ระยะเวลาการ
ปวดเรื้อรัง 1-5 ป และปจจุบันทันดวน จากการยกของหนักทันที 2 คน อีก 6 คนมีอาการปวดเรื้อรังระยะเวลากอนจะเขามา
รับบริการดานการแพทยแผนไทยทุกคนไมนอยกวา 1 ป  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอาการปวดหลังชวง L3 หมอน
รองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท ที่มีอายุชวง 30-50 ป ระยะเวลาในการรักษาอาการปวดจะลดลงไดเร็วกวา กลุม
ตัวอยางที่มีอายุชวง 50 ปขึ้นไป และระยะเวลาของการเจ็บปวยที่ไมเรื้อรังจะรักษาอาการปวดลดลงไดเร็วกวา อาการ
เจ็บปวยที่อาการเรื้อรังหลาย ๆ ป และสาเหตุหลักของการเกิดโรค คือ การยกของหนักเกินกําลัง ซึ่งกลุมตัวอยางไดรับรูถึง
สาเหตุของการปวดเปนอยางดี แตหลายคนยังประมาทในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองทุกคนเขาใจในสาเหตุของการเจ็บปวย
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และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหถูกตอง เพ่ือลดอัตราการปวดหลังอันเน่ืองจากหมอนรองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับ
เสนประสาทไดในลําดับตอไป  

จากการวิจัยครั้งน้ีโดยภาพรวมพบวาประสบการณการรักษาอาการปวดหลังของกลุมตัวอยางทุกคนผานการรักษา
ดวยการแพทยแผนปจจุบันเชน โรงพยาบาลของรัฐ คลินิกแพทยเฉพาะทาง โรงพยาบาลเอกชน ตอมาหาวิธีดวยตนเองดวย
การตมยาสมุนไพร การนวด การเหยียบ หมอพ้ืนบาน เขาวัดสวดมนตทําสมาธิ ดานการแพทยแผนปจจุบันโดยการกินยาแก
ปวด ยาคลายกลามเน้ือ ฉีดยาและการทํากายภาพบําบัด ผานการ x – ray ดูลักษณะของกระดูกสันหลังผลทุกคน คือ หมอน
รองกระดูกหลังเคล่ือนกดทับเสนประสาท ทํากายภาพบําบัด การใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนหลังการกลับไปอยูบาน1คน
กลับบานใหภรรยาเหยียบหลัง นวดดวยหมอพ้ืนบาน ซื้อยาสมุนไพรมาตมกินและยาลูกกลอนสมุนไพรกินเอง การใช
เหรียญบําบัด ตามคําแนะนําของเพ่ือนบาน จากกรรมวิธีการรักษาอาการปวดหลังดวยวิธีการดังกลาวที่ผานมา อาการปวด
หลังลดลงบางแตยังไมอยูในระดับที่ตนเองพึงพอใจ  บางครั้งมีอาการปวดมากกวาเดิม ทําใหทุกคนเกิดความวิตกกังวลกับ
การเจ็บปวยของตนเอง ซึ่งอาการปวดของแตละคนจะแตกตางกันไปตามลักษณะอาการท่ีเกิดโรคของบุคคลที่แตกตางกัน 
ซึ่งทุกคนบอกวากลัวการผาตัดเปนอยางยิ่ง จากคําแนะนําของแพทยแผนปจจุบันเปนขั้นตอนสุดทายในการรักษา 1 คน
อาการปวดหลังลดลงบางแตยังตองน่ังรถเข็น1 คนอาการปวดหลังลดลงบางแตมีอาการแพกระแสไฟฟาขณะทํา
กายภาพบําบัด รูสึกแสบรอนบริเวณหลังชวงเอว 1 คน อาการลดลงแตยังปวดและเดินไมสะดวก 1 คน ยังมีอาการปวดและมี
อาการชาลงขาเหมือนกลามเน้ือขาไมมีแรง 1 คน ปวดมากเดินเหมือนเปดทุกขทรมานมากตองหาวิธีการลุกขึ้นเดินยืนเพ่ือ
ชวยลดอาการปวด  3 คนเปนหญิงอาการปวดลดลงบางแตยังทํางาน เดินยืนไดไมสะดวก อาการปวดยังมีมากกวาปกติ  
วิธีการรักษาอาการปวดหลังของแตละบุคคลทั้งทางดานการแพทยแผนปจจุบันและวิธีการตางที่ทําการรักษา ยังไดผลไม
เปนที่พอใจ สําหรับอาการเจ็บปวยของตนเองพยามยามแสวงหาวิธีการรักษา ทุกคนรูสึกทอแทและสิ้นหวังกับอาการปวย 2
คนคิดฆาตัวตาย ทุกคนมีความรูและความเขาใจถึงการแพทยแผนไทยท่ีใชดูแลสุขภาพยามเจ็บปวยกันมาเปนเวลาชานานแต
โบราณ  ทุกคนคิดวาชีวิตน้ียังมีความหวังอยูตลอดเวลา การไดรับขอมูลขาวสารเรื่องการแพทยแผนไทยท่ีสามารถชวยลด
อาการเจ็บปวดไดพอประมาณ สวนมากไดรับคําแนะนําจากเพื่อนบานที่ไดเขามารับบริการและมีการบอกตอ จึงตัดสินใจ
เขามารับบริการดวยการแพทยแผนไทยและทุกคนจะไดรับขอมูลขาวสารดานงานบริการท่ีไดรับความรูเปนสวนประกอบ
ในการนํามาคิดและตัดสินใจเขามารับบริการดวยความสมัครใจ ซึ่งการแพทยแผนไทยเปนสวนหน่ึงของงานบริการในการ
ดูแลสุขภาพผูปวยของโรงพยาบาลทาแซะซึ่งมีเจาหนาที่ผูใหบริการที่มีความรูความสามารถดานการแพทยแผนไทยตาม
มาตราฐานวิชาชีพ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหการดูแลรักษา 

            จากการวิจัยครั้งน้ีโดยภาพรวมของ ความคาดหวังในการเขามารักษาตนเองดวยอาการปวดหลังในคลินิกแพทย
แผนไทย พบวา กลุมตัวอยาง 1 คนมีความคิดและคาดหวังวาตนเองเปนนักบวช การสวดมนตภาวนาทุกวันทุกคืนหวังให
อาการเจ็บปวยของตนเองหายได จากการที่ตนเองหม่ันปฏิบัติถือศีลภาวนามาระยะเวลา 30 ป ขณะเดินทางเขามาวันแรกใน
คลินิกแพทยแผนไทย หมอบอกวา “หากเราเคยทําบุญรวมกันมา เคยชวยเหลือกันมา แตชาติบางกอน หมอคิดวาหลวงตาจะ
หายปวยไดเพราะหมอรักษาคุณพอซึ่งคุณพอของหมอมีอาการหนักกวาหลวงตามาก ตอนน้ีหายเปนปกติแลวขอใหหลวงตา
ใจเย็นๆ หลวงตา รูสึกดีใจและอบอุนใจเปนอยางยิ่งคิดวาตนเองนาจะเดินมาถูกทางแลว” หลังจากการรักษาไปประมาณ 2 
เดือนซึ่งการกอนรักษา หลวงตาชวยเหลือตนเองไมไดตองน่ังรถเข็น ในปจจุบันน้ีหลวงตาสามารถปฏิบัติภารกิจ กิจวัตร
ประจําวันของตนเองไดเปนปกติ กลุมตัวอยางอีก 7 คน สวนมากมีความหวังขอเพียงรอยละ 50 ของอาการปวยของตนเอง
ใหลดลงจากอาการปวดและใหปฏิบัติตนเปนคนปกติได ขอใหความทรมานที่มีอยูลดลง หลังจากการเขามารับบริการ 
ระยะเวลาที่ตอเน่ืองและการปฏิบัติตนตามคําแนะนําที่สม่ําเสมอทําใหอาการเจ็บปวยของตนเองที่มีลดลงไปรอยละ 80 ของ
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อาการเดิมที่มีอยู  ทําใหทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นสามรถปฏิบัติภาระกิจในชีวิตประจําวันได  อาการเจ็บปวยในอดีตลดลงเปนสิ่งที่
ทุกคนภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง   

            ผลการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลทาแซะ
เพ่ือใหผูปวยสามารถเขารับบริการดานการแพทยแผนไทยและทําการรักษาผูปวยดวยการรวมมือกันทั้งการแพทยแผน
ปจจุบันและการแพทยแผนไทยทําใหอาการปวดของผูปวยลดลงและหาย ลดระยะเวลาในการรักษาเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของผูรับบริการ ไมสมควรใหเปนทางเลือกสุดทายสําหรับผูเขารับบริการ  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะตองพัฒนาองค
ความรูดานการแพทยแผนไทย ใหเปนที่แพรหลายดานระบบขอมูลขาวสารในระบบงานบริการสาธารณสุขของประเทศ
ไทยและ จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปวยที่มีอาการปวดหลังชวงL3 ไดมีแนวทางในการบําบัดรักษา ดูแลอาการ
เจ็บปวยของตนเองไดดีในโอกาสตอไป 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ของประชาชนในจังหวัดชุมพร   

FACTORS RELATING HEALTH UTILIZATION BEHAVIOR AMONG PEOPLE UNDER THE UNIVERSAL 
COVERAGE PROJECT IN CHUMPHON PROVINCE 
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2 อาจารยที่ปรึกษาหลัก  ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยการใชบริการสุขภาพ 2) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ
ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการ
สุขภาพกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
ประชาชนที่มีบัตรตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในจังหวัดชุมพร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการใชบริการสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย และดานการ
รับรูดานสุขภาพ ตามลําดับ 2) พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับ 3 อันดับแรก ไดแก ดานการรักษาพยาบาล ดานการปองกันควบคุมโรค 
และดานการสงเสริมสุขภาพ ตามลําดับ และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการสุขภาพกับ
พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยรวมมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยู
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ  :  ปจจัยการใชบริการสุขภาพ,  พฤติกรรมสุขภาพ,  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) study the factors health utilization, and 2) study the health utilization behavior among 

people under the universal coverage project, and 3) study the relationship between the factors relating health utilization 
behavior among people under the universal coverage project. The 400 research samples, were people with card health 
insurance in Chumphon Province. The tool for data collection was a questionnaire. The data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The research 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1606 

results were as follows: 1) the factors health utilization was overall at a moderate level, The aspect with the highest mean 
score was values health and illness, and the perceived health, 2) the utilization behavior among people under the universal 
coverage project was overall at a moderate level, The aspect with the highest 3 mean score was health care, control and 
prevent, and promoting health, and 3) there was positive relationship in a moderate level with statistical significance at 
0.05 level between the factors relating health utilization behavior among people under the universal coverage project. 
 
KEYWORDS :  FACTORS HEALTH UNTILIZATION, BEHAVIOR HEALTH, UNIVERSAL COVERAGE PROJECT 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพและระบบสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลหลายระบบที่สําคัญไดแก 
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ“โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” 
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการของขาราชการและรัฐวิสาหกิจ และระบบประกันสุขภาพแบบสมัครใจ เชน ประกันภัย
อุบัติเหตุทางจราจรตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ทั้งน้ี ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปน
ระบบที่ใหความคุมครองแกประชาชนกลุมใหญที่สุด คือ คิดเปน รอยละ 75.64 ของประชาชนที่มีสัญชาติไทยทั่วประเทศ 
รองลงมาเปนระบบประกันสังคม รอยละ 15.39 และระบบสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 
รอยละ 7.95 และพบวายังมีผูที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพระบบใดๆ รอยละ 1.02 คิดเปนจํานวนคนไทยประมาณ 6 แสนคน 
ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีเปนผูที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพ ซึ่งไมไดรับความคุมครองจากระบบประกันสุขภาพ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งภาวะขาดหลักประกันสุขภาพดังกลาว มีทั้งกลุมผูมีฐานะดีและกลุมผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนตลอดจนดอย
โอกาสทางสังคม กลุมที่ไมไดรับสิทธิการรักษานี้จะตองรับผิดชอบตนเองทางดานการเงินเมื่อเจ็บปวย (สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2552 : 17) นอกจากปญหาเรื่องความครอบคลุมของหลักประกันทางสุขภาพสําหรับ
ประชาชนแลวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและประกันสุขภาพของประเทศแตละระบบ ยังมีงบประมาณคาใชจายตอหัว
และสิทธิประโยชนที่แตกตางกัน สงผลใหมาตรฐานดานบริการทางสุขภาพแตกตางกันดวย ทั้งน้ีบางกลุมอาจถือไดวามี
หลักประกันสุขภาพในระดับที่ไมเพียงพอ ความแตกตางระหวางระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและประกันสุขภาพดังกลาว
สงผลกระทบตอความเปนธรรม (Equity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพ (Quality) การเขาถึงบริการ (Accessibility) 
ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Accountability) การคุมครองผูบริโภคของระบบสุขภาพ (Consumer Protection) ซึ่งเปน
องคประกอบของสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย จากการดําเนินงานที่ผานมาพบปญหา
ประชาชนท่ีมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา พ่ึงพาระบบบริการมากเกินไปโดยผูที่มีประกันสุขภาพจะมีแนวโนมใช
บริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาลมากขึ้นกวาในกรณีที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ ใหความสนใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองลดลงหรือไมพยายามดูแลตนเองทั้งๆ ที่จะสามารถดูแลไดหรือปองกันได ไมใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคทําใหโอกาสการเจ็บปวยมีมากขึ้น การท่ีประชาชนใหความสําคัญกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นโดย
ไมไดเจ็บปวยจริง สงผลตอแพทยและพยาบาลตองทํางานหนักขึ้น ผูปวยมีการเรียกรองตองการใหสงตัวไปหนวยบริการ
ระดับบน ซึ่งเปนแรงบีบคั้นแพทย และบุคลากรทางดานสาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิที่เปนบริการดานหนาตอง
เผชิญกับแรงกดดัน และขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของคนไทย พ.ศ.2544 และ 2546 พบวาประชาชนที่มีสิทธิ์
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีการเจ็บปวยในกรณีผูปวยนอก มีอัตราการเจ็บปวยเพ่ิมขึ้น รอยละ 20.10 โดย
เพ่ิมขึ้นจาก 4.10 ครั้ง/คน/ป ในป 2544 เปน 4.93 ครั้ง/คน/ป ในป 2546 สวนการเจ็บปวยในกรณีตองนอนโรงพยาบาลเปน
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ผูปวยใน มีอัตราการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น รอยละ 8.80 โดยเพ่ิมขึ้นจาก 0.07 ครั้ง/คน/ป ในป 2544 เปน 
0.08 ครั้ง/คน/ป ในป 2546 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีภาระคาใชจายมากนักในการ
เลือกใชบริการนอกสถานพยาบาล (Non-Institutional Care) ซึ่งไมอยูในสิทธิประโยชน ไดแก การใชยาแผนโบราณหรือ
สมุนไพร ซื้อยากินเอง หรือการพักผอนโดยไมไดรักษา พบวา จะมีอัตราลดลงรอยละ 8.50 สวนการรักษาในสถานพยาบาล 
(Institutional Care) มีอัตราเพ่ิมขึ้น รอยละ 3.70 โดยเฉพาะในภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมในสิทธิประโยชน จะมีอัตราเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 4.40 มากกวาในภาคเอกชน ที่มีอัตราเพ่ิมเพียงรอยละ 1.40 แตในการเขาพักรักษาในโรงพยาบาล พบวา อัตราการ
เลือกใชบริการในภาครัฐเพ่ิมขึ้น รอยละ 1.50 ในขณะที่ในภาคเอกชนลดลงถึงรอยละ 11.8 ผลกระทบจากการมีหลักประกัน
สุขภาพอีกประการหน่ึงคือ การท่ีประชาชนไมมีความไมมั่นใจในการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพทําใหบางคนยังยินดีที่จาย
คารักษาพยาบาลเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการท่ีตนเองพึงพอใจ สอดคลองกับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 15 ปขึ้น
ไปทั่วประเทศตอโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จํานวน 62,080 คน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ผูมีบัตรทองรอยละ 
26.8 ไมเห็นดวยกับการใชบริการที่สถานพยาบาลที่ระบุในบัตรเน่ืองจากไมมั่นใจในบริการ ในประเด็นของการใชบัตร
พบวา ผูมีบัตรไปใชบริการรอยละ 50.7 ไมเคยไปใชบริการรอยละ 49.3 เน่ืองจากไมปวยและไมมั่นใจในบริการท่ีไดรับ ใน
ดานความพึงพอใจตอสถานพยาบาล พบวา รอยละ 83.8 พึงพอใจบริการท่ีไดรับ รอยละ 16.2 ไมพึงพอใจเน่ืองจาก รอคิว
นาน บริการไมดี ไดรับยาไมดี เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548 : 104) 

จากผลการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาดังกลาว ทําใหประชาชนมีพฤติกรรมการใชบริการ
สุขภาพที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ Kleinman (1980 : 23-35, อางถึงใน อติญาณ ศรเกษตริน, 2547 : 19) ได
อธิบายวา ในสังคมหน่ึงๆ จะมีระบบการดูแลสุขภาพที่แตกตางกัน และเปนการผสมผสานกัน ไมแยกโดดเด่ียว
ประกอบดวยสวนตาง ๆ 3 สวน คือ ระบบการดูแลสุขภาพในสวนของสามัญชน ระบบการดูแลสุขภาพในสวนของวิชาชีพ 
และระบบการดูแลสุขภาพในสวนของการแพทยพ้ืนบานประชาชนจะรักษากลับไปกลับมาระหวาง 3 ระบบน้ี หรือบางคร้ัง
จะรักษาพรอมๆ กันต้ังแต 2-3 ระบบ และรูปแบบการใชบริการสุขภาพของ Aday and Andersen (1975 : 6-17) พบวาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ คือ 1) ลักษณะของระบบการใหบริการสาธารณสุข (Characteristics of 
Health Delivery System) 2) ลักษณะของประชาชนผูใชบริการ เปนปจจัยทางดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม จิตวิทยา
ของผูใชบริการ แบงออกเปนปจจัยนํา (Predisposing Factors) เปนปจจัยเก่ียวกับตัวบุคคล ไดแก ปจจัยดานประชากร คือ 
อายุ เพศ ปจจัยโครงสรางสังคม ไดแก เช้ือชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา และคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย ปจจัย
สนับสนุน (Enabling Factor) ไดแก รายไดหรือทรัพยากรของครอบครัว และแหลงบริการท่ีจัดไวในชุมชนที่ประชาชนจะ
ไป รับบริการเมื่อตองการ ปจจัยความตองการดานสุขภาพ (Needs for Health Services) ไดแก การรับรูดานสุขภาพ และการ
ประเมินการเจ็บปวย ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ดาน ดังกลาวจะสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการในดานความสะดวก การ
ประสานงาน อัธยาศัยความเอาใสใจของเจาหนาที่ คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ 

ดังน้ันผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรทางสาธารณสุข จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชนในจังหวัดชุมพร เพ่ือนํา
ผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนตัวช้ีวัดที่สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาบริการใหดีขึ้น สนองตอบความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของสถานบริการสุขภาพ รวมท้ังสอดรับกับนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอไป 
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2. ขั้นตอนการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีบัตรตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในจังหวัดชุมพร  

จํานวน  412,366  ใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1988 อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ, 2553 : 284-285) กําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง ไดจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย  

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แบบสอบถาม 1 ชุด แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน  สถานภาพทาง

ครอบครัว  และสถานภาพทางสังคม ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 7 ขอ โดยใชคําถามเลือกตอบ (Checklist) 
ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 6 ขอ ลักษณะของ

คําถาม จะเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 107) 
โดยแบงระดับคานิยมออกเปน 3 ระดับ  

ตอนที่  3  ขอมูลเก่ียวกับการรับรูดานสุขภาพ จํานวน 6 ขอ ลักษณะของคําถาม จะเปนคําถามแบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2543 :107) โดยแบงระดับการรับรูออกเปน 3 
ระดับ  

ตอนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ ประกอบดวย 4 ดาน จํานวน 24 ขอ ดังน้ี  
1.  ดานการรักษาพยาบาล ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
2.  ดานการฟนฟูสภาพ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
3.  ดานการสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
4.  ดานการปองกันควบคุมโรค ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ 
ลักษณะของคําถามจะเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงระดับการปฏิบัติออกเปน 3 

ระดับ  
การสรางเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางเรียบรอยแลวนํามาตรวจสอบ โดยใหอาจารยที่

ปรึกษาชวยตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรง ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตองของการวัด ความเหมาะสมของภาษา
จากน้ันผูวิจัยวิจัยนํามาแกไขใหมีความถูกตองสมบูรณ นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยแลวเสนอใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดานเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสูตรของโรวิเนลล่ี และแฮมเบอรตัน (Rovinelli 
& Hambleton, 1978 : 34-37 อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ, 2553 : 115) รวมถึงภาษาและสํานวนที่ใชในแบบสอบถาม  จากน้ัน
นําผลของผูเช่ียวชาญแตละทานนํามารวมกันคํานวณหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ไดคา IOC เทากับ 1.00  

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับประชาชนที่มีบัตรตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําคาคะแนนที่ไดไปคํานวณหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970 อางถึงใน
ยุทธ ไกยวรรณ, 2553 : 116) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.89 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล โดยติดตอประสานงานกับศูนยจัดการศึกษานอก
สถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับทางโรงพยาบาลในจังหวัด
ชุมพรที่เขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ือยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวบขอมูลกับ
กลุมเปาหมาย  จํานวน 400  ชุด  
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การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียดังน้ี 

คาเฉล่ีย  2.34 - 3.00   หมายถึง มีระดับมาก  
คาเฉล่ีย  1.67 - 2.33   หมายถึง มีระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.00 - 1.66  หมายถึง มีระดับนอย 

การทดสอบปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการสุขภาพกับพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน ในจังหวัดชุมพร โดยการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สรุปปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.75 มีอายุระหวาง 
31-45  ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 มีสถานภาพสมรส จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 การศึกษาไมได
เรียนหนังสือ จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.75 มี
สถานภาพทางครอบครัวเปนสมาชิก จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 มีสถานภาพทางสังคมเปนประชาชนทั่วไป 
จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.75  

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการใชบริการสุขภาพ ซึ่งสรุปผลไดวา โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี ดานคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย มีคาเฉล่ีย 2.13 และดานการรับรูดาน
สุขภาพ มีคาเฉล่ีย 2.05  

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการใชบริการสุขภาพ ดานคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี การจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไดขึ้นอยูกับการดูแลสุขภาพตัวเอง 
มีคาเฉล่ีย 2.39 การผอนคลายความเครียดทําใหไมมีปญหาดานสุขภาพจิต มีคาเฉล่ีย 2.33 และการอยูในที่บริเวณที่แออัดเปน
ประจําอาจทําใหเจ็บปวยได มีคาเฉล่ีย 2.21 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการใชบริการสุขภาพ ดานการรับรูดานสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี การตรวจสุขภาพประจําปทําใหทราบถึงภาวะเสี่ยงตอโรค มีคาเฉล่ีย 2.33 หาก
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัดทําใหทานลดโอกาสเสี่ยงตอการเปน
โรคติดตอ มีคาเฉล่ีย 2.24 และการนอนไมหลับเปนประจําอาจทําใหทานเจ็บปวยในอนาคตได มีคาเฉล่ีย 2.11 

จากผลการวิจัยปจจัยการใชบริการสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาติ วุฒิเสลา (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน
จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการใชบริการเก่ียวกับคานิยมเก่ียวกับสุขภาพ และการรับรูเก่ียวกับสุขภาพ อยูใน
ระดับปานกลาง อธิบายไดวาหากประชาชนที่มีสิทธิตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนามีคานิยมเกี่ยวกับ
สุขภาพและการรับรูดานสุขภาพมากก็จะมีพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ระดับดีมากเชนกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการรับรูดานสุขภาพเปนผลรวมของความเช่ือหลาย ๆ 
อยางของบุคคล กระบวนการทางความคิดที่มีลักษณะถาวร ซึ่งบุคคลยึดถือหรือปฏิบัติ มีบทบาทสําคัญในการเปนมาตรฐาน 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1610 

ควบคุมและกําหนดเปาหมายแนวทางพฤติกรรมอีกทั้งเปนแกนกลางในการเสริมสรางแรงจูงใจ เจตคติ ความสนใจความ
ต้ังใจท่ีจะนําไปสูการแสดงออกของพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมน้ัน 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ซึ่งสรุปผลไดวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี ดานการรักษาพยาบาล มีคาเฉล่ีย 2.14 
ดานการปองกันควบคุมโรค มีคาเฉล่ีย  2.12 และดานการสงเสริมสุขภาพ มีคาเฉล่ีย  2.00 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ดานการรักษาพยาบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี เมื่อการรักษาพยาบาลที่สถาน
บริการสาธารณสุขที่ระบุในสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมหายจะเปล่ียนไปรักษาพยาบาลที่สถานบริการสาธารณสุข
แหงอื่นเอง มีคาเฉล่ีย  2.32 เมื่อเปนแผลพุพอง บวมแดง มักจะไปรับบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุขที่ระบุในสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา มีคาเฉล่ีย 2.17 และเมื่อเกิดอุบัติเหตุระดับใดก็ตาม จะไปรับบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุข
แหงอื่น มีคาเฉล่ีย 2.16 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ดานการฟนฟูสภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี เคยใชบริการฟนฟูทางกายภาพ
ดวยการนวดประคบจากสถานบริการสาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 2.24 ไมเคยไดยินการประชาสัมพันธเรื่องการบําบัดยาเสพติด
และฟนฟูสภาพผูติดยาเสพติดจากสถานบริการสาธารณสุขที่ระบุในสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีคาเฉล่ีย 2.16 และ
ไมเคยไดรับคําแนะนําในการฟนฟูสภาพเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวย จากจากสถานบริการสาธารณสุขที่ระบุในสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา มีคาเฉล่ีย 2.11 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ดานการสงเสริมสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุขออก
ตรวจคัดกรองความดันโลหิตในชุมชน มักจะเขารับการตรวจคัดกรอง มีคาเฉล่ีย 2.45 เมื่อนอนไมหลับมักขอคําปรึกษาจาก
เจาหนาที่สาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 2.40 และเขารับการตรวจฟนตามที่เจาหนาที่สาธารณสุขกําหนด มีคาเฉล่ีย 2.25 

คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ดานการสงเสริมสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับปานซึ่งสามารถแจกจงขอมูลไดดังน้ี ไดรับความรูเก่ียวกับการปองกัน
โรคไขเลือดออกจากเจาหนาที่สาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 2.48 นอนกางมุงเพ่ือปองกันยุงกัด ตามคําแนะนําของเจาหนาที่
สาธารณสุข มีคาเฉล่ีย 2.25 และเม่ือมีบาดแผลจะไปรับวัคซีนปองกันบาดทะยักที่สถานบริการสาธารณสุขที่ระบุในสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา มีคาเฉล่ีย 2.24 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพภายใตโรงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา สอดคลองกับงานวิจัย
ของอรุณ อบเชย (2548 : 44) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตําบล
บางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการประกันสุขภาพถวนหนา พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการที่มีแหลงบริการสุขภาพหรือสถานีอนามัยในชุมชน ทําใหประชาชน
สะดวกในการเขารับบริการท้ัง 4 ดาน คือ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุม
โรค ตลอดจนเจาหนาที่สาธารณสุขก็สะดวกที่ในการใหบริการทั้งในและนอกสถานบริการการขนยายวัสดุ อุปกรณ และ
ความพรอมทางสื่อสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร โปรเจกเตอร หรือหอกระจายขาว ตลอดจนสะดวกในการเดินทางไป
ใหบริการในชุมชนที่เปนที่ต้ังมากกวาพ้ืนที่หรือชุมชนที่ต้ังสถานบริการ 
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จากการวิจัยครั้งน้ีโดยภาพรวมพบวาปจจัยการใชบริการสุขภาพมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรมการใชบริการ
สุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอติญาณ ศรเกษตริน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพและพฤติกรรมการใชบริการของประชาชนภายใตการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไดแก อายุ คานิยมเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย คุณภาพบริการ การ
รับรูความสามารถแหงตนในการดูแลสุขภาพและการรับรูแรงสนับสนุนทางสังคม โดยปจจัยทั้งหมดสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพได รอยละ 32.9 

 
4. ประโยชนของการวิจัย 

4.1  เปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางสําหรับบุคลากรสาธารณสุข ไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับ
บริการสุขภาพภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดชัดเจน และนําปจจัยเหลาน้ันมาใชวางแผนพัฒนา จัด
กิจกรรมตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหมีประสิทธิภาพทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ 

4.2  ชวยกระตุนใหเกิดการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพและสรางเสริมระบบการประกันสุขภาพที่เหมาะสม 
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รูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน  พื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลบานรานตัดผม ตําบลสองพี่นอง  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร   

MODEL THE VOCAL HEALTH OF THAI DISPLACED PERSON IN BANRANTUDPOM SUBDISTRIC HEALTH 
PROMOTION HOSPITAL AREA, SONG PHI NONG SUBDISTRICT, THA SAE DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE 

 
จรูญลักษณ โคนาบุตร1  บุษราคัม สิงหชัย2  และบัวต๋ัน  เธียรอารมณ3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 อาจารยที่ปรึกษาหลัก ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 อาจารยที่ปรึกษารวม ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

----------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความรูดานการสงเสริมสุขภาพของแกนนําสุขภาพคนไทยพลัด

ถ่ินทั้งกอนและหลังการทดลอง 2) เปรียบเทียบทัศนคติของการเปนแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินทั้งกอนและหลังการ
ทดลอง และ 3) เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินทั้งกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ คนไทยพลัดถ่ินเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรานตัดผม จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) กอนทดลองคนไทยพลัดถ่ินมีความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ภายหลังการทดลอง มีความรูอยูในระดับมาก และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) กอนการทดลองคนไทยพลัดถ่ินมีทัศนคติในการเปนแกนนําสุขภาพอยูในระดับมาก ภายหลังการ
ทดลอง มีทันศคติอยูในระดับมากที่สุด  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) กอนการทดลอง
คนไทยพลัดถ่ินมีบทบาทหนาที่ในการเปนแกนนําสุขภาพ อยูในระดับนอย ภายหลังการทดลอง มีบทบาทอยูในระดับมาก 
โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
คําสําคัญ  :  แกนนําสุขภาพ,  คนไทยพลัดถ่ิน 

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) compare the knowledge on health promotion of thai displaced person, both 

before and after trial, 2) compare the attitude of thai displaced person, both before and after trial, and 3) compare the role 
of thai displaced person, both before and after trial. The research samples were 30 thai displaced person service at 
Banrantudpom Subdistric Health Promotion Hospital Area, selected by using purposive sampling method. The tool for 
collecting data was the questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and t-test. The research results were as follows: 1) both before the vocal health had higher knowledge on health 
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promotion of thai displaced person at a moderate level, after the trial the lnowledge at a high level with statistical 
significance at 0.01 level, 2) both before the vocal health had higher attitude of thai displaced person at a high level, after 
the trial the attitude at a very high level with statistical significance at 0.01 level, and 3) both before the vocal health had 
higher role of thai displaced person at a low level, after the trial the vocal health at a high level with statistical 
significance at 0.01 level. 
 
KEYWORDS :  VOCAL HEALTH, THAI DISPLACED PERSON 

 
1. บทนํา 

งานการสรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินเปนงานที่สําคัญ เน่ืองจากเปนกลุมบุคคลที่ไรสัญชาติ มีปญหาทาง
สถานะและสิทธิ (คนไทยพลัดถ่ิน) สงผลใหดอยโอกาสในการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข ปญหาที่พบในโลก คือ ความ
เสมอภาคในการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขอยางเทาเทียมกัน ปญหาที่พบในประเทศไทย คือ พ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
(ไทย-พมา) มีกลุมคนไทยพลัดถ่ิน ประมาณ 20,000 คน ที่มีปญหาสถานะและสิทธิไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข 
ปญหาที่พบในภาคใตตอนบน คือ มีกลุมคนไทยพลัดถ่ินที่มีปญหาทางสถานะและสิทธิที่ไมสามารถเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุข ประมาณ  3,800 คน ปญหาที่พบในจังหวัดชุมพร คือ  มีจํานวนคนไทยพลัดถ่ินที่ไมสามารถเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขได ประมาณ 2,000 คน ปญหาที่พบในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานรานตัดผม ตําบล
สองพ่ีนอง อําเภอทาแซะ คือ เปนพ้ืนที่ตะเข็บรอยตอแนวชายแดนไทย-พมา มีกลุมคนไทยพลัดถ่ินอพยพยายถ่ินฐานเขามา
อยูในพ้ืนที่เปนจํานวนมาก ถึง 1,709 คน สงผลใหทางหนวยบริการตองแบกรับคาใชจายในงานสาธารณสุขในทุกรูปแบบ 
ผูวิจัยจึงไดคิดพัฒนาในการใหกลุมประชากรคนไทยพลัดถ่ิน ไรสัญชาติ ไรรัฐ ไดเขาถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ดวยการสราง
แกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินขึ้นดวยวิธีจิตอาสาและการสรางภาวะผูนํา ใหเปนรูปแบบที่พัฒนาชัดเจน ในการแกปญหา
ความเสมอภาคการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของกลุมคนไทยพลัดถ่ินอยางยั่งยืน 

จากการศึกษาขอมูลจากประสบการณการเปนเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ดังกลาว พบวาคนไทยพลัดถ่ินกลุมน้ี
มีสภาพความเปนอยูเหมือนคนไทยในพื้นที่ มีบานอาศัย มีที่ดินทํากินเปนหลักแหลง โดยทะเบียนบานจะมีอักษร /ผ   หรือ /
ผท ตอทายหมายเลขบาน สําหรับหลักฐานแสดงตัวตนของคนกลุมน้ี จําแนกได 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมแรก เปนกลุมที่ไมมี
หลักฐานทางราชการใดๆเลย เปนเพียงที่รูจักของคนในพ้ืนที่ละแวกน้ันวาเปน คนไทยพลัดถ่ิน กลุมที่ 2 เปนกลุมรูปหมู  คือ 
กลุมคนไทยพลัดถ่ินที่ไดรับการบันทึกภาพหมูโดยหนวยงานมหาดไทยเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานยืนยันตัวตน และกลุมที่ 3 
เปนกลุมที่ไดรับบัตรประจําตัวที่มีเลข 13 หลักกํากับไวแลว โดยเลขบัตรจะขึ้นตนดวยเลข 6 7 และ 8 ในดานสุขภาวะของ
คนกลุมน้ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาการเจ็บปวย การเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งเดิมการใหบริการดูแลสุขภาพน้ัน
อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข แตต้ังแตมีการประกาศใชนโยบาย “30 บาทรักษา
ทุกโรค” ซึ่งเปนรูปธรรมของหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป พ.ศ. 2544 (ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล, 2552 : 24)  ทําใหชน
กลุมนอยในหลายพ้ืนที่รวมถึงกลุมคนไทยพลัดถ่ินกลุมน้ีที่ไดเลขบัตรประจําตัว 13 หลักที่ขึ้นตนดวยเลข 6-7 และ 8 เคย
ไดรับสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 30 บาทหรือที่เรียกวา บัตรทอง ถูกยกเลิกบัตร เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา 
บัตรทองนี้ใหเฉพาะผูมีสัญชาติไทยเทาน้ัน ทําใหคนที่มีหมายเลขบัตรประจําตัวที่ขึ้นตนดวยหมายเลขดังกลาว (เลข 6 เลข 7 
และเลข 8) มิไดรับสิทธิบัตรทองจากสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จึงเปนกลุมบุคคลที่ไมไดรับสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพ ซึ่งถือวาเปนปญหาการใหบริการข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขในเชิงพ้ืนที่ที่มีบุคคลกลุมน้ีอาศัยอยู อัน
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เน่ืองจากไมไดรับงบประมาณสนับสนุนตามรายหัวประชากรแลว แตในความเปนจริงสถานบริการสาธารณสุขยังตองให
การดูแลรับผิดชอบดานสุขภาพ การใหบริการรักษาพยาบาล ภาวะเจ็บปวย การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันการแพร
ระบาดของโรคในเชิงมนุษยธรรม จึงทําใหคนไทยในพ้ืนที่เหมือนกับถูกเบียดบังดานทรัพยากรสาธารณสุขอันพึงมีพึงไดไป
ใชกับกลุมคนไทยพลัดถ่ิน โดยสภาพปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไขในเชิงบริหารจัดการหรือเชิงนโยบายอยางเปน
รูปธรรม  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับระบบสุขภาพในกลุมคนไทยพลัดถ่ิน รวมกับกลุม
งานสุขภาพภาคประชาชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เครือขายสาธารณสุขในระดับอําเภอ ตําบล และเครือขาย
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพ้ืนที่ ดวยการสรางแกนนําสุขภาพในกลุมคนไทยพลัดถ่ินดวยจิตอาสา จํานวน 30 ราย 
เพ่ือเปนแกนนําอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพในกลุมคนไทยพลัดถ่ิน สงผลใหเขาถึงความเสมอภาคในระบบสุขภาพจาก
หนวยบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิทั้งดานการสงเสริมและปองกัน และฟนฟู ผูวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยรูปแบบการ
สรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน พ้ืนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรานตัดผม  ตําบลสองพ่ีนอง  อําเภอทา
แซะ  จังหวัดชุมพร ขึ้น 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ไมไดถือสัญชาติไทย เปนกลุมบุคคลที่ไรรัฐ 
ไรสัญชาติ หรือที่เรียกกันวากลุมคนไทยพลัดถ่ิน ไดรับการยอมรับจากสมาชิกกลุมคนไทยพลัดถ่ินเขตพ้ืนที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานรานตัดผม จากการมีสวนรวมของกลุมเวทีประชาคมคนไทยพลัดถ่ินรวมทั้งสิ้นจํานวน 280 ราย 
กําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบเจาะจง  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยเครื่องมือ  2  ชนิด 
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการสอนแกนนําสุขภาพ, PowerPoint, เครื่องช่ังนํ้าหนัก/เครื่องวัด

สวนสูง, สายวัดรอบเอว และเคร่ืองวัดความดันโลหิตที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ, คูมือการปฏิบัติงานและ
บทบาทหนาที่ของ อสม.ในชุมชนและอุปกรณใชในการดําเนินกิจกรรมกลุม 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 5 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป, ขอมูลความรู, การ
รับรูขอมูลสุขภาพพ้ืนฐาน  และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม  

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ระยะเตรียมการ กอนการทดลอง 
1. ประชุมผูเก่ียวของช้ีแจงวัตถุประสงควางแผนและขอความรวมมือในการวิจัย 
2. ประชุมกลุมตัวอยาง ช้ีแจงวัตถุประสงควางแผนและขอความรวมมือในการวิจัย 
3. เก็บรวบรวมขอมูลกอนทดลองโดยตรวจสุขภาพเบื้องตนกลุมตัวอยาง ไดแก การช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง วัด

รอบเอว  และวัดความดันโลหิต 
ระยะดําเนินการทดลอง จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 4 ครั้ง โดยใช

ระยะเวลาการดําเนินการในการทําการวิจัยใชระยะเวลารวม 8 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง ระหวางวันที่ 8 มีนาคม  
2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
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คร้ังท่ี 1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู โดยการนําเสนอ PowerPoint รวมกับอภิปรายกลุมพรอมแจกเอกสารคูมือ
การปฏิบัติงานในชุมชน(ทั้งน้ีมีการทดสอบกอน - หลัง เพ่ือประเมินสวนขาดและความตองการพัฒนาความรูของกลุม
ทดลอง) 

คร้ังท่ี 2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรับรูโดยการ นําเสนอ PowerPoint รวมกับอภิปรายกลุม  
คร้ังท่ี 3 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและฝกทักษะการปฏิบัติ การตรวจสุขภาพเบื้องตน ดวยการนําเสนอ PowerPoint 

การสาธิตรวมถึงการฝกทักษะทดลองปฏิบัติจริง รวมกับอภิปรายกลุมถึงขอจํากัดหรือปญหาในการดําเนินการพรอมรวม
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหารวมกัน (การตรวจวัดความดันโลหิตสูง ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสงู คา BMI) 

คร้ังท่ี 4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและฝกทักษะการปฏิบัติการตรวจสุขภาพเบื้องตน (ตอ) นําเสนอ PowerPoint และ
อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันถึงวิถีการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ปญหาในการดําเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันหลังจัดกิจกรรมครบ 4 ครั้งมีการติดตามและสังเกตเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติของกลุมตัวอยางที่มีตอตนเองและ 
ชุมชน ดวยการเยี่ยมบาน โดยทีมผูวิจัย 

ระยะหลังการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล หลังสิ้นสุดการทดลองโดยแบบสอบถามชุดเดิม รวมทั้งตรวจสุขภาพ
เบื้องตน สรุปและอภิปรายถึงผลการเปล่ียนแปลงหลังดําเนินการ ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานและรวมเสนอแนว
ทางแกไขปรับปรุงรวมกัน 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนํามาสรางเครื่องมือให
ครอบคลุมเน้ือหาตามความมุงหมาย ถูกตองตามเกณฑและสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัยทดสอบความตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) นําเครื่องมือไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการใชภาษา และความ
ตรงของเน้ือหา จํานวน 3 ทานทําการทดสอบเคร่ืองมือ โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมคนไทยพลัด
ถ่ินที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีวัดความรูดวย Kuder 
Richardson (KR.20) ปรับปรุงแกไขจนไดเครื่องมือที่มีความสมบูรณ และนําเคร่ืองมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูล  

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกันทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยทีมผูวิจัยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลกลุมตัวอยางกอนเขารวมการทดลอง 1 สัปดาห หลังดําเนินการทดลองเสร็จสิ้น ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง
ซ้ํา ดวยแบบสอบถามชุดเดิม นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประกอบการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และคู
เดอร ริชาดรดสัน 20 (Kuder &Richardson Formula 20 : KR 20) คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ 
Paired t-test และ Independent t-test 

  
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 

รูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินพ้ืนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรานตัดผมตําบลสอง
พ่ีนอง  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร  พบวา รูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินสงผลทําใหแกนนําที่ไดเขารับ
การทดลองมี เจตคติ บทบาทหนาที่ และความรูดานการสงเสริมสุขภาพของแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน อยูในระดับที่
เหมาะสมเพ่ิมขึ้น สรุปผลการวิจัยตามรายดานดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความรูดานการสงเสริมสุขภาพของแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน ภายหลังการทดลองแกนนํามี
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพของแกนนําสุขภาพของการเปนแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินสูงขึ้น โดยกอนการทดลองมี
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ความรูอยูในระดับตํ่า และหลังการทดลองมีความรูอยูในระดับสูง  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุษกร ผาสุขดี (2547 : 66) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใช
กระบวนการกลุมตอพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด รวมท้ังลดความวิตกกังวลในมารดา ที่ทารกตองเขารับการ
รักษาในหนวยทารกแรกเกิด ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ผลการศึกษาพบวา มารดาของทารกคลอดกอน
กําหนดกลุมที่ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชกระบวนการกลุมมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแล
ทารกคลอดกอนกําหนดดีกวากลุมมารดาที่ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอา
จาเปนเพราะวาเมื่อแกนนําคนไทยพลัดถ่ินมีความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพที่ดีมากขึ้น ทําใหมีความรู ความเขาใจในดาน
การสงเสริมสุขภาพเก่ียวกับสาเหตุ อาการและอาการแสดง การรักษา การปฏิบัติตัว สามารถนําไปดูแลตนเองและเพ่ือนคน
ไทยพลัดดวยกันในยามเจ็บปวยได  

2. เปรียบเทียบทัศนคติของการเปนแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน ภายหลังการทดลองแกนนํามีทัศนคติของ
การเปนแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินสูงขึ้น โดยกอนการทดลองมีเจตคติอยูในระดับตํ่า และหลังการทดลองมีทัศนคติอยู
ในระดับสูง  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดนดวงดี ศรีสุระ 
(2550 : จ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรงของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานีพบวา ปจจัยนํา ไดแก ทัศนคติของตนเองในการสรางเสริมสุขภาพกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเมื่อแกนนําสุขภาพ
คนไทยพลัดถ่ินเขารับการใชรูปแบบการสรางแกนนําสุขภาพทําใหเกิดความรูสึก ความเช่ือ ความคิดเห็นที่มีตอการเปนแกน
นําสุขภาพ การมีภาวะผูนําในแกนเปนแกนนํา การยอมรับตนเอง และการยอมรับนับถือผูอื่นไดมากขึ้น 

3. เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ิน ภายหลังการทดลองแกนนํามีบทบาทหนาที่
ของการเปนแกนนําสุขภาพคนไทยพลัดถ่ินสูงขึ้น โดยกอนการทดลองมีบทบาทหนาที่อยูในระดับตํ่า และหลังการทดลองมี
บทบาทหนาที่อยูในระดับสูง  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรรณทิพย หมื่นรักษ (2551) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ตําบลหนาถา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง คือ บทบาทหนาที่ในชุมชน อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเจาหนาที่สาธารณสุขใหความรูแกกลุมคนไทยพลัดถ่ินที่สมัครเปนแกนนําสุขภาพไดเขาใจ
บทบาทในการทํางานและความรับผิดชอบเก่ียวกับสุขภาพในการเปนแกนนําสุขภาพ บทบาทในการประสานงานกับ
เจาหนาที่สาธารณสุข  บทบาทในการใหความรูเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรค การเฝาระวังเรื่องโรคติดตอ โรคระบาด 
บทบาทในการรักษาพยาบาลเบื้องตน จึงทําใหปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

 
เอกสารอางอิง 
ดรุณี  ไพศาลพานิชยกุล. เอกสารสรุปสถานการณบุคคลและสิทธิคนไรรัฐ/สัญชาติ ประจําป  2552.  กรุงเทพฯ : สถานบัน

วิจัยและพัฒนาเพ่ือระวังสภาวะไรรัฐ. 2552. 
เดนดวงดี ศรีสุระ. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรงของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี. 2550. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1617 

บุษกร ผาสุกดี. การพยาบาลผูปวยเด็กโรคปอดบวม. กรุงเทพฯ : กลุมภารกิจบริการวิชาการ  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี. 2547. 

พรรณทิพย หมื่นรักษ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ตําบลหนาถา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา.                     
คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2551. 

วิเชียร วิทยอุดม. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ : ธีระฟลม และไซเท็กซจํากัด. 2547. 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1618 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
: กรณีศึกษาอําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

FACTORS ASSOCIATED WITH THE BEHAVIOR EXERCISE OF PUBLIC HEALTH VOLUNTEERS :  
CASE STUDY THASAE  DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE 

 
จีรวรรณ  โอฬารกิจ1  บุษราคัม สิงหชัย2 และบัวต๋ัน เธียรอารมณ3 
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-------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
3) ทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 332 คน ไดมาจากการสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย 
คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห
เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวาพบวา 1) พฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  2) ปจจัยนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานความรูและทัศนคติ ปจจัยเอื้อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานอุปกรณ การไดรับขอมูล
ขาวสาร สภาพภูมิอากาศ และเวลา สวนการเปนสมาชิกชมรมออกกําลังกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ปจจัยนํา  ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานไดรอยละ 30 
 
คําสําคัญ  :  ปจจัยที่มีอิทธิพล,  พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) study the exercise behavior of village health volunteers, 2) examine relationship 

between the factors associated with the behavior exercise of public health volunteers, and 3) predict the factors associated 
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with the behavior exercise of public health volunteers. The research samples were 332 public health volunteers in Thasae 
District, Chumphon Province, selected by using simple random sampling method. The tools for collecting data were 
questionnaire and in-depth interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The research 
results were as follows: 1) the exercise behavior of village health volunteers was overall at a moderate level, 2) there was 
positive relationship was statistical significance at 0.05 level between the input factors were knowledge and attitude 
with the behavior exercise of public health volunteers, and the contributing factors were equipment, to get information, 
climate, and time, and positive relationship was statistical significance at 0.01 level between the supplement factors was 
fitness club membership, and 3) the input factors, contributing factors, and supplement factors had associated with the 
behavior exercise of public health volunteers could predict at 30 percent. 

 
KEYWORDS :  FACTORS ASSOCIATED, THE BEHAVIOR EXERCISE 

 
1. บทนํา 

การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอมีประโยชนตอรางกาย คือ ชวยลดความเสี่ยงตอการตายกอนวัยอันควร (กอนอายุ 
65 ป) ถึง 3 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมคอยเคล่ือนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน มะเร็งลําไสใหญ ถึงรอยละ 50 ทําใหชีวิตยืนยาวขึ้นประมาณ 1-2 ป 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (กระทรวงสาธารณสุข, 2548 : 7) การไมออกกําลังกายเปนปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ
โดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง (กันหา สีมาพล, 2547 : 315) ซึ่งโรคตาง ๆ ที่กลาวมาสามารถปองกันไดดวย
การออกกําลังกายซึ่งการดําเนินงานที่จะใหประชาชนออกกําลังกาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเมืองไทยสุขภาพดีในทุกกลุมอายุ 
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ต้ังแตระดับนโยบายของประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ตําบลลงไปจนถึงระดับ
หมูบาน ในระดับหมูบานน้ันอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนประชาชนในหมูบานที่อาสาสมัครเขามา
ดูแลการสาธารณสุขแกคนในชุมชนนั้น เพ่ือใหประชาชน มีภาวะสุขภาพที่ดี และเปนบุคคลที่มีคุณคาตอชุมชนอยางยิ่ง
นับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เปนตนมา อสม. มีบทบาทในการเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอยางตอเน่ืองโดยไมมีคาตอบแทนในลักษณะเงินเดือน
หรือคาจาง  ซึ่งหลักการสําคัญน้ีไมเปล่ียนแปลง จึงทําให อสม.ไดรับการยอมรับทั้งจากประชาชนไทยและตางประเทศ 

อัตราความชุกของผูปวยโรคเรื้อรังสะสมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นใน ปพ.ศ. 2553 โดยเพศหญิงมีอัตราปวยดวยโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวานสูงกวาเพศชาย ในขณะที่โรคหัวใจ ขาดเลือดเพศชายและหญิงมีอัตราปวยเทากัน สําหรับโรค
หลอดเลือดสมองและโรคเร้ือรังทางเดินหายใจสวนลาง  พบวา เพศชายอัตราปวยสูงกวาเพศหญิง กลุมอายุในโรค ไมติดตอ
เรื้อรังทั้ง 5โรค พบวา กลุมอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ปขึ้นไป มีอัตราปวยสูงสุด รองลงมา คือ กลุมอายุ 50-59 ป  กลุมอายุ 
40 - 49 ปและกลุมอายุตํ่ากวา 40  ป ตามลําดับ ภาวะแทรกซอน ผูปวยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซอนสูง ผูปวยรายใหมมี
ภาวะแทรกซอน รอยละ 14.71 สําหรับผูปวยสะสมมีภาวะแทรกซอน รอยละ 21.09 โรคความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซอน
รอยละ 3.48 ผูปวยสะสมที่ยังเพ่ิมขึ้นน้ีจะแสดงถึงภาระงานของทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีตองรวมมือกันดําเนินการเฝาระวัง 
ปองกันและควบคมโรค  
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โดยสถานการณพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชนในจังหวัดชุมพร ในปพ.ศ.2552  พบวา ประชาชน มี
การออกกําลังกายคิดเปนรอยละ 90.14 โดยการออกกําลังกายเฉลี่ยสัปดาหละ 3-5 วัน คิดเปนรอยละ 37.60 และสวนใหญ
ออกกําลังกายคร้ังละ 30-45 นาที คิดเปนรอยละ  36.78 (กระทรวงสาธารณสุข, 2548 : 66) สําหรับสถานการณพฤติกรรม
การออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ในป พ.ศ. 2552 พบวา 
อสม. มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ 30 นาที เพียงรอยละ 47 (เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอทาแซะ, 2552 : 57)  

นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีขอสงสยัวา มีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ อสม. ดังน้ัน ผูวิจัยได
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาน้ี จึงไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครประจํา
หมูบาน : กรณีศึกษา อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร โดยจะนําผลการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานสรางสุขภาพแกประชาชนทุกกลุมอายุ ทุกอาชีพ ไดรับความรู  ตระหนักและใสใจสุขภาพ   

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนประชาชนที่เปน อสม. ในเขตอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 1,958  คน 
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 : 108) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random) ไดกลุมตัวอยงจํานวน 332 คน 

เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งน้ีเปนแบงออกเปน  6  สวน  ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลคุณลักษณะทางประชากร ประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส อายุ จํานวนปที่เปน อสม.  อาชีพ

หลักของครอบครัว การศึกษาสูงสุด รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือนโดยไมหักรายจาย การมีโรคประจําตัวและการเคย
ประสบอุบัติเหตุ แบบสอบถามเปนแบบกําหนดคําตอบให (Check list)  มีจํานวน 9 ขอ การวัดขอมูลวัดแบบมาตรานาม
บัญญัติ (Nominal Scale) ยกเวน อายุ และจํานวนปที่เปน อสม. การวัดขอมูลแบบมาตราสวน  (Ratio Scale) 

สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย จํานวน  20 ขอ ซึ่งแบบสัมภาษณมีลักษณะขอคําถามแบบมีตัวเลือกให
ตอบ 2 ตัวเลือกโดยเลือกเพียงคําตอบเดียวคือ ใช และไมใช  โดยเกณฑการใหคะแนนดังน้ีตอบถูกให 1 คะแนนและตอบผิด
ให 0 คะแนน  การวัดขอมูลวัดแบบมาตราสวน  (Ratio Scale) 

เกณฑการใหคะแนนในกรณีที่มีตัวเลือกใหตอบ 3 ตัวเลือกใหเลือกเพียงคําตอบเดียวคือ ใช ไมใช และไมทราบ 
โดยเกณฑการใหคะแนนดังน้ี (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2555 : 47) 

            คําตอบ  คะแนน 
  คําตอบถูก  1  
  คําตอบผิด  0 
จากขอคําถามในหมวดความรู การออกกําลังกาย  มีจํานวน 20 ขอ สามารถนํามาจัดระดับความรูใชเกณฑ อิง

เกณฑ โดยกําหนดเกณฑการตัดสินเปนรอยละแยกเปน 3 ระดับ ผูวิจัยใชเกณฑการจัดกลุมความรู ใชแบบอิงเกณฑของบรูม 
(Bloom, 1986 อางถึงใน เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546) คิดจากรอยละของคะแนนเต็มจัดเกณฑในภาพรวม 3 กลุมดังน้ี  

 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 80    ระดับดี ได 3 คะแนน   
 รอยละ  60-79   ระดับปานกลาง ได 2 คะแนน   
 นอยกวา รอยละ 60     ระดับตํ่า  ได 1 คะแนน   
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สวนท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอการออกกําลังกาย ปรกอบดวยขอที่มีมีทัศนคติเชิงบวก จํานวน 6  ขอ และมีทัศนคติเชิงลบ
จํานวน 6 ขอ  รวมท้ังสิ้นจํานวน 12 ขอ การวัดขอมูลวัดแบบอันดับมาตรา (Ordinal Scale) มีขอคําถามแบบตัวเลือกแบงเปน 
3 ระดับ  ไดแก  เห็นดวย  ไมแนใจและไมเห็นดวย  การใหคะแนนมีดังน้ี 

สวนท่ี 4 ปจจัยเอื้อ เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวย ดานอุปกรณการออกกําลังกาย การมี
สถานที่ออกกําลังกาย  การรับรูขอมูลขาวสารการออกกําลังกาย  การเปนสมาชิกชมรมออกกําลังกาย ภูมิอากาศ ดานเวลา
และดานสังคม แบบสัมภาษณเปนแบบกําหนดคําตอบให (Check list) มีจํานวน 29 ขอ การวัดขอมูลวัดแบบมาตรานาม
บัญญัติ (Nominal  Scale)   

 สวนท่ี 5 ปจจัยเสริม ประกอบดวย  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม จํานวนทั้งหมด 16 ขอ การวัดขอมูลวัด
แบบอันดับมาตรา (Ordinal Scale)  มีขอคําถามแบบตัวเลือกแบงเปน  3  ระดับ  เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

สวนท่ี 6 พฤติกรรมการออกกําลังกาย  เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการเลือก
ประเภทของการออกกําลังกาย ดานการใชระยะเวลาในการออกกําลังกาย ดานการดูแลสภาพรางกาย กอน ขณะ และหลัง
ออกกําลังกาย และดานการเลือกใชสถานที่ เครื่องแตงกาย ในการออกกําลังกาย จํานวน 20 ขอ  

ลักษณะของขอคําถามในสวนที่ 3-6 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มีขอคําถามแบบตัวเลือก
แบงเปน 3 ระดับ ตามเกณฑการใหคะแนนดังน้ี (เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546 : 25) 

 คะแนนเฉล่ีย  2.34 – 3.00   อยูในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33    อยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66    อยูในระดับนอย 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการอบรมพนักงานเก็บขอมูล คือ บุคคลที่อาศัยอยูในอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 5 คน จากนั้นนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมตัวอยางพรอมเก็บแบบสัมภาษณมา
รวบรวมไวที่ รพ.สต.บานลานทอง ตําบลคุริง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ผูวิจัยออกนิเทศ ติดตาม เพ่ือทราบปญหา  
อุปสรรค ระหวางเก็บขอมูลเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง จากน้ันจัดทํา
คูมือลงรหัส นําขอมูลจากแบบสัมภาษณมาลงรหัสและบันทึกขอมูลแลวนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และใชสถิติ  Stepwise  Multiple  Regression Analysis 

  
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
3.1 สรุปผลการวิจัย 
  3.1.1 พฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ดานการใชระยะเวลาในการออกกําลังกาย อยูในอันดับแรก รองลงมาคือ การดูแลสภาพรางกาย กอน 
ขณะ และ หลังออกกําลังกาย อยูในอันดับสอง การเลือกใชสถานที่ เครื่องแตงกาย ในการออกกําลังกาย อยูในอันดับที่สาม  
และการเลือกประเภทของการออกกําลังกาย เปนอันดับสุดทาย 

3.1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 1) ปจจัยนํา ไดแก  
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  1.1) ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย พบวา ระดับความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง  
พบวาสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับดี รอยละ 69.28 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง รอยละ 20.48 และอยูในเกณฑ
ระดับตํ่า รอยละ 10.28     

  1.2) ทัศนคติตอการออกกําลังกาย พบวา โดยภาพรวมมีทัศนคติตอการออกกําลังกายอยูในเกณฑระดับดี 
โดยมีคาเฉล่ีย 2.27 ในดานทัศนคติดานบวก  ขอที่เห็นดวยมากที่สุดคือการออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพแข็งแรง รอยละ  
98.20  รองลงมาคือ การออกกําลังกายชวยใหสนุกสนานราเริง รอยละ  87.0  และการออกกําลังกายทําใหหายเครียด รอยละ  
75.0 ในดานทัศนคติดานลบ ขอที่ไมเห็นดวยมากที่คือ การออกกําลังกายทําใหสูญเสียเวลาที่มีคารอยละ 99.7   รองลงมาคือ 
การออกกําลังกายจําเปนตองใชอุปกรณหรือเครื่องแตงกายที่มีราคาแพง รอยละ 99.4 และการออกกําลังกายหลังรับประทาน
อาหารทันทีชวยใหรางกายเผาผลาญไขมันไดสูงสุด รอยละ 83.7  

 2) ปจจัยเอื้อ พบวา  
  2.1) ดานอุปกรณ พบวา ที่บานของกลุมตัวอยางมีอุปกรณกีฬารอยละ 79.2 ที่หมูบานของกลุมตัวอยางมี

อุปกรณกีฬารอยละ 79.5 มีรองเทาสําหรับออกกําลังกายรอยละ 79.5 มีชุดกีฬาสําหรับออกกําลังกายรอยละ 82.2  
  2.2) ดานสถานที่ พบวา มีสถานที่สําหรับออกกําลังกายรอยละ  86.7 บานของกลุมตัวอยางอยูใกลลาน

กีฬาชุมชนรอยละ 75.6  
  2.3) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา เคยอบรมเรื่องการออกกําลังกายรอยละ 86.4  เคยศึกษาดูงาน

เก่ียวกับการออกกําลังกายรอยละ 61.7 เคยดูขาวกีฬาจากโทรทัศนรอยละ 92.5 เคยไปชมนิทรรศการเก่ียวกับการออกกําลัง
กายรอยละ 73.2 เคยไปชมการแขงขันกีฬาที่จัดขึ้นในทองถ่ินรอยละ 94.6 เคยฟงขาวกีฬาจากวิทยุรอยละ 90.7 เคยไดรับฟง
ขาวสารดานการออกกําลังกายจากหอกระจายขาวประจําหมูบานรอยละ 62.3 เคยอานขาวกีฬาจากหนังสือพิมพรอยละ 93.1 
เคยอานขาวสารดานการออกกําลังกายจากแผนพับ ใบปลิวรอยละ 64.2 เปนสมาชิกชมรมออกกําลังกายรอยละ 74.7 เคย
สนับสนุนเงินหรือสิ่งของแกชมรมออกกําลังกายรอยละ 51.5 อากาศหนาวเย็น เคยเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกายรอยละ 
39.5 อากาศรอน แดดจัด เคยเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกายรอยละ 29.2 ฝนตก เคยเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย
รอยละ 27.1   

  2.4) ดานเวลา พบวา มีเวลาวางสําหรับการออกกําลังกายรอยละ 90.7 มีเวลาออกกําลังกายตอนเย็นรอย
ละ 75.3  มีเวลาออกกําลังกายตอนเชารอยละ 72.3 ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ 30 นาที รอยละ 77.1 ขณะไป
ออกกําลังกายเคยไดรวมออกกําลังกายกับเพ่ือนเพศตรงขามรอยละ 78.0 ขณะออกกําลังกายเคยออกกําลังกายกับเพ่ือน
รวมงานรอยละ  83.7 ขณะไปออกกําลังกายเคยไดรวมกิจกรรมพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรอยละ 74.1 เคยไดรับของขวัญ
รางวัลจากการออกกําลังกายรอยละ 48.5 การออกกําลังกายทําใหไดรับการยอมรับของสังคมในบทบาทรอยละ  54.2 

 3) ปจจัยเสริม พบวา  สามี/ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว สงเสริมและใหกําลังใจในการออกกําลังกายเปน
ประจํา รอยละ 64.4 สวนกิจกรรมที่ไมเคยไดรับการสนับสนุนมากที่สุดคือการสงเสริมและใหกําลังใจในการออกกําลังกาย  
รอยละ 6.3 ในดานปจจัยเสริมจากเพ่ือนบาน พบวา เพ่ือนบานจะกระตุนเตือนใหมาออกกําลังกายเปนประจํา รอยละ 51.2 
สวนกิจกรรมท่ีไมเคยไดรับการสนับสนุนมากที่สุดคือการไดรวมออกกําลังกาย รอยละ 9.6 ในดานปจจัยเสริมจากผูนํา
ชุมชนพบวา ผูนําชุมชนจะสนับสนุนใหคําแนะนําและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการออกกําลังกายโดยปฏิบัติเปนประจํา  
รอยละ 68.7 สวนกิจกรรมที่ผูนําชุมชนไมเคยปฏิบัติมากที่สุดคือการกระตุนเตือนใหรวมออกกําลังกาย รอยละ 9.6 ในดาน
ปจจัยเสริมจากเจาหนาที่สาธารณสุข พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขจะกระตุนเตือนใหออกกําลังกายโดยปฏิบัติเปนประจํารอย
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ละ 74.4 สวนกิจกรรมที่ไมเคยไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุดคือการไดรวมออกกําลังกาย   รอยละ 
4.8   

  3.1.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน  

1) ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการออกกําลังกาย  พบวา  ความรูและทัศนคติ  มี
ความสัมพันธกับการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P-value 0.000 และ 0.003  

2) ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา ดานอุปกรณ การเปนสมาชิก
ชมรมออกกําลังกาย การไดรับขอมูลขาวสาร สภาพภูมิอากาศ และเวลาในการออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การออกกําลังกายของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอุปกรณการออกกําลังกาย การไดรับขอมูล
ขาวสาร สภาพภูมิอากาศ  และเวลา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3) ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา สามี/ภรรยา/สมาชิกใน
ครอบครัว  เพ่ือนบาน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุขมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  3.1.4 ทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และถูก
เลือกเขาสมการน้ัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรอิสระที่ไมไดถูกเลือกมาน้ันเปนตัวแปรที่มีคานัยสําคัญ
ทางสถิติมากกวา 0.05 โดยตัวแปรอิสระที่ถูกเลือกเขาในสมการเรียงตามลําดับดังน้ี แรงสนับสนุนดานสังคม แรงสนับสนุน
จากเจาหนาที่สาธารณสุข อุปกรณการออกกําลังกาย ทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย เพศ ความรูเก่ียวกับการออกกําลัง
กาย และเวลา ดังน้ันจึงกลาวไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 7  ตัวดังกลาวน้ีเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

3.2 อภิปรายผล 
3.2.1 ดานปจจัยนํา การเปนสมาชิกชมรมการออกกําลังกายมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออก

กําลังกาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิรันดรพลรัตน และคณะ (2547 : 24-25) 
พบวา การเปนสมาชิกชมรมการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.2.2 ปจจัยนําดาน ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุชาติ จรรยาศิริ (2541 : บทคัดยอ) พบวาทัศนคติตอการออก
กําลังกายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3.2.3 การสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค ดวงปาน (2549 : 30-31) พบวา การไดรับการติดตอจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2.4 ปจจัยเอื้อดานแรงสนับสนุนจากสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนาวิทย  ทํานาเมือง (2548 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            
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3.2.5 การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิศาล คันธารัตนกุล (2546 : 7-10) พบวา การสนับสนุนจากครอบครัว  
มีความสัมพันธกับการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยที่ต้ังไว คือ แรงสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
4. ประโยชนของการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งน้ี  จะทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครประจํา
หมูบาน ทําใหทราบถึงอํานาจในการทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครประจําหมูบาน 
และทําใหทราบถึงพฤติกรรมการออกกําลังกาย  ความรู และทัศนคติของอาสาสมัครประจําหมูบาน นอกจากน้ีจะสามารถ
นําไปปรับปรุงและกระตุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความต่ืนตัว มีความสนใจและมีพฤติกรรมการออก
กําลังกายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนนําผลการวิจัยน้ีไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยเก่ียวกับการออก
กําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตอไป 
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การไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป 
 ในพื้นท่ีตาํบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร   

FAILURE TO DETECT CERVICAL CANCER OF THE WOMEN AGED 35-60 YEARS-OLD  
OF PAKSONG SUBDISTRICT, PHATIO DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE 

 
นันทนา ทาระการ1  บุษราคัม สิงหชัย2  และบัวต๋ัน เธียรอารมณ3 
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----------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายได ประวัติการต้ังครรภ จํานวนบุตร ประวัติการคุมกําเนิด วิธีคุมกําเนิดปจจุบัน ประวัติการเปนมะเร็งของคนใน
ครอบครัวและการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 2) ศึกษาระดับความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 3) ศึกษา
ระดับการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก และ 4) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร ความรูเรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูกและการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก กับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุมตัวอยางเปนสตรีอายุ 30-60 ป ตําบล
ปากทรง  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพรที่ไมมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 88 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลของ
สตรีอายุ 30 - 60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพรที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ทุกดานมีระดับ
ความสัมพันธกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมในระดับดี 2) ปจจัยดานความรูกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลางใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ปจจัยดานการรับรูกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 
ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปจจัยดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติตนในการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกมี
ความสัมพันธมากที่สุดรองลงมาคือดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งปากมดลูกและดานการรับรูความรุนแรง
ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก  
 

คําสําคัญ  :  มะเร็งปากมดลูก, การไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 

Abstract 
 

This study aims to 1) study population characteristics including age, education, marital status, occupation, 
income, pregnancy history, number of children, contraceptive history, current contraceptive methods. History of cancer of 
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the family and to get information about cervical cancer, 2) education about cervical cancer, 3) study the awareness about 
cervical cancer, and 4) the relationship between the characteristics of the population. Knowledge of cervical cancer and 
cervical cancer awareness of failure to detect cervical cancer. The sample of 88 women aged 30-60 years of Paksong 
subdistrict, Phatio district, Chumphon province that had failure to detect cervical cancer, the research tools are two types 
of quantitative interviews and qualitative interviews. Data were analyzed by using the frequency distribution of the mean 
and standard deviation and hypothesis testing by using the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The 
results show that: 1) Personal factors of the women aged 30-60 years of Paksong subdistrict, Phatio district, Chumphon 
province that had failure to detect cervical cancer had a good relation to failure to detect cervical cancer, 2) factors of 
knowledge of failure to detect cervical cancer a statistical significance at 0.05 level, 3) the perceptive factors of the 
women aged 30-60 years of Paksong subdistrict, Phatio district, Chumphon province that had failure to detect cervical 
cancer a whole has a moderate positive relation a statistical significance at 0.05 level. While perceptive factors benefits of  
their implementation in the prevention of cervical cancer is associated most, followed by the perceived risk of developing 
cervical cancer and the perceived severity of cervical cancer. 
 
KEYWORDS :  CERVICAL CANCER, FAILURE TO DETECT CERVICAL CANCER 

 
1. บทนํา 

ผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูก ที่มารับบริการมักจะพบในระยะลุกลาม ซึ่งทําใหการรักษาไมไดผล นอกจากน้ี
โรคมะเร็งปากมดลูกเปนการเจ็บปวยเรื้อรัง จึงตองใชระยะเวลาในการรักษานานและตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก แต
อยางไรก็ตามถึงแมมะเร็งปากมดลูกจะเปนโรคที่รายแรง แตสามารถปองกันไดโดยการตรวจภายในชองคลอดดวยวิธีเซลล
วิทยาที่เรียกวา Papanicolaou smear หรือ Pap smear เพ่ือคนหามะเร็งปากมดลูกต้ังแตระยะเริ่มแรก วิธีตรวจแบบน้ีใหผล
แมนยําสูงสามารถวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกไดถูกตองถึงรอยละ 98 ดังน้ันเพ่ือลดอัตราตายและผลกระทบจากการเกิดโรค
ดังกลาว สตรีจึงควรใหความสําคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพราะจะชวยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะ
เริ่มแรก (Early detection) และการพบพยาธิสภาพนํากอนที่จะเปนมะเร็ง (Pre-cancerous) จะชวยใหสตรีไดรับการรักษา
ความผิดปกติในระยะเริ่มแรกไดเร็วขึ้น ซึ่งสามารถรักษาใหหายขาดไดการท่ีจะลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งน้ัน ถาสามารถให
การตรวจคนหาครอบคลุมประชากรไดจํานวนมากเทาไร ยิ่งจะลดอัตราตายไดดีกวาจํานวนความถี่ของการที่สตรีไปรับการ
ตรวจ กลาวคือ ถาสามารถทําการตรวจคนมะเร็งปากมดลูกใหไดครอบคลุมจํานวนประชากรรอยละ 80 โดยการทํา Pap 
Smear ทุกปจะลดอัตราการตายจากมะเร็งปากมดลูกไดรอยละ 61 และหากทําทุก 3 ป จะลดไดรอยละ 61 เชนกัน แตหากทํา
ทุก 5 ป ก็ยังสามารถลดอัตราการตายไดถึงรอยละ 55 แตในทางกลับกันถาสามารถทําการตรวจครอบคลุมประชากรไดเพียง
รอยละ 30 แมวาจะทําการตรวจ Pap Smear ใหกับสตรีทุก ๆ ป ก็ลดอัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกไดเพียงรอยละ 15 เทาน้ัน 
ดังน้ันการที่จะใหสตรีไทยไดรับการตรวจ Pap Smear ไดครอบคลุมกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุดจึงเปนการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกเชิงรุกที่ดีที่สุด และหากสามารถตรวจมะเร็งปากมดลูกใหครอบคลุมรอยละ 80 ของสตรีเปาหมายได คาดวาจะลด
อัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยไดประมาณรอยละ  50  ภายในระยะเวลา 5 ป (เสวก  วีระเกียรติ  และสฤก
พรรณ  วิไลลักษณ, 2550 : 47) 
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สาเหตุที่แทจริงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกยังไมทราบแนชัด แตจากการศึกษาพบวาปจจัยที่สําคัญคือ การมี
เพศสัมพันธกับผูชายหลายคน การเริ่มมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุยังนอย การติดเช้ือไวรัสฮิวแมนแพ็พพิโลมา (Human 
papilloma virus) การสูบบุหรี่ จํานวนการคลอดบุตร และประวัติการเปนมะเร็งปากมดลูกของคนในครอบครัว (สมชัย  
นิรุตติศาสน  และคณะ, 2549) มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามพบมาก ในสตรีที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป สวนมะเร็งปากมดลูกระยะ
เริ่มแรกจะพบในสตรีที่มีอายุเฉล่ียตํ่ากวา 30 ป ปจจุบันพบผูปวยที่มีอายุตํ่ากวา 20 ปเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจสัมพันธกับการสํา
สอนทางเพศที่มากขึ้น (จตุพล  ศรีสมบูรณ, 2547) 

พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตําบลปากทรง มีเปาหมายสตรีอายุ 30-60 ปจํานวน 1,235 คน มีผูมารับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก จํานวน 486 คน คิดเปนรอยละ 55.67 ไมมารับการตรวจถึงจํานวน 387 คน คิดเปนรอยละ 44.32 พบ
เซลลมะเร็งจํานวน 1 คน ซึ่งจํานวนผูรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกยังตํ่ากวาเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขมาก ทําให
สตรีสวนใหญยังมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได  เน่ืองจากไมไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกต้ังแตยังไม
ปรากฏอาการ 

จากสภาพดังกลาวนับวาเปนปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญซึ่งควรไดรับการแกไข การท่ีสตรีสวนใหญจะ
ใหความสําคัญกับการตรวจคัดกรองเพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกน้ันนาจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน  
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย ไดมีการศึกษาและสรุปไววามีปจจัยหลายดานดวยกัน คือ ปจจัยดานประชากร ปจจัยดาน
ความรู และปจจัยดานเจตคติ สวนพ้ืนที่ตําบลปากทรง  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร นาจะมี 3 ปจจัยดวยกันประกอบดวย 
ดานประชากร ดานความรูเรื่องโรค และดานเจตคติ ซึ่งยังไมทราบแนชัด และไมมีคําตอบที่ชัดเจน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปจจัยที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก และเพ่ือนําผลการศึกษาในครั้งน้ีใชเปนรูปแบบในการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพสตรี ใหมารับบริการตรวจคัดกรองอยางตอเน่ืองครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือเปนการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกให
ไดผลดียิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยลดอัตราการปวยและตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลูกตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก สตรีที่มีอายุ 30-60 ป ในเขตตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพรที่ไม
มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  จํานวน  387 คน ใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1983 อางถึงในยุทธ  ไกยวรรณ, 2553 : 1024)  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  88  คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสัมภาษณที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง โดยอาศัยทฤษฎีจากตําราวารสาร 
และงานวิจัยตาง ๆ ประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก อายุ รายได การศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส การต้ังครรภ วิธีคุมกําเนิด ประวัติบุคคลในครอบครัวหรือญาติที่เคยเปนมะเร็งปากมดลูก และประวัติการ
ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 

 สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ประกอบดวย ดานการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ดานการ
ปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก และดานการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบเลือกตอบ มี 4 คําตอบ 
โดยใหผูตอบแบบสัมภาษณเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบ มีจํานวนทั้งหมด 15 ขอ การใหคะแนน คําตอบที่ถูกตองจะได 1 
คะแนน สวนคําตอบที่ผิดจะได 0 คะแนน 

 คะแนนความรูเปนคะแนนรวมมีคาตํ่าสุดเทากับ 0 คะแนนและมีคาสูงสุด 15 คะแนน ผูวิจัยไดกําหนดระดับ
ความรูของกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแบงระดับของคะแนนความรูออกเปนดังน้ี 
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  คะแนนเฉล่ีย          การแปลความหมาย 
  2.34 – 3.00     การมีความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับดี 
  1.67 – 2.33              การมีความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปานกลาง 
    1.00 – 1.66              การมีความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับไมดี 
 สวนท่ี 3 การรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปน

โรคมะเร็งปากมดลูก ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติตนในการปองกัน โรคมะเร็งปากมดลูก ดานการรับรูความ
รุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก และดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตนในการปองกัน โรคมะเร็งปากมดลูก 
จํานวน 16 ขอ เปนคําถามเชิงบวก 7 ขอ คําถามเชิงลบ 9 ขอ ลักษณะคําตอบเปนการประเมินคาความคิดเห็นแบงเปน 5 
ระดับ คือ 

  มากที่สุด      หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  มาก  หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  ปานกลาง หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  นอย  หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณไมแนใจวามีความคิดเห็นกับขอความประโยคน้ัน 
  นอยที่สุด   หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคดิเห็นไมตรงกับขอความประโยค น้ัน 
 การใหคะแนนสําหรับแบบสัมภาษณการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ป มีเกณฑการให

คะแนนดังน้ี 
  ทัศนคติท่ีเปนขอความทางบวก           ใหคาคะแนน 
  มากที่สุด           เทากับ                  5 
  มาก                     เทากับ           4 
  ปานกลาง เทากับ                   3 
  นอย  เทากับ                   2  
  นอยที่สุด เทากับ                   1 
  ทัศนคติท่ีเปนขอความทางลบ           ใหคาคะแนน 
  มากที่สุด   เทากับ                  1 
  มาก                 เทากับ           2 
  ปานกลาง เทากับ                   3 
  นอย  เทากับ                   4  
  นอยที่สุด เทากับ                   5 
 การแปลผลการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง โดยใชหลักสถิติ

คือ (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ัน (Best, 1977) ซึ่งแบงระดับการรับรูออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย          การแปลความหมาย 
               2.34 – 3.00     การมีการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับดี 
              1.67 – 2.33          การมีการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปานกลาง 
               1.00 – 1.66         การมีการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับไมดี 
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 สวนท่ี 4 เจตคติเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูก ดานการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก และดานการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก จํานวน 14 ขอ เปนคําถามเชิงบวก 5 ขอ 
คําถามเชิงลบ 9 ขอ ลักษณะคําตอบเปนการประเมินคาความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับ คือ 

  มากที่สุด      หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  มาก  หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  ปานกลาง หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  นอย  หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณไมแนใจวามีความคิดเห็นกับขอความประโยคน้ัน 
  นอยที่สุด   หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความประโยค น้ัน 
 การใหคะแนนสําหรับแบบสัมภาษณเจตคติเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ป มี

เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
  ทัศนคติท่ีเปนขอความทางบวก           ใหคาคะแนน 
  มากที่สุด         เทากับ                  5 
  มาก                 เทากับ           4 
  ปานกลาง เทากับ                   3 
  นอย  เทากับ                   2  
  นอยที่สุด เทากับ                   1 
  ทัศนคติท่ีเปนขอความทางลบ           ใหคาคะแนน 
  มากที่สุด   เทากับ                  1 
  มาก                 เทากับ           2 
  ปานกลาง เทากับ                   3 
  นอย  เทากับ                   4  
  นอยที่สุด เทากับ                   5 
 การแปลผลเจตคติตอโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง โดยใชหลักสถิติคือ 

(คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ัน (Best, 1977) ซึ่งแบงระดับเจตคติออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย        การแปลความหมาย 
               2.34 – 3.00 การมีเจตคติตอโรคมะเร็งปากมดลูกระดับดี 
              1.67 – 2.33 การมีเจตคติตอโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปานกลาง 
               1.00 – 1.66      การมีเจตคติตอโรคมะเร็งปากมดลูกระดับไมดี 
 สวนท่ี 5 ความคิดเห็นตอการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และดานความพรอมของสถานบริการดานสาธารณสุข จํานวน 14 ขอ เปนคําถามเชิง
บวก 5 ขอ คําถามเชิงลบ 9 ขอ ลักษณะคําตอบเปนการประเมินคาความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับ คือ 

  มากที่สุด     หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  มาก  หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  ปานกลาง หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นตรงกับขอความประโยคน้ันมากที่สุด 
  นอย  หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณไมแนใจวามีความคิดเห็นกับขอความประโยคน้ัน 
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  นอยที่สุด   หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณมีความคิดเห็นไมตรงกับขอความประโยค น้ัน 
 การใหคะแนนสําหรับแบบสัมภาษณการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ป มีเกณฑการให

คะแนนดังน้ี 
  ทัศนคติท่ีเปนขอความทางบวก           ใหคาคะแนน 
  มากที่สุด           เทากับ                  5 
  มาก                     เทากับ           4 
  ปานกลาง เทากับ                   3 
  นอย  เทากับ                   2  
  นอยที่สุด เทากับ                   1 
  ทัศนคติท่ีเปนขอความทางลบ           ใหคาคะแนน 
  มากที่สุด   เทากับ                  1 
  มาก                 เทากับ           2 
  ปานกลาง เทากับ                   3 
  นอย  เทากับ                   4  
  นอยที่สุด เทากับ                   5 
 การแปลผลความคิดเห็นตอการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง 

โดยใชหลักสถิติคือ (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ัน (Best, 1977) ซึ่งแบงระดับเจตคติออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย       การแปลความหมาย 
               2.34 – 3.00 การมีความคิดเห็นเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับดี 
              1.67 – 2.33 การมีความคิดเห็นเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปานกลาง 
               1.00 – 1.66      การมีความคิดเห็นเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกระดับไมดี 
 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว ทั้ง 3 สวน 

ไปตรวจสอบหาความตรงและความครอบคลุมของเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบและใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมแกไขใหมีความตรงตามเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปหาคาความเช่ือมั่น 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขใหครบตามจํานวนกลุมเปาหมาย 
 2. อบรมและช้ีแจงการใชแบบสัมภาษณ และวิธีการเก็บขอมูลแกอาสาสมัครเก็บขอมูล 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามจํานวนตัวอยางที่จะศึกษาระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2553 
 4. นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบ และรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห

ทางสถิติตอไป 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 
 1. ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ วิเคราะหดวยความถ่ี และรอยละ 
 2. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานความรูของโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง 

อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง 
อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 4. ขอมูลเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะ
โตะ จังหวัดชุมพร วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 

 5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ ขอมูลเก่ียวกับปจจัย
ดานความรูของโรคมะเร็งปากมดลูก ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก และระดับการทําหนาที่ของ
อาสาสมัคร  สาธารณสุขประจําหมูบาน เขตรับผิดชอบสถานีขอมูลเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-
60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพรโดยการทดสอบสมมติฐานใชการหาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
ระดับความสัมพันธใชเกณฑของประคอง กรรณสูต (2542) ไดกําหนดเกณฑการตัดสินระดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
หลังทดสอบความมีนัยสําคัญแลว ดังน้ี 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ระดับความสัมพันธ 
เขาใกล  1.00  (~ 0.70 – 0.90) สูง 
เขาใกล  0.50  (~ 0.30 – 0.69) ปานกลาง 
เขาใกล  0.00  (~ 0.30 ตํ่ากวา) ตํ่า 

 6. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย
และอธิบาย 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 3.1 ผลการวิจัย 

3.1.1 สตรีอายุ 35-60 ปที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร มี
ความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูกสวนใหญอยูในระดับดี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 79.56 มีคาเฉล่ียเทากับ 11.52 สวน
เบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 2.61 มีคะแนนสูงสุด 17 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 7 คะแนน  

 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่กลุมตัวอยางตอบถูกมากท่ีสุดคือ การตรวจหามะเร็งปากมดลูกควรทําบอย
เพียงใด ถามีปญหาตกขาวมีกล่ินเหม็นและมีเลือดออกทางชองคลอดจะทําอยางไร และมะเร็งปากมดลูกเมื่อเปนแลวรักษา
หายขาดไดหรือไม รองลงมาคือการปองกันมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก วิธีที่งาย สะดวก และประหยัดคือ และสาเหตุที่ทํา
ใหเปนมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร ตามลําดับ 

 สวนขอที่กลุมตัวอยางตอบถูกนอยที่สุดคือ อาการระยะเริ่มแรกของมะเร็งปากมดลุก มีอาการอยางไร 
รองลงมาคือ อาการระยะลุกลามของมะเร็งปากมดลูก มีอาการอยางไร และ สตรีควรเริ่มตรวจหามะเร็งปากมดลูกเมื่อใด 
ตามลําดับ 

3.1.2 สตรีอายุ 35-60 ปที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร มี
ระดับการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรวมระดับดี จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 46.60 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 สวน
เบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 0.53 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.44 คะแนน และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 2.93 คะแนน  

 เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มะเร็งปากมดลูกหากไมไดรับการรักษาดวยวิธีที่ถูกตอง
และทันเวลาสามารถทําใหผูที่ปวยเสียชีวิตได รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามรักษาไดโดยการผาตัด  
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 สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สตรีควรตรวจมะเร็งปากมดลูก เมื่อแตงงาน หรือเมื่อมีบุตรแลวเทาน้ัน
รองลงมาคือ การปองกันมะเร็งปากมดลูกเปนหนาที่ของแพทย/พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข 

3.1.3 สตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพรที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกมี
ระดับเจตคติเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยูในระดับดี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 57.95 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79คะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.85 คะแนน และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 2.35 คะแนน  

 เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจมะเร็งปากมดลูกจะเจ็บและไมสามารถดําเนิน
ชีวิตตามปกติได รองลงมาคือ การตรวจมะเร็งปากมดลูกตองใชเวลามาก  

 สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การปองกันมะเร็งปากมดลูกเปนหนาที่ของแพทย/พยาบาลและเจาหนาที่
สาธารณสุข รองลงมาคือ ไมทราบวาสถานีอนามัยสามารถใหบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกได 

3.1.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป  ใน
พ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวก (r = 0.59**)  มี
ความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวกกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมมากท่ีสุด (r =0.67**) ดานเจตคติเก่ียวกับการไมมา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธระดับปานกลาง (r = 0.55** และ 0.32**) สวนดาน
ความพรอมของสถานบริการดานสาธารณสุขมีความสัมพันธระดับตํ่า (r = 0.15*)  

3.1.5 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ใน
พ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวก (r = 0.67**) มี
ความสัมพันธระดับสูงในทางบวกกับเจตคติเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด ดานความพรอมของสถาน
บริการดานสาธารณสุข ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและดานภาวะเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธระดับปานกลาง
ในทางบวก 

3.1.6 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลางใน
ทางบวก มีความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวกกับเจตคติเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด ดานความ
พรอมของสถานบริการดานสาธารณสุข และดานภาวะเศรษฐกิจและสังคม  มีความสัมพันธระดับปานกลางในทางบวก และ
ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธระดับตํ่าในทางบวก  

3.1.7 การสัมภาษณเชิงลึก 
 สถานภาพของผูตอบสัมภาษณ สวนใหญมีสถานภาพการสมรส แตงงานและยังอยูดวยกัน จบการศึกษาช้ัน

ประถมศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตอครอบครัว  5,000-8,000 บาท 
 1)   คําถามเจตคติเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก 
   1.1)  ดานการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก สวนใหญมีความเห็นวามะเร็งปากมดลูกยังไมทราบสาเหตุการ

เกิดที่แนชัด สามารถเกิดไดทุกเพศทุกวัยการปองกันสตรีที่แตงงานแลวมีโอกาสเปนมากขึ้น 
   1.2) ดานการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก ควรดูแลสุขภาพตนเองใหดี การมีเพศสัมพันธแบบไม

ปลอดภัยมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรักษาความสะอาดของรางกายจะชวยลดความเสี่ยงไดโดยเฉพาะในเพศชาย 
   1.3)  ดานการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก สวนใหญมีความเห็นตรงกันวามะเร็งปากมดลูกหากตรวจพบ

ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาใหขาดได การรักษาตองเสียคาใชจายสูง ตองรักษาโดยแพทยและในโรงพยาบาลเฉพาะโรคน้ี
เทาน้ัน 
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   1.4) ดานการรับรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก สวนใหญรับรูเรื่องมะเร็งปากมดลูกจากการบอกเลาของ
เจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ รองลงมาคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และจากสื่อโทรทัศน 

   1.5) ทัศนคติเก่ียวกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก สวนใหญเห็นวาการที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
เน่ืองจากเช่ือวาตนไมเสี่ยงหรือเสี่ยงนอยตอการเกิดโรคและคิดวาคอยตรวจในโอกาสตอไป 

   1.6)  ดานภาวะเศรษฐกิจและสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจไมไดเปนอุปสรรคตอการมาตรวจมะเร็งปาก
มดลูก สวนใหญมีฐานะปานกลาง มีพาหนะสําหรับเดินทางมารับการตรวจ และทราบวาการตรวจไมตองเสียคาใชจาย 

   1.7)  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สวนใหญเห็นตรงกันวา การดูแลสุขภาพตนเองเปนอยางดีจะชวยลด
ความเสี่ยงตอการเกิดโรค 

   1.8) ความพรอมของสถานบริการดานสาธารณสุข สวนใหญเห็นวาเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานี
อนามัยสามารถใหบริการตรวจคัดกรองได อุปกรณและเครื่องพรอมใหบริการไดดีแตอาจจะไมดีเทากับในโรงพยาบาลหรือ
คลินิกเอกชน 

3.2 การอภิปรายผล 
จากวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยที่ไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ป ในพ้ืนที่ตําบล

ปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร สามารถอภิปรายผลการวิจัยและขอคนพบดังตอไปน้ี 
3.2.1 ปจจัยสวนบุคคลของสตรีอายุ 30 - 60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพรที่ไมมาตรวจ

มะเร็งปากมดลูก ทุกดานมีระดับความสัมพันธกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิจิตร ทาวนิล (2547) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป 
ในศูนยสุขภาพชุมชนหนองแซง ก่ิงอําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ป 2547 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจตรวจ
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ไดแก ปจจัยดานอายุ จํานวนคร้ังของการต้ังครรภ การมีประวัติตกขาวผิดปกติ การ
ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล การเคยพบเห็นคนอื่นที่ปวยหรือตายดวยโรคมะเร็งปากมดลูก 
และความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก  

3.2.2 ปจจัยดานความรูกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง 
อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลางทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศรายุทธ ศรีสันต 
(2548) ศึกษาความรู เจตคติและการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ป ในเขต
รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนบานนาคําใหญ ตําบลนาคําใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลางและมีเจตคติอยูในระดับปานกลาง 

3.2.3 ปจจัยดานการรับรูกับการไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป ในพ้ืนที่ตําบลปากทรง 
อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธระดับปานกลาง โดยปจจัยดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติตนใน
การปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธมากที่สุดรองลงมาคือดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งปาก
มดลูกและดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึก คือ สวนใหญมี
การรับรู เรื่องมะเร็งปากมดลูกอยูในระดับดีโดยสวนใหญรับรู เรื่องมะเร็งปากมดลูกจากการบอกเลาของเจาหนาที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ รองลงมาคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และจากสื่อโทรทัศน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของเจษฎา ศรีงาม (2547) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี อําเภอทาเรือจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบวาสตรีที่มีอายุแตกตางกัน สถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกแตกตาง
กัน สตรีที่มีคูสมรสมีพฤติกรรมการปองกันโรคดีกวาสตรีโสด ปจจัยที่เก่ียวของ ไดแก ความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก การ
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รับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูประโยชนในการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค 
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ 
พฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก 

 
4. ประโยชนของการวิจัย 

ผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางในการสงเสริมใหสตรีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น  
และควรมีการศึกษาแรงจูงใจกับกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมมากขึ้น เชน การศึกษากลุมเปาหมายที่เปนสามีและสตรีที่มารับ
การตรวจคัดกรอง  เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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ผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเส่ียงเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

THE EFFECT OF HEALTH PROMOTING MODEL OF PRE-DIABETES PEOPLE  
IN THE BOUNDARY  OF SUBDISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL  

IN HONGCHAREON SUBDISTRICT, THA SAE DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE 
 

พัชรกร เกตุนวล1  บุษราคัม  สิงหชัย2  และบัวต๋ัน เธียรอารมณ3 
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-------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน ภายในกลุม

ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ทั้งกอนและหลังการทดลองกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือประชาชน อายุ 35 ปขึ้นไป ที่ไดรับการคัด
กรองเบาหวานดวยวาจา แลวพบวามีความเสี่ยงต้ังแต 1 ขอ ขึ้นไป นํามาตรวจนํ้าตาลในเลือดแลวมีคานํ้าตาลในเลือด ระหวาง 100-
125 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ในตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 24 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ กลุมละ 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวานภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียของคะแนนความรู มากกวากอน
ทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียของ
คะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภาพรวมและรายดาน มากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ  :  รูปแบบการสงเสริมสุขภาพ,  กลุมเสี่ยงเบาหวาน 

 
ABSTRACT 

 
THIS RESEARCH AIMED TO STUDY KNOWLEDGE AND BEHAVIOR ON PROMOTING HEALTH, 

EXISTING BEFORE AND AFTER EXPERIMENT, OF PRE-DIABETES PEOPLE IN EXPERIMENTAL AND CONTROL 
GROUPS. THE RESEARCH SAMPLES WERE PEOPLE OVER 34 YEARS OLD IN HONGCHAREON SUBDISTRICT, 
THA SAE DISTRICT, CHUMPHON PROVINCE. THESE PEOPLE WERE ORALLY SCREENED FOR DIABETES, AND 
IF AT LEAST ONE ITEM OF DIABETES SUSCEPTIBILITY WAS FOUND, THEIR BLOOD SUGAR LEVEL WOULD 
BE INSPECTED. THE 24 PEOPLE WHOSE BLOOD SUGAR LEVELS WERE BETWEEN 100-125 MG/DECILITER 
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WERE SELECTED TO BE RESEARCH SAMPLES, 12 ONES AS SUBJECTS IN EXPERIMENTAL GROUP AND THE 
OTHER 12 ONES AS SUBJECTS IN CONTROL GROUP. THE RESEARCH TOOLS WERE QUESTIONNAIRE AND 
HEALTH PROMOTING MODEL. THE DATA WERE ANALYZED BY USING PERCENTAGE, MEAN, STANDARD 
DEVIATION, T-TEST, AND CONTENT VALIDITY TEST. THE RESEARCH RESULTS WERE AS FOLLOWS: THE 
KNOWLEDGE MEAN SCORE OF EXPERIMENTAL GROUP EXISTING AFTER THE EXPERIMENT WAS HIGHER 
THAN THAT EXISTING BEFORE THE EXPERIMENT AND HIGHER THAN KNOWLEDGE MEAN SCORE OF 
CONTROL GROUP WITH STATISTICAL SIGNIFICANCE AT 0.05 LEVEL. THE MEAN SCORE OF HEALTH 
PROMOTING BEHAVIOR AS A WHOLE AND IN EACH ASPECT OF BEHAVIOR OF EXPERIMENTAL GROUP 
EXISTING AFTER THE EXPERIMENT WAS ALSO HIGHER THAN THAT EXISTING BEFORE THE EXPERIMENT 
AND HIGHER THAN BEHAVIOR MEAN SCORE OF CONTROL GROUP WITH STATISTICAL SIGNIFICANCE AT 
0.05 LEVEL. 

 
KEYWORDS :  HEALTH PROMOTING MODEL, PRE-DIABETES 

 
1.   บทนํา 

เบาหวานเปนโรคไมติดตอที่สําคัญโรคหน่ึงของประเทศ ความชุกของโรคมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในทุกป และประมาณ
การวาประเทศไทยมีผูเปนเบาหวานไมตํ่ากวา 3 ลานคน โดยประมาณรอยละ 50 ไมรูตัววาเปนเบาหวาน เน่ืองจากโรคเบาหวานใน
ระยะเริ่มแรก จะมีการดําเนินโรคแบบคอยเปนคอยไป จงึทําใหไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคลาชา  (กมลวรรณ หวังสุข, 2553) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ มีประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป จํานวน 3,542 คน พบวาต้ังแตป พ.ศ. 
2551-2553 มีอัตราปวยดวยเบาหวาน 3,609.17, 3,979.70 และ 4,194.58 รายตอประชากรแสนคนตามลําดับ ขณะที่อัตราปวยดวย
เบาหวานในภาพรวมของอําเภอทาแซะ ใน พ.ศ.2551-2553 เทากับ 1,947.13, 1,830.67 และ 1,890.34 รายตอประชากรแสนคน
ตามลําดับ และภาพรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2551-2553 อัตราปวยเบาหวานตอประชากรแสนคน เทากับ 371.8, 511.7, 848.7 
ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราปวยทั้งภาพรวมของระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ รพ.สต. มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นใน
ทุกป ซึ่งจากการคัดกรองกลุมเสี่ยงเบาหวานใน ป พ.ศ. 2551-2553 พบวามีประชากรอายุ 35 ป มีภาวะเสี่ยงเบาหวานเพ่ิมขึ้น
เปน รอยละ 12.46, 17.73 และ 21.56 ตามลําดับ ซึ่งกลุมเสี่ยงเหลาน้ี ตองไดรับการสงเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และไดรับการติดตามความเสี ่ยง เพื ่อลดอัตราปวย เพราะหากกลุมเสี ่ยงเหลานี้ปวยเบาหวาน สงผลใหสถานบริการ
สาธารณสุขตองรับภาระเพ่ิมขึ้นในการดูแลผูปวยเบาหวาน ทั้งในเรื่องของภาระผูปวยโรคเรื้อรังที่เพ่ิมขึ้นซึ่งไมสอดคลองกับ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ งบประมาณในการบริหารจัดการดานยาและ เวชภัณฑที่
จําเปนที่ตองเพ่ิมขึ้น 

วิธีการประเมินความเสี่ยงเบาหวานมีดวยกันหลายวิธี อยางไรก็ตามวิธีการท่ีผูวิจัยนํามาใชในการคนหากลุมเสี่ยง
เบาหวานในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก การประเมินความเสี่ยงเบาหวานเบื้อตนดวยแบบประเมินความเสี่ยงเบาหวานของกรมอนามัย 
และพบวามีปจจัยเสี่ยงมากกวา 1 ปจจัย คือ อายุ 35 ป และมีปจจัยเสี่ยงรวมต้ังแต 1 ปจจัยขึ้นไป ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดโดย
วิธี FASTING CAPILLARY BLOOD GLUCOSE (FCG) จากปลายน้ิว แลวพบวามีคา FCG 100-125 MG/DL เปน PRE-
DIABETES ถือวาเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน 
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ดังน้ันผูวิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะตองพัฒนารูปแบบการจัดการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวานใน
เขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพใน
ประชาชนกลุมเสี่ยง และเปนขอมูลในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตอไป 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนกลุมเสี่ยงจากการคัดกรองเบาหวานตามแบบฟอรมการคัดกรองเบาหวาน
ดวยวาจา มีอายุ 15 ป ขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยูในตําบลหงษเจริญ และจากการคัดกรองพบมีความเสี่ยงต้ังแต 1 ขอขึ้นไป จํานวน 587 คน และ
ทําการ ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและมีคาระดับนํ้าตาลในเลือด 100-125 MG/DL จํานวน 128 คน การสุมตัวอยาง  

1.  สุมเลือกหมูบานโดยการสุมอยางแบบงาย (SIMPLE RANDOM SAMPLING) ดวยวิธีการจับสลากเลือก 2 
หมูบาน จากทั้งหมด 8 หมูบาน ไดแกหมูที่ 1 บานสามไกร กลุมเสี่ยงเบาหวาน จํานวน 11 คน หมูที่ 7 บานตางิ มีกลุมเสี่ยง
เบาหวานจํานวน 13 คน รวมกลุมเสี่ยงเบาหวานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน  

2.  สุมเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (SIMPLE RANDOM SAMPLING) ดวยวิธีจับสลาก จับสลากครั้งที่ 1 
กําหนดใหเปนกลุมทดลอง จับสลากครั้งที่ 2 กําหนดใหเปนกลุมเปรียบเทียบ จับสลากสลับกับไปจนครบ 24 ตัวอยาง ไดกลุม
ทดลอง 12 คน กลุมเปรียบเทียบ 12 คน  

เครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร รวมกันของเจาหนาที่ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จงัหวัดชุมพร ประกอบดวย เครื่องมือ 2 ชุด  

ชุดท่ี 1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก รูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวานไดพัฒนาขึ้น ภายใตการ
จัดการตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร รวมกันของเจาหนาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ อําเภอทา
แซะ จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เปน 3 ระยะ ดังน้ี  

 ระยะที่ 1 การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมกลุมเสี่ยงเบาหวาน  
 ระยะที่ 2 การจัดการสงเสริมสุขภาพ กลุมทดลอง ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
 ระยะที่ 3 ประเมินผลดําเนินงาน  
ชุดท่ี 2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบปลายปด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาเน้ือหา แนวคิด 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยง
เบาหวาน และกําหนดเน้ือหาแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และครอบคลุมตามประเด็นที่ตองการแตละตัว
แปร ในการวิจัย 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
มีการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม ความตรงเชิงเน้ือหา (CONTENT VALIDITY) โดยนําแบบสอบถามท่ีสราง

ขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ในการตรวจสอบและพิจารณาแกไขความตรงเชิงเน้ือหา และความเขาใจ
ตรงภาษาที่ใชในแตละขอคําถาม ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ความสอดคลองของขอคําถามกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
และผูวิจัยนําไปปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเช่ียวชาญแนะนําและหาคา IOC ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏวาไดคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เทากับ 0.92 ซึ่งสูงกวา 0.50 แสดงวามีความเหมาะสมหลังจากผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญทุกทานแลวผูวิจัยนํา
ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําเครื่องมือไปตรวจสอบหาคาความเที่ยง โดยการนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับกลุมเสี่ยงเบาหวานจากการคัดกรองแลวพบวามีความเสี่ยง 1 ขอ ขึ้นไป และมีคานํ้าตาลในเลือด ระหวาง 100-125 
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MG/DL ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปากดาน ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 30 
คน ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง   

1.  ดานความรู มีคําตอบเปน ใช ไมใช และไมทราบ วิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (CRONBACH’S ALPHA COEFFICIENT) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.78  

2.  ดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ วิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(CRONBACH’S ALPHA COEFFICIENT) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.86 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การประเมินความรูและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมเสี่ยงเบาหวานโดย

รวมเจาทีมสุขภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร โดยการสัมภาษณกลุมเสี่ยง
เบาหวานทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังทดลอง ตามแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพ่ือประเมิน
ความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

การวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมเสี่ยงเบาหวาน สถิติเชิงอนุมาน 
1.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน

กอนและหลังทดลองภายในกลุมทดลองและภายในกลุมเปรียบเทียบดวยคาสถิติ PAIRED SAMPLE T-TEST ใชระดับแอล
ฟา P=0.05 (ความเช่ือมั่น = 95%)  

2.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน
กอนและหลังทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวยคาสถิติ INDEPENDENT T-TEST ใชระดับแอลฟา 
P=0.05 (ความเช่ือมั่น = 95%) 

 
3.  ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปราย 

3.1 กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.3 และรอยละ 66.7 ตามลําดับ สวนอายุกลุม
ทดลอง กลุมเปรียบเทียบ สวนใหญ อายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 41.7 และรอยละ 66.70 ตามลําดับ กลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 58.3 และรอยละ  91.7 ตามลําดับ ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบนับ
ถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 ทั้งสองกลุมสวนใหญมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 41.7 และรอยละ 50.0
ตามลําดับ ทั้งสองกลุมประกอบอาชีพสวนใหญเกษตรกรรม เทากัน รอยละ 66.7 กลุมทดลองมีรายไดสวนใหญ 5,000-
8,000 บาท ตอป รอยละ 66.7 สวนกลุมเปรียบเทียบ มีรายไดสวนใหญ ตํ่ากวา 5,000 บาท ตอป รอยละ 91.7  ประวัติการมี
โรคประจําตัวพบวากลุมทดลองสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 58.3 และกลุมเปรียบเทียบสวนใหญไมมีโรคประจําตัว 
รอยละ 58.3 นํ้าหนักตัวทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีนํ้าหนักตัว ระหวาง มากกวา 45 กิโลกรัม รอยละ
83.3 และรอยละ 100 ตามลําดับ คาความดันโลหิต ในกลุมทดลองสวนใหญ มีคาความดัน >140/90 มิลลิเมตรปรอท รอยละ 
75.0 สวนกลุมทดลอง สวนใหญมีคาความดันโลหิต ระหวาง 120-139/80-89 มิลลิเมตรปรอท ระดับนํ้าตาลในเลือด กลุม
ทดลองสวนใหญ มีระดับนํ้าตาลในเลือด 111-120 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร กลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีคาระดับนํ้าตาลในเลือด 
ระหวาง 100-110 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
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3.2 ผลการวิเคราะหดานความรูเก่ียวกับสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ                                                                                                

ความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ N X  S.D. T 95%CI P-VALUE 
กลุมทดลอง 12 6.92 6.75 3.02 2.13  ถึง 13.54 0.012* 
กลุมเปรียบเทียบ 12 0.92 3.03    

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียของคะแนนความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ มากกวา

กอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P- VALUE <0.05) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลตางคะแนนความรูเก่ียวกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพระหวางกลุม พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียของผลตางคะแนนความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ มากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P- VALUE <0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มินตรา สาระรักษ และคณะ (2553) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสราง
เสริมสุขภาพในการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ของแกนนําประชาชน เขตลุมนํ้าหวย
ขาวสาร จังหวัดอุบลราชธานี พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนความรูเรื่องโรคเบาหวาน ทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นถึงผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมประเมินวิถีชีวิตและพฤติกรรมกลุมเสี่ยงเบาหวาน รวมถึงการสํารวจสิ่งที่กลุมเสี่ยง
เบาหวานตองการทราบในการปฏิบัติตนสงเสริมสุขภาพและการประเมินความพรอมของกลุมเสี่ยงเบาหวานในการรวม
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพดวย เพ่ือทราบถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงเบาหวานกอนที่จะเริ่มดําเนินการสงเสริม
สุขภาพ เมื่อมีการสํารวจคุณลักษณะสวนบุคคลแลวมีการใหความรูเรื่องสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยง
เบาหวาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอหลังการทดลอง พบวา สวนใหญกลุมทดลองมีความรูเก่ียวกับสุขภาพและการสงเสริม
สุขภาพมากที่สุด เรื่องการรับประทานอาหารหวานจัดเปนประจําเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 100 มีความรู
นอยที่สุดเรื่อง การออกกําลังกายในเรื่องรูปแบบการออกกําลังกายทุกอยางทุกคนสามารถออกกําลังกายไดโดยไมอันตราย 
คิดเปนรอยละ 58.6 สาเหตุอาจเปนเพราะใหความรูดานน้ียังไมเพียงพอ ควรนําไปแกไขในการวิจัยครั้งตอไป หรือการนํา
ผลการวิจัยไปใชอธิบายเพ่ิมเติมและยกตัวอยางประกอบ 

3.3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ N X  S.D. T 95%CI P-VALUE 
กลุมทดลอง       
     กอนการทดลอง 12 2.23 0.17 -2.76 -0.09  ถึง -0.01 0.019* 
     หลังการทดลอง 12 2.28 0.19    
กลุมเปรียบเทียบ       
     กอนการทดลอง 12 2.23 0.17 1.54 -0.04  ถึง 0.21 0.152 
     หลังการทดลอง 12 2.24 0.17    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภาพรวมและรายดาน 
มากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P- VALUE <0.05) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียดาน
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พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวานรวมทุกดาน ระหวางกลุมยังพบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ียของผลตาง
คะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพรวมทุกดาน มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P- VALUE < 0.05) 
ซึ่งเปนไปตามสมสมติฐานที่ 2   

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิทยา เพชรรัตน และคณะ (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือแกไขปญหาเบาหวานของประชาชนในชุมชนศรีฐาน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร พบวา คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P- VALUE >0.05) แต
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานการอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภายในกลุมและระหวางกลุมทดลอง ไมแตกตางกันทางสถิติ (P-VALUE < 0.05) เพราะ
ในสวนของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานการอยูในสภาวะแวดลอมกอนการทดลองอยูในระดับดี รอยละ 
75.00 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ดีอยูแลวการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยงเบาหวานที่เกิดขึ้นเปน
การเปล่ียนแปลงในลักษณะที่พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน จากระดับพอใช รอยละ 58.33 กอนการ
ทดลอง พัฒนาเปนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยงเบาหวาน ระดับสูง รอยละ 83.33 หลังการทดลอง  แสดงให
เห็นถึงผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน ตอการเพ่ิมระดับคะแนน กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตนในการสงเสริมสุขภาพของกลุมเสี่ยงเบาหวาน คือ กิจกรรมการเสริมพลังซึ่งเปนการชักนําใหกลุมเสี่ยงเบาหวานมีการ
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง เปนกระบวนการชวยใหกลุมเสี่ยงเบาหวานรูสึกมีคุณคาในตนเอง (SELF ESTEEM) เช่ือมั่นใน
ความสามารถตนเอง (SELF EFFICACY) เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ผูมีบทบาทในการสรางพลังใจ คือ 
บุคลากร ทีมสุขภาพ ครอบครัว (กมลวรรณ หวังสุข, 2553) โดยมีกระบวนการดังน้ี 1) การสรางสัมพันธภาพ เริ่มต้ังแตการ
สรางบรรยากาศที่เปนมิตรระหวางทีมสุขภาพกับกลุมเสี่ยงเบาหวาน  2) การพัฒนาความสามารถ โดยการสอนใหความรู 
ขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและตามความตองการของกลุมเสี่ยง 3) การดําเนินการปฏิบัติตามแผนที่ต้ังเปาหมายไว การ
เสริมสรางพลังใจในระยะน้ีเพ่ือคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นใจในการรับรูความสามารถตนเอง 
ระหวางที่อยูในกระบวนการเสริมสรางพลังใจ การชมเชย การใหกําลังใจ การใหคําปรึกษา 4) การติดตามเย่ียมกลุมเสี่ยงเพ่ือ
ประเมินความกาวหนาของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามแผน ประกอบกับการมีสมุดบันทึกสุขภาพของกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ซึ่งยังมีความรูและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ และมีแบบบันทึกในการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพใน
กลุมเสี่ยงเบาหวาน ทั้ง 5 ดาน ซึ่งเปนไปตามแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสุขภาพ (สุวิภา นิตยางกูร และคณะ, 
2552) เปนกระบวนการทําใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายตาง ๆ เกิดการเรียนรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในทิศทาง
ที่พึงประสงค เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายสุดทาย  เมื่อพิจารณาเปนรายขอหลังการทดลอง พบวา สวนใหญกลุมทดลองมี
พฤติกรรมดานโภชนาการ ที่ปฏิบัติมากที่สุด คือกินอาหารมื้อเชาเปนมื้อหลัก คิดเปนรอยละ 84.33 รองลงมาคือ การ
รับประทานอาหารประเภทตม น่ึง ลวก รอยละ 78.24 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการ
เขาถึงบริการสุขภาพ คือการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอย ปละ 1 ครั้ง รอยละ 42.65 และเหตุผลที่ทําใหการตรวจสุขภาพ
ประจําปนอย คือ งานยุงจนไมมีเวลาไปตรวจสุขภาพ รอยละ 78.54 

 
เอกสารอางอิง 
วิทยา เพชรรัตน และคณะ. การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพเพ่ือแกไขปญหาโรคเบาหวานของประชาชนในชุมชนศรี

ฐาน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. ปที่ 2 ฉบับที่ 3. กาฬสินธุ. 2552. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1641 

สุวิภา นิตยางกูร และคณะ. แนวทางการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข. มปท : 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2552.  

มัยธัช สามเสน และคณะ. แนวทางการคัดกรองและการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังสําหรับ อสม. . มปท : ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2550. 

มินตรา สาระรักษ และคณะ. ผลของการจัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ของแกนนําประชาชน เขตลุมนํ้าหวยขาวสาร จังหวัดอุบลราชธานี. สารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปที่ 2 ฉบับที่  3. 2553. 

กมลวรรณ หวังสุข. การใหความรูเพ่ือจัดการโรคเบาหวานดวยตนเอง. กรุงเทพฯ : ชุมชุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทยจํากัด. 2553. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1642 

ผลของโปรแกรมสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชแบบแผนความเชื่อ 
ดานสุขภาพในตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR PROMOTE CERVICAL CANCER SCREENING SERVICES USING THE 
HEALTH BELIEF MODEL IN BONOK SUBDISTRICT, MUANG DISTRACT, PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 

 
เรไร  สูงย่ิง1  บุษราคัม  สิงหชัย2  และบัวต๋ัน เธียรอารมณ3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 อาจารยที่ปรึกษาหลัก  ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 อาจารยที่ปรึกษารวม  ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

------------------------------------------ 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงของการ

เกิดโรค การรับรูตอความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ทั้งกอนและหลังการทดลอง และ 2) เปรียบเทียบการมารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สตรีอายุ 30-60 ป ที่มีภูมิลําเนา
อยูในตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 60 คน โดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามและแบบรายงานการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ภายหลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีระดับความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและการรับรูความเช่ือดานสุขภาพ สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมทดลองมีการรับรูความเช่ือดานสุขภาพมากกวากอนเขารวม
โปรแกรม และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมา
รับบรกิารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวากลุมเปรียบเทียบ คิดเปนรอยละ  85.67  
 
คําสําคัญ  :  มะเร็งปากมดลูก, การไมมาตรวจมะเร็งปากมดลูก, การตรวจคัดกรอง 

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) compare the knowledge on cervical cancer, perception on risk of cervical cancer, 

perception on cervical cancer symptoms, perception on benefits of cervical cancer and barrier for cervical cancer 
screening services, in experimental group and compare group, both before and after trial, and 2) compare the cervical 
cancer screening services, in experimental group and compare group, both before and after trial. The research samples 
were 60 women 30-60 year-old in Bonok Subdistrict, Muang Distract, Prachuap Khiri Khan Province, selected by using 
purposive sampling method. The tool for collecting data was the questionnaire and the report for cervical cancer 
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screening services.  The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. The 
research results were as follows: 1) after the experiment, the knowledge of cervical cancer perception on belief of health 
was higher in the experimental group and the perception on belief of health was higher in the both before using the health 
belief model and experimental group with statistical significance at 0.05 level, and 2) after the experiment, the 
experimental group using the cervical cancer screening services at 85.67 percent and higher than in compare group at the 
level of 0.05 with statistical significance. 
 
KEYWORDS :  CERVICAL CANCER, FAILURE TO DETECT CERVICAL CANCER, SCREENING SERVICES 

 
1. บทนํา 

สาเหตุของโรคน้ีพิสูจนแลววา ตนเหตุที่แทจริง คือ การติดเช้ือไวรัส Human Papilloma virus (HPV) มีระยะการ
ดําเนินการโรคยาวนานเริ่มตนจาการติดเช้ือไวรัส Human Papilloma virus (HPV) ที่ปากมดลูกทําใหมีการเปล่ียนแปลงของ
เซลลจนกระทั่งกลายเปนมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามขบวนการนี้จะใชเวลาประมาณ 13 ป ดังน้ันการสืบคนหาเซลลปาก
มดลูกที่ผิดปกติต้ังแตแรกเริ่ม ที่ทําไดงายไมซับซอน คือ การทํา Pap Smear ทําไดต้ังแตระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จึงเปนวิธีการคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยโรคมะเร็งปากมดลูก เปนมะเร็งที่พบมากเปนอันดับ 4  ในบรรดามะเร็ง 10 อันดับแรกของไทย  พบ
อุบัติการณ24.7ตอประชากรหญิง 100,000 คน ในแตละปจะมีผูปวยมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้นประมาณปละ7,000 คน  ซึ่ง
เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 7 คนตอวัน และชวงอายุที่พบบอย 45-50 ซึ่งการเปนมะเร็งปากมดลูก จะมีผลกระทบตอ
ครอบครัวผูปวยอยางมาก ดังน้ันการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจแปปสเมียร (Pap Smear) ไดพิสูจน
อยางแนชัดแลววาสามารถลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกได  

สําหรับสถานการณโรคมะเร็งปากมดลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบอุบัติการณของโรคมะเร็งปากมดลูก ต้ังแต 
พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ. 2553 อยูในชวง 16-24 คน อัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกตอแสนประชากรในป ป 2549 เทากับ 4.89 
ป 2550 เทากับ 4.63 ป 2551 เทากับ 4.02 ป 2552 เทากับ 3.18 และป 2553 เทากับ 4.15 เปาหมายการควบคุมปองกันโรค
ไมใหเกิน 3.5 ตอแสนประชากร อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกตอแสนประชากรป 2549 
เทากับ 4.62 ป 2550 เทากับ 2.31 ป 2551 เทากับ 8.05 ป 2552 เทากับ 3.44  และป 2553 เทากับ 5.70 (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2554) 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีนโยบายสงเสริมสุขภาพเพ่ือใหประชาชนทั้งชาติมีสุขภาวะที่ดี ได
เล็งเห็นความสําคัญของปญหาโรคมะเร็งปากมดลูก และสนับสนุนงบประมาณใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี Pap smear ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในสตรีกลุมอายุระหวาง 30-60 ป ซึ่งเปนวิธีสามารถ
ตรวจและสืบคนไดต้ังแตเซลลเริ่มผิดปกติทําใหลดอบุัติการณและอัตราการตายของโรคมะเร็งปากมดลูกได 

จากผลการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30- 60ในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองปุหลก ในป 2553 - 2554 กลุมเปาหมายมารับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคิดเปนรอยละ 24.79 
ป 2553 และป 2554 คิดเปนรอยละ 26.8 และพบผูปวยมะเร็งปากมดลูกในป 2552  จํานวน 2 ราย ป 2553 พบ 2 ราย และใน 
ป 2554 พบ 2 ราย จะเห็นไดวามะเร็งปากมดลูกเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญอันดับตนของประชาชนรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองปุหลก ซึ่งตองไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเน่ือง 
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จากการวิเคราะหปญหา พบวา ในสวนของเจาหนาที่  ที่เปนผูใหบริการ มีบุคลากรนอย แตมีภาระงานมาก ดังน้ัน
จึงตองจัดบริการในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเทาน้ัน ในสวนของผูรับบริการพบวา ดวยความอายตอเจาหนาที่ที่อยูประจํา
จงึไมมารับบริการตรวจคัดกรองจึงตองขอสนับสนุนเจาหนาที่จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธมาใหบริการซึ่งเปนขอจํากัด
ดานการใหบริการ 

จากขอมูลการดําเนินงานที่ผานมามีผูมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยูในเกณฑตํ่าผูวิจัยจึงไดทําการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนในสตรีกลุมที่ไมไดมารับบริการตรวจคัดกรองจํานวน 30 คน พบวาสาเหตุที่ไมมาตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกคือ อาย ไมมีอาการผิดปกติ ตองไปทํางาน กลัวทําใจไมไดเมื่อตรวจพบวาเปนมะเร็งปากมดลูก ดังน้ันเพ่ือสงเสริม
ใหสตรีกลุมเปาหมาย อายุ 30 -60 ป ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก  อีกทั้งยังไมมีแนวทางหรือรูปแบบใหมๆในการรณรงคการดําเนินงานในพ้ืนที่ ผูวิจัยจึงจัดทําโปรแกรมสงเสริมการ
มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ มาประยุกตใชเพ่ือใหสตรีมีการรับรูความ
เช่ือดานสุขภาพและมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนรูปแบบสงเสริมบริการการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกขึ้นใหม ในสตรีกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสม โดยใชทรัพยากรเทาที่มีอยูโดยเริ่มจากการพัฒนาความรูที่นําแบบแผน
ความเช่ือดานสุขภาพมาประยุกตใชและพัฒนาความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกแกสตรี 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก สตรีอายุ 30-60 ป ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองปุหลก ตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ยังไมไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในชวง 2 ปที่ผานมาจํานวน 162 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สตรีอายุ 30 - 60 ป ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองปุหลก  ตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 60 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง 30 คน  และกลุมเปรียบเทียบ 30 คน โดยกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติดังน้ี  

2.1.1 อายุ 30- 60 ป 
2.1.2 ยังไมเคยไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในรอบ 2 ปที่ผานมา 
2.1.3 มีภูมิลําเนาในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองปุหลกตําบลบอนอก 

อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2.1.4 มีความสามารถในการรับรูและสื่อความหมายเขาใจ 
2.1.5 มีความสมัครใจและยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย 

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
2.2.1 โปรแกรมสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชแบบแผนความเช่ือสุขภาพ 

โดยมีขั้นตอนจัดทําโปรแกรม ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรูปแบบเดิม 

และขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการนํามาพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี
อายุ 30-60 ปเพ่ือใหมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยผูวิจัยดําเนินการดังน้ี  
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1) ศึกษาหลักวิชาการ ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโรคมะเร็งปากมดลูก  
2) วิเคราะหรูปแบบการสงเสริมสุขภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานหนองปุหลกตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือหาจุดออนและปรับปรุงกระบวนงาน
ที่สงเสริมใหสตรีมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้น 

3) ศึกษาขอมูล คนหาสาเหตุและสภาพปญหาของชุมชน โดยการวิเคราะหขอมูล สภาพปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา  

ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดโปรแกรมการสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยนําขอมูล
ที่ไดนําหลักวิชาการที่เก่ียวของมาประยุกตผสมผสานกัน โดยมีวิธีการในการพัฒนาโปรแกรมดังน้ี 

1) กําหนดลักษณะของโปรแกรมใหมที่จะพัฒนา 
1.1) โปรแกรมการการสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรูปแบบใหมตอง

เปนโปรแกรมที่ชวยใหสตรีอายุ 30-60 ป มีความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เพ่ิมขึ้นมีความรูในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตามแบบแผนความเช่ือเรื่องการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

 1.2)   โปรแกรมใหม ตองไมยุงยาก งายตอการนําไปปฏิบัติ 
 1.3)   โปรมแกรมใหมตองไมเปนการเพ่ิมภาระแกผูปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน 

 2) นําหลักวิชาการ ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารตาง ๆ ที่ไดทบทวน มาประยุกตใชและผสมผสานเพ่ือสราง
โปรแกรมการใหความรูใหม ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

  3) ผูวิจัยนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบวิธีการใหความรูตามโครงสรางและ
เน้ือหา แลวนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปดําเนินการ 

4) นําโปรแกรมการสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชสอนกับสตรีอายุ 30-60 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพ่ือดูคุณภาพและความเขาใจในเน้ือหา 

5) นําโปรแกรมการสงเสริมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับสตรีอายุ 30-60 ป นํากลับมาปรับปรุงแกไขใหสมบรูณพรอมนําไปใชกับกลุมทดลอง 

ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  โดยให
ความรูจํานวน 2 ครั้ง โดยวิธีการบรรยาย การอภิปรายกลุม การนําเสนอตัวแบบจริง แจกแผนพับเรื่องมะเร็งปากมดลูก เยี่ยม
ติดตามใหคําแนะนําในสัปดาหที่ 2 ใหความรูในครั้งที่ 2 และติดตามเย่ียมกระตุนเตือนสัปดาหที่ 2-9 และกระตุนเตือนโดย 
อสม. ใหความรูผานวิทยุชุมชนประจําตําบลบอนอกทุกวันจันทร ครั้งละ 15 นาที เปนเวลา 10 สัปดาห เพ่ือใหกลุมทดลอง
เกิดการเปล่ียนแปลงความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรูถึงโอกาสเสี่ยง การรับรูตอความรุนแรงการรับรูประโยชน
ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

     1) สื่อและเครื่องมือที่ใชประกอบการทดลองใชโปรแกรมใหมในครั้งน้ี  ประกอบดวย 
1.1)  แผนพับความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 
1.2)  ทะเบียนบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
1.3)  ภาพวีดิทัศน 
1.4)   วิทยุชุมชนตําบลบอนอก 
1.5)   ตัวแบบจริง (ผูปวยที่เปนมะเร็งปากมดลูก)  
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1.6)   บัตรเชิญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงเปน 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพสมรส  

รายไดเฉล่ียตอเดือน ประวัติการมีเพศสัมพันธ ประวัติการต้ังครรภ ประวัติจํานวนบุตรที่มีชีวิต ประวัติอายุบุตรคนสุดทาย  
ประวัติการคุมกําเนิด ประวัติจํานวนคร้ังของการแตงงาน ประวัติการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ  

สวนท่ี 2 แบบวัดความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก วัดโดยใชแบบสอบถามเปนปรนัย 3 ตัวเลือก คือ 
ใช ไมทราบ และไมใช มีเกณฑการใหคะแนน คือ 

เกณฑการใหคะแนนและการประเมินผล 
 ขอความท่ีมีความหมายทางบวก   ขอความท่ีมีความหมายทางลบ 
ตอบใช           ได   1          0 
ตอบไมใช       ได  0 1 
ตอบไมทราบ  ได 0  0 
เกณฑการพิจารณาระดับความรู 
เกณฑการประเมินระดับคะแนนมีขอคําถาม20 ขอ ผูวิจัยไดประยุกตการวิเคราะหระดับคะแนนตาม

เกณฑการประเมินคุณภาพแปรผลโดยใชตัวเลขแสดงระดับคะแนนของบรูม (Bloom, 1971 อางถึงในเสาวลักษณ สัจจา, 
2551 : 44) ซึ่งต้ังไว 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนนตํ่า  หมายถึง  ชวงคะแนนเปนรอยละ 0 - 59.9 (0-11 คะแนน) 
ระดับคะแนนปานกลาง  หมายถึง  ชวงคะแนนเปนรอยละ 60 - 79.9 (12-15 คะแนน) 
ระดับคะแนนสูง  หมายถึง  ชวงคะแนนเปนรอยละ 80 - 100 (016-20 คะแนน) 
สวนท่ี 3 แบบสอบถาม การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งปากมดลูก  
สวนท่ี 4  แบบสอบถามดานการรับรูตอความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก  
สวนท่ี 5 แบบสอบถามการรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติตามคําแนะนําโดยการรับบริการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
สวนท่ี 6 แบบสอบถาม การรับรูตออุปสรรคโดยการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
สวนท่ี 7 แบบสอบถามการรับไดรับการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมปองกันมะเร็ง

ปากมดลูกโดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
จากสวนที่ 3-7 ผูวิจัยประยุกตใชตามแบบวัดทัศนคติของลิเครต (Likert’s Scale) มีลักษณะเปน

มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แตละขอมีคําตอบใหเลือก 3 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
 ขอความท่ีมีความหมายทางบวก  ขอความท่ีมีความหมายทางลบ 
เห็นดวย  3  1 
ไมเห็นดวย 2 2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1 3 
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ผูวิจัยไดแบงคะแนนเปน 3 ระดับโดยใชตัวเลขแสดงระดับคะแนนของบรูม (Bloom, 1971 อางถึง
ในเสาวลักษณ สัจจา, 2551 : 44) ซึ่งต้ังไว 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับการรับมาก หมายถึง  ไดคะแนนมากกวารอยละ 80 (17-21 คะแนน) 
ระดับปานกลาง หมายถึง  ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-79.9 (13-16 คะแนน) 
ระดับการรับตํ่า   หมายถึง  ไดคะแนนนอยกวารอยละ 59.9 (0-12 คะแนน) 
สวนท่ี 8 แบบบันทึกขอมูลการมารับบรกิารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 30 - 60 ป  

2.3 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
2.3.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยศึกษารายละเอียดจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวของ 
2.3.2 กําหนดขอบเขต และโครงสรางเน้ือหาของแบบบันทึกขอมูลใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 
2.3.3 สรางแบบบันทึกขอมูลสําหรับเก็บขอมูลสตรีอายุ 30-60 ปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน

หนองปุหลก ตําบลบอนอก ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือน  ธันวาคม  2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ  2555       
2.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 2.4.1 การหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
               โดยการนําแบบสอบถามขอมูลทั้งหมดไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง  ความ

ชัดเจน ความตรงของเน้ือหาและความถูกตองของการใชภาษา หลังจากที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว  ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามขอมูลมาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมทางดานภาษาและความถูกตองในเน้ือหาตามท่ีผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 

 2.4.2 การหาความเช่ือมั่น 
              โดยการนําแบบสอบถามขอมูลที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่คลายคลึงกับประชากร

ที่ศึกษาในตําบลอาวนอย เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาสัมประสิทธิ์ความคงที่ภายใน 
(Coefficient Internal Consistency) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Conbach Alpha Coefficient) ซึ่งคาที่
คํานวณไดอยูระหวาง 0 - 1 แบบสอบถามที่คาความเที่ยงของความสอดคลองภายในสูง  แสดงวาสามารถวัดได ในเน้ือหา
เดียวกันและวัดไดสอดคลองกันทุกขอ แบบสอบถามฉบับน้ีไดนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.79 และได
วิเคราะหแยกตามตัวแปรดังน้ี 

1)  ความรูเรื่องเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูกเทากับ  0.75 
2)  การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งปากมดลูกเทากับ 0.74 
3)  การรับรูตอความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูกเทากับ  0.75 
4)  การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําเทากับ 0.74 
5)  การรับรูตออุปสรรคของการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเทากับ  0.74 
6)  การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมเทากับ 0.83 

  จากน้ันจึงปรับปรุงแกไขแบบบันทึกขอมูลใหสมบูรณพรอมที่จะนําไปใช   
2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล    
      การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดําเนินการโดยขอหนังสือการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือขออนุญาตใหสตรีอายุ 30-60 ป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองปุหลก  ตําบล
บอนอก อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   เขารวมการศึกษาครั้งน้ี โดยกลุมตัวอยางสมัครใจเขารวมกิจกรรม  ตาม
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รูปแบบการใหความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2555 เมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงทําการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด  60  คน  ดังน้ี 

 2.5.1 รวบรวมขอมูลกอนการทดลองดวยการใหกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบตอบแบบสอบถาม 
 2.5.2 ดําเนินการทดลองโดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขตามรูปแบบใหม 
 2.5.3 ประเมินความรูในกลุมทดลองในสัปดาหที่ 10 
 2.5.4 รวบรวมขอมูลภายหลังการทดลองแลว 10 สัปดาห (Post-test) ดวยการตอบแบบสอบถามชุดเดิม 
2.6 การวิเคราะหขอมูล 
  เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ลงรหัส  

แลวจึงบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร  และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือศึกษาความรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก เพ่ือ
ศึกษาการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งปากมดลูก เพ่ือศึกษาการรับรูตอความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก การ
รับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การรับรูตออุปสรรคของการมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม กับการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองปุหลก ตําบลบอนอก อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
หนองปุหลกตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ดังน้ี 

 2.6.1 วิเคราะหขอมูลดานความรู เ ก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปน
โรคมะเร็งปากมดลูก การรับรูตอความรุนแรงของโรคความสามารถในรับรูประโยชน โดยใชรอยละคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและใชสถิติ Paired t-test เพ่ือทดสอบความ แตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนกอนและหลังการทดลอง ภายในกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

 2.6.2 วิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชสถิติ คารอยละคาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนระหวางกลุมทดลอง
กับกลุมเปรียบเทียบกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 3.1 ผลการวิจัย 

3.1.1 เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูตอความ
รุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบ ทั้งกอนและหลังการทดลอง  

 1) ความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรูเรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูก สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูก ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนดานการรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3) การรับรูตอความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองมีคะแนนดานการรับรู
ตอความรุนแรงโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ในการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ในการมาตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5) การรับรูตออุปสรรคตอการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนน
ดานการรับการรับรูตออุปสรรคตอการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6) การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม สงูกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากผลการวิจัยน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของธิดา นุมอยู (2551 : 99) ไดศึกษาการสงเสริมการมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีโดยประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 
ในเขตอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2551  ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองสตรีกลุมตัวอยางมีความรู การรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงและการรับรูผลดีของการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากกวากลุม
เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   

 และสอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา หาสุขและคณะ (2554 : 90) ไดศึกษาผลของการใชแบบแผนความเช่ือ
ดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแกสตรีอายุ 30-60 ปตําบลบานแร อําเภอ
เขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองสตรีกลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรูประโยชนและคาใชจายของการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกการรับรู
อุปสรรคของการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกวากอนทดลองและมากขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

 และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ  สัจจา (2551 : 96-99) ศึกษาประสิทธิผลของการใชโปรแกรมสุข
ศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมสตรีกลุมอายุ 
35-60 ป มารับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 2 เทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองทุกคนมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคมกับการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3.1.2 เปรียบเทียบการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองการมารับบริการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสังวร ฉิมมาลา (2552 : 
70) ศึกษาการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพในการตรวจมะเร็งปากมดลูกในเขตตําบลหวยขมิ้น อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีการรับสงเสริมการมารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี มากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทของ อสม. เชิงรุก 2) ศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของ อสม.เชิงรุก 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยคาดหวัง
กับความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของ อสม.เชิงรุก และ 4) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน
ตอการทําหนาที่ของ อสม.เชิงรุก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือประชาชนที่มีอายุ ต้ังแต 17 ปขึ้นไป ในอําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร จากการสุมแบบหลายขั้นตอนจํานวน 375 คน และจากการสุมแบบเจาะจง จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี  
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 1) ความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทของ อสม. เชิงรุก โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ความพึง
พอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของ อสม.เชิงรุก โดยรวมอยูในระดับมาก  3) ปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับระดับการศึกษา
มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่ากับความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของ อสม.เชิงรุก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยความคาดหวังมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การทําหนาที่ของ อสม. เชิงรุก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) ปจจัยความคาดหวังเก่ียวกับเก่ียวกับภาวะผูนํา 
ความรูความสามารถ  กระบวนการใหบริการ และปจจัยลักษณะสวนบุคคลเก่ียวกับระดับการศึกษามีผลตอความพึงพอใจ
การทําหนาที่ของอสม.เชิงรุกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถรวมพยากรณปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
การทําหนาที่ของอสม.เชิงรุก ไดรอยละ 27.00 
 
คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจของประชาชน, โครงการเชิงรุก, การปฏิบัติหนาที่ 
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Abstract 
 

This research aimed to: 1) study people’s expectation on proactive roles of VPHV., 2) examine people’s 
satisfaction toward proactive duty performance of VPHV., 3) investigate relationship between people’s personal factors  
and factors expectation with their satisfaction toward proactive duty performance of VPHV., and 4) examine relationship 
between people’s satisfaction toward proactive duty performance of VPHV.. The research samples were 375 people over 
17 years old in Pathio District, Chumphon Province, selected by using multi-staged random sampling method, and 12 
people selected by using purposive sampling method. The tools for collecting data were questionnaire and in-depth 
interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation 
coefficient, and stepwise multiple regression. The research results were as follows: 1) the people’s expectation on 
proactive roles of VPHV. was overall at a high level. The first three aspects of the roles with the highest mean scores of 
expectation were, ranked in descending order of their mean scores, proactive personality of VPHV., service process, and 
knowledge and ability, 2) the people’s satisfaction toward proactive duty performance of VPHV. was overall at a high 
level. The first three aspects of the performance with the highest mean scores of satisfaction were, ranked in descending 
order of their mean scores, taking care of the elderly, taking care of pregnant women, and taking care of disabled people, 
3) there was positive relationship at a low level with statistical significance at 0.01 level between people’s educational 
level and their satisfaction toward proactive duty performance of VPHV., and  there was positive relationship at a 
moderate level with statistical significance at 0.01 level between people’s expectation about leadership, knowledge, 
process of service, and factors personal about education affect to  4) people’s satisfaction toward proactive duty 
performance of VPHV., and could mutually predict factors affecting people’s satisfaction toward proactive duty 
performance of VPHV. at 27.00 percent. 

 
KEYWORDS :  SATISFACTION OF PEOPLE, PROJECT ON PROACTIVE PROMOTION, DUTY PERFORMANCE 

 
1. บทนํา 

จากการที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 มีมติเห็นชอบตามยุทธศาสตรและแผนงาน
เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม อนุมัติงบประมาณกลางป กระตุนเศรษฐกิจในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน สามพันลานบาท ใหแกกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือจายเปนคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเก่ียวกับสาธารณสุขเชิงรุก คนละ 600 บาท 
ภายใตช่ือโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก โดยเนนเรื่อง การดูแลสุขภาพมารดาและ
ทารก การดูแลเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางแข็งแรงและสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ มีสติปญญาที่ดี การดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุ  การดูแลผูพิการ ตลอดจนการแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขดานอื่น ๆ ในชุมชน (ศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคอีสาน, 2554) 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เชิงรุกที่ขึ้นทะเบียน และรับคาปวยการเดือนละ 600 บาท จํานวน 1,145 คน จากอาสาสมัครสาธารณสุข



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1653 

ประจําหมูบานทั้งหมด 1,269 คน คิดเปนรอยละ 90.00 ใชงบประมาณเปนคาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในป 2554 ทั้งป เปนเงิน 8,145,600 บาท  เฉล่ียเดือนละ 678,800 บาทโดยมีผลการปฏิบัติงานดังน้ี ดูแลหญิงต้ังครรภ 
951 ราย ดูแลหญิงหลังคลอด 946 ราย สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในเด็กตํ่ากวา 6 เดือน 310 ราย เยี่ยมบานดูแลผูสูงอายุ 
42,649 ราย ดูแลผูพิการ 4,301 ราย และพบวาในแตละเดือน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานบางคนไมไดรับคาปวย
การเน่ืองจาก ไมไดทํางานตามที่กําหนด เชน ขาดสงรายงาน การไมอยูในพ้ืนที่การไมมีผลการปฏิบัติงานเปนตน สงผลใหมี
เงินเหลือจายทั้งป เปนเงิน 790,200 บาท เฉล่ียเดือนละ 68,850 บาท (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร, 2554) ซึ่งจาก
ขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการเทาน้ัน แตเน่ืองจากโครงการดังกลาว
ไดเริ่มดําเนินการต้ังแต ป 2552 นับถึงปจจุบันป 2555 เปนเวลา 3 ปเศษ ซึ่งสามารถจะสะทอนผลลัพธที่สืบเน่ืองมาจากของ
โครงการไดพอสมควรโดยเฉพาะประชาชนซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาวโดยตรง  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตาม
โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเพ่ือเปนแนวทางนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพบริการและการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลให
ประชาชนไดรับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) เชิงรุก ไดอยางมีคุณภาพ และมีความพึงพอใจสูงสุดตอโครงการดังกลาวตอไป   

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนประชาชนที่มีอายุ ต้ังแต 17 ปขึ้นไป ซึ่งมีช่ือตามทะเบียนราษฎรและ
อาศัยอยูในเขตอําเภอปะทิว จงัหวัดชุมพรในชวงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 จํานวน 34,960 คน 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ 
 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน 375 คนโดยใชวิธีสุมอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) จาก 75 หมูบาน หมูบานละ 5 คน 
 2) กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 12 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ประกอบดวย ผูนําชุมชนจํานวน 2 คน ผูสูงอายุจํานวน 2 คน หญิงต้ังครรภจํานวน 2 คน หญิงหลังคลอด จํานวน 
2 คน ผูปกครองเด็กอายุแรกเกิดถึง   6 ปจํานวน 2 คนและผูดูแลพิการจํานวน 2 คน  

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 2 แบบคือ เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและ เครื่องมือ

ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ดังน้ี 
 2.2.1. เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามแบบปลายปดที่เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยไดศึกษากรอบแนวคิด และแนวทฤษฎีตาง ๆ 
ประมวลเขาดวยกันและประยุกตใช พรอมทั้งการไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เพ่ือนํามา
ประกอบเปนโครงสรางของแบบสอบถามซึ่งมี 3 สวนประกอบดวย  

       สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร   
   สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)เชิงรุก อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1654 

   สวนท่ี 3 ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอการทําหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

 2.2.2  เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเครื่องมือ เปนคําถามปลายเปด
ใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระมีทั้งหมด  2 สวนดังน้ี 

  สวนที่ 1 คําถามทั่วไป เก่ียวกับขอมูลสวนตัว และลักษณะทางสังคมของกลุมตัวอยาง 
     สวนที่ 2 คําถามเจาะลึก เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง และความพึงพอใจตอ

การทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เชิงรุก   

2.3 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 2.3.1 ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  หนังสือ  ตํารา  และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม  โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิจัย 
 2.3.2 กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเน้ือหาแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคและสมมติฐาน

การวิจัย 
 2.3.3 นําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามแบบปลายปดใหมีเน้ือหา

สาระครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.3.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นให

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองทางภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหา
ดวยวิธี IOC หลังจากผานการพิจารณาโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แลวผูวิจัยนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
แลวสงใหผูเช่ียวชาญพิจารณาอีกครั้งจนเปนที่ยอมรับ จึงถือไดวามีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาแลวจึงนําไปทดลองใชตอไป  

 2.3.5 คาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยทดสอบความเช่ือมั่นโดยการนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบ  และปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญแลวนําไปทดสองใช (Try Out) กับประชาชนในอําเภอ
ใกลเคียงที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง คือ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามทั้งหมด
มาใหคะแนนและวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีของครอนบารค (Cronbach’ Alpha)                           
(บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 96 ) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือปรับปรุงใหเปน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไปโดยไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.94 

  แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก ดําเนินการโดยนําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยและ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองทางภาษา และความครอบคลุมของเน้ือหา วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิง
ภาษาและเน้ือหาดวยวิธี IOC และปรับปรุงตามคําช้ีแนะของผูเช่ียวชาญแลวจึงนําไปทดลองใชกับลุมตัวอยางจํานวน 4 คน 
ในตําบลหงสเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ผลจากการทดลองใชพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในคําถามที่ใช
สัมภาษณ สามารถตอบคําถามไดในประเด็นที่ตองการ จึงนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ี 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.4.1  แบบสอบถามเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยมอบแบบสอบถามใหแกผูชวยเก็บขอมูลจํานวน 14 คน 

ดําเนินการสัมภาษณประชาชนกลุมตัวอยางโดยการพูดคุยซักถาม สังเกตพฤติกรรม  และบันทึกขอมูลตามขอคําถาม ลงใน
แบบสอบถาม  
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  24.2  ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ดําเนินการโดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง 
2.5 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสถิติที่สําคัญ

ไดแกการแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย () และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับ
ความสัมพันธใชเกณฑของประคอง กรรณสูต (2542) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

  
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
  3.1 ผลการวิจัย 

 3.1.1   กลุมตัวอยางมีความคาดหวังการตอบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการ
สงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และมี
ความพึงพอใจตอการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.05  

       3.1.2  ปจจัยความคาดหวังของกลุมตัวอยางตอบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตาม
โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) เชิงรุกทุกดาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง(r = 
0.395) กับความพึงพอใจการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคลดาน
ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธเชิงบวกระดับตํ่า (r = 0.161) กับความพึงพอใจการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
 3.1.3  ปจจัยความคาดหวังตอบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกดานภาวะผูนํา ดานความรูความสามารถ ดานกระบวนการใหบริการ 
และปจจัยลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางมีผลตอความพึงพอใจการทําหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถรวมพยากรณปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการทําหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกไดรอยละ 27.00 โดย
สามารถแทนคาสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี 
 Z   =    0.164 Z1+ 0.193 Z2+ 0.220Z3 + 0.135Z4  
 3.2   อภิปรายผลการวิจัย   
  3.2.1 กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการ
สงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัตรา มิ่งปรีชา 
(2550 : 50-51) ที่พบวาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการแผนกผูปวยนอกตอคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
แพรในภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก 
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3.2.2 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษณา กองมณี (2550 : 
63) ที่พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยรวมอยูในระดับมาก  

3.2.3 ปจจัยความคาดหวังทุกดานประกอบดวยปจจัยความคาดหวังดานบุคลิกภาพของ (อสม.) เชิงรุก        
ดานภาวะผูนํา ดานกระบวนการใหบริการ ดานการมีสวนรวม ดานคุณภาพการใหบริการและดานความรูความสามารถ มี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r =  0.21, 0.35, 0.39, 0.45, 
0.45 และ 0.37 ตามลําดับ) ซึ่งผลการศึกษาน้ีสามารถอธิบายไดวา การท่ีบุคคลไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองความ
คาดหวังไวยอมสงผลไปสูความพึงพอใจในผลท่ีเกิดขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและการใหความหมายเกี่ยวกับความพึง
พอใจของกันตยา  เพ่ิมผล (2551 : 11); อเนก อ่ําสกุล (2550 : 30); ชยุติ ราชาตัน (2552 : 27); พรสมบูรณ แสงรื่น(2551 : 38); 
คอทเลอร (Kotler, 2000 อางถึงในบงกช พานํามา,  2548 : 11) และพบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคลดานการศึกษามี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับตํ่ากับความพึงพอใจการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการ
สงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก สอดคลองกับผลการศึกษาของเพ็ชรี แกวโชติรุง (2551 : 
บทคัดยอ) ที่พบวาปจจัยทั่วไปในเรื่องการศึกษาของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2.4 ปจจัยความคาดหวังตอบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก ดานภาวะผูนํา ดานความรูความสามารถ  ดานกระบวนการใหบริการ 
และปจจัยลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
รวมพยากรณปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการทําหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตาม
โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุกได รอยละ 27.00 สอดคลองกับผลการศึกษาของวร
ชิต พันธุแสง (2547 : 66-67)ที่พบวาองคประกอบของภาวะผูนําดานบุคลิกภาพ ดานทักษะความรูความสามารถ และดาน
คุณธรรมสามารถพยากรณความพึงพอใจไดรอยละ 72.2 และสอดคลองกับแนวคิดของอเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร 
อดุลพัฒนกิจ (2548 : 176 -177) ที่กลาววาที่กลาววากระบวนการบริการเปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  

 
4. ประโยชนจากการวิจัย 

สามารถใชเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของสําหรับนําไปใชพัฒนาศักยภาพและ
ลักษณะอันพึงประสงคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เชิงรุกใหสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของประชาชนตอไป 
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การศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน ในประชากรกลุมเส่ียง  
เขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

EDUCATION A MODEL OF HEALTH PROMOTION BEHEVIOR TO PREVENTION DIABETIC FOR HIGH 
RISK PEOPLER IN BANDONSOR SUBDISTRIC HEALTH PROMOTION HOSPITAL,  

MAUNG DISTRICT, PRACHUAP KIRIKHAN PROVINCE 
 

ศิริมา ทับทอง1  บุษราคัม สิงหชัย2 และดร.บัวต๋ัน เธียรอารมณ3 
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--------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) เปรียบเทียบความรูเรื่องโรคเบาหวาน ภายในและระหวางกลุมทดลอง ทั้งกอน

และหลังการทดลอง 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ภายในและระหวางกลุมทดลอง ทั้ง
กอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ประชากรท้ังชายหญิงที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปที่มารับ
บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมีผลการตรวจคัดกรองเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานดอนซอ ตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 52 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามการศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ภายหลังการจัดกิจกรรม 
การสงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานคะแนนความรูในระดับสูง และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และ 2) ภายหลังการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับสูง และมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ  :  โรคเบาหวาน,  การจัดกิจกรรมและการสงเสริมสุขภาพ 

 
Abstract 

 
 This research aimed to: 1) compare the knowledge on diabetes, within and between experiments, both before 

and after trial, and 2) compare the self care behavior of diabetic patients, within and between experiments. The research 
samples were 52  both male and female population aged 35 years who underwent screening risk screening is the risk of 
diabetes in Bandonsor Health Center Tambon , Maung District, Prachuap Kirikhan Province, selected by using purposive 
sampling method.  The tool for collecting data was the questionnaire and the model  Health Promotion Behevior to 
Prevention Diabetic  The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. The 
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research results were as follows: 1)  After the trial, had higher knowledge on  diabetes at a high level with statistical 
significance at 0.05 level. 2) After the trial, the proper self care behavior at a high level with statistical significance at 
.005 level. 
 
KEYWORDS :   DIABETES,  HEALTH PROMOTION ACTIVITIES  

 
1. บทนํา 
 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 62 ลานคนเปนโรคเบาหวานประมาณ 1.8 ลานคน เปนเบาหวานชนิดพ่ึง

อินซูลิน ประมาณ 46,000 คนคิดเปนรอยละ 2.5 และเปน เบาหวานชนิดไมตองพ่ึงอินซูลิน 1.75 ลานคน คิดเปนรอยละ 97.5 
จากสถิติสาธารณสุข ในชวง 10 ปที่ผานมาพบวา จํานวนผูตายและอัตราตายโรคเบาหวานสูงขึ้น ทั้งในภาพรวมและใน แต
ละเพศโดยในปลาสุดพบ อัตราตายโรคเบาหวานตอประชากรแสนคนเทากับ 12.3 จํานวน 7,665 ราย อัตราตาย
โรคเบาหวานในเพศชาย 9.5 ตอประชากรแสนคน จํานวน 2,941 คนสวน ในเพศหญิงเทากับ 15.0 ตอประชากรแสนคน 
จํานวน 4,724  อัตราสวนการตาย ชาย : หญิง เทากับ 1 : 1.6 (กรมควบคุมโรค, 2549 : 11-12 ) 

 จังหวัดที่มีผูปวยโรคเบาหวานมากท่ีสุดในประเทศ ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ อัตราปวยเฉล่ีย 839 คนตอแสน
ประชากร รองลงมาไดแก จังหวัดสระบุรี ปวยเฉล่ีย 780 คนตอแสนประชากร จังหวัดสมุทรสาคร อัตราปวย 746 คนตอ
แสนประชากร จังหวัดสิงหบุรีอัตราปวยเฉลี่ย 712 คนตอแสนประชากร และจังหวัดอุตรดิตถปวยเฉลี่ย 680 คนตอแสน
ประชากร สวนจังหวัดที่มีรายงานผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากท่ีสุดในประเทศ ไดแก จังหวัดขอนแกน เสียชีวิตเฉล่ีย 30 
คนตอแสนประชากร รองลงมาไดแก จังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ เฉล่ีย 25 คนตอแสนประชากร  

 ตามที่โรงพยาบาลสงเสริมตําบลบานดอนซอ ไดดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวช้ีวัดลด
อัตราการปวยดวยโรคเบาหวาน  โดยดําเนินการตรวจคัดกรองเบาหวาน  ตามมาตรฐานการตรวจคัดกรองแกประชาชนอายุ 
35 ปขึ้นไป ต้ังแตป พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบัน มีผูปวยโรคเบาหวานรายใหมถูกคนพบเพ่ิมขึ้น ผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบ การ
สงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง โรงพยาบาลสงเสริมตําบลบานดอนซอ ที่ไดรับการตรวจ
คัดกรอง และมีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานของประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป เพ่ือที่จะปองกันการเกิดโรคเบาหวานใน
ประชากรในเขตรับผิดชอบ  (โรงพยาบาลสงเสริมตําบลบานดอนซอ,2555) 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

ในการศึกษา การศึกษารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน ในประชากรกลุมเสี่ยง เขต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ   อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดประชากรกลุม
ตัวอยางไว ดังน้ี 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปที่มีภูมิลําเนาอยูในหมู 6 หมู 7 ตําบลบอ

นอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มารับบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่ใน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานดอนซอ ตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 697 คนในชวงเดือน ตุลาคม 2553 - พฤษภาคม 
2554  
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปที่มารับบริการตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงมีผลการตรวจคัดกรองเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ ตําบลบอนอก 
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 52 คน 

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการจัดรูปแบบการสงเสริม

พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง   และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.2.1  เครื่องมือที่ใชในการจัดรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 

ประกอบดวย 
  -  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวาน  
  -   กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปฐมนิเทศกลุมตัวอยาง 
  -  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุมนัดพบใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน 
  -  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมกลุมนัดพบใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วไป   
  -  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมกลุมนัดพบใหความรูเรื่องอาหารกับการควบคุมเบาหวาน  
  -   กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมกลุมนัดพบใหความรูเรื่องการฝกการหายใจเพ่ือการผอนคลาย ความเครียด

และการฝกกายบริหารเพ่ือการผอนคลายกลามเน้ือ   
  -  กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมกลุมนัดพบใหความรูเรื่องเบาหวานกับการออกกําลังกาย  
  -   กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมกลุมนัดพบใหความรูเรื่องปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน  
  -   กิจกรรมท่ี 9  กิจกรรมยุติกิจกรรมกลุมนัดพบพรอมประเมินระดับ ความรู พฤติกรรมการดูแล 

ตนเอง ภายหลังการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ เก่ียวกับ  โรคเบาหวาน  
 2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ประกอบไปดวย 3 สวน  ดังน้ี 
  สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ สถานะทางการเงิน สถานภาพใน

ครอบครัว การมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน ระยะเวลาของการเปน โรคเบาหวาน การไดรับคําแนะนําจากญาติสายตรงที่
เปนโรคเบาหวาน และผูชวยเตือนในการปฏิบัติตน  จํานวน 10  ขอ โดยใชคําถามเลือกตอบ (Checklist) 

  สวนท่ี  2  ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน ความหมาย สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซอนและการปฏิบัติตนใน
การควบคุม โรคเบาหวาน  คําถามเปนแบบ 2 ตัวเลือก คือ ใช หรือ ไมใช กําหนดไวขอคําถาม 15 ขอ   

  เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกให 1 ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนนอยูระหวาง 0-15 คะแนน การแปล
ความหมายของคะแนนความรูแบงได ดังน้ี (เยาวดี วิบูลยศรี, 2549 : 65) 

  คะแนน ( 0-5 คะแนน)  ของคะแนนเต็ม หมายถึง มีความรูระดับตํ่า   
  คะแนน (6-10 คะแนน)  ของคะแนนเต็ม หมายถึง  มีความรูระดับปานกลาง    
  คะแนน ( 11-15 คะแนน)  ของคะแนนเต็ม  หมายถึง มีความรูระดับสูง 
  สวนท่ี  3  ขอมูลพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน คือ การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและ

การผอนคลายความเครียด จํานวน20  ขอ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 
  เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนการรับรูมีดังน้ี 
  คะแนนการปฏิบัติ   1 คะแนน หมายถึง การปฏิบัตินอยที่สุด 
  คะแนนการปฏิบัติ   2  คะแนน หมายถึง การปฏิบัตินอย  
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  คะแนนการปฏิบัติ   3  คะแนน หมายถึง การปฏิบัติปานกลาง 
  คะแนนการปฏิบัติ   4   คะแนน หมายถึง การปฏิบัติสูง 
  คะแนนการปฏิบัติ   5   คะแนน หมายถึง การปฏิบัติสูงที่สุด 
 เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนระดับความเครียด มีดังน้ี 
  คาคะแนนเฉล่ีย   4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับสูงที่สุด 
  คาคะแนนเฉล่ีย   3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับสูง 
  คาคะแนนเฉล่ีย   2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปานกลาง 
  คาคะแนนเฉล่ีย   1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับนอย 
  คาคะแนนเฉล่ีย   1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับนอยที่สุด 
2.3 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยมีขั้นตอน

การสรางและพัฒนา ดังน้ี 
 2.3.1 วิจัยไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารวิชาการ 

งานวิจัย วิทยานิพนธตางๆ ที่เก่ียวของกับโรคเบาหวาน  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน เพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางเคร่ืองมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

 2.3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือและขอบเขตของ
เน้ือหา 

 2.3.3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและรายละเอียด
ของนิยามศัพทเฉพาะตัวแปร 

2.4  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 2.4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารย

ควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง รวมทั้งสิ้น 3 ทานเพ่ือขอคําแนะนําและตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหาวาคําถามแตละขอตรงกับเปาหมายของสิ่งที่ตองการวัด รวมท้ังความเหมาะสมในสํานวนภาษา คํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC :  Index of Item - Objective Congruence) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2548 : 121) และคัดเลือกขอความท่ีมี
คามากกวา 0.5 และทําการปรับปรุงขอคําถามในขอที่มี คาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5  

  2.4.2 หาความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอย
แลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุมประชากรท่ีจะทําการวิจัยที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะ
ทําการวิจัย จํานวน 30 ทาน นําผลการทดลองมาวิเคราะหทั้งฉบับ เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประมาณผลคา
ทางสถิติไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ  0.985 

 2.4.3 ผลจากการทดสอบแบบสอบถามที่ไดมาพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองความครอบคลุมของ
เน้ือหา แกไขเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยตอไป 
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2.5 การเก็บรวมรวบขอมูล  
 2.5.1 ติดตอประสานงานกับศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเพ่ือออก

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2.5.2 ติดตอผูอํานวยการ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ   อําเภอเมือง  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธเพ่ือยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชรูปแบบเก็บรวมรวบขอมูลกับประชาชนที่มีอายุ 35 ป
ขึ้นไปที่มารับบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมีผลการตรวจคัดกรองเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานดอนซอ ตําบลบอนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2.5.3 การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามกับประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปที่มารับบริการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยงมผีลการตรวจคัดกรองเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน     จํานวน 52  ชุด  

2.6 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนที่ไดจากการ

ทดสอบ มาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมาน ดังน้ี 
 2.6.1 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
  1) การศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ (Percentage)  
  2) การศึกษาความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน โดยใชสถิติคาความถ่ี รอยละ และเกณฑการใหคะแนนใน

แตละขอ ดังน้ี  ตอบถูกได  1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน   
  3) การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน โดยใชการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4) การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย กอน-หลังการทดลองของกลุมทดลองใชการทดสอบที (t-test)  

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 3.1 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน ในประชากรกลุมเสี่ยง เขตโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ   อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธมีผลการวิจัยโดยสรุป ดังน้ี 
 3.1.1 ภายหลังการทดลองประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน มีความรูสูงขึ้นโดยกอนการทดลองมีความรูอยูใน

ระดับปานกลางและหลังการทดลองมีความรูอยูในระดับสูง (รอยละ59.61)  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

3.1.2 กอนการทดลองประชาชนกลุมเสี่ยงมีระดับพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน โดยรวมอยูในระดับนอย 
( = 2.89, S.D.= 0.39)  หลังการทดลอง มีระดับการรับรูความเช่ือดานสุขภาพโรคเบาหวาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
( = 2.98, S.D.= 0.24)  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 อภิปรายผลการวิจัย   
ผูวิจัยศึกษาเรื่องรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน ในประชากรกลุมเสี่ยง เขตโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนซอ  อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีประเด็นตามวัตถุประสงคที่นํามาอภิปรายผลดังน้ี  
3.2.1 ภายหลังการทดลองประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน มีความรูสูงขึ้นโดยกอนการทดลองมีความรูอยูใน

ระดับปานกลางและหลังการทดลองมีความรูอยูในระดับสูง  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร วงศบรรเจิดแสง (2548) ไดศึกษาผลของการชวยเหลือตนเองตอความรูและการ ปฏิบัติ
ดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวานของญาติผูดูแล ผลการศึกษาพบวาในระยะหลังการทดลองกลุมทดลอง  มีความรูและการ
ปฏิบัติการดูแล ผูสูงอายุโรคเบาหวานของญาติผูดูแลสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม 

3.2.2 ภายหลังการทดลองประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโรคเบาหวานที่
เหมาะสมขึ้น โดยกอนการทดลอง  ระดับพฤติกรรรมการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง และหลังการทดลองมี
ระดับพฤติกรรรมการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมอยูในระดับสูง และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับงานวิจัยของรุงรัตน งามจิรัฐิติกาล (2550) ไดศึกษาผลลัพธของการดูแลผูปวยเบาหวานโดยการ สนับสนุนของ
ครอบครัวและการมีสวนรวมของชุมชนการศึกษาพบวา ผูปวยในกลุมทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานดีขึ้น
มากกวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมทดลองดีขึ้นมากกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และระดับHbA1cในกลุมทดลอง ลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
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ปจจัยเงื่อนไขของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญตอนกลางในตําบลคลองวาฬ   
อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

FACTORS CONDITIONS THE HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF ADULTS IN KLONGWAN SUBDISTRICT, 
MUANG DISTRICT, PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 

 
อภิชาติ  ศรีวงค1   บุษราคัม สิงหชัย2 และบัวต๋ัน เธียรอารมณ3 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 อาจารยที่ปรึกษาหลัก ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 อาจารยที่ปรึกษารวม  ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

---------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  เพ่ือศึกษาปจจัยสงเสริมสุขภาพ 2) ศึกษาพฤติกรรมการสรางสุขภาพตาม
กระบวนการคลินิกไรพุง และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตาม
กระบวนการคลินิกไร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุระหวาง 40-59 ป ที่อยูใน
ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 371 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสงเสริมสุขภาพ พบวาประชาชนมีความรูการเสริมสราง
สุขภาพ อยูในระดับปานกลาง และการรับรูประโยชนและการรับรูอุปสรรคในการเสริมสรางสุขภาพ  โดยรวมอยูในระดับ
มาก 2) พฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดาน
อาหาร รองลงมา คือ ดานอารมณ และดานออกกําลังกาย และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรม
การสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุงของประชาชนตําบลคลองวาฬ โดยรวมมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยู
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ  :  ปจจัยสงเสริมสุขภาพ,  พฤติกรรมการสรางสุขภาพ,  กระบวนการคลินิกไรพุง 

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) study factors health promoting, and 2) study the health behavioral of diet and 

physical activity clinic, and 3) study the relationship between the factors health promoting and health behavioral of diet 
and physical activity clinic. The 371 research samples, were people adults in the age of 40-51 year old in Klongwan 
Subdistrict, Muang District, Prachuap Khiri Khan Province. The tool for data collection was a questionnaire. The data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. The research results were as follows: 1) the knowledge of factors health promoting was overall at a moderate 
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level, the perceived benefits and perceived barriers in health was overall at a hight level. 2) the health behavioral of diet 
and physical activity clinic was overall at a hight level, The aspect with the highest mean score was food, emotional and 
physical health, and 3) there was positive relationship in a moderate level with statistical significance at 0.05 level 
between the factors health promoting and health behavioral of diet and physical activity clinic. 
KEYWORDS :  FACTORS  HEALTH  PROMOTING,  HEALTH  BEHAVIORAL,  DIET  AND  PHYSICAL  

ACTIVITY  CLINIC 
 
1. บทนํา 

โรคอวนลงพุง (Metabolic Syndrome) เปนฆาตกรเงียบที่หลายคนคาดไมถึง คนที่อวนลงพุงจะมีการสะสมของ
ไขมันในชองทองมากเกินไป โดยมีเสนรอบเอวของเพศชายเกิน  36 น้ิว หรือ 90 เซนติเมตร  เพศหญิงเกิน 32 น้ิว
หรือ 80 เซนติเมตร  ซึ่งไขมันเหลาน้ีจะแตกตัวเปนกรดไขมันอิสระเขาสูตับ มีผลใหอินซูลินออกฤทธิ์ไดไมดี เกิดภาวะด้ือ
ตออินซูลิน ซึ่งเปนสาเหตุของโรคเบาหวาน และจากการสํารวจ “ภาวะอาหารและโภชนาการแหงชาติ” พ.ศ.2546-2547 ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา คนไทยอายุ 19-74 ป มีเสนรอบเอวเกินเกณฑมาตรฐานสูงถึง 28.3% และในการ
สํารวจสุขภาพประชากรไทยปลาสุด พ.ศ. 2547 พบวา ประชากรในประเทศไทยท่ีอายุมากกวา 35 ป มีเสนรอบพุงเกิน
กําหนดประมาณ 9.3 ลานคน โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิงอวนลงพุง 52%  ผูชาย 22% และในรอบ 7 ป
ที่ผานมา มีคนไทยเปนโรคอวนลงพุง เพ่ิมเปน 1.3 เทา ในเขตเมืองเพ่ิมถึง 45% ในชนบท 34% และคนท่ีมีรอบเอวเพ่ิมขึ้น
ทุก 5 เซนติเมตร จะมีโอกาสเปนโรคเบาหวานเพ่ิม 3-5 เทา จะเห็นไดวาเอวใหญขึ้นเทาไรก็ยิ่งเจ็บปวยและตายเร็วขึ้นเทาน้ัน 
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550)       

จากการสํารวจสภาวะอวนลงพุงในประชาชนของกรมอนามัย ป 2550 พบวา คนไทยอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป เพศ
ชายมีภาวะอวนลงพุงรอยละ 24 และเพศหญิงรอยละ 60 โดยพบในผูหญิงมากกวาชายถึง 2.5 เทาตัว ภาวะอวนลงพุงสวน
ใหญจะเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค  กรรมพันธุ และไมออกกําลังกาย  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเรื้อรังตามมา เชน  
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหลอดเลือดสมองและมะเร็ง ประเทศไทยเรียกวา โรควิถีชีวิตคือ ไมไดเกิด
จากการติดเช้ือโรค แตเกิดมาจากสาเหตุการใชวิถีชีวิตแบบสังคมคนเมืองสมัยใหมที่มีพฤติกรรมการกินเปล่ียนแปลงไป จาก
การสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข พบวา โรคหัวใจและหลอดเลือด ติดอันดับ 1 ใน 3 สาเหตุหลักของการปวยและตาย
ของคนไทย ในรอบ 5 ปที่ผานมามีจํานวนผูปวยที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 3-17 เทาตัว ขอมูลในพ.ศ.2546 พบวา
มีผูเสียชีวิตดวยโรคน้ีสูงถึง 40,092 ราย หรือช่ัวโมงละ 5 คน ที่สําคัญคือ ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอายุเฉล่ียนอยลง
กวาในอดีต (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 

ปจจุบันประชาชนในวัยทํางานสวนใหญจะน่ังโตะทํางานมีการเคล่ือนไหวรางกายนอยไมคอยมีเวลาออกกําลังกาย
และไมคอยสนใจเรื่องอาหารเพราะมีประชุม  มีอาหารวาง มีงานเล้ียงตอนเย็น กินไปคุยกันเรื่องงานไป รวมทั้งบริโภค
อาหารหวาน มัน และเค็มเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนใหญมาจากขนมขบเคี้ยว ด่ืมนํ้าอัดลมและเครื่องด่ืมประเภทกาแฟและนํ้าผลไมที่
เติมนํ้าตาลแทนการด่ืมนํ้าเปลา  ซื้ออาหารสําเร็จรูปประเภทถุง    มีวางจําหนายหาซื้องาย ราคาถูก การโฆษณาอาหารที่ให
พลังงานสูง อาหารบริการดวนและบริการสงถึงบาน ทําใหอาหารที่ใหพลังงานสูงที่นานๆ เคยไดกินทีกลายเปนสิ่งที่กินได
ทุกวันและในการลดนํ้าหนักของประชาชน ยังมีบางกลุมที่ยังมีความเขาใจผิดเก่ียวกับการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะ
อาหารเชา ซึ่งบางคนงดอาหารเชาแตด่ืมกาแฟแทน ซึ่งเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง อาหารม้ือเชาเปนมื้อที่สําคัญและจําเปน
มาก ตองรับประทานทุกวัน เพ่ือกระจายพลังงานอาหารใหเหมาะกับความตองการ นอกจากจะชวยใหรางกายไมหิวมาก
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ในชวงบายแลว ยังควบคุม ปริมาณอาหารในมื้อเย็นใหกินนอยลงได และยังพบวาคนไทยกินผักผลไมนอย โดยเฉล่ียกินผัก
และผลไม วันละ 270 กรัม ซึ่งตํ่ากวาปริมาณท่ีแนะนํา วันละ 400 กรัมตอวัน และขาดการออกกําลังกาย จึงสงผลใหคนไทย
มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวนเพ่ิมขึ้น (จรวยพร ธรณินทร, 2548) 

หลักสําคัญในการดูแลสุขภาพและการลดรอบเอวเพ่ือกาวสูการมีสุขภาพดี  คือ การดูแลและใหความรูดาน
โภชนาการอาหาร การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การดูแลสุขภาพจิต และลดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ จะชวยปองกันการเกิด
โรคท่ีกลาวมาแลวทั้งหมดได  ดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคใหถูกชนิด ปริมาณ และถูกเวลา ควรเลือกกิน
อาหารใหครบ 5 หมู ใหหลากหลายและพอเพียง งดหวาน มัน เค็ม หมั่นดูแลนํ้าหนักตัวใหอยูในเกณฑที่พอเหมาะ ควบคูกับ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ หากไมมีเวลาออกกําลังกายมากพอก็ควรเดินใหไดวันละ 10,000 กาว และพักผอนใหเพียงพอ 
ถานํ้าหนักตัวลดลง รอยละ 5-10 ของน้ําหนักเดิม ไขมันในชองทองจะลดลงไปไดถึงรอยละ 30 (กองสุขศึกษา, 2547) 

ตําบลคลองวาฬ เปนอีกตําบลหน่ึงของอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีปญหาเก่ียวกับ โรคไมติดตอ จาก
การศึกษาขอมูลจํานวนผูปวยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของประชาชน ในตําบลคลองวาฬ อําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. 2552-2554 พบวา มีแนวโนมมากขึ้นทุกป ไดแก โรคหัวใจ จํานวน 11 คน 13 คน 
และ 10 คน ตามลําดับ โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 180 คน 215 คน และ 273 คน ตามลําดับ และโรคเบาหวานจํานวน 35 
คน 102 คน และ 106 คน ตามลําดับ นอกจากน้ีโรคดังกลาวยังเปนสาเหตุของการตายใน 5 อันดับแรกอีกดวย (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง, ฝายวิชาการและควบคุมโรคไมติดตอ, 2554)  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยเง่ือนไขของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ
ตอนกลางในตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เน่ืองจากเปนวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  มี
พละกําลังนอยลงเหน่ือยงาย ประสาทสัมผัสตาง ๆ ชา เริ่มมีการรับรูชา การเคล่ือนไหวในดานกลามเน้ือทํางานชาลงทําให
โรคภัยตาง ๆ เขามา เบียดเบียนไดงาย นอกจากน้ียังเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลแลวยังสอดคลองกับการศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเปนสาขาวิชาที่เนน การคนหาปญหา และพยายามหาแนวทางในการแกไขใหความชวยเหลือ 
โดยมีหลักการท่ีสําคัญ คือ การปองกันและสงเสริมสุขภาพของบุคคล เพ่ือใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตที่ปกติตอไปได อีก
ทั้งยังสามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางดําเนินการสรางพฤติกรรมสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง เพ่ือการมี
สุขภาพที่ดี ทั้งทางรางกายและจิตใจของประชาชนในตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดตรงกับสภาพ
ของพื้นที่อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจของประชาชนตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนประชาชนในวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุระหวาง 40-59 ป ที่มีภูมิลําเนาอยู
ในตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวนประชากรท้ังหมด 4,997 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมือง, ฝายวิชาการและฝายสถิติสาธารณสุข, 2554) ในชวงเดือนสิงหาคม 2554 - สิงหาคม 2555 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนในวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุระหวาง 40-59 ป ที่มีภูมิลําเนา
อยูในตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 371 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ
กลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 : 108) ที่ระดับนัยสําคัญ .05  

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แบบสอบถาม 1 ชุด แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี  
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 ตอนท่ี  1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได จํานวน 5 ขอ โดยใชคําถามเลือกตอบ 
(Checklist) 

 ตอนท่ี  2  ขอมูลความรูการเสริมสรางสุขภาพ ประกอบดวยขอคําถาม 15 ขอ  เปนการเลือกตอบถูก คะแนน
เทากับ 1 และตอบผิด คะแนนเทากับ 0 

 ตอนท่ี  3  ขอมูลการรับรูประโยชนและการรับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ จํานวน  2 ดาน  จํานวน 13  
ขอ  ดังน้ี 

 -  ดานการรับรูประโยชนการเสริมสรางสุขภาพ จํานวน  6  ขอ 
 -  ดานการรับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ จํานวน  7  ขอ 
 ลักษณะของคําถาม จะเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert  อางถึงใน 

พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 107) โดยแบงระดับความคิดเห็น ออกเปน 5 ระดับ คือ 
 เห็นดวยมากที่สุด   ใหคะแนน  5  คะแนน 
 เห็นดวยมาก    ใหคะแนน  4  คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง   ใหคะแนน  3  คะแนน 
 เห็นดวยนอย    ใหคะแนน  2  คะแนน 
 เห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน  1  คะแนน  

 ตอนท่ี  4  ขอมูลพฤติกรรมการสรางเสริมสขุภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง จํานวน 3 ดาน จํานวน 16 ขอ  
ดังน้ี 

 -  ดานอาหาร     จํานวน  6 ขอ 
 -  ดานอารมณ   จํานวน  5 ขอ 
 -  ดานออกกําลังกาย จํานวน  5 ขอ 
 ลักษณะของคําถาม จะเปนคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ของลิเคิรท (Likert อางถึง

ใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 107) โดยแบงระดับความคิดเห็น ออกเปน 5 ระดับ คือ 
 เห็นดวยมากที่สุด   ใหคะแนน  5  คะแนน 
 เห็นดวยมาก    ใหคะแนน  4  คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง   ใหคะแนน  3  คะแนน 
 เห็นดวยนอย    ใหคะแนน  2  คะแนน 
 เห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน  1  คะแนน  
 
 

2.3 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 2.3.1 ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เก่ียวของจากเอกสาร  ตําราเพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางเคร่ืองมือ 
 2.3.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหา วัตถุประสงค กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 2.3.3 นิยามตัวแปรเพ่ือสรางแบบสอบถาม 
 2.3.4 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปร 
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 2.3.5 นําแบบสอบถามฉบับรางพรอมโครงรางวิทยานิพนธ เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาและ
ปรับปรุงแกไข 

 2.3.6 นําแบบสอบถามฉบับรางพรอมโครงรางวิทยานิพนธ เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนตรวจสอบ
เน้ือหาใหครอบคลุมและสอดคลอง 

 2.3.7 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชประชากรในการ
วิจัยครั้งน้ี  จํานวน 30 คน 

 2.3.8 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’Alpha Cofficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .965 

 2.3.9 นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณแลว ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังน้ี 
2.4.1 ติดตอประสานงานกับศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเพ่ือออกหนังสือ

ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
2.4.2 ติดตอตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวมรวบขอมูลกับกลุมเปาหมายในตําบลคลองวาฬ 
2.4.3 การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามกับประชาชนในวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุระหวาง 40 

- 59 ป ที่มีภูมิลําเนาอยูในตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 317 ชุด  
2.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบ มาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมาน ดังน้ี 

2.5.1 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
 1)  การศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ (Percentage)  
 2)  การศึกษาความรูการเสริมสรางสุขภาพ โดยใชสถิติคาความถ่ี รอยละ และเกณฑการใหคะแนนใน

แตละขอ ดังน้ี ตอบถูก ได  1 คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน 
  การแปลความหมายคะแนนระดับความรู แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
  ไดคะแนน 11-15   คะแนน  หมายถึงมีความรูระดับสูง 
  ไดคะแนน  8-10  คะแนน  หมายถึงมีความรูระดับปานกลาง 
   ไดคะแนน  1-7    คะแนน  หมายถึงมีความรูระดับตํ่า 
 3)   การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูประโยชนและการรับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ โดยใช

การหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีเกณฑการแปล
ความหมายคาเฉล่ีย ใชเกณฑ ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง มีการรับรูระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง มีการรับรูระดับมาก      

              คาเฉล่ีย  2.51 – 3.50   หมายถึง มีการรับรูระดับปานกลาง 
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   คาเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง มีการรับรูระดับนอย 
   คาเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายถึง มีการรับรูระดับนอยที่สุด 
 4)   การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง โดยใชการหา

คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีเกณฑการแปลความหมาย
คาเฉล่ีย ใชเกณฑ ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมาก     

          คาเฉล่ีย  2.51 – 3.50   หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอย 
   คาเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด 
2.   การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน  ประกอบดวย 
 การทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธในทิศทางเชิงบวกกับพฤติกรรม

การสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุงของประชาชน ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยการ
หาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ความหมายของคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีดังน้ี 

 0.90 ขึ้นไป   หมายถึง มีความสัมพันธกันสูงมาก 
 0.70 -0.89   หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง 
 0.50 -0.69   หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง 
 0.30-0.49   หมายถึง มีความสัมพันธกันตํ่า 
 ตํ่ากวา 0.30   หมายถึง มีความสัมพันธกันตํ่ามาก 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 3.1 ผลการวิจัย 

3.1.1 ประชาชนในวัยผูใหญตอนกลาง สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.56 มีอายุระหวาง 40-49 ป 
คิดเปนรอยละ 63.61 และมีอายุระหวาง 50-59 ป คิดเปนรอยละ 36.39 มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) คิดเปนรอย
ละ 39.08 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 43.67 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.99  

3.1.2 ปจจัยสงเสริมสุขภาพประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานความรูการเสริมสรางสุขภาพ  ดานการรับรู
ประโยชนการเสริมสรางสุขภาพและดานการรับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ 

 1) ดานความรูการเสริมสรางสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 77.90  รองลงมา คือ มีความรูอยู
ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 12.13 และมีความรูในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 9.97 โดยขอที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ความเครียด
เกิดไดจากสาเหตุทั้งทางดานจิตใจและการเจ็บปวยทางกาย  คิดเปนรอยละ 99.19 

 2) ดานการรับรูประโยชนในการเสริมสรางสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
การกินขาว เน้ือสัตว ผัก ผลไม และนมสดเปนประจําทําใหรางกายแข็งแรง รองลงมา คือ การกินปลาตัวเล็กๆ ทอดกรอบ ทํา
ใหกระดูกและฟนแข็งแรง  และการกินผักและผลไมเปนประจําทําใหทองไมผูก   



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1670 

 3)   ดานการรับรูประโยชนในการเสริมสรางสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
การไปสังสรรคกับเพ่ือนฝูงทําใหเสียเวลาทํางาน รองลงมาคือ การไปสังสรรคกับเพ่ือนฝูงทําใหเสียเวลาทํางาน และการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพทําใหทําใหเปลืองคาใชจาย  

3.1.3 พฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก ดานอาหาร รองลงมา คือ ดานอารมณ และ ดานออกกําลังกาย  

 1) ดานอาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก บริโภคปลาไขขาว เตาหูและผลิตภัณฑ
จากถั่วเหลืองทุกวัน รองลงมา คือ หลีกเล่ียงเครื่องในสัตว หนังสัตวมันสัตว  และการบริโภคนํ้าหวาน นํ้าอัดลม นํ้าผลไม
เครื่องด่ืมบํารุงกําลัง เหลา เบียร ไวน  

 2) ดานอารมณ โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก พยายามหลีกเล่ียงการไปศูนยอาหาร 
หรือจุดที่มีอาหาร หรืออยากชิมอาหาร รองลงมา คือ การหาแรงจูงใจในการลดนํ้าหนักและรอบพุงแกตัวเองเสมอ และเตือน
ตัวเองเปนระยะ และพยายามสะกดอารมณของตัวเองไมใหอยากลองหรือบริโภคมากเกิน  

 3) ดานออกกําลังกาย โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ออกกําลังกายระดับเบาถึงปาน
กลาง ประมาณวันละ 30-60 นาที อยางนอย 5 วันตอสัปดาห รองลงมา คือ ออกกําลังกายแตละครั้งใหตอเน่ืองกันมากกวา 20 
นาทีขึ้นไป   และการทํางานบานดวยตนเองเปนกิจวัตรประจําเพ่ือลดน้ําหนัก   

3.1.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง
ของประชาชนตําบลคลองวาฬ โดยรวมมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดานที่มีความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การ
รับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ ดานที่มีความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยูในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  คือ การรับรูประโยชนการเสริมสรางสุขภาพ สวนดานความรูการเสริมสรางสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง 

 3.2 อภิปรายผลการวิจัย   
ในการวิจัยเรื่องปจจัยเง่ือนไขของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญตอนกลางในตําบลคลองวาฬ อําเภอ

เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประเด็นตามวัตถุประสงคที่นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
3.2.1 ปจจัยสงเสริมสุขภาพประกอบไปดวย  3 ดาน ไดแก ดานความรูการเสริมสรางสุขภาพ  ดานการรับรู

ประโยชนการเสริมสรางสุขภาพ และดานการรับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ 
 1) ดานความรูการเสริมสรางสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง คือ ความเครียดเกิดไดจากสาเหตุทั้งทางดาน

จิตใจและการเจ็บปวยทางกาย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก  ขุมทอง (2548) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การออกกําลังกายของบุคลากร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พบวาบุคลากรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข มีความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคมท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ อายุ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอ
เดือน ปจจัยนําดานความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายและทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การออกกําลังกายของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2) ดานการรับรูประโยชนในการเสริมสรางสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก  ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
การกินขาว เน้ือสัตว ผัก ผลไม และนมสดเปนประจาํทําใหรางกายแข็งแรง รองลงมาคือ การกินปลาตัวเล็ก ๆ ทอดกรอบ ทํา
ใหกระดูกและฟนแข็งแรง  และการกินผักและผลไมเปนประจําทําใหทองไมผูก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบรูเนอร 
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(Brunner, 1969) อธิบายกลาววา บุคคลที่มีการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายวาจะเกิดผลดีตอตนเองอยางตอเน่ืองเปน
เวลานาน พบวาจะมีการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายไดบอยกวาบุคคลที่มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 

 3) ดานการรับรูอุปสรรคในการเสริมสรางสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การ
ไปสังสรรคกับเพ่ือนฝูงทําใหเสียเวลาทํางาน  รองลงมา คือ การไปสังสรรคกับเพ่ือนฝูงทําใหเสียเวลาทํางาน และการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพทําใหทําใหเปลืองคาใชจาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเรือง ชัยสิทธิ์ (2551) ไดศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พบวา มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก และปจจัยการ
รับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก 

3.2.2 พฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก ดานอาหาร รองลงมาคือ ดานอารมณ และ ดานออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาพรรณ คณารักษ 
(2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาพตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรงของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพตาม นโยบายเมืองไทยแข็งแรงในระดับมาก    

 1) ดานอาหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก บริโภคปลาไขขาว เตาหูและผลิตภัณฑ
จากถั่วเหลืองทุกวัน รองลงมา คือ หลีกเล่ียงเครื่องในสัตว หนังสัตวมันสัตว  และการบริโภคนํ้าหวาน นํ้าอัดลม นํ้าผลไม
เครื่องด่ืมบํารุงกําลัง เหลา เบียร ไวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธัญญภรณ อริยฤทธิ์ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
4 จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา  บุคลากรมีการมุงการอนาคตและการควบคุมเก่ียวกับการบริโภคอาหาร และการมุง
อนาคตและการควบคุมตนดวยการออกกําลังกาย อยูในระดับมาก    

 2) ดานอารมณ โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก พยายามหลีกเล่ียงการไปศูนยอาหาร 
หรือจุดที่มีอาหาร หรืออยากชิมอาหาร รองลงมา คือ การหาแรงจูงใจในการลดนํ้าหนักและรอบพุงแกตัวเองเสมอ และเตือน
ตัวเองเปนระยะ และพยายามสะกดอารมณของตัวเองไมใหอยากลองหรือบริโภคมากเกิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนีย  
แสงนาก (2548)  ไดศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลทางการพยาบาลในโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการจัดการความเครียด อยูในระดับมาก สวนดานกิจกรรมทางกาย อยูในระดับปานกลาง 

 3) ดานออกกําลังกาย โดยรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ออกกําลังกายระดับเบาถึงปาน
กลาง ประมาณวันละ 30-60 นาที อยางนอย 5 วันตอสัปดาห รองลงมา คือ ออกกําลังกายแตละครั้งใหตอเน่ืองกันมากกวา 20 
นาทีขึ้นไป และการทํางานบานดวยตนเองเปนกิจวัตรประจําเพ่ือลดนํ้าหนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลําพูน  ฉวีรักษ 
(2550 : 193)ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กรณีศึกษา
อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา  ดานพฤติกรรมการออกกําลังกายในภาพรวม   อยูในระดับมาก 
กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา คือการออกกําลังกายใหเหง่ือออก รองลงมา คือ การเดินออกกําลังกายอยางนอย 30 นาที  

3.2.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง
ของประชาชนตําบลคลองวาฬ โดยรวมมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก การรับรูอุปสรรคการเสริมสรางสุขภาพ รองลงมา  คือ การรับรูประโยชนการเสริมสรางสุขภาพ สวนดาน
ความรูการสงเสริมสุขภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตามกระบวนการคลินิกไรพุง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเทอดคุณ พันธการ (2553) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัด
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อุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบวา ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีการปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ อยูในระดับ
มาก ตัวแปรพยากรณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของเดนดวงดี ศรีสุระ (2550 : จ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสรางสุขภาพตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
พบวา ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ปจจัยนําการรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถของตนเองในการสรางเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกันเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันหาประชาชนมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเองไดที่ดีขึ้นแลวน้ัน ปจจัยแวดลอมตาง ๆ รอบดาน ก็จะดีขึ้นดวยตามลําดับ 
 
เอกสารอางอิง 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายเมืองไทยแข็งแรง. นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข. 2550. 
กองสุขศึกษา. แนวทางและเคร่ืองมือการสํารวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพตามแนวนโยบาย 5 อ. ของกลุมสมาชิกชมรมสราง

สุขภาพ. กรุงเทพฯ : เรดิเอช่ันจํากัด. 2547. 
จรวยพร ธรณินทร.  การเสริมสรางสุขภาพของคนยุคใหม. กรุงเทพฯ: เอส พี เอฟ พรินต้ิง. 2548. 
เดนดวงดี ศรีสุระ. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพตามยุทธศาสตรเมืองไทย แข็งแรงของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี. 2550. 

ธัญชนก ขุมทอง. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2548. 

ธัญญภรณ อริยฤทธิ์.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากร
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสุขศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2550. 

เทอดคุณ  พันธการ. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2553. 

บุญเรือง ชัยสิทธิ์. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 2551. 

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2543. 

ลําพูน  ฉวีรักษ. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กรณีศึกษาอําเภอกุด
ขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2550.    

วิลาพรรณ  คณารักษ.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาพตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรงของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอํานาจเจริญ. วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. 2552. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1673 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง,  ฝายวิชาการและควบคุมโรคไมติดตอ. ขอมูลผูปวยโรคไมติดตอ พ.ศ. 2552-2554. 
ประจวบคีรีขันธ : สํานักงาน. 2554. 

สุนีย  แสงนาก . พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลทางการพยาบาลในโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร.  
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณทิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2548. 

Brunner, J. S. The Process of Education. New York : Harvard University Press. 1969. 
Yamane, T. Statistics : and Introductory Analysis. 2rd ed. New York : Harper and Row. 1973. 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1674 

การกลับเขามารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวาน:  
กรณีศึกษาแผนกผูปวยในโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

RE-ADMISSION OF DIABETIC PATIENT : CASE  STUDY IN PATIENT DEPARTMENT 
 OF THASAE HOSPITAL, THASAE DISTRICT CHUMPHON PROVINCE 

 
ณัฐกาญจน เพ็งคลาย1  ดร.บัวต๋ัน เธียรอารมณ2  ดร.บุษราคัม สิงหชัย3     

1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
2 ที่ปรึกษาหลัก อาจารยประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3 ที่ปรึกษารวม อาจารยประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการกลับเขามารับการ

รักษาซ้ําของผูปวยเบาหวานแผนกผูปวยในโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูปวย
เบาหวานที่กลับเขามารับการรักษาซ้ําแผนกผูปวยในโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพรในปงบประมาณ 2554 
จํานวน 8 ราย ใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา   

 ผลการวิจัยพบวา   สาเหตุที่ทําใหผูปวยตองกลับเขามารับการรักษาซ้ํามีดวยกัน 3 สาเหตุดวยกันคือ มีภาวะระดับ
นํ้าตาลในเลือดสูง จํานวน 5 ราย มีภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า จํานวน 2 ราย และแผลติดเช้ือจากอุบัติเหตุจํานวน 1 ราย  
ปจจัยที่สงผลตอการกลับเขามารับการรักษาซ้ํา พบวา ผูปวยมีความพรองในการดูแลตนเองในดานการควบคุมอาหารมาก
ที่สุด คือ ชอบรับประทานอาหารท่ีมีรสหวาน อาหารท่ีมีสวนผสมของกะทิ ชอบรับประทานอาหารจุกจิก รองลงมาคือ มี
ความพรองในการดูแลตนเองดานการปองกันภาวะแทรกซอน เน่ืองจากขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการปองกัน
ตนเอง จากกรณีศึกษาดังกลาวจึงควรใหความสําคัญกับการติดตามดูแลผูปวยที่บานหลังจากกลับออกจากโรงพยาบาล 
เพราะจากการศึกษาพบวา พยาบาลไมไดมีการติดตามดูแลผูปวยที่บาน ดังน้ัน จึงควรใหความสําคัญการสรางทีมงานเชิงรุก
โดยการประสานงานการทํางานรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนที่ในการติดตามเย่ียมบานผูปวยที่ถูก
จําหนายออกจากโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน เพ่ือลดอัตราการกลับเขามารับการรักษาซ้ํา 

 
คําสําคัญ : รักษาซ้ํา, ผูปวยเบาหวาน, ผูปวยใน, โรงพยาบาลทาแซะ 

 
Abstract 

 
          The objectives for this research were  qualitative research with the aim to study the causes and factors that 

affect the returns to treatment the patient's diabetes care in Tha Sae hospital, Tha Sae district,  Chumphon province. The 
sample  group is patients who returned to the department of Tha Sae Hospital, Tha Sae District, Chumphon province. In 
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the budget year of 2011 were interview of 8 persons. They were interview by used of the tool of interview form for  the 
tool to collect information.   To analysis with content analysis.  The results showed that 

 Causing the patient to return to the same treatment were three reasons including with  Serum glucose levels in the 
blood of 5 patients had higher. There are low levels of blood sugar in 2 cases and wound infection accident has 1 patient.  
The factors that affect to  returns to treatment the patients were decreased in care in the most diet is like eating a sweet  
foods that contain coconut milk, like fussy eating, followed by a lack of self-care and prevention of complications. Due to 
lack of awareness of the importance of self-protection.  Such case studies should focus on monitoring patients at home 
after hospital discharge.  The study found that Nurses do not have the patients at home, so it should focus on team 
building, proactive, coordinated by working with hospitals, health district in the area to keep track of visits the patient to 
be disposed of  hospitalized with diabetes. To reduce the rate of return to the same treatment. 

 
KEY WORDS : RE-ADMISSION, DIABETIC PATIENT,  PATIENT DEPARTMENT,  THASAE  HOSPITAL 

 
1. บทนํา 
 โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังและเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศท่ัวโลก โดยในป พ.ศ. 2552 พบ

อุบัติการณประชากรท่ัวโลกมีภาวะของโรคเบาหวานมากถึง 285 ลานคน และจากรายงานสถิติการเจ็บปวยของประชาชน
ไทยในป พ.ศ. 2552 พบวาโรคเบาหวานเปนสาเหตุการเจบ็ปวยในลําดับที่ 6 ใน 10 ลําดับแรกของผูปวยในประเทศไทย และ
แนวโนมของจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานทั้งประเทศของไทยในป 2548-2552 มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น  เปาหมาย
สําคัญของการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานคือ การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑใกลเคียงปกติ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการปองกันโรคแทรกซอน ปจจัยเสี่ยงตอการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผูปวย
เบาหวานพบวาในกลุมผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานขณะมีอายุนอยกวา 30 ปพบวาระดับนํ้าตาลในเลือด
และภาวะความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธตอการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกลุมผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคเบาหวาน ขณะที่อายุมากกวา 30 ป พบวามีเพียงระดับนํ้าตาลในเลือดที่มีผลตอการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Moss, 1999 อางถึงใน นันทวรรณ  ศรีสุวรรณ, 2550: 2-3)  

 การดูแลตนเองเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ริเริ่มจากการกระทําดวยตนเอง เพ่ือใหเกิด
ประโยชนในการดํารงชีวิต สุขภาพและความเปนอยูที่ดี เปนการกระทําที่จงใจและมีเปาหมาย มีระบบระเบียบขั้นตอน และ
เมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนรวมในโครงสรางหนาที่และพัฒนาการดําเนินชีวิตไปถึงขีดสุดของแตละบุคคล 
(Orem, 1985: 104 อางถึงใน เสฐียรพงษ  ศิวินา, 2546: 3) และพบวาผูปวยเบาหวานที่มีการปฏิบัติตนดานสุขภาพในเรื่อง
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด และการดูแลตนเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนไดอยางถูกตอง 
จะสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยในเกณฑปกติได (วิทยา  ศรีมาดา, 2542: 450-461)  

 ในสวนของโรงพยาบาลทาแซะมีผูปวยเบาหวานท่ีเขารับการรักษานอนในโรงพยาบาล ป 2552 - 2554  จํานวน 208, 
217 และ 224 คน ตามลําดับ และมีอัตราการเขารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวานป 2552 - 2554  จํานวน 7, 10 และ 8 ราย 
ตามลําดับ โดยสวนใหญผูปวยที่นอนโรงพยาบาลจะมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูง และระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า จากปญหาและ
ความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการกลับเขามารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวานแผนกผูปวยใน
โรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูปวย
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เบาหวานมีการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับโรคตอไป และลดอัตราการกลับเขามารับการรักษาซ้ําของ
ผูปวยเบาหวานใหลดนอยลง 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดในการดูแลตนเองของโอเร็มเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ

และปจจัยที่มีผลตอการกลับเขามารับการรักษาซ้ําของผูปวยเบาหวานแผนกผูปวยในโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

 ประชากร คือ ผูปวยเบาหวานที่กลับเขามารับการรักษาซ้ําแผนกผูปวยในโรงพยาบาลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพรในปงบประมาณ 2554 จํานวน 8 ราย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดจัดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) กับผูปวยเบาหวานท่ีกลับมารับการรักษาซ้ําภายในระยะเวลา 28 วัน ดวยอาการเดิม โดยเริ่มตนดวยการสราง
สัมพันธภาพที่ดี เพ่ือสรางความรวมมือที่ดีในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูปวยเบาหวาน 
และอะไรท่ีเปนสาเหตุของการกลับเขามารับการรักษาซ้ํา โดยพูดคุยสัมภาษณดวยความเปนกันเอง 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล 2 สวน ดังน้ี 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากบัตรประวัติคนไขของผูปวยที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือคนหาสาเหตุของการกลับเขา

มารับการรักษาซ้ํากอนในเบื้องตนกอนที่จะไปทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูปวย 
 2. ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview ) กับผูปวยเบาหวานที่มารับบริการรักษาซ้ําภายใน 28 วัน ใน

ปงบประมาณ 2554 จํานวน 8 ราย  
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือความ (Content Analysis) ซึ่งเปนวิธีการ

หลักในการประมวลขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ   
 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 

สรุปลักษณะทั่วไปของผูปวยเบาหวานที่กลับเขามารับการรักษาซ้ํา พบวา ผูปวยเปนเพศหญิงจํานวน 5 ราย เพศชาย 
3 ราย มีอายุระหวาง 60–86 ป 5 ราย  อายุระหวาง 27–45 ป 3 ราย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 4 ราย มัธยมศึกษา 2 ราย 
ปวช. 2 ราย มีระยะเวลาการเจ็บปวย 10 ปขึ้นไป 5 ราย  ตํ่ากวา 10 ป 3 ราย และมีโรครวมอื่น ๆ 6 ราย ไมมีโรครวมอื่น ๆ 2 
ราย 

 จากการวิจัยพบวา สาเหตุที่ตองกลับเขามารับการรักษาซ้ํามาจาก 3 สาเหตุดวยกัน คือ ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า 
จํานวน 2 ราย ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง จํานวน 5 ราย และมีแผลติดเช้ือจากอุบัติเหตุจราจร จํานวน 1 ราย  

 จากการวิจัยพบวา ผูปวยและญาติทั้ง 8 ราย มีความพึงพอใจตอการดูแลของพยาบาลขณะนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลอยูในระดับมาก 

 จากการวิจัย พบวา ผูปวยมีความพรองในการดูแลตนเองดานการควบคุมอาหารและการปองกันภาวะแทรกซอน 
ดังน้ี 

 1. ผูปวย จํานวน 5 ราย ไมมีการควบคุมอาหารสงผลใหไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหคงที่ได ทั้งน้ี
ผูปวยมักมีพฤติกรรมรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจัด ชอบรับประทานแกงกะทิ และรับประทานอาหารจุกจิก ทั้งน้ีผูปวยรู
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ดีวาการไมควบคุมอาหารจะสงผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด แตก็ยังไมยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง และอีกประการ
ที่สําคัญคือ อาหารที่ผูปวยรับประทานเปนอาหารชนิดเดียวกับคนอื่น ๆ ในครอบครัว ไมสามารถเลือกรับประทานทานได 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Rost and others (1990: 1111-1113 อางถึงใน ศรียา วัฒนาพาหุ และสนม สาระนพ, 2540: 
50) ศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานกับการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด พบวา ความถ่ีของการดูแลตนเองเรื่อง
อาหาร สามารถทํานายความแปรปรวนของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได  26  วินธนา  คูศิริสิน (2546: บทคัดยอ) 
พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองทางดานโภชนาการมีแนวโนมเพ่ิมโอกาสการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได และพบวา
การไมรับประทานผักหรืออาหารท่ีมีเสนใย การรับประทานอาหารท่ีปรุงจากไขมันที่ไมใชไขมันจากพืช การไมจํากัดอาหาร
จากแปง และงดหวานเมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดสูง เพ่ิมโอกาสการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได วราภรณ หนุมศรี 
(2549: 64-71) พบวา กลุมตัวอยางที่ควบคุมอาหารไดดีสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลไดดีกวากลุมตัวอยางที่ไมไดควบคุม
อาหาร  ชนาธิป     ศรีพรหม (2550: 125-128) พบวา ผูปวยที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดขึ้น ๆ ลง ๆ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองดานพฤติกรรมการควบคุมอาหารแตกตางกับผูปวยโรคเบาหวานที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงตลอดและระดับ
นํ้าตาลในเลือดคงที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดนวัต ชุณหวาณิชย และ สันตวดี ชุณหวาณิชย (2550: 412) 
พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองดานโภชนาการไมดีมีแนวโนมเพ่ิมโอกาสการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได ทั้งน้ีการ
รักษาโรคเบาหวานใหไดผลน้ัน จําเปนตองควบคุมอาหารอยางสมํ่าเสมอแมผูปวยจะไดรับการรักษาดวยการกินยา หรือฉีด
อินซูลินแลวก็ตาม ก็จําเปนตองควบคุมอาหารรวมกัน ซึ่งการควบคุมอาหาร เปนการรักษาที่สําคัญและดีที่สุด การควบคุม
อาหารเบาหวานที่ถูกตองน้ันตองควบคุมพลังงานในอาหารผูปวยใหเหมาะสมกับแรงงานที่ผูปวยใชในการทํากิจกรรมตางๆ 
ในแตละวัน ไมใชการจํากัด หรือควบคุมเฉพาะขาวและนํ้าตาลเทาน้ัน ถารับประทานเน้ือสัตว และไขมันมาก ระดับนํ้าตาล
ก็สูงได เพราะอาหารไดพลังงาน เมื่อไดรับประทานมาก ๆ พลังงานที่ไดรับจะมากกวารางกายที่ตองการ ระดับนํ้าตาลใน
เลือดก็จะสูง ดังน้ันผูปวยจึงควรรับประทานขาว เน้ือสัตว ไขมัน ผลไมในปริมาณที่กําหนด เพ่ือใหไดปริมาณพลังงาน
เหมาะสมกับความเหมาะสมกับความตองการของรางกาย ผูปวยควรงดนํ้าตาล และอาหารที่มีนํ้าตาลทุกชนิดเพราะนํ้าตาล
ในเลือดสูงเร็ว (นพพร ศุภพิพัฒน, 2549: 1-45) 

 2. ผูปวยจํานวน 4 ราย ขาดการดูแลปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูปวยสวนใหญขาด
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการใสใจดูแลปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได สอดคลองกับผลการศึกษา
ของของ วราภรณ หนุมศรี (2549: 64-71) พบวา กลุมตัวอยางที่มีการปองกันภาวะแทรกซอนจะควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดไดดีกวากลุมตัวอยางที่ไมไดควบคุมภาวะแทรกซอน 

 จากการวิจัยพบวา ผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเองในดานการออกกําลังกาย และดานการรับประทานยา ดังน้ี 
 1. ผูปวยจํานวน  5 ราย  มีความสามารถในการดูแลตนเองในดานการออกกําลังกาย  โดยผูปวยออกกําลังกายแบบมี

รูปแบบ 2  ราย  และไมมีรูปแบบ 3  ราย 
 2. ผูปวยจํานวน 6 ราย  มีความสามารถในการดูแลตนเองในดานการรับประทานยา โดยใหความสําคัญกับการ

รับประทานยาอยางตอเน่ืองตามคําแนะนําของแพทย และมาตรวจตามท่ีแพทยนัดทุกครั้ง 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. โรงพยาบาลควรที่จะมีนโยบายติดตามดูแลผูปวยตอเน่ืองภายใน 28 วันหลังจากผูปวยเบาหวานกลับไปพักรักษา

ตัวที่บาน เพ่ือเปนการติดตามใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกตองแกผูปวยและญาติ และเปนการลดอัตราการกลับเขามา
รับการรักษาซ้ําของผูปวยโรคเบาหวาน 
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 2. โรงพยาบาลควรท่ีจะเนนการใหสุขศึกษาในดานการควบคุมอาหารอยางตอเน่ือง เพราะอาหารเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหผูปวยเบาหวานตองกลับเขามารับการรักษาซ้ํา 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ดานการควบคุมอาหาร  ควรจัดกิจกรรมใหความรูแกผูปวยไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตอโรคเบาหวาน เพราะจากการศึกษาพบวา อาหารเปนปจจัยสําคัญอันดับตน 
ๆ ที่สงผลตอระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน โดยอาจจัดกิจกรรมสาธิตการทําเมนูสุขภาพตัวอยางสําหรับผูปวย
เบาหวาน เพ่ือใหผูปวยนําไปแบบอยางในการปรุงอาหารใหเหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง 

 2. ดานการออกกําลังกาย  ควรสงเสริมใหผูปวยออกกังกายมากขึ้น โดยเนนกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
กับวัย และใหความรูแกผูปวยที่ถูกตองเก่ียวกับความแตกตางของการไดเหง่ือจากการทํางานกับการออกกําลังกาย โดยอาจ
เนนการสงเสริมการออกกําลังรวมกับการทําสมาธิ เชน การออกกําลังกายแบบช่ีกง ไทแกก หรือ รํามวยไทย เพ่ือใหผูปวยได
ฝกการเคล่ือนไหวรางกายพรอมกับการบริหารจิตใจ 

 3. ดานการรับประทานยา  ควรมีระบบการติดตามผูปวยที่ขาดยาในพื้นที่ โดยอาจจัดทําโครงการเพื่อนตามเพ่ือน 
กลาวคือ สงเสริมใหผูปวยในชุมชนหรือหมูบานเดียวกันรวมกลุมกัน และนัดมาทําการรักษาในวันเดียวกัน อันเปนการลด
คาใชจายในการเดินทาง เพราะสามารถมาพรอมกันได และยังเปนการเตือนใหเตรียมความพรอมไปรับยาไดพรอม ๆ กัน 

 4. ดานการปองกันภาวะแทรกซอน ควรที่จะสงเสริมใหผูปวยไดมีการติดตามดูแลปองกันภาวะแทรกซอนของ
ตนเองอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการตรวจเทาอยางตอเน่ืองทุกวันหลังจากอาบนํ้า และควรตรวจสายตาใหผูปวยทุกปอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือลดภาวะเบาหวานขึ้นตา ซึ่งเปนสาเหตุของตาบอดในท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับการติดตามดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองภายใน 28 วันหลังจากผูปวยกลับไปพักรักษาตัว

ที่บาน 
 2. ควรศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของครอบครัวในการดูแลผูปวยเบาหวาน 
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  บทคัดยอ      

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการบริหารจัดการและปญหาอุปสรรคในการพัฒนาตลาดสดเทศบาล

ตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลตําบลปะทิว สาธารณสุขอําเภอปะทิว ผูรับผิดชอบงานตลาดสด    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะ
ทิว เจาหนาที่โรงพยาบาลปะทิว ผูประกอบการและผูบริโภคสินคาในตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิวรวมทั้งสิ้นจํานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ก่ึงโครงสราง โดยสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต และการจด
บันทึกสนาม สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา(Content Analysis) ผลการวิจัย พบวา 1) 
ดานการกําหนดนโยบาย ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายพัฒนาตลาดสดโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 2)  
ดานการพัฒนาโครงสราง ภาครัฐ ปรับปรุงโครงสรางตลาดสดใหมีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด เปนระเบียบ สวยงาม 
ปลอดภัย และสอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวน 3) ดานการจัดระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย มีการจัดอบรม
และการควบคุมกํากับใหผูเก่ียวของปฏิบัติตัวอยางถูกตอง 4) ดานการจัดการใหถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีการจัดการ
ตลาดสดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีการแยกขยะเพ่ือทําปุยหมักแจกจายประชาชน 5) ดานความปลอดภัย
อาหารมีการตรวจสอบสารปนเปอนโดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดและผูเก่ียวของเปนประจํา และมีมาตรการในการ
ดําเนินการกรณีตรวจพบสารปนเปอนในอาหาร 6) ดานคุมครองผูบริโภค มีการจัดบอรดใหความรูทกเดือน มีจุดทดสอบ
สารปนเปอนในอาหารและจุดบริการตาช่ังกลางใหผูบริโภค 7) ดานการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูประกอบการไดรับการอบรมใหความรู มีการศึกษาดูงาน และในการพัฒนาตลาดสดผูประกอบการและ
ผูบริโภคมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเปนอยางดี ขอคนพบจากการวิจัย พบวาในการพัฒนาตลาดสดมีปญหาดานบุคลากรมีไม
เพียงพอตอการดูแลตลาดสด ในการพัฒนาตลาดสดตองใชงบประมาณจํานวนมาก และตลาดสดเปนที่ราชพัสดุทําใหไม
สามารถบริหารจัดการไดเต็มที่ สวนแนวทางในการบริหารจัดการในการพัฒนาน้ัน ควรเพ่ิมบุคลากรในการพัฒนาตลาดสด 

 
คําสําคัญ  : การบริหารจัดการ, การพัฒนา, การบริหารจัดการในการพัฒนา, ตลาดสด, ตลาดสดนาซื้อ  
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Abstract 
 

The objective of this research was to study investigate the management of the development in Pathio Municipal 
Fresh Food Market,  Pathio District, Chumphon Province, and to assess problems with and obstacles to the management. 
The sample of 10 participants was selected from local administrators, officials from the Division of Public Health and 
Environment, public health officials, official from Pathio Hospital, stall owners and consumer in the market. The research 
instruments were an in-depth semi-structured interview and observation. The data were analyzed employing content 
analysis method. The study revealed that 1) regarding policies was found that local administrators defined the 
development markets policy by the participation of the parties. 2) In the area of infrastructure development, Pathio 
Municipal was restructuring to a strong-structure, clean, convenience, comfortable and safety market in accordance with 
the needs of everyone. 3) In the area of regulations and law enforcement, the government sector has training and 
development stakeholders in market.  4) In the area of environmental development, there was managed a good 
environmental sanitation, sorting waste to make compost for people. 5) In the area of food safety, there were test for 
contaminants in food product.       6) In the area of consumer protection, there was information board, test-point for 
contaminants in food product, standardized central scale for checking the weight of good. 7) Lastly, in the area of stall 
owners and people’s participation, it was found that was a high level of participation in development of market. 

  
KEY WORDS: MANAGEMENT, DEVELOPMENT, DEVELOPMENT ADMINISTRATION,       

                    FRESH FOOD MARKET, HEALTHY FRESH FOOD MARKET 
 
1. บทนํา 

ตลาดสดมีความสําคัญตอวิถีและการดํารงชีวิตของคนในชุมชน จึงจําเปนตองดูแลใหมีความปลอดภัย       ดาน
อาหารท่ีอาจถูกปนเปอนจากเช้ือโรค สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งผูซื้อ ผูขาย และครอบครัว (กรม
อนามัย, 2544) กรมอนามัย จึงจัดทําโครงการตลาดสดนาซื้อในป 2545 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันโดยกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการหลายๆ หนวยงานเขาดวยกัน และบูรณาการองคความรู  สงเสริมใหมีความรวมมือเปนเครือขาย
ทุกภาคสวน เพ่ือกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูเก่ียวของไดมีการเรงรัด ปรับปรุงตลาดสด ใหผานเกณฑ 3 ดาน คือ ดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยของอาหาร และดานการคุมครองผูบริโภค จากผลการดําเนินการโครงการตลาด
สดนาซื้อที่ผานมาจนถึงป 2554 พบวา  จากตลาดสดประเภท 1 ทั้งหมดของไทย จํานวน 1,533 แหง ผานการรับรองเปน
ตลาดสดนาซื้อเพียง 1,218 แหง คิดเปนรอยละ 79.45 ในภาพรวมพบวา ตลาดสดทั้งที่ผานเกณฑมาตรฐานและไมผานเกณฑ
มาตรฐาน ยังมีสภาพปญหาอยูเปนจํานวนมาก สาเหตุเน่ืองจากผูประกอบการไมไดรับรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ตลาดที่ถูกสุขลักษณะ สุขวิทยาสวนบุคคลที่ถูกตอง ไมตระหนักในการมีสวนรวมกับการพัฒนา กลัวเสียประโยชน ใชตลาด
เปนที่เก็บกักสินคาจนรกรุงรังเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันและพาหะนําโรค ผูขายของใชตลาดเปนที่ปรุงประกอบอาหาร
ทําใหตลาดสกปรก ละเลยการปฏิบัติการพัฒนาตลาด ขาดการรวมตัวของผูประกอบการ ขาดพลังขับเคล่ือนใน          การ
พัฒนา  หากจะพัฒนาใหมีตลาดสดนาซื้อเพ่ิมมากขึ้นนอกจากจะตองรักษามาตรฐานที่ผานเกณฑมาตรฐานแลวยังตองมีการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 ที่ยังไมไดมาตรฐานดังกลาวใหไดมาตรฐานตามเกณฑตลาดสด    นาซื้ออีกดวย (กรม
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อนามัย. 2554 )  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร เก่ียวกับการพัฒนาในดานตางๆไดแก ดานการกําหนดนโยบาย ดานการพัฒนาโครงสราง ดานการจัดระเบียบ
และบังคับใชกฎหมาย ดานการจัดการใหถูกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   ดานความปลอดภัยในอาหาร ดานคุมครองผูบริโภค 
และดานพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและการมีสวนรวมของประชาชน วามีการดําเนินการอยางไร จึงสามารถพัฒนา
ตลาดสดแหงน้ีจนเปนตลาดสดนาซื้อระดับดีมาก     (หาดาว) พรอมทั้งสามารถรักษามาตรฐานระดับดีมากจนถึงปจจุบัน 
และไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทตลาด   ขนาดเล็ก ตามโครงการประกวดตลาดดี มีมาตรฐาน ประจําป 2550 ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเปนตัวอยางหรือตนแบบการพัฒนาตลาดสดในพ้ืนที่อื่นๆ ตอไป    

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากร ไดแก มีประชากรท้ังหมดจํานวน 10 คน ประกอบดวย  1) นายกเทศมนตรีและเจาหนาที่ที่เก่ียวของใน
เทศบาลตําบลปะทิว  2) เจาหนาที่สาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิวและโรงพยาบาล     ปะทิว  3) 
ผูประกอบการในตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว  4) ผูบริโภคสินคาในตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว และไดเลือกกลุมตัวอยาง
โดยกระจายตามสถานภาพไดใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คนประกอบดวย 1) นายกเทศมนตรี
ตําบลปะทิว จํานวน 1 คน รองนายกฯ 1 คน  และเจาหนาที่ของกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลปะทิวที่เก่ียวของ 1 คน 2) 
สาธารณสุขอําเภอปะทิว จํานวน 1 คน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานตลาดสด  นาซื้อสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว จํานวน 
1 คน เจาหนาที่โรงพยาบาลปะทิว จํานวน 1 คน  3) ผูประกอบการคาในตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว จํานวน 2 คน 4) 
ผูบริโภคสินคาในตลาดสดเทศบาลตําบล    ปะทิว จํานวน 2 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณก่ึง
โครงสราง(Semi- Structured Interview) โดยมีประเด็นกวางๆและแนวทางสัมภาษณ (Interview Guide) เปนเครื่องมือหลัก 
ไดเลือกกรณีที่นาสนใจเพ่ือสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) นอกจากน้ี มีแนวทางการสังเกต และการจดบันทึก
สนาม 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 1) สรางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษา 2) นํา
แบบสัมภาษณ แนวทางการสัมภาษณ ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ      ความถูกตองและสมบูรณ
กอนเบื้องตน และมีการปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ หรือผูที่รอบรู    เฉพาะเรื่อง (Subject Matter Specialist) 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณของเน้ือหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเน้ือหา ซึ่งทุกขอคําถามมีดัชนีความสอดคลอง  0.8 – 1.0   

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการดําเนินการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมขอมูลดังน้ี 1) 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาจากเอกสาร โดยการศึกษาจากตําราหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ และงานศึกษา
ที่เก่ียวของ 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมขอมูล โดย การสังเกต (Observations) ใชวิธีการสังเกตแบบ
มีสวนรวม (Participant Observations) และไมมีสวนรวม (Non- Participant Observations) ในการดําเนินงานพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ การดําเนินกิจกรรมภายใน การประชุมและลงมติ รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และการสัมภาษณแบบก่ึง
โครงสราง โดยสัมภาษณแบบเจาะลึกกับเจาหนาที่รัฐ ผูประกอบการ และผูบริโภคเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแนวทางใน
การพัฒนาตลาดสดนาซื้อ ปญหาที่เกิดขึ้นผลการดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนาตลาดสดนาซื้อใหยั่งยืนตอไปใน
อนาคต 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ขอมูลทั่วไป เทศบาลตําบลปะทิวไดเปล่ียนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงยกฐานะ

ของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ. 2542 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อป 2542 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเลม 116 ตอนที่ 9 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2542 และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 
25 พฤษภาคม 2542 เปนตนมาโดยมีเน้ือที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในเขตเทศบาล ขอมูล ณ  เดือนมีนาคม 
2555 มีทั้งสิ้น 1,293 คน  

ประวัติความเปนมาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เดิมเปนที่ชุมนุมแลกเปล่ียน  ซื้อขาย
สินคาพ้ืนบาน อาหารทะเล เกาแกมานานต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการพัฒนาขยายใหญขึ้นตามขนาดของชุมชนและผูคนที่
เขามารวมเขาคาขายจนกลายเปน “ตลาดนัดบางสน” และเปล่ียนเปนตลาดสุขาภิบาลปะทิวหลังมีการประกาศจัดต้ัง
สุขาภิบาลปะทิวในป 2499 ตอมาเปลี่ยนช่ือเปน ตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว ตามการเปล่ียน    การปกครองจากการยก
ฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลปะทิว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  

สภาพการบริหารจัดการในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จากการศึกษาพบวา 
ตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว มีการพัฒนาการบริหารจัดการมาต้ังแตแรกเริ่มดําเนินการในตอนแรกเปนอาคารไมตอมาเมื่อ
ป พ.ศ. 2547 ไดมีการปรับปรุงตลาดสดครั้งใหญ โดยไดนําตัวช้ีวัด ดานการพัฒนาตลาดสดนาซื้อของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข มาเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง จึงทําใหตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว ถูกพัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้นอยางมาก จนในที่สุดตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อในระดับดีมากในป 2548 
และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดตลาดสดดีมีมาตรฐาน ประเภทตลาดขนาดเล็ก ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาคใต
ในป 2550 โดยไดรับรางวัลและเงินสนับสนุนในการพัฒนาตลาดสดจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมเปนเงิน 
1,000,000 บาท  และพบวาผลการประเมินการพัฒนาตลาดสดในปจจุบันอยูในระดับดีมาก ดังน้ี ดานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม(Environmental Health) ผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน  39 ขอ จากทั้งหมด 40 ขอ ดานความปลอดภัยดานอาหาร
ผานเกณฑมาตรฐานทุกขอ และดานการคุมครองผูบริโภค จํานวน 3 ขอ ผานเกณฑมาตรฐานทุกขอ  

แนวทางการบริหารจัดการในการพัฒนาตลาดสดไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตลาดสดไว 7 ดาน คือ 
1. การพัฒนาตลาดสดในดานการกําหนดนโยบายน้ัน ภาครัฐมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาตลาดสดให

มีมาตรฐานตลาดสดนาซื้อในระดับดีมากอยางตอเน่ืองและยั่งยืนดวยการกําหนดไวในแผนพัฒนาของเทศบาล มีแผนงาน
โครงการรองรับในการนําไปสูการปฏิบัติจริงทุกป โดยการมีสวนรวมของผูประกอบการและผูบริโภคในการจัดทําแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรและการจัดทําประชาคม มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยมี       การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สดเปนประจําทุกเดือน และมีการรับฟงขอคิดเห็นของผูบริโภคเพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
พัฒนาตลาดสด เพ่ือนําไปปรับเปล่ียนแผนงานโครงการตามความเหมาะสม 

2. การพัฒนาตลาดสดดานการพัฒนาโครงสรางตลาดสดเทศบาลตําบล ปะทิว น้ัน ภาครัฐโดยเทศบาลตําบลปะทิว 
ไดปรับปรุงโครงสรางตลาดสดใหมีความมั่นคง แข็งแรง สะอาดเปนระเบียบ ดูสวยงามและปลอดภัย และตรงกับความ
ตองการของทุกฝาย  ดวยการจัดทําประชาคมรับฟงความเห็นจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน  และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตลาดสดนาซื้อของกระทรวงสาธารณสุข 

3. การพัฒนาตลาดสดดานจัดระเบียบและบังคับใชกฎหมาย น้ัน ภาครัฐ มีการจัดอบรมผูประกอบการดานการจัด
ระเบียบและบังคับใชกฎหมาย และสงเสริมใหคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดชวยดูแลควบคุมกํากับผูประกอบการให
ผูประกอบการมีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ และวัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยไมเกะกะ  รกรุงรัง ไมใหเปนแหลง
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เพาะพันธุสัตวและแมลงนําโรค ผูประกอบการมีการแตงกายที่สะอาด มีหมวกคลุมผมและผากันเปอน และมีการตรวจ
สุขภาพประจําปทุกคน นอกจากน้ันภาครัฐไดปรับปรุงทางเดินภายในตลาดสดใหมีกวางไมนอยกวา 2 เมตร พ้ืนสะอาด ไม
ล่ืน มีทางลาดหรือราวจับสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ มีระบบการควบคุมปองกันอคัคีภัยเปนไปตามกฎหมาย  

4. การพัฒนาตลาดสดดานการจัดการใหถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  น้ัน ภาครัฐไดดําเนินการพัฒนาตลาดสด
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของตลาดสดนาซื้อของกระทรวงสาธารณสุขโดยจัดที่รองรับขยะมูลฝอย  แบบแยกขยะ เพ่ือ
นําไปทําปุยหมักแจกจายใหประชาชน มีรางระบาย นํ้าเสียชนิดรางเปด มีดักไขมันและบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูแหลงนํ้า
สาธารณะ มีหองสวมสาธารณะแยกเปนสัดสวนชาย-หญิง และผูพิการ หญิงต้ังครรภ และผูสูงอายุ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มี
เจาหนาที่ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ     มีการลางตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละครั้ง 
โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากผูประกอบการและผูบริโภคในการชวยกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของตลาดสดภายใตการควบคุมกํากับของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสด 

5. การพัฒนาตลาดสดดานความปลอดภัยในอาหาร น้ัน ภาครัฐไดจัดใหมีการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
อยางสม่ําเสมอทุก 3 เดือน เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของตลาดสดนาซื้อของกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการบังคับใชใน
กรณีที่ตรวจพบสารปนเปอนในอาหาร และมีมอบปาย “อาหารปลอดภัย” สําหรับแผงคาที่ตรวจไมพบสารปนเปอน มีชุด
ทดสอบสารปนเปอนไวบริการสําหรับผูบริโภคที่ตองการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารเพ่ือความม่ันใจ และมี
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสดทําหนาที่ชวยตรวจสอบสารปนเปอนอาหารในตลาดสด เปนประจําทุกเดือน  

6. การพัฒนาตลาดสดดานการคุมครองผูบริโภค น้ัน ภาครัฐไดดําเนินการจัดตาช่ังกลางไวบริการประชาชน มี
กรมการคาภายในมาตรวจสอบความเท่ียงปละประมาณ 2 ครั้ง มีการจัดบอรดใหความรูเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคท่ี
มีการปรับเปล่ียนทุกเดือน ประชาชนสามารถตรวจสอบนํ้าหนักของสินคาที่ซื้อขายไดตลอดเวลา พรอมทั้งไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีถูกตองในการคุมครองผูบริโภคของตนเอง 

7. การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและการมีสวนรวมประชาชน น้ัน ภาครัฐ ไดสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูประกอบการและประชาชนในการพัฒนาตลาดสดในทุกขั้นตอน เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนรูสึกมีสวนรวมเปน
เจาของตลาด และมีความภาคภูมิใจในตลาดสดของตนเอง โดยเริ่มต้ังแตการรวมกําหนดนโยบายโดยการทําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร การจัดทําประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนําสิ่งที่ไดรับไปปรับปรุงแผนงานโครงการให
สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนเก่ียวของ พรอมทั้งมีพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ 
และสงเสริมใหคณะกรรมการพัฒนา  ตลาดสดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาด นอกจากน้ียังมีการนํา
ผูประกอบการ ประชาชน และผูเก่ียวของไปศึกษาดูงานทําใหเกิดความตองการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดสดใหมี
มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น 

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว ใหเปนตลาดสดนาซื้อ 
1. ปญหาดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ในสวนของภาครัฐมีบุคลากรในการปฏิบัติงานพัฒนาตลาดสดมีไม

เพียงพอ เน่ืองจากการพัฒนาตลาดสดเปนงานที่ยุงยากซับซอน เก่ียวของกับคนหลายฝาย ทําใหมีผลกระทบในวงกวาง จึง
จําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในแตละดานหลายๆ ฝาย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และตองมีความ
มุงมั่น ต้ังใจจริง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ประกอบกับเจาหนาที่ของรัฐ มีภาระงานในหนาที่ดานอื่นๆ  ที่ตองรับผิดชอบ
หลายงาน ทําใหไมสามารถดูแลตลาดสดไดเทาที่ควร ดังน้ัน ผูบริหารและเจาหนาที่ตองมีความมุงมั่นหาแนวทางและสราง
ความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน ไดแก หนวยงานของรัฐ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด ผูประกอบการ และ
ผูบริโภค เขามีบทบาทชวยเหลือในการดําเนินการจึงจะสามารถพัฒนาตลาดสดได  ซึ่งในตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว  มี
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คณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเขามามีบทบาทในการดูแลตลาดสดทดแทนการขาดแคลนเจาหนาที่ แตพบวาในบางครั้ง
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสดมีภาระที่ตองดูแลกิจการของตนเองทําใหไมสามารถดูแลไดทั่วถึง และสําหรับประชาชนได
เขามามี     สวนชวยเหลือเจาหนาที่ในการสอดสอง ดูแล ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ ในการพัฒนาตลาดสด ทําใหตลาดสด
เทศบาลสามารถพัฒนาไปไดดวยดี จนประสบความสําเร็จเปนตลาดสดนาซื้อ ระดับดีมาก 

2. ปญหาดานงบประมาณ จากการศึกษาพบวา ในการพัฒนาตลาดสดใหไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อน้ัน ภาครัฐ
โดยเทศบาลตําบลปะทิวจําเปนตองงบประมาณจํานวนมาก เน่ืองจากมีตัวช้ีวัดหลายตัว โดยเฉพาะในเร่ือง  การพัฒนา
โครงสราง และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไมสามารถทําไดในครั้งเดียวไดครบทุกตัวช้ีวัด เพราะตลาดสดเปนสถานที่ที่มีการ
ประกอบอาชีพทุกวัน บางคนหาเชากินค่ําในตลาดสดไมสามารถปดปรับปรุงไดบอยๆ ถามี    การปดปรับปรุงบอยๆ ก็จะ
สรางปญหาใหกับหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะผูประกอบการ เทศบาลตองจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมรองรับในชวงที่ทําการ
ปรับปรุงใหกับผูประกอบการซ่ึงก็ตองใชงบประมาณ บางครั้งงบประมาณ       ไมสามารถนํามาใชไดในทันทีเน่ืองจากตอง
เปนไปตามระบบระเบียบของทางราชการ นอกจากปญหา ดานงบประมาณในการกอสรางแลว ยังมีปญหางบประมาณใน
ดานการจัดหาท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของ  ตลาดสด เน่ืองจากท่ีดินรอบๆ ตลาดสดในปจจุบันมีราคาสูงมาก ที่ดินราคา
ถูกก็ไมสามารถกอสรางตลาดไดเน่ืองจากไกลชุมชนทําใหเกิดความไมสะดวกตอประชาชน เปนเหตุใหเทศบาลไมสามารถ
จัดซื้อที่ดินเพ่ือดําเนินการขยายตลาดสดได สําหรับผูประกอบมีสวนชวยในการประหยัดงบประมาณในการพัฒนาตลาดสด        
โดยการดูแลรักษาตลาดและแผงคาของตนเอง สําหรับผูโภคก็เชนกันมีสวนชวยภาครัฐในการประหยัดงบประมาณในการ
พัฒนาตลาดสดโดยการชวยกันสอดสอง ดูแลรักษาตลาดสด  

3. ปญหาดานวัสดุอุปกรณ จากการศึกษาพบวา ปญหาดานวัสดุอุปกรณในการพัฒนาตลาดสดน้ันมีนอยมาก 
เน่ืองจาก ผูบริหารของเทศบาลโดยเฉพาะนายกเทศมนตรี ไดใหความสําคัญในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในพัฒนาตลาด
สดอยางเพียงพอ เชน วัสดุอุปกรณในการลางตลาดสด มีการลางตลาดสดสัปดาหละ 1 ครั้ง และลางตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลเดือนละ 1 ครั้ง ในการลางตลาดแตละครั้งเทศบาลจะเปนผูดําเนินการโดยใชคนงาน รถนํ้าและวัสดุอุปกรณใน
การลางของเทศบาล ในการจัดเก็บขยะ มีจํานวนถังขยะที่เพียงพอและมีการจัดเก็บขยะทุกวัน มีจัดเก็บคัดแยกขยะเพ่ือนําไป
ทําปุยหมักแจกจายประชาชน มีชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหารไวใหผูบริโภคไดตรวจสอบอาหาร มีตาช่ังกลางไวบริการ
ทดสอบนํ้าหนักสินคา หองนํ้ามีนํ้ายาทําความสะอาดไวบริการประชาชนอยางเพียงพอ 

4. ปญหาดานการจัดการ จากการศึกษาพบวา ที่ดินที่เปนที่ต้ังของตลาดสดเปนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ ทําให
ไมสามารถที่จะพัฒนาดานโครงสรางไดอยางเต็มที่นัก เน่ืองจากที่ดินตองเชาจากกรมธนารักษในอัตราปละ 20,000 บาท 
การจัดการคอนขางลําบากเพราะไมใชที่กรรมสิทธิ์ ที่ดินบริเวณรอบๆ ตลาดสดเปนของประชาชนมีราคาสูงมาก ทําใหไม
สามารถซื้อที่ดินเพ่ือขยายตลาดสดได การตัดสินใจท่ีจะลงทุนก็ตองคิดถึงจุดคุมทุน การพัฒนาตลาดสดจําเปนตอง
ดําเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง พรอมทั้งการสรางขวัญกําลังใจและสรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและ
ผูบริโภคจึงจะทําใหยั่งยืนได และปญหาการจัดการในชวงที่นายกเทศมนตรีหมดวาระ จะทําใหการพัฒนาตลาดสดไม
สามารถทําไดเทาที่ควร 

สรุป  แนวทางในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว น้ัน ภาครัฐโดยเทศบาลตําบลปะทิว รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของ ไดดําเนินการพัฒนาตลาดสดโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนต้ังแต ดานการ
กําหนดนโยบาย  ดานการพัฒนาโครงสราง  ดานการจัดระเบียบและบังคับใชกฎหมาย ดานการจัดการใหถูกสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยในอาหาร ดานคุมครองผูบริโภค และดานพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและการมีสวน
รวมของประชาชน โดยการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และการจัดทําประชาคม พรอมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยาง
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ตอเน่ือง มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนอยางเปนรูปธรรม มีการสรางขวัญกําลังใจ ทํา
ใหเกิดความรวมมือ รวมใจจากผูประกอบการและประชาชนในการพัฒนาตลาดสดจนสามารถผานเกณฑมาตรฐานตลาดสด
นาซื้อระดับดีมากของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และชนะเลิศการประกวด ตลาดสดดีมีมาตรฐาน ประเภทตลาด
ขนาดเล็ก ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดในที่สุด  

ปญหาการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลปะทิว ในสวนของภาครัฐ มีบุคลากรไมเพียงพอ  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ตลาดสดมีภาระงานอื่นตองปฏิบัติดวย ทําใหไมสามารถดูแลไดเทาที่ควร ปญหาดานงบประมาณ คือ ในการพัฒนาตลาดสด
จําเปนตองใชงบประมาณสูงทําใหไมสามารถพัฒนาในครั้งเดียวไดครบทุกตัวช้ีวัด รวมทั้งการบริหารจัดการที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มที่เน่ืองจากพ้ืนที่ต้ังตลาดเปนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง การดําเนินการตางๆ ในการ
พัฒนาจึงไมสามารถทําไดเต็มกําลัง ในการพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายและเจริญเติบโตของตลาดตองใชงบประมาณสูง ไม
คุมกับการลงทุน เน่ืองจากที่ดินรอบๆ ตลาดปจจุบัน มีราคาสูงมาก ในบางครั้งการเบิกจายงบประมาณมีความลาชาเน่ืองจาก
ระบบราชการ และในชวงเปล่ียนผานผูบริหารของเทศบาลการพัฒนาจะหยุดชะงัก แตไดมีการนําคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสดมารวมชวยแกปญหาตางๆ เหลาน้ี และประกอบกับไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ และผูบริโภคทําให
ปญหาตางๆ ลดนอยลง  ทําใหตลาดสดพัฒนาไปไดอยางตอเน่ืองอยางยั่งยืน 

ประโยชนในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแนวทางในการพัฒนาตลาดสดนาซื้อที่ยั่งยืนและเปนตัวอยางหรือตนแบบการ
พัฒนาตลาดสดในพ้ืนที่อื่นๆ ตอไป เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดรับการบริการท่ีดีและไดรับการคุมครองดานความ
ปลอดภัยของอาหาร อีกทั้งยังเปนสถานท่ีศึกษาดูงานของหนวยงานตางๆในภูมิภาคได โดยไมตองเดินทางไกลไปศึกษาดู
งานถึงกรุงเทพมหานคร สามารถลดคาใชจายและสรางความสมัครสมานสามัคคีในกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใกลเคียง 
 
เอกสารอางอิง 
กรมอนามัย “คูมือการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ”. กรุงเทพฯ :  สวนเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544. 
_______.   ผลการดําเนินการโครงการตลาดสด นาซื้อ ป 2554.  วารสารสุขาภิบาลอาหาร, 13(8), 2554.   



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1687 

ระบบบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว    
ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดบริการดานการแพทยแผนไทยใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว   ตําบลสองพ่ีนอง   อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร  ใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  เปนการสัมภาษณเชิง
ลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) จากกลุมตัวอยาง  3 กลุมไดแก 1.กลุมผูรับบริการท่ัวไปท่ีไมเคยมาใชบริการแพทยแผน
ไทย  2.กลุมผูที่เคยมาใชบริการการแพทยแผนไทย  3.กลุมผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว  วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาวมีการจัดบริการสาธารณสุข 4 ดานคือ
รักษาฯ, สงเสริม, ปองกันฯ และฟนฟูฯ  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  งานบริการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว ยังไมเปนที่นิยมสําหรับผูมารับบริการ  ในรอบป พ.ศ.2554 มีผูมาใชบริการเพียงรอยละ 4.1 
เมื่อเปรียบเทียบกับงานบริการทางการแพทยแผนปจจุบัน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวาดานความเขาใจตอระบบ
การแพทยแผนไทยในภาพรวมมีความเขาใจในความหมาย และขอบเขตของงานแพทยแผนไทยในมุมมองที่ถูกตอง แตยัง
ไมครอบคลุมในทุกๆดาน  เห็นวาบริการแพทยแผนไทย เปนบริการที่สามารถเขาถึงผูรับบริการไดมากกวาการแพทยแผน
ปจจุบัน  แตระบบบริการยังไมมีมาตรฐาน  ในดานระยะเวลาการรับบริการใชเวลานานกวา  และตองมีความตอเน่ือง  
บุคลากรมีนอยทําใหตองรอคิวในการรับบริการคอนขางนาน   ดานประสิทธิภาพการรักษา  สวนใหญเห็นวามีความ
ปลอดภัยจากผลขางเคียง เพราะใชสมุนไพรในการรักษา  แตยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ดานคาใชจายการใหบริการแพทย
แผนไทยมีคาใชจายที่นอยกวาแพทยแผนปจจุบัน  ดานสถานที่ควรจัดบริการช้ันลางเพื่อความสะดวกแกผูใชบริการ  และ
เปนที่สังเกตงายกับทุกคนที่มารับบริการ  สวนดานการประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ  ควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
ชองทาง   
 
คําสําคัญ : การพัฒนา, การบริการแพทยแผนไทย, การพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย 
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ABSTRACT 
 

            The purpose of this research were to study the ways to improve development of Thai traditional  medicine 
services  in   health  care  district  hospital  Ban Huay Sai Kaow. To be  effective and meet the needs of the clients. By 
using qualitative methods (Qualitative research) is an in-depth interviews  from sample of three groups, 1. Clients are 
never used in Thai traditional medicine, 2. A group of people who used to come to Thai traditional medicine service, 3.  
Group of medical services in the  health care district  hospital  Ban Huai Sai Khaow.  Data were analyzed by using 
content analysis. 

 Results showed that,The health care district hospital Ban Huai Sai Khaow  are four aspects to the health services 
treatment,promotion, protection and rehabilitation .Over one years ago, the hospital  throughout the times, medical 
services in  Ban Huai Sai Khao District.  It is not yet popular among those who served in the year 2554  has come to only 
4.1 percent compared to the current medical plan.An understanding of the traditional medical system. In general to 
understanding of the meaning  and the scope of traditional medicine in the correct perspective. It also does not cover all 
aspects. Perspective of Thai traditional medicine. The service is accessible to patients than modern medicine. But the 
system service doesn’t standard. In the period of service for a long time  and must be continued. There are a few people 
waiting for the service to be quite long. The effectiveness of treatment. Most agree that it is safe from side effects, 
because used of the herbs  in the treatment .However, the lack of modern technology. The cost of traditional medical 
services cost less than modern medicine. In its place. Should be available on the ground floor. It is easy to observe that all 
the services. The publicity is not enough. Publicity should have a variety of channels. 

 
KEY WORDS : DEVELOPMENT, THAI TRADITIONAL MEDICINE SERVICE, THAI TRADITIONAL 

MEDICINE SERVICE DEVELOPMENT. 
 

1. บทนํา 
งานบริการดานการแพทยแผนไทย ไดเริ่มเขามามีบทบาทเพ่ือเปนทางเลือกในการบําบัดอาการเจ็บปวยจากโรค

ตางๆ อยางแพรหลาย  โดยมีการสนับสนุนใหใชยาสมุนไพร และหัตถการแพทยแผนไทย  รวมกับการใหบริการทาง
การแพทยแผนปจจุบัน โดยมีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐ  การแพทยแผนไทยเปนบริการท่ีไมแพง จึงเหมาะกับ
สถานการณสําหรับประเทศเรา  โอกาสขางหนา จะมีการตกลงความรวมมือระหวางประเทศใน Asian คือสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางแผนพ้ืนบาน/ทางเลือกกับแผนปจจุบัน โดยนําสิ่งดีดีที่มีอยูแลวในพ้ืนที่  มาใช
ประโยชนเพ่ือสุขภาพ   เนนการสงเสริมฯ  มากกวาการมุงรักษา   จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดหน่ึงที่มีช่ือเสียงในเรื่องของ
การแพทยแผนไทยมาแตโบราณ  โดยมีเสด็จเต่ียกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ หรือ“หมอพร” เปนพระบิดางานทาง
การแพทยแผนไทยเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาแซะ   เปนเครือขายที่มีความพรอมมากท่ีสุดในจังหวัดชุมพร ดวย
โรงพยาบาลทาแซะเปนแหลงการเรียนรู  ทางดานการแพทยแผนไทยอยางเต็มรูปแบบ  ไมวาจะเปนในเรื่องหัตถบริการ   
การนวด   การอบ  การประคบ  มีศักยภาพสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ  ในดานการผลิตยาสมุนไพร สามารถผาน
มาตรฐานการผลิตคุณภาพ   โดยมีเลขทะเบียนถูกตอง  มีรหัสยา  24 หลักเปนสากล  ทั้งยังมีศักยภาพในการใหโรงพยาบาล
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สงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงในจังหวัดชุมพร  สามารถเบิกจายยาสมุนไพร ไปใชในการใหบริการแพทยทางเลือก   แกผูมา
รับบริการในสถานพยาบาลทุกแหง เพ่ือใหประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น   

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว  ตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร   เปนอีกหน่ึง
สถานบริการที่ไดเล็งเห็นความสําคัญ  ในการพัฒนาบริการดานการแพทยแผนไทย ซึ่งงานบริการรักษาพยาบาลผูปวยสวน
ใหญ  รอยละ  95.9 เปนการใหบริการดวยแผนปจจุบัน  ดานการแพทยแผนไทยมีเพียงรอยละ  4.1  จะเห็นไดวาการรับ
บริการดานการแพทยแผนไทยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับการแพทยแผนปจจุบัน  ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาระบบบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว   ตําบลสองพ่ีนอง  
อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร ใหไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Selection)  คือ ตําบลสองพี่นอง  อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนในพ้ืนที่รับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
หวยทรายขาว  ตําบลสองพ่ีนอง  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร   แบงออกเปน 3 กลุมไดแก   

กลุมที่ 1  ผูรับบริการท่ัวไปท่ีไมเคยมาใชบริการแพทยแผนไทยใน รพ.สต.  
กลุมที่ 2  ผูที่เคยมาใชบริการการแพทยแผนไทยใน รพ.สต.  
กลุมที่ 3  ผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยใน รพ.สต.  

ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  3 กลุม  มาดําเนินการสัมภาษณแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
Interview)  เน่ืองจากผูวิจัยตองการขอมูลที่ครอบคลุมทั้งกลุมผูรับบริการทั่วไปที่ไมเคยมาใชบริการการแพทยแผนไทย   
กลุมผูรับบริการท่ีเคยมาใชบริการการแพทยแผนไทย  และกลุมผูใหบริการดานแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว  ตําบลสองพ่ีนอง  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 
 เก็บขอมูลตามแนวคําถามเชิงลึกกับบุคคล 3 กลุม  ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยใชแบบสัมภาษณ และมี
เครื่องบันทึกเสียงในกลุมประชากรกลุมตัวอยาง  ที่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบการใหบริการแพทยแผนไทย
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว  เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบ  โดยผูศึกษาเปนผูสัมภาษณ และสังเกต ดวยตนเอง  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางแนวคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณ   ประกอบไปดวยขอมูล  2 สวน  คือ   
 สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ   

 สวนที่ 2 : คําถามปลายเปด 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหแบบสรางขอสรุป เปนการพรรณา (Descriptive)   ขอมูลไดจากการ
สังเกต สอบถาม จดบันทึกนําไปวิเคราะหตามวิธีการวิเคราะหตามวิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การจําแนก   การจัดหมวดหมู   
การจัดลําดับความสําคัญ ลําดับเหตุการณ การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ซึ่ง ขอมูลบางอยางทําการวิเคราะห/และ
สังเคราะหขอมูลที่ไดทั้งหมดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม เสนอผลการศึกษาในรูปความเรียง  
 
 
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
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 สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี  เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนพบวา กลุมสัมภาษณสวน
ใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 70   มีอายุอยูในชวงอายุต้ังแต 22-57 ป  การศึกษาสวนใหญระดับมัธยมตน  คิดเปนรอย
ละ 50  อาชีพสวนใหญเกษตรกรรม รอยละ 70  รายไดสวนใหญอยูในชวง 15,000-20,000 บาท รอยละ 50 

 ในดานความเขาใจตอระบบการแพทยแผนไทย ทั้ง 3 กลุม  ผูรับบริการ และใหบริการ  ทราบและเขาใจวางานแพทย
แผนไทยเปนศาสตรพ้ืนบานใหบริการดวยการแพทยพ้ืนบาน  ใชภูมิปญญาชาวบานและวิธีการทางธรรมชาติมากกวาการใช
เทคโนโลยี  ซึ่งประกอบดวย  การนวดแผนโบราณ   การอบ  การประคบ   การกดเสน  และการรักษาโดยใชยาสมุนไพร
พ้ืนบานที่มีในชุมชน  โดยนํามาสกัดเปนรูปแบบตางๆ    ไมเนนการใชยาแผนปจจุบัน/ ไมพ่ึงสารเคมี 

 มุมมองเมื่อเปรียบเทียบการแพทยแผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบันในดานตางๆ 
 ดานการใหบริการ  
 กลุมที่ 1 เห็นวาในแผนปจจุบัน รวดเร็วทันใจกวา  ซักประวัติ อาการสําคัญ- วินิจฉัย-จายยาแลวกลับบาน ไมคอย

เสียเวลา กลุมที่ 2  มีความคิดเห็นวาการใหบริการแพทยแผนไทยเปนบริการท่ีใหการบริการดวยความลึกซึ้ง มีการพูดคุย
ซักถาม  เขาถึงผูรับบริการไดมากกวาการแพทยแผนปจจุบัน กลุมที่ 3  เห็นวาขอเสียของงานแพทยแผนไทยคือระบบบริการ
ยังไมคอยมีมาตรฐาน ขาดอุปกรณเครื่องไม-เครื่องมือที่ทันสมัย ไมเหมือนแผนปจจุบัน  

 ดานระยะเวลาในการรับบริการแตละครั้ง  
 กลุมที่ 1 : ตองรอคิวในการรับบริการคอนขางนานเมื่อเทียบกับการใหบริการแพทยแผนปจจุบัน กลุมที่ 2 : เห็นวา

งานบริการแพทยแผนไทยตองใชเวลาในการรักษาที่นานกวา  และตองทําอยางตอเน่ือง  กลุมที่ 3 :บุคลากรที่ใหบริการมี
คอนขางนอย เปนงานละเอียดที่ตองใชความนุมนวลในการบําบัด ทําใหตองใชเวลามากกวา  

 ดานประสิทธิภาพการรักษา  
 กลุมที่ 1 เห็นวาการใหบริการแพทยแผนไทยคอนขางมีความปลอดภัย เน่ืองจากใชสมุนไพรในการรักษาจึงมี

สารเคมีตกคางนอย เม่ือเทียบกับการรักษาดวยยาแผนปจจุบัน  กลุมที่ 2 เห็นวาปจจุบันงานบริการแผนไทยก็มีความ
นาเช่ือถือมากขึ้นเน่ืองจากมีการวิจัยเก่ียวกับการใชสมุนไพรใหทราบถึงประสิทธิภาพของการรักษา  แตก็ยังอาจดอยกวา
แพทยแผนปจจุบัน  เพราะยังขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  กลุมที่ 3  เห็นวาในการรักษาของบริการแพทยทั้ง 2 ระบบมี
ประสิทธิภาพมีเทียบเทากัน  ขึ้นอยู กับความเช่ือมั่น ศรัทธาการรักษาของแตละคน  รวมทั้งความเช่ียวชาญและมี
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ผูใหบริการและโรคที่เปน  

 ดานความคุมคาและคาใชจาย  
 กลุมที่ 1 ในระบบการแพทยแผนปจจุบันที่รัฐบาล ที่ใหความชวยเหลือในการเขาถึงบริการอยางเต็มรูปแบบ  ทําให

ผูใชบริการเกิดความเคยชินกับการไมตองชําระคาบริการ  แตเมื่อตองเสียคาใชจายบางในระบบการแพทยแผนไทย   จึงอาจ
ถูกมองวาการบริการดานการแพทยแผนไทยไมคุมคาเพราะตองจายเอง กลุมที่ 2 สวนใหญมีความคิดเห็นวาหากตองเสีย
คาใชจายในการรักษาเองทั้งหมด  การใหบริการแพทยแผนไทยมีคาใชจายที่นอยกวาแพทยแผนปจจุบัน  กลุมที่ 3  เช่ือวา
เมื่อสถานพยาบาลน้ันๆจะสามารถขึ้นทะเบียนเบิกจายคารักษาจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดเชนเดียวกับใน
ระบบการแพทยแผนปจจุบัน  จะมีผูรับบริการเพ่ิมมากขึ้นอยางแนนอน  

 ดานสถานที่  
 กลุมที่ 1 มีความคิดเห็นวาควรจัดสถานที่ใหบริการไวช้ันลางเพ่ือความสะดวกแกผูใชบริการที่มีอายุมาก  และเปนที่

สังเกตงายกับทุกคนที่มาใชบริการ กลุมที่ 2 เห็นวาสถานที่มีความเหมาะสม  แตควรแยกสวนชาย-หญิงหรือมีมานก้ันเพ่ือ
ความเปนสวนตัว  กลุมที่ 3 ควรจะจัดสถานที่แบบผสมผสาน ใหผูรับบริการมีชองทางเลือกในการรับบริการระหวาง
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การแพทยแผนไทยและแผนปจจุบัน  และยังสามารถใหบริการรวมกับการแพทยแผนปจจุบันไดพรอมกันแบบ one stop 
service 

 ดานการประชาสัมพันธงานแพทยแผนไทยในชุมชน     
 กลุมที่ 1 ยังไมเพียงพอ  ควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายชองทาง  เชนโดยการแจงผานการประชุมหมูบาน, 

ประชาสัมพันธผานอาสาสมัครสาธารณสุขโดยใหเปนตัวแทนกระบอกเสียงในการกระจายขาว,  ปายประชาสัมพันธใน
หมูบาน  กลุมที่ 2 ควรมีบอรดประชาสัมพันธบริเวณหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว,  มีการจัดทํา
เอกสารขอมูลเก่ียวกับการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาวใหมากขึ้น กลุมที่ 3 ควร
จัดต้ังกลุมงานชัดเจน มีการประชาสัมพันธในทุกชองทาง มีการเช่ือมตอโลกออนไลน เพ่ือการแลกเปล่ียน/ศึกษาดูงานการ
พัฒนาระบบท่ีอื่นๆ  

 ความคาดหวัง / ความตองการเห็นทิศทางการพัฒนาระบบบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยทรายขาว  

 กลุมที่ 1 ตองการใหมีอุปกรณใหบริการท่ีครบถวนทันสมัย,  มีเจาหนาที่ที่มีประสบการณหรือเช่ียวชาญนาเช่ือถืออยู
เปนประจํา  และเพียงพอสลับสับเปล่ียนในการใหบริการเพ่ือความรวดเร็ว กลุมที่ 2 มีความคาดหวังใหงานบริการแพทย
แผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทรายขาวไดรับความนิยม และมีช่ือเสียงในการใหบริการ  มีผูมารับ
บริการมากขึ้นทําใหเกิดความสนใจในพ้ืนที่ใกลเคียงในการใชบริการเพ่ือเปนการสรางช่ือเสียงใหกับหมูบานและชุมชน 
กลุมที่ 3  อยากใหมีการเช่ือมโยงระบบการใหบริการท่ีชัดเจน  เพ่ือความสะดวกในการเลือกใชบริการของมารับบริการ
ต้ังแตกาวแรกที่เขามาในสถานบริการ  เพราะถึงแมจะเปนแพทยทางเลือก แตก็เช่ือวาจะสามารถดูแล รักษาผูปวยไดไมแพ
แพทยแผนปจจุบัน 

จากผลการศึกษาผูวิจัยสามารถนํามาประยุกตและเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยได โดย
หลักการใหการบริการที่ดีผูใหบริการควรยิ้มแยม  เอาใจใสเขาอกเขาใจในตัวลูกคา และเห็นใจตอความลําบากของลูกคา  มี
การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็ว ทันใจ  มีการแสดงออกถึงการนับถือใหเกียรติลูกคา มีลักษณะการ
ใหบริการแบบสมัครใจและเต็มใจทํา   แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการและ เสริมภาพพจนขององคกรดวย
กริยาการออนโยน สุภาพ มีความออนนอมถอมตน มีความกระตือรือรนขณะบริการจะใหบริการมากกวาที่คาดหวังเสมอ  ซึ่ง
ตองเปนการบริการอยางเสมอภาค  มีความยุติธรรมโดยคนทุกคนเทาเทียมกัน  รวมไปถึงการคํานึงถึงปจจัยในดานตางๆที่มี
ผลตอการมารับบริการ ไดแก  พฤติกรรมการเลือกใชบริการและความสะดวกในการใชบริการ  ปจจัยในการเลือกรับบริการ
และทฤษฎีความเช่ือ  โอกาสในการเขาถึงบริการ  การบริการท่ีผูรับบริการคาดหวัง  คุณภาพการบริการ  ราคาในการมาใช
บริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ   

 
4. ขอเสนอแนะ   
 ควรมีการศึกษาแนวคิดในการพัฒนางานบริการดานการแพทยแผนไทยในกลุมที่หลากหลายเชน กลุมนักวิชาการ

ทางดานสาธารณสุข  และกลุมผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพ้ืนที่ใกลเคียง  เพ่ือใหมีแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยที่เปนรูปธรรมและสามารถปรับใชพัฒนาไดจริง 

 
 

เอกสารอางอิง 
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เฟอรนิเจอรท่ีเปดกวางสําหรับผูใชงาน 
OPEN-ENDED OBJECTS 

 

ชูพร รัตนสุวรรณ1  รศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน2 เดวิด มารช เชเฟอร2 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 อาจารยประจํา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
------------------------------------------------------------------------ 

 

บทคัดยอ 
 

ในปจจุบัน เฟอรนิเจอรน้ันมีสวนเก่ียวของกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีการแขงขัน
ทางการผลิตอยูตลอดเวลา ซึ่งบทบาทและหนาที่ของเฟอรนิเจอรน้ันจะกําหนดตายตัว เชน เกาอี้ใชน่ัง โตะใชวางของ เตียง
ใชนอน เปนตน เราจะเห็นไดวาวาเฟอรนิเจอรจะคอยอํานวยความสะดวกใหกับมนุษยในเกือบจะทุกๆ อริยาบถ จนเปน
สิ่งจําเปนและขาดไมไดในการดําเนินชีวิต ดังน้ันในบทความนี้ จึงไดมีการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบเฟอรนิเจอรเพ่ือให
เกิดการใชงานไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนไดสูงที่สุด  และทั้งน้ีทั้งน้ัน ยังตองคํานึงถึงวัสดุที่จะนํามาใชในการทํางาน
อีกดวย โดยผลการทดลองนั้นพบวา เฟอรนิเจอรเพียงช้ินเดียว สามารถใชงานไดสูงสุดถึง 6  แบบ และมีนํ้าหนักที่เบา เชน 
สามารถเปนโซฟา โตะ โตะทรงสูง ที่น่ัง เตียง เปนตน  

 

คําสําคัญ : เฟอรนิเจอร, กระดาษรังผ้ึง, ผลิตภัณฑมวลรวม 
 

Abstract 
 

The furniture has been involved with the daily life of  human. And also has the competitive production all the 
time. Which the role and the function of furniture is fixed such as a chair to sit, a table to place the things, a bed to sleep. 
Then you can see that the furniture will facilitate for human in all of bodily movement and it is necessary and 
indispensable to life. So in this article has been studied about furniture design in order to use the highest value and the 
highest benefit. And  must also consider about the material to apply to work with. From the results showed. The Only one 
furniture can use up to 6, such as a sofa, a bed, a desk, a seat and has the light weight in strong object. 

 

KEYWORDS : FURNITURE, HONEY COMP PAPER, MASS PRODUCTION 
 
1.บทนํา 

เฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือน เปนสิ่งของที่มีวัตถุประสงคการใชงานหรือลักษณะการใชงานเพ่ือประโยชนในการอยู
อาศัย เชน เตียงนอน ตู โตะ เกาอี้ ช้ัน ชุดรับแขก โซฟา หรือรายกาอื่นๆ เน่ืองจากเฟอรนิเจอรเปนสินคาจําเปนสําหรับ
ชีวิตประจําวัน คือ มีความสัมพันธกับชีวิตมนุษยโดยตรงทุกอิริยาบท นับต้ังแตต่ืนนอนจนกระทั่งเขานอน เฟอรนิเจอรจึงมี
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บทบาทสําคัญยิ่งสําหรับอาคารบานเรือนและสถานประกอบธุรกิจตางๆ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงและ
ประชากรมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ความจําเปนที่จะใชสินคาประเภทน้ีจึงมีมากขึ้นตามลําดับ 

เฟอรนิเจอรเปนสินคาที่ไมเหมือนกับสินคาประเภทอ่ืน คือ ไมสามารถกักตุนไวได เพราะขึ้นอยูกับแฟช่ัน ปจจุบันที่
ถือวามีปญหาไมนอย ความตองการเฟอรนิเจอรที่จําเปนยังคงมีอยูแตอาจจะเปล่ียนแปลงรูปแบบไป เชน เฟอรนิเจอรชนิดที่
ถอดประกอบได (Knock down) เพราะสะดวกในการติดต้ัง หรือการขนสง และยังขึ้นอยูกับรสนิยมอีกดวย การจะจัดหา
เฟอรนิเจอรไวใชจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม สไตลความแข็งแรงทนทาน และที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ ถามี
ฐานะไมคอยจะอํานวยนักก็จะซื้อเฟอรนิเจอรประเภทรูปแบบสวย  สวนคุณภาพอาจจะไมคํานึงถึง แตถามีฐานะดี 
เฟอรนิเจอรที่เลือกใชจะเปนแบบที่ไดรับการตกแตง และออกแบบโดยมัณฑนากร ซึ่งจะมีราคาแพงตามลักษณะของตลาด
เฟอรนิเจอร 

ปจจุบันในการผลิตเฟอรนิเจอร โดยทั่วๆ ไปแลวจะเห็นวาลักษณะการผลิตจะเนนใหมีการผลิตครั้งละมากๆ (Mass 
Production)  เพราะถือวาการผลิตยิ่งมาก การผลิตขนานใหญ การผลิตสินคาโดยใชเครื่องจักรที่ไดมาตรฐานเดียวกันเปน
จํานวนมากเพ่ือประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดการประหยัดมากที่สุด ขอดีคือ สินคามีราคาตํ่าลง ขอเสียคือ เปนระบบการผลิตที่
เอื้อประโยชนบริษัทขนาดใหญ ทําใหผูผลิตแปลกแยก และผูบริโภคไรรสนิยม ไรความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเอง 
(วิทยากร เชียงกูล, 2550.) 

โครงการวิทยานิพนธน้ีจึงมุงเนนใหผูบริโภคหรือผูใชงานสามารถมีสวนรวมตัดสินใจในการออกแบบเพ่ือการใช
งานเฟอรนิเจอร และเปนการเพ่ิมทางเลือกแกผูใช  เสมือนเปนการสงเสริมใหมีการประยุกตใชงานท่ีมากขึ้น โดยการทดลอง
ออกแบบเฟอรนิเจอร 1 ช้ินที่สามารถใชงานไดหลายรูปแบบ เพ่ือการใชงานที่คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา 

ผลงานการทดลองนี้ไดทําการศึกษาเก่ียวกับเฟอรนิเจอร ดังน้ันจึงจําเปนตองคํานึงถึงสัดสวนพ้ืนฐานตางๆ ที่มี
ปฏิสัมพันธตอผูใชที่ถูกตอง โดยการศึกษาจากหนังสือ การยศาสตรและกายวิภาคเชิงกล ERGONOMICS ซึ่งเปนความรู
พ้ืนฐานทางกายวิภาค เปนการนําหลักการทางการยศาสตรมาผสมผสานเขากับการทํางานของมนุษย ซึ่งมีความสําคัญตอ
วงการออกแบบและอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ ทําใหออกแบบไดเหมาะสมกับการใชงาน และสภาพรางกายไดอยาง
ถูกตอง  

เมื่อไดทราบถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการกําหนดขนาด สัดสวน ของเฟอรนิเจอรเพ่ือที่จะกําหนดหนาที่ใหมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการใชงานของรางกายมนุษยแลว ในขั้นตอไปก็จะเปนการออกแบบผลิตภัณฑที่จะใช โดยใน
ขั้นตอนแรกน้ันจะเปนการสรางภาพราง เพ่ือทดลองหารูปแบบที่เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือที่จะนําไปพัฒนาตอในขั้นตอไป
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รูปท่ี 1 ภาพรางแสดงสัดสวนในดานตางๆ 
 
จากภาพรางที่ไดสามารถแบงการใชงานออกเปนดังเชนในรูปที่แสดงดานลาง 

 
รูปท่ี 2 ภาพจําลองการใชงานในดานตางๆ 
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การทํางานในขั้นตอไป จะเปนการนําเอาภาพรางที่ได มาทดลองทําเปนแบบจําลองในขนาด 1: 5 ดวยไมบัลซาเพ่ือ
ทดลองเพ่ือหาความเหมาะสมในการใชงานในแตละดาน รวมถึงสัดสวนตางๆ ของแบบจําลองเพ่ิมเติม 

 
รูปท่ี 3 แบบจําลองจากไมบัลซา 

 
เมื่อทดลองในแบบจําลองดวยวัสดุไมบัลซาเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการเริ่มทดลองทําตัว  ตนแบบ

ในสัดสวนจริง (1:1)  สวนวัสดุที่เลือกใชคือ ไม MDF ขนาดความหนา  20  มิลลิเมตร โดยในการประกอบน้ันจะใชปนยิง
ตะปูลมเพ่ือยึดไมในแตละดานเขาดวยกัน และเจาะในสวนของมือจับเพ่ือสะดวกตอการพลิกวัสดุไปมาในการใชงานในแต
ละดาน 

 
 

รูปท่ี 4 งานตนแบบแรก  
 

หลังจากที่ไดทดลองทําในขนาดจริง ดวยวัสดุคือ ไม MDF ขนาดความหนา  20 มิลลิเมตร  และทําการทดลองใชงาน
ในรูปแบบตางๆ พบวายังมีสวนที่ตองปรับปรุงเพ่ิมเติม คือสวนของน้ําหนัก  เน่ืองจากผลงานช้ินน้ีจําเปนตองมีการพลิก 
กลับดานไปมาเพ่ือใชงานในแตละดาน นํ้าหนักของไม MDF ที่มีมากเกินไปจึงเปนปญหาหลักในการใชงาน ทําใหใชงาน
ไดคอนขางลําบากตอผูใช จึงไดทําการทดลองหาวัสดุใหม เพ่ือใชแทนไม MDF ที่มีขนาดหนัก และไดวัสดุชนิดใหมคือ 
กระดาษรังผ้ึง (Honey Comb Paper) ซึ่งมีความคงทนและความแข็งแรง แตกลับมีนํ้าหนักที่เบากวาไมมาก 
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แผนกระดาษรังผ้ึงเปนกระดาษท่ีประกอบดวยวัสดุ 2 สวน คือ แกนกระดาษรังผ้ึงที่ทําจากกระดาษรีไซเคิล เกรด185 
แกรม และแผนกระดาษปะบน-ลางที่ใชกระดาษคราฟทเกรด 250 - 300 แกรม ดวยลักษณะของโครงสราง 
กระดาษรังผ้ึงและแผนปะบนลางที่เปนกระดาษ เกรดสูงน้ันทําใหคุณสมบัติของแผนกระดาษรังผ้ึงเปนกระดาษท่ีมี 
ความทนทาน แข็งแรง และยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงนําไปประยุกตใชในงานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน ทําเปน 
แผนกันกระแทกดานในสินคาเพ่ือทดแทนโฟม เปนแผนรองระหวางสินคาเพ่ือปองกันความเสียหายในขณะขนสง 
เปนตน แผนกระดาษรังผ้ึงมีขนาดความกวางสูงสุด 1,200 มิลลิเมตร และความยาวถึง 3,000 มิลลิเมตร โดยสามารถเลือก
ความหนาของกระดาษไดต้ังแต 10, 20, 30 และ 40 มิลลิเมตร เพ่ือความเหมาะสมกับงาน 

 

 
 

รูปท่ี 5 รูปแบบของกระดาษรังผ้ึงที่นํามาใชงาน 
 

เมื่อไดวัสดุที่มีความเหมาะสมตองานแลว ขั้นตอนตอไปในการทํางานคือการนํากระดาษรังผ้ึงมาประกอบเขา
ดวยกัน โดยใชรูปแบบเดียวกันกับรูปที่ 4 แตจะแตกตางกันที่การประกอบเขาดวยกัน ซึ่งกระดาษรังผ้ึงน้ันจะไมสามรถใช
การยิงตะปูเพ่ิอเช่ือมกระดาษได ดังน้ันจึงตองเปล่ียนวิธีการมาเปนการใชการตัดขอบใหเปนรูปทรงคลายกับจิ๊กซอ เพ่ือ
สะดวกแกการเช่ือมตอเขาดวยกัน โดยมีกาวยางเปนตัวชวยในการประกบ เพ่ือเพ่ิมความเหนียวแนนระหวางกระดาษ 2 แผน
ใหติดเขากันไดอยาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ตนแบบจากกระดาษรังผ้ึง 
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3. ผลการวิเคราะห/ผลการทดลอง 
จากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของในการออกแบบเฟอรนิเจอร  รวมถึงศึกษาขอมูลของวัสดุที่จะนํามาใชเปนอยางดี และมี

การทดลองทําตัวตนแบบขึ้น ทําใหทราบถึงปญหาและความสําคัญในการทํางานช้ินน้ี  สามารถสรุปไดวาวัสดุเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางมากตองาน เน่ืองจากงานออกแบบน้ีจําเปนตองมีการเคล่ือนยาย พลิกแพลง เพ่ือใชงานในแตละดาน นํ้าหนักของงานจึงควร
จะตองสอดคลองกับการใชงานเพ่ือความสะดวกตอผูใช โดยผลการทดลองนั้นสามารถแบงไดเปน 2 แบบ ตามวัสดุพ้ืนผิวที่
นํามาใชในงาน 

 
รูปท่ี 7 งานออกแบบที่ 1 

 

3.1 งานออกแบบท่ี 1 พ้ืนผิวแผนไมวีเนียร 
ออกแบบใหมีความคงทนตอการใชงาน ดวยพ้ืนผิวที่เปนไมทําใหมีความแข็งแรงตอการนําไปใช และการใช

โครงสรางจากกระดาษรังผ้ึงจึงทําใหมีนํ้าหนักเบา ทําใหผูใชสามารถพลิกกลับไปใชงานในดานตางๆ ไดอยางสะดวก ขอดี
คือ มีความแข็งแรงคงทน สวนขอเสียคือ ใชตนทุนในการผลิตที่สูง 
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รูปท่ี 8 งานออกแบบที่ 2 

 

3.2 งานออกแบบท่ี 2 พ้ืนผิวกระดาษ 
ออกแบบใหมีความเบายิ่งขึ้น เน่ืองจากไดทดลองเปล่ียนพ้ืนผิวที่ทําจากไมและใชกระดาษเขามาแทน โดยความแข็งแรง

น้ันสามารถใชงานไดปกติในทุกๆ ดาน สามารถรองรับนํ้าหนักไดดี การใชกระดาษเขามาทดแทนน้ันมีขอดีคือ นอกจาก
นํ้าหนักที่เบาลงไปมากแลว ยังมีตนทุนที่ตํ่าลงไปมากดวยเชนกัน แตขอเสยีคือ วัสดุที่ทําจากกระดาษจะไมสามารถโดนนํ้าได 
 

4. บทสรุป 

จุดประสงคหลักของเฟอรนิเจอรช้ินน้ีคือการที่ผูใช สามารถใชงานไดเกิดประโยชนสูงที่สุดภายในอุปการณเพียงช้ิน
เดียว ดังน้ันการที่เฟอรนิเจอรช้ินน้ีสามารถใชงานไดรอบดาน จึงจําเปนตองมีการเคล่ือนยายและพลิกแพลงอยูตลอดเวลา 
เรื่องวัสดุที่ใชจึงเปนสิ่งสําคัญในการออกแบบงานช้ินน้ีเปนอยางมาก การที่ไดรูจักคุณสมบัติของกระดาษรังผ้ึงจึงถือวาเปน
สิ่งสําคัญที่จะนํามาดัดแปลงและพัฒนากับงาน โดยจุดเดนของงานชิ้นน้ีไมเพียงแตเปนเฟอรนิเจอรมีนํ้าหนักที่เบา สามารถ
ใชงานไดงาย แตยังเปนเฟอรนิเจอรที่สามารถมีความแข็งแรงไดโดยไมมีการใชน็อต หรือตะปูในการเช่ือมตอแมแตช้ินเดียว 
อีกทั้งยังเปนเฟอรนิเจอรที่ทําขึ้นจากวัสุดรีไซเคิลทั้งตัวของกระดาษรังผ้ึง และกระดาษท่ีนํามาใชทําเปนผ้ืนผิว ในการพัฒนา
ตอในขั้นตอไปจึงอาจจะเปนการใชหลักการในการเช่ือมตอของกระดาษเขาดวยกันมาดัดแปลงและพัฒนาตอ หรือใช
คุณสมบัติความแข็งแรงคงทนของกระดาษรังผ้ึงนํามาประยุกตใชเปนวัสดุ หรือเฟอรนิเจอรอยางอื่นที่มีนํ้าหนักมาก เพ่ือให
มีนํ้าหนักที่นอยลง สามารถสะดวกตอการเคล่ือนยายและใชงาน โดยที่ความแข็งแรงคงทนน้ันยังเทาเดิมหรืออาจมาก
กวาเดิม 
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การออกแบบของใชตกแตงภายในบานจากแนวคิดตุกตากระดาษ 
PRODUCT DESIGN FROM CONCEPT TO PAPER DOLLS  
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บทคัดยอ 

           จากการศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยและแนวทางในการออกแบบในยุคปจจุบัน  ผูคนสวนใหญใชชีวิต
โดยไดรับอิทธิพลจากอดีตเปนอยางมากซึ่งเห็นไดชัดจากแฟช่ันการแตงตัว  แนวทางในการออกแบบ และสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ อยางเชน ตลาดนํ้า พิพิธภัณฑแสดงผลงานในอดีต ที่ถูกสรางขึ้นในแนวยอนยุคและเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน  
เพราะสิ่งเหลาน้ีลวนทําใหนึกถึงความทรงจําในวัยเด็ก  อดีตที่ไมอาจหวนกลับ  แตรูสึกดีทุกครั้งที่นึกถึง และยังทําใหคนใน
ยุคปจจุบันไดเรียนรูเรื่องราวในอดีตและวิถีการใชชีวิต จากสิ่งของตางๆ  ที่ยังคงมีอยูมาจนถึงปจจุบัน รวมถึงการสะสมของ
เกา ของเลนที่เคยเลนในสมัยเด็ก  และที่ขาดไมได  คือ  แฟช่ันการแตงตัวของผูคนในปจจุบันซึ่งไดรับอิทธิพลจากแฟช่ัน ยุค
เกา เปนอยางมาก ทําใหนึกถึงของเลนช้ินหน่ึงที่ยังคงอยูในความทรงจําของเด็กผูหญิงหลายๆ คนก็คือตุกตากระดาษ ของ
เลนที่ไดรับความนิยมในหมู เด็กผูหญิง หาซื้อเลนไดตามรานคา หรือรานขายของชําทั่วไป ราคาก็ไมแพง ทําใหเขาถึงเด็ก
ทุกชนช้ัน และยังเปนของเลนที่สามารถวาดทําขึ้นเองได และยังเสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรคอีกดวย 

            ตุกตากระดาษ ก็มาจากรูปรางของมนุษยที่ทํามาจากกระดาษ โดยจะมีช้ินสวนของเสื้อผาแยกออกมา วิธีเลนก็
คือนําไปวางติดลงบนตัวตุกตาโดยการสอดหรือพับมุมกระดาษเปนของเลนแตงตัวใหกับตุกตากระดาษ แตในปจจุบัน
ศิลปนหลายๆคนถือวาตุกตากระดาษเปนศิลปะและเปนของสะสม 

           เฟอรนิเจอรถือเปนหน่ึงปจจัยหลักของที่อยูอาศัย เปนตัวชวยในการสรางบรรยากาศ ความโดดเดนของตัวหอง 
บอกถึงรสนิยมความชอบ ซึ่งผูออกแบบเล็งเห็นวาตุกตากระดาษก็ถอดแบบมาจากสัดสวนของมนุษย เฟอรนิเจอรก็ถอด
แบบมาจากสัดสวนของมนุษยผูออกแบบจึงออกแบบชุดท่ีสวมใสใหกับเฟอรนิเจอร ที่เติมสีสัน เพ่ิมความมีชีวิตชีวา ที่
ตอบสนองรสนิยม และการใชงานที่สนุกสนาน ซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบจัดบาน ชอบเปล่ียนบรรยากาศ  ทั้งยังเปนการชวย
ถนอมเฟอรนิเจอรอีกดวย ผูออกแบบจึงนําแนวคิดน้ีมาตอยอดแนวทางการออกแบบเฟอรนิเจอรเพ่ือตอบสนองความ
ตองการสําหรับคนที่รักในการออกแบบและเสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรค ในการออกแบบ  ในรูปแบบใหมๆ
เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับเฟอรนิเจอรเดิมที่มีอยู 

 

คําสําคัญ:  ตุกตากระดาษ, เฟอรนิเจอร 

 
Abstract 

              From the observation of human living and designing recently, Most of people’s living has influenced from 
the past, such as vintage fashion and many travelling places are also design similar to the past and all these things are 
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really popular in nowadays. These things can remind us about childhood memories, the past that can’t come back again 
but we feel good every time that we think about it and it makes people in nowadays has learned from historical things. 
The favorite thing for girls is a paper doll. It’s really popular when we were children. It’s easy to buy, not expensive and 
also can create an imaginary on my own through this thing. 

 The structure of paper dolls come from Human’s body which is made by a paper and separate with garments. 
How to play it is put or fold the garment on the body’s paper doll. Many artists collect paper dolls as hobbies or arts 

 Furniture is an important factor of accommodation. It helps to improve atmosphere and distinction of the room 
and also refer to a taste. I observe that paper dolls and furniture are come from human’ structure, so I try to design a 
garment to dress on furniture to make it more fancy and colorful to respond to the taste and function. This thing is 
suitable for people who love to decorate their home and like to change to something’s different and it also helps to 
preserve your furniture so I’ve got this idea to create something’s new for people who love to design and improve the 
imaginary in the new way for their old furniture. 

                 
KEY WORD: Paper doll, Furniture 

 
1. บทนํา 

      ในสมัยน้ีคนหันมาจัดตกแตงบานมากขึ้น ซึ่งเฟอรนิเจอรเปนอีกหน่ึงสิ่งที่สําคัญในการตกแตงบานเปนหน่ึงปจจัยที่
ชวย สนองความตองการ ดานประโยชนใชสอยในการดํารงชีวิตภายใตการทํากิจกรรมตาง เชน การน่ัง นอน รับประทาน
อาหาร ทํางาน และใชประกอบกับอาคารทางดานงานสถาปตยกรรมทั้งภายในและภายนอกดังน้ันผูออกแบบจึงออกแบบ
เฟอรนิเจอรเพ่ือตอบสนองความตองการของผูที่ชอบแตงบาน สรางบรรยากาศภายในบาน ชอบอะไรใหม ๆจากงานที่
ผูออกแบบ ออกแบบเฟอรนิเจอร จากแนวคิดตุกตากระดาษซ่ึงผูออกแบบออกแบบโดยการสวมใสชุดใหกับเฟอรนิเจอรโดย
ไมทิ้งเคาโครงเดิมของตัวเฟอรนิเจอรเอง  สิ่งที่ผูออกแบบเลือกมาออกแบบ ก็จะเปนเกาอี้ไม โตะไม และสตูลไม ที่เลือกเปน
เฟอรนิเจอรไมเพราะสีไมเปนสีที่เหมือนสีผิวของมนุษยซึ่งก็เปรียบเสมือนการสวมใสเสื้อผาใหกับมนุษย   

 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

        ศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนตามทองตลาดวามีอะไรบาง อะไรหายไปและอะไรยังอยู และอะไรคือจุดเดนจุดดอย
ในการสรางสรรคผลงาน หาจุดเปาหมายที่ตองการ รวบรวมขอมูลตางๆ ซึ่งในปจจุบันตุกตากระดาษก็จะมีหลายแบบเพ่ิม
มากขึ้น มีทั้งเปนแบบตุกตา 3 มิติ   แบบสมุด แบบแผน  ซึ่งจะเห็นไดวาเน้ือกระดาษก็เปล่ียนแปลงไปเปนแบบแข็งขึ้น เงา
ขึ้น สีพิมพคมชัดขึ้น สวนแบบเปนแผนๆก็จะเห็นเปนรูปแบบชุดที่เรียบๆ สวนตัวตุกตาสวนใหญหนาตาจะไปทางยุโรป ผิว
สวนมากจะออกผิวแทนๆก็จะมีใหเห็นเปนสวนใหญ ตัวชุดก็จะเห็นเปนลายกราฟกบนชุดเปนสวนใหญรูปแบบชุดก็ดู
เรียบๆ ดีไซนชุดเกๆ แบบชุดก็ถือวาเปนแบบปจจุบันที่คนในปจจุบันสวมใสกัน แบบ3มิติ ก็จะเปนแบบพับขึ้นรูปทรง
รูปรางของตัวตุกตากระดาษ เปน3มิติต้ังได  สวนแบบเดิมที่จะเห็นเปนตุกตากระดาษหนาตาญี่ปุน ตาโตๆ ขนตางอนๆ ชุด
แบบฟูฟาหรูหรา ประดับชุดแบบวิบวับ แบบในสมัยอดีตก็ไมมีใหเห็น 
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           ศึกษาและทดลองเก่ียวกับวัสดุ และเทคนิคตางๆ  ลองเลนกับตุกตากระดาษโดยการดีไซนเสื้อผาสวมใส โดยการ
นํากระดาษมาเปนตัวดีไซนชุดตางๆ 
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ผูออกแบบทดลองทําเสื้อผาชุดตุกตากระดาษโดยใชกระดาษสีขาว กระดาษสา และปกใส วาดชุดตุกตากระดาษ 
หลายๆชุดมาวางบนตัวตุกตากระดาษทับกันเปนหลาย Layer และยังลองทํา กระเปา เครื่องประดับ มาวางทับซอนกันโดยใช
การเจาะชองเปนตัวยึดแตละชุดเขาดวยกันจะเห็นไดวาเปนการเพ่ิมมิติใหกับตัวชุด  

           

    
 

    
 

      ทดลองวาดภาพตัวตุกตากระดาษและทดลองนํากระดาษมา Design ทําเสื้อผาใหกับตัวตุกตากระดาษ โดยการเจาะ
เปนชองขีดเล็กๆ เปนตัวสอดใสและยึดติดกับตัวตุกตากระดาษ วัสดุที่ใชก็มีกระดาษสา กระดาษเอ 4 สีขาว ปกใส และผาดิบ
การทดลองคร้ังน้ี มีทั้งวิธีทับซอน การจับจีบ การผูก การสอดเสนกระดาษไปมาเพ่ือสรางเปนชุดขึ้นมาอีกดวยชุดแตละชุดก็
เพ่ิมมิติที่แตกตางกันที่เห็นเดนๆ เลยก็นาจะเปนชุดที่ใชปกใสทํา  
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          ทดลองทํามาน 
 

     
 

มานปรับแสง แบบที่ 1                                                       มานปรับแสง แบบที่ 2 

 

     ผูออกแบบทดลองทํามานปรับแสง โดยรูปทางซาย ผูออกแบบ ทําเปนกระโปรง2ช้ัน ช้ันขางในทําเปน ผาโปรงแสง
ลายทาง  ช้ันนอก เปน ผาโปรงสีขาว มานปรับแสง แบบที่ 2 ผูออกแบบใชผาดิบแข็งเพ่ือใหมานออกมาไดความรูสึกแข็ง
กระดาง   ซึ่งจะแตกตางจากมานแบบท่ี1ซึ่งจาใหความรูสึกออนนุมพริ้วไหว  เพ่ือที่อยากทดลองดูวาจาเกิด Effect อะไรขึ้น
เมื่อโดนแสงกระทบ และผูออกแบบนํามานแบบท่ี2ทับกับมานแบบที่ 1 จะเกิดเปนชุดราตรียาวไดอีกดวยทั้งยังก้ันแสงที่
ลอดผานเขามาใน Layer หลาย Layer มีแสงที่ผานเขามามากจากมานแบบท่ี 1 และจาเกิดลวดลายจากมานแบบที่2เมื่อกระทบ
กับแสง ตัวมาน จะเปรียบเสมือนตัวกรองแสงใหผานเขามาในพ้ืนที่ใชสอยนอยลงและเห็นลวดลายที่กระทบกับตัวมานเอง
และที่กระทบกับตัวหองอีกดวย ผูออกแบบไมไดเลนกับแสงภายนอกเพียงอยางเดียวแตแสงภายในเม่ือกระทบกับมานก็
เปรียบเสมือนผนังตกแตงในหองและไมใชมานเพียงอยางเดียวที่สรางอารมณจากแสงธรรมชาติแตยังคงสวยงามเมื่อเจอกับ
แสงประดิษฐ 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1706 

พัฒนาแบบ 

 
 

     ผูออกแบบทดลองนําผาโทเรสีโอรสมาลองทําเปนกางเกงสวมใสใหเกาอี้วาจามีนาตาเปนอยางไร โดยการวาด Pattern

ทรงกางเกงขึ้นมากอนและลองตัดเย็บเปนกางเกงขึ้นมา และที่จาทําใหตัวกางเกงน้ีติดกับตัวขาเกาอี้ไดน้ันผูออกแบบใช
ตีนตุกแกติดที่ตัวขาเกาอี้และติดที่กางเกงเพ่ือที่จะไดยึดติดกันได ผูออกแบบลองพับขากางเกงดวยเพ่ือเขากับแฟช่ันตอนน้ี
อีกดวย 

 
 

      ผูออกแบบใชผาซาตินสีนํ้าทะเล ลองมาทําเปนกางเกงขาบานโดยการวาด Pattern กางเกงขาบานขึ้นมากอนและ
นําไปตัดเย็บเปนกางเกงขาบานขึ้นมา วิธีสวมใส ใชตีนตุกแกติดกับตัวเกาอี้ และตัวกางเกงขาบาน  
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      ผูออกแบบลองนําผาโทเรสีสมโอรส สีเขียวขี้มา สีชมพู สีกะป สี นํ้าเงินนํ้าทะเล มาเย็บจับจีบแตละสีเขาดวยกัน 
เพ่ือเปนเสื้อใหกับตัวเกาอี้โดยใชตีนตุกแกเปนตัวยึดติดกับตัวเกาอี้และตัวเสื้อ 

 

 
 

      ผูออกแบบลองออกแบบชุดสายเดียวที่มีทั้งจับจีบหนา จีบหลังและกางเกงเย็บติดกัน และผูออกแบบยังไดทําตัวสาย
ใหติดกับตัวเสื้อเพ่ือเปนการยึดตัวเสื้อใหติดกับเกาอี้โดยที่ไมตองใชตีนตุกแก วิธีการสวมใสคือ ใสกางเกงใหกับตัวเกาอี้
กอนและใสเสื้อใหกับเกาอี้โดยการรูดซิปดานขาง 

 

 
 

       ผูออกแบบทดลองทําชุดสวมใสใหกับตัวเกาอี้โดยแยกเสื้อกับกางเกง โดยผูออกกแบบใชผาโทเรสี สมโอรส สี
กะป สีเขียวออน สีชมพูและสีเขี้ยวแก  ตัวเสื้อจับจีบครึ่งตัวและสายครึ่งตัว เย็บติดกัน และนํากระดุมแปกมาเปนตัวยึดติดกับ
ตัวสายเสื้อทั้งสองขางเพ่ือที่จะยึดติดกับตัวเกาอ้ี สวนกางเกง ผูออกแบบนําผาโปรงสีสมมาตัดเย็บเปนขากางเกงเพ่ือโชวเน้ือ
ไมของขากางเกง  ตัว top ที่น่ังดานซายเราจับจีบเรียงสีเปนครึ่งวงกลมติดกับขาเกาอี้สีสมวางบนมุม top ที่น่ังเพ่ือเพ่ิมลูกเลน
ลวดลายใหกับตัวเกาอี้เมื่อเวลาผูน่ังที่น่ังไขวหางก็จะเห็นลวดลายของที่น่ังเกาอี้เหมือนเปนลูกเลนของงานออกแบบสวนตรง
ใตฐานที่น่ังผูออกแบบใชผาโทเรสีสมโอรสและสีเขียวออนโดยดานบนของผาทําเปนลายยักเย็บติดกันสลับสีไปมาทั้งสี่ดาน   
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      ผูออกแบบลองใชหนังเปนตัวชวยยึดขาเกาอี้เขากับตัวกางเกงและ PROP ที่จับจีบตรงที่น่ังใหยึดติดกันได โดยการ

ไขวกันไปมา ขาหนาดานซายยึดกับขาขวาดานหลัง และขาขวาดานหนายึดกับขาซายดานหลัง 
 

     
 

     ผูออกแบบใชผาแกวสีเขียวเขมและผาโทเรสีเขียวออนมาเย็บติดกันเปนกางเกงโดย นําผาโปรงสีเขียวเขมมาทําเปน
ขากางเกงคร่ึงขาที่ เขากับ Shape ขาเกาอี้   และนําผาสีเขียวออนระบายคูมาเย็บตรงกลางดวยดายสีเขียวออนมาทําเปนลวดลาย
ใตตรงฐานที่น่ัง โดยนําเอาขากางเกงกับผาที่จับจีบมาเย็บติดเขาดวยกัน เปนกางเกงขาสั้นและใชหนังสีดําเปนตัวยึดขา
กางเกงและเสื้อ 
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      ผูออกแบบไดทําเสื้อโดยใชผาแกวสีสมโอรสคลุมดานหลังพนักพิงและจับจีบผาโทเรสี สมโอรส สีเขียวออน สีนํ้า
เงินนํ้าทะเล สีชมพูเขาดวยกัน สวนตัวหนังสีดําตรงดานบนของพนักพิงและตรงที่น่ังน้ัน ผูออกแบบคํานึงถึงเวลาท่ีใชงาน
เคล่ือนยายเกาอี้ ที่จะเปนการถนอมเกาอี้และชวยใหสะดวกสบายตอการเคล่ือนยาย และผูออกแบบใชสายหนังสีดําเย็บติด
กับที่จับของพนังผิงดานบน เพ่ือยึดติดกับกางเกงเขาดวยกัน โดยใชสายหนังสีดําลอดดานลางของท่ีน่ังเพ่ือเปนการชวยใหตัว
เสื้อยึดติดกับตัวกางเกงเขาดวยกันซึ่งสวนตรงปลายสายก็ทําเปนที่จับเกาอี้เชนเดียวกับพนังพิงดานบนเปนรูปวงกลม เพ่ือให
งายตอการใชงานและเคล่ือนยายของเกาอี ้

 แนวคิดในการออกแบบ 
       ผูออกแบบนําขอมูลที่ไดที่ทดลองทํามาวิเคราะห รวมรวบนํามาคิดเปนงานออกแบบ ซึ่งมี เกาอี้ไม 4ตัว โตะไม 1

ตัว สตูล 1 ตัว  งานน้ีเริ่มมาจากการชอบและความสนใจสวนตัวในเรื่องของตุกตากระดาษของเลนในวัยเด็กผูออกแบบ รูสึก
วาเปนของเลนที่มีความนาสนใจและสามารถนํามาตอยอดในการออกแบบได เอกลักษณของตุกตากระดาษคือการที่เรา
สามารถปรับเปลี่ยนชุด Mix and match ไดตามความรูสึกและอารมณซึ่งตุกตากระดาษก็เลียนแบบมาจากสรีระมนุษย
เหมือนกับเฟอรนิเจอรที่ถูกออกแบบโดยอางอิงมาจากสรีระมนุษยเชนกัน ผูออกแบบจึงนํามาเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรในรูปแบบของ Fashion  Furniture ที่จะชวยถนอมและลดความกระดางของวัสดุและยังชวยสราง
บรรยากาศใหกับผูใช ผูออกแบบทําการออกแบบใน Collection  ที่ช่ือวา  VINTAGE  SPRING SUMMER  งานท่ีออกแบบ
จะใชสีพาสเทล เพ่ือสื่อถึงความเปน VINTAGE   Detal ของแตละชุดมาจากชุดราตรีญี่ปุน ของตุกตากระดาษสมัยกอนที่
เนนการจับจีบเปนหลักในการออกแบบสวนรูปแบบตัวชุดเปนในรูปแบบของแฟช่ันในยุคปจจุบันน้ีและผูออกแบบเลือกใช
ผาโทเรเพราะมีคุณสมบัติของความแข็ง และอยูตัวของเน้ือผาในการสรางรูปทรงและผาแกวเพราะผาแกวมีความโปรงทําให
เห็นเน้ือไม และหนังเปนหลักในการเขาชุดและใชเปนการถนอมเน้ือไม 

 

ผลงานการออกแบบ 
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      ผูออกแบบออกแบบชุดกางเกงกระโปรงจับจีบที่ได Idea มาจากกางเกงและกระโปรงของแฟช่ันในยุคน้ี ลักษณะของ
ชุดดานหนาเปนกางเกงขาสั้น ดานขางเปนกระโปรงบาน อีกดานเปนกระโปรงหนาสั้นหลังยาว สวนดานหลังเปนกระโปรง
ทรงจั๊มโดยผูออกแบบใสยางยืดเย็บติดกับผาดานในเพ่ือเปนการยึดชุดกางเกงกระโปรงเขากับตัวเกาอี้  
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      ผูออกแบบออกแบบชุดเสื้อ ครอปสั้นและกางเกงเดฟพับขา โดยรวมใชผาแกวเปนหลักตัวเสื้อใชผาแกว Detal ตัว
เสื้อจับจีบทั้งดานหนาและหลังใชผาโทเรและผาซาตินในการจับจีบ กางเกงใชผาแกวเชนกัน รูปทรงเขากับขาของเกาอี้ 
ผูออกแบบใชหนังเปนตัวชวยในการถนอมเกาอี้เวลาเคล่ือนยายเวลาน่ัง และใชเปนตัวยึดเช่ือมเสื้อกับเกาอี้ เขาดวยกัน 

 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1712 

     
 

   
 

   
       
   ผูออกแบบชุดเอี๊ยมโดยลักษณะของตัวชุด เปนกางเกงเดฟ ขาสั้นสีสมโดยเลือกใชผาแกวเพ่ือโชวเน้ือไมของขาเกาอี้ 

ตัวหนังใชเปนตัวชวยยึดกางเกงกับเกาอี้เขาดวยกัน และหนังก็ยังเปรียบเสมือนเปนสายเอี๊ยม ตัว Detal จับจีบตรงมุมเกาอี้ที่น่ัง
ก็เปรียบเสมือนก๊ิบติดกับสายหนังกับเขาตัวกางเกงออกมาเปนชุดเอี๊ยมน้ันเองและยังเพ่ิมความนารักๆใหกับตัวเกาอี้เวลาน่ัง 
ไขวหางอีกดวย 
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     ผูออกแบบออกแบบกางเกงระบายสีเขียวขาสั้นและขายาว ที่แนบไปกับขาเกาอี้โดยใชผาแกวเพ่ือโชวเน้ือไมและผา
โทเรในการสราง Detal ของกางเกง และใชหนังเปนตัวชวยยึดตัวกางเกงและเกาอี้เขาดวยกัน และหนังยังเปรียบเสมือนเปน
เข็มขัดเวลาที่ใสกางเกงที่หลวมหรือใสเข็มขัดเปนแฟช่ัน สวนตัว Detal ระบายสีเขียวมุมเกาอี้ตรงที่น่ังน้ันก็เปรียบเสมือนหัว
เข็มขัดน้ันเองและยังมีคุณสมบัติคือเวลาสาวๆน่ังไขวหางก็จะเห็นเปนลูกเลนขางๆ ตัวที่น่ังอีกดวย 

 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1714 

         
 
 

   

   
 

     ผูออกแบบออกแบบถุงนองยาวและถุงนองสั้นโดยใชผาซาตินสีนํ้าทะเล รูปทรงเขากับขาของเกาอี้ เย็บติดกับเม็ด
คริสตัลเพ่ือความวิบวับสวยหรูใหกับขาเกาอี้ ใชหนังเปนสายเข็มขัดรั้งชวยยึดถุงนองกับขาเกาอี้  
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    ผูออกแบบออกแบบถุงนองเซ็กซี่สีดําโปรง เพ่ือโชวเรียวขา โดยใชผาแกวเย็บไหมพรสีดําไขวไปมาเพ่ือเปนการเพ่ิม
ความเซ็กซี่ใหดูลึกลับรอนแรงมากย่ิงขึ้น และเพ่ือโชวขาโตะเพ่ิมลูกเลนนารักๆ ใหกับมุม TOPโตะโดยใชผาแกวสีเขียวจับ
จีบฟูๆ สวนตัวยึดก็ใชหนังติดกระดุมแปก เปนตัวรอย ลูกเลนมุม TOPโตะเขากับตัวโตะ 
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3. ผลการวิจัย 
จากการไดศึกษาคนควาและออกแบบจากแนวคิดตุกตากระดาษ มาสวมใสแตงตัวใหกับตัวเฟอรนิเจอรสามารถ

เสริมสรางความรูสึกทางสายตาและสามารถสรางความสนใจเพ่ิมมากขึ้นใหกับตัวเฟอรนิเจอรไดเพราะตามทองตลาดทั่วไป
เฟอรนิเจอรจะถูกเปลี่ยนโดยการไปทําผาหุมบาง แกะสลักบาง เสริมโนนเสริมน่ีบาง แตของผูออกแบบจะเปนเหมือนการ
แตงกายใหกับเฟอรนิเจอรทําใหเมื่อคุณตองการเปล่ียนบรรยากาศของหองคุณสามารถเปลี่ยนไดตามใจคิด สะดวกสบายไม
ยุงยากไมตองใชชางก็สามารถทําเองได วิธีการในการสวมใสก็งายมากๆอีกทั้งยังทํามาเพ่ือชวยในการถนอมเฟอรนิเจอร คํา
นึกถึงการใชงาน อยางเชน หนังที่ผูออกแบบ DESIGNไวตรงดานพนังผิงผูออกแบบก็คํานึงถึงเวลาจับเวลาตองเคล่ือนยาย
เฟอรนิเจอรในรูปแบบใดบางและเมื่อติดหนังไวทําใหเปนการถนอมเฟอรนิเจอรที่ถูกใชงานใหมีสภาพคงทนมากขึ้น ไมเกา
เร็วอีกดวย และในการออกแบบน้ีทําใหไดความรูสึกที่แตกตางกันออกไปสรางความสําคัญของการเปล่ียนบรรยากาศของ
ผูใชไดมากยิ่งขึ้นทําใหคนที่ไดใชไดสนุกในการใชงานอีกดวย ซึ่งถือวาเปนทางเลือกใหมสําหรับผูออกแบบเฟอรนิเจอร
แนวทางใหม 

 

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการคนควาหาขอมูล สามารถวิเคราะห และสรุปเก่ียวกับ แนวความคิดและที่มาของงานที่นําเอาตุกตากระดาษมา
เปนแรงบันดาลใจทําใหมองเห็นมุมมองในการออกแบบเฟอรนิเจอรที่มีอยูแลวมาสรางสรรคใหเปนเฟอรนิเจอรสไตลใหม
โดยการ Mix and Match เพราะเฟอรนิเจอรตอนน้ีมันขาดความสวยงามทางสายตา ผูออกแบบจึงสราง PROPใหมเพ่ิมสีสัน 
บุคลิก รสชาติ ใหกับ Furniture และใหโอกาสผูใช personalize หรือ customize เฟอรนิเจอรที่เขามีอยูแลว โดยผูออกแบบ
นําเอาตุกตากระดาษมาเปนแนวทางในการออกแบบ 

4.2 ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยอันน้ีจะเปนแนวทางในการออกแบบเฟอรนิเจอรแบบใหมๆได เฟอรนิเจอร Collection  น้ี สามารถที่จะ

ออกแบบสรางสรรคผลงานออกไปไดอีก ซึ่งเปล่ียนรูปแบบการใชงานไดโดยการสวมใสเพ่ิม PROPใหกับเฟอรนิเจอรซึ่งทํา
ใหไดเฟอรนิเจอรตัวใหม 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1717 

การออกแบบส่ิงของเพื่อเร่ิมตนการฝกสมาธิ 
OBJECT DESIGN AS TOOL TO HELP START MEDITATING 

 

ณภัทร กาฬแกว1 รศ.สุวิทย รัตนานันท2 อ.ธีรนพ หวังศิลปคุณ2   
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 อาจารยประจํา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 ปจจุบันผูคนใหการยอมรับวาการฝกสมาธิน้ันสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง รวมถึง
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเอง ก็มีขอพิสูจนวา สมาธิน้ันมีประโยชนในหลายๆดาน เชน การรักษาโรค ความเครียดเปนตน แต
ดวยปญหาหรืออปุสรรคทางดานการฝกสมาธิในกลุมคนสังคมเมือง เก่ียวของกับปจจัยหลายอยาง ทั้งสภาพแวดลอม ปญหา
ตางๆดานจิตใจ ซึ่งโดยในอดีตมีอุปกรณและสิ่งของมากมายท่ีถูกประดิษฐขึ้นเพ่ือใชเปนอุบายในการฝกใหจิตมีเกิดการจด
จอ หยุดน่ิง แตก็ยังมีปญหาสําหรับผูเริ่มฝกใหมที่จะพยายามฝกสมาธิเบื้องตน จากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิ 
ดังน้ันโครงการศึกษาวิทยานิพนธน้ีจึงไดทําการพิจารณาจากผลการวิจัย รวมถึงตําราการฝกสมาธิในพุทธศาสนา เพ่ือนํามา
เปนองคประกอบในการวิเคราะหถึงปญหาของผูฝก หรือผูเริ่มฝกสมาธิ นํามาสูขั้นตอนการออกแบบอุปกรณหรือสิ่งของที่
จะชวยใหผูใชรูสึกเกิดสมาธิไดงายขึ้น ในขอบเขตของการฝกสมาธิเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน  

 

คําสําคัญ : สมาธิ 
 

Abstract 
 

 With its recent popularity, Meditation has been proof that can be beneficial for those who practice daily. Recent 
scientific research shows that meditation can cure many diseases and also relieve stress. But practicing meditation can be 
very hard to start for those living in urban areas. Many factors come from the environment and  psychological problems. 
In the past, people used some meditation aids or tools such as, string of beads or rosary to help concentrating on 
meditation. This thesis project will study on the medical research of meditation as well as some Buddhist meditation text 
books to find the obstacle factors for those who seeks to start meditation then will develop a daily life meditation aid or 
tool that can be useful and easy to use for people who want to start meditating. 

KEYWORD: MEDITATION  
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1. บทนํา 
 สมาธิกอใหเกิดสติและปญญาตามลําดับ ในสังคมเมืองจะสังเกตวาผูคนตองใชเวลาออกไปทําวิปสสนา น่ังสมาธิ ใน

สถานที่ที่ในวัดหรือธรรมะสถาน พยายามทําสมาธิแตก็ลําบากตอการอดทนอดกล้ัน ซึ่งการฝกสมาธิในพุทธศาสนาน้ัน
ไมใชเรื่องยาก แตกลับยากสําหรับในสังคมเมืองที่จะฝกหรือทําสมาธิใหยาวนาน จึงเกิดแนวคิดที่วานาจะมีอะไรสักอยาง
หรือสิ่งของที่จะทําใหผูเริ่มฝกสมาธิน้ันสามารถฝกไดงายขึ้น จึงไดศึกษาจากผลการวิจัยที่เก่ียวกับสมาธิพบวา ในคนที่จิต
เปนสมาธิ ความดันจะลดลง อัตราการหายใจลดลง หัวใจเตนชาลง คล่ืนสมองชาและเปนระเบียบขึ้น รวมถึงในตําราวาดวย
การฝกสมาธิน้ันตองไมฝนจิตหรือบังคับใหจิตมีการจดจอ น้ันหมายความวาถาเราสามารถควบคุมใหรางกายเราหายใจเปน
จังหวะและไมทําใหจิตหรือเกิดความรูสึกฝนได สมาธิก็จะเกิดขึ้น  

 โครงการศึกษาวิทยานิพนธช้ินน้ี เปนการออกแบบสิ่งของที่จะชวยใหผูคนนําไปใชรวมกับการฝกสมาธิได รูสึกวา
การทําสมาธิน้ันไมใชเรื่องของความอดทนและสามารถทําไดเมื่อตองการ โดยจะศึกษาขั้นตอนการเกิดสมาธิ ศึกษาขอมูล
ผลการวิจัยเก่ียวกับสมาธิ แลวพิจารณาวิเคราะห เพ่ือที่จะประดิษฐสิ่งของใหผูใชเกิดปฏิสัมพันธระหวางตัวอุปกรณและจิต 
เพ่ือใหเกิดสมาธิไดงายขึ้นสามารถสรางและฝกสมาธิไดยาวนานขึ้น และสะดวกตอการใชงานในการใชประกอบกิจกรรม
ตางๆในชีวิตประจําวัน 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

ในงานออกแบบน้ีไดทําการศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวกับสมาธิ ตําราทางพุทธศาสนา และแพทยเฉพาะทางดานจิตเวช 
ซึ่งการวิเคราะหในแตละขอมูลนําไปสูการออกแบบในแตละขั้นตอน 

2.1 ในงานออกแบบ Interaction chair  
เริ่มจากการศึกษาลักษณะการฝกโยคะ ซึ่งการฝกโยคะเปนการผสมผสานระหวางจิตใจกับรางการใหเกิดปฏิสัมพันธกัน 

เปนรูปแบบหน่ึงที่ทําใหเกิดสมาธิ จึงเกิดแนวคิดการออกแบบเกาอี้ที่จะทําใหผูใชเกิดปฏิสัมพันธระหวางรางกายและเกาอี้ 
โดยการออกแบบเกาอี้ที่ไมสามารถต้ังตรงและมั่นคงได จะใหตัวผูใชเปนผูรักษาสมดุลระหวางรางกายกับเกาอี้ไมใหโยกไป
โยกมา เปนการสรางจุดมุงหมายจดจอเพ่ือใหเกิดความต้ังใจและสมาธิ  

 วัสดุที่จะใชในการสรางเกาอี้คือไมจริงขนาดความหนา 2 น้ิว โดยเสริมเหล็กถวงภายในไมจริง เพ่ือเปนการถวง
นํ้าหนักไมใหเกาอี้ลม ลักษณะเหมือนกับตุกตาลมลุก สีเกาอี้ทําสีเน้ือไมธรรมชาติ 

ในการพัฒนา ไดนําเรื่องของการฝกโดยการฟง จึงออกแบบโดยใหมีลูกเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 น้ิว ว่ิงผาน
รางบริเวณสวนโคงของเกาอี้ เมื่อมีการเคล่ือนตัวของเกาอี้ ลูกเหล็กก็จะมีการเคล่ือนที่ตามพรองกับเสียงที่เกิดขึ้นบนราง ซึ่ง
เปนการฝกใหผูใชตองสังเกตุฟงเสียงไปดวย เพ่ือการควบคุมสมาธิ 

 
 
 
 

              
 
 

รูปที่ 1  แสดงการออกแบบ Interaction Chair ในขั้นตอนแรก 
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รูปที่ 2  แสดงการออกแบบหลังจากการปรับปรุงและเพ่ิมลูกเหล็กเพ่ือชวยการฝกสมาธิแบบการสังเกตุของเสียง 
 

จากการวิเคราะหปญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาดูจากแบบ คือผูที่ฝกตองใชความพยายามหลายอยาง อีกทั้งยังตองฝก
ทักษะการทรงตัว เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางรางกายกับจิตมาสูการทรงตัวของเกาอี้  ซึ่งผูใชตองใชความพยายาม
มากกวาหน่ึงอยางเพ่ือใหเกิดสมาธิ อีกทั้งในความหมายของสมาธิ เปนเรื่องที่อยูใกลตัวและงายมากที่จะฝกไดทุกที่ 
โดยเฉพาะกลุมคนในสังคมเมือง นาจะมีอะไรที่งายกวาน้ี เล็กกวาน้ี จึงนําไปสูการพัฒนาแบบในขั้นตอไป 

2.2 การออกแบบ Meditating ball 
      2.2.1 การวิเคราะหและการหาแนวคิดในการออกแบบ 

จากปญหาในการออกแบบเกาอี้สมาธิ นํามาสูการศึกษาขอมูลทางการวิจัย และปรึกษาทางแพทยเฉพาะ
ทางดานจิตเวช เพ่ือหาชองวางหรือปญหาหรืออุปสรรคที่กอใหผูฝกเกิดความรูสึกที่ติดขัด รวมถึงการหาสาเหตุที่ทําให
คนเรานั้นเกิดสมาธิที่ยาวนานไดแลวมีลักษณเปนอยางไร  

แพทยเฉพาะทาง1ไดใหคําแนะนําวา ผูที่มีจิตเปนสมาธิจะมีอัตราการเตนของหัวใจท่ีชาลงและการหายใจเปนจังหวะ 
รวมถึงดนตรีหรือเสียงที่มีจังหวะที่ชากวาอัตราการเตนของหัวใจก็สามารถทําใหเกิดสมาธิไดเชนกัน รวมถึงแพทยเฉพาะ
ทางไดแนะนําผลงานการวิจัยที่เก่ียวกับสมาธิ2 เพ่ือศึกษาและพบวา ตรงกับที่ปรึกษากับทางแพทยเฉพาะทางใหการแนะนํา 

แนวทางการฝกสมาธิในทางพุทธศาสนา คําสอนในการฝกที่วา การกําหนดดวงจิตใหมาอยูที่จุดศูนยกลางลําตัวแลว
รักษาดวงจิตน้ันไว แลวเพงจิตที่เกิดขึ้นโดยไมใหจิตวอกแวก และการจะฝกสมาธิใหไดผลและยาวนานคือเราจะตองไม
พยายามบังคับที่จะฝนจิตใหเปนสมาธิ ซึ่งความเปนจริงถาเรารักและชอบอะไรแลวและไดทําสิ่งน้ันก็จะทําออกมาไดดี ไม
รูสึกลําบากแมจะเจอปญหาหรืออุปสรรค เพราะสิ่งที่ทําน้ันไมไดเกิดจากการพยายามที่จะบังคับที่จะทํา และการทําสมาธิก็
เชนกัน  

ดังน้ันจึงศึกษาพฤติกรรมตางๆ จากกลุมคนรอบขางและไดพบวา คนเราน้ันตองหายใจอยูตลอดเวลา ไมวาจะทํา
กิจกรรมใดรวมถึงทุกสภาวะของทางอารมณ จึงเกิดแนวคิดที่จะนําเรื่องของจังหวะการหายใจมาใชในการควบคุมใหจิตเกิด
สมาธิ  

จากคําสอนในการฝกสมาธิที่วา การกําหนดดวงจิตใหมา จึงเกิดแนวคิดที่จะนําดวงจิตมาใชในการออกแบบ โดยการ
นําลักษณะรูปทรงของดวงจิตที่คนสวนใหญนึกถึงคือ ทรงกลม โดยมีแนวคิดที่จะออกแบบใหสามารถขยายใหใหญขึ้นและ
หดกลับสูสภาพเดิมได เพ่ือใหผูใชสามารถถือและใชมือสัมผัสการเคล่ือนไหว แลวหายใจตามจังหวะของวัตถุทรงกลมได 
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2.2.2 ขั้นตอนการอออกแบบและทดลอง 
เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงค การออกแบบระบบการเคล่ือนไหวของวัตถุ ไดปรึกษากับผูเช่ียวชาญทางเครื่องกล 

รวมกันพิจารณาวิเคราะหระหวางระบบมอเตอรไฟฟาและระบบที่ใชลมมาบังคับใหวัตถุเกิดการขยายออกและหดกลับสู
สภาพเดิม จากการพิจารณาแลวพบวาการใชลมมีขอจํากัดหลายอยาง เพราะพ้ืนที่ที่มีจํากัดภายในตัววัตถุ อีกทั้งจะตองมีตัว
ปมลมขนาดเล็ก และทอใหลมออก รวมถึงตัวเก็บเสียงเพ่ือจะเก็บเสียงที่จะเกิดขึ้น เมื่อจะตอระบบการควบคุม ระบบที่ตอง
ใชลมจึงจําเปนตองมีสายทอยางเพ่ือเปนชองทางใหลมเดินทาง 

ระบบท่ีใชพลังจากมอเตอร พิจารณาแลวพบวา เหมาะสมและเปนไปไดที่สุดที่จะพัฒนาใหสมบูรณได คือสามารถ
สรางมอเตอรขนาดจิ๋ว เพ่ือนํามาใชในพ้ืนที่ที่มีจํากัดได และเน่ืองจากเปนระบบวงจรไฟฟาสามารถที่จะใชฟงช่ันตางๆและ
เปนไปไดที่จะใสทุกอยางในวัตถุ โดยจะมีกลองควบคุมแยกตางหากซ่ึงในงานวิจัยออกแบบน้ีจึงเลือกใชระบบมอเตอร
ไฟฟา ซึ่งเปนแบบ มอเตอรเกียร (Motor Gear)  

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3  แสดงแนวความคิด Meditating ball ในขณะที่กําลังเคล่ือนไหว 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4  แสดง Motor Gear ใน Meditating ball 
 
เรื่องของขนาด ระยะการยืดขยายของวัตถุ จากการทดลองถือลูกบอลในขนาดตางๆกัน แลวพบวา ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 2.5 น้ิว หรือ 6 เซนติเมตร เปนขนาดที่เหมาะสมพอที่จะอยูในมือผูใชและกําได และขนาดยืดขยายของวัตถุ 3 น้ิว 
หรือ 8 เซนติเมตร เปนขนาดที่ทําใหผูใชสัมผัสไดดีทั้งผูชายและหญิง และเปนขนาดที่สามารถกําได 

เมื่อทําการทดลองกับผูใชแลวพบวา ความเร็วในการขยายเขาออกของวัตถุน้ัน ในความตองการของแตละคนมีความ
แตกตางกัน ตามสภาพของรางกายในแตละคน จึงไดทดลองใสอุปกรณปรับต้ังเวลา (Timer Relay) 

เพ่ือใหผูใชสามารถปรับความเร็วเขาออกและใหสอดคลองในแตละบุคคลได และทําการทดลองเปล่ียนมอเตอรเกียรให
มีรอบที่ตํ่าลง เพ่ือใหเกิดพลังตอแรงตานกับผูใช เพ่ือทดลองและหาความเหมาะสมเก่ียวกับกําลังของวัตถุวามีผลตอการ
สัมผัสของผูใชอยางไร 
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เมื่อทําการทําการปรับปรุงและทดลองใช กลับพบวาพลังที่มากขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนมอเตอร ทําใหช้ินสวนของ
วัตถุทรงกลมที่เปนสแตนเลสเปลือกนอก เมื่อหดตัวกลับทําใหหนีบมือผูทดลองใช อีกทั้งความเย็นจากผิวสแตนเลส ทําให
เกิดความรูสึกที่ไมคงที่ คือตอนแรกจะเย็นแตสักพักก็จะอุนตามอุณหภูมิของรางกาย แตพลังที่เพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียน
มอเตอร พบวาไดผลดีตอการรับรูจากการถือสัมผัสและมีแรงตานตอกําลังมือผูทดลองใชไดดีโดยที่ไมตองเพ่ิมจินตนาการ
วาวัตถุกําลังเคล่ือนไหวอยางไร  

 จากปญหาการหนีบมือจึงเพ่ิมอุปกรณควบคุมการเคล่ือนไหวเพ่ือไมใหช้ินสวนของวัตถุชนกันหรือบีบกันเอง และ
ทําการทดลองวัสดุที่จะนํามาหุมวัตถุ จึงทําการทดลองวัตถุ 2 อยาง คือ ซิลิโคน และ ยางพารา แลวพบวาในความหนาท่ี
เทากัน คือ 2 มิลลิเมตรน้ัน ซิลิโคนมียืดยุนมากวา ยางพารา อีกทั้งเรื่องของผิวสัมผัส ซิลิโคนยังใหความรูสึกใกลเคียงกับเน้ือ
มนุษยมากที่สุด ดังน้ันจึงเลือกใชซิลิโคนในการหุมวัตถุ และจากการทดลองแลวไดพบวาสามารถแกไขปญหาดังกลาวได
เปนอยางดี  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  แสดงตําแหนงตัวเซ็นเซอรเพ่ือบังคับระยะการเคล่ือนไหวเขาออกของตัวเปลือกนอก 
เพ่ือไมใหช้ินสวนแตละช้ินบีบอัดกัน และปองกันไมใหหนีบมือผูถือ Meditating ball 

 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6  แสดงการเคล่ือนไหวหลังจากปรับปรุงติดเซ็นเซอรบังคับการกะระยะการเขาออกของช้ินสวน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  แสดงตัวอยางรูปทรงที่ไดจากการทดลองหลอซิลิโคน 
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รูปที่ 8  แสดงตัวอยางการเคล่ือนไหวในรูปแบบการสวมใสซิลิโคนแลว  
จากการทดลองพบวาใหผิวสัมผัสที่นุมมือและปองกันการหนีบมือไดเปนอยางดี 

 
3. ผลการวิเคราะห 

จากการทดลอง Meditating ball พบวาผูใชใชระยะเวลากับตัวอุปกรณน้ีแตกตางกันเพ่ือใหเกิดความคุนเคยและ
ปรับตัวอุปกรณใหเขากับตัวผูฝกเองและยังไมรูสึกฝนสามารถหายใจตามจังหวะการเคล่ือนไหวของ Meditating ball ไดจริง 
และยังสามารถใชควบคูกับการอานหนังสือหรือกิจกรรมที่ตองการสมาธิที่ยาวและนานขึ้น แตปญหาของการทดลอง 
Meditating ball คือเสียงที่เกิดจากระบบภายในวัตถุเอง ที่เปนอุปสรรคตอการเกิดสมาธิ รวมถึงขอจํากัดของการพกพา 
เพราะตัวทดลองน้ันยังคงตองมีสายไฟออกจากวัตถุ  

ดังน้ัน Meditating ball น้ีจากการทดลองกับผูใชใหผลเปนที่นาพอใจ คือสามารถทําใหผูใชอยูกับการฝกสมาธิได
และยาวนานขึ้น เมื่อสัมผัสการเคล่ือนไหวการขยายตัวเขาออกของ Meditating ball แลวหายใจตามจังหวะ พบวาสามารถทํา
ใหผูทดลองหายใจเปนจังหวะที่คงที่ไดและเกิดสมาธิขึ้นอยูกับระยะเวลาในชวงแรกของผูใชเพ่ือใหคุนเคยกับ Meditating 
ball   

 
4. บทสรุป 

การฝกสมาธิ หรือการทําสมาธิน้ันพบวาขึ้นอยูกับสภาพรางกายและจิตใจในแตละบุคคล และถาผูฝกมีความคิด
ขัดแยง หรือตอตาน พบวาสมาธิจะเกิดไดยาก เพราะความรูสึกที่ฝนจิตใจเปนอุปสรรคสําคัญตอการฝก ในชวงแรกเปนเรื่อง
ยากและตองใชความอดทน   

ในการใชอุปกรณสิ่งประดิษฐน้ีชวยใหผูฝกสามารถมีจิตใจจดจออยูกับที่ได หมายถึงไมมีความฟุงซาน ชวยใหเกิด
สมาธิในระดับแรกและสามารถนําสมาธิน้ันไปใชไดจริงรวมถึงสามารถนําไปใชควบคูกับการทํากิจกรรมตางๆได โดยการ
ถือวัตถุทรงกลมน้ีในการที่จะเขาถึงสมาธิ ในระดับตอไปน้ันขึ้นอยูกับรางกายและจิตใจของผูฝกเองที่จะพัฒนา รวมถึงการ
นําไปใชในสถานที่ตางๆ เชนโรงเรียน เพ่ือใหเด็กๆมีสมาธิ มีจิตใจท่ีออนโยน มีคุณธรรม ลดความกาวราว เปนตน 

ตามวัตถุประสงคและแนวความคิดในการออกแบบ ในตัวอุปกรณยังสามารถพัฒนาตอใหเกิดความสมบูรณได เพ่ือ
ความสะดวกในการพกพาและไปไดทุกที่ โดยการสรางและพัฒนาอุปกรณมอเตอรใหมีขนาดเล็กและใหมีขนาดที่เหมาะสม 
และชุดควบคุมแบบไรสายเพ่ือการพกพาคือลูกบอลกับกลองควบคุมเปนอิสระจากกันและยังสามารถเพิ่มหลอดไฟ LED 
เพ่ือใหตัวลูกบอลเวลากางออกสามารถเปลงแสงออกมาได เปนการเพงจิตในลักษณะมองดูลูกบอลอยูเฉยๆเพ่ือรองรับกับ
บุคคลที่ไมสามารถสัมผัสกับลูกบอลได ซึ่งในงานวิจัยน้ีใชอุปกรณที่มีขายในทองตลาด  จึงเกิดความไมสมบูรณในช้ินงาน
บางสวน เชน เสียงที่เกิดจากการเคล่ือนตัวของมอเตอร เสียงจากตัวระบบเอง รวมถึงสายไฟที่ออกมาจากวัตถุ เปนตน  
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การออกแบบอุปกรณสําหรับการใหนมเด็ก ท่ีมีความเปนสวนตัว ในพื้นท่ีสาธารณะ 
DESIGNING A NEW EQUIPMENT FOR GIVING MILK TO CHILDREN IN PUBIIC SPACE 
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-------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 

ปญหาการใหนมบุตรในที่สาธารณะ ที่เกิดความไมสะดวกในขณะการเดินทางเปนปญหาสําหรับคุณแมหลายๆทาน
ที่ดองการใหนมบุตรแบบทันที จึงปฏิเสธไมไดถึงอุปกรณชวยอํานวยความสะดวกสําหรับคุณแมที่มีความจําเปนอยางยิ่ง 
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบรังสรรคผลงานใหออกมามีประโยชนอันสูงสุดกับผูใชเพ่ือตอบสนองความตองการและจะ
ทําใหงานออกแบบออกมาเปนที่ยอมรับของสังคมและ เพ่ือการใชชีวิตของคุณแมในปจจุบันใหมีความสะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

จากการไดสืบคนหาขอมูลการออกแบบอุปกรณสําหรับการใหนมเด็กโดยทั่วไปในทองตลาด จะเห็นไดวา
ผลิตภัณฑยังไมตรงกับความตองการในการใชงานในพ้ืนที่สาธารณะเทาที่ควร ทั้งทางดานความสะดวกในการใชงานคือยัง
ไมสามารถปกปดสวนที่ใหนมบุตรและยังไมสะดวกในการพกพา จึงนําไปสูการพัฒนาดานการออกแบบท้ังดานความเปน
สวนตัวทุกพ้ืนที่ที่ตองการใหนมบุตร เพ่ือใหคุณแมเกิดความม่ันใจทุกที่ที่ตองการใชงาน 
 
คําสําคัญ : การออกแบบใหเปนที่ยอมรับของสังคม, ผลิตภัณฑที่ตรงตอความตองการ 
 

Abstract 

     Since there is a problem for mothers to Equipment their infants in public,we purpose a solution to help mothers 
feed appropriately. The study was designed to create product is most useful to the user to meet the need of mothers who 
breastfeed in public, easily and safety as possible. 

     After researching for the information on how to design  a product for feeding infants in public, the product will 
fill the requirements for using and not disturbing people in public areas.There are other products in the market that 
doesn't necessarily cover fully for breastfeeding in public. It is either in appropriate. This led to the development of 
design in all areas of  privacy and the need for breastfeeding. So product users can feel comfortable breastfeeding in 
public. 

 

KEYWORDS: DESIGNED TO BE ACCEPTABLE TO SOCIETY, PRODUCT TO MEED THE DEMAND 
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1.บทนํา 
จากที่มีความสนใจในการออกแบบอุปกรณในการใหนมเด็กที่มีความเปนสวนตัวในพ้ืนที่สาธารณะ จึงไดสืบคนหา

ขอมูลในการออกแบบอุปกรณสําหรับการใหนมเด็ก โดยท่ัวไปในทองตลาดจะเห็นไดวาผลิตภัณฑยังไมตรงกับความ
ตองการในการใชงานในพ้ืนที่สาธารณะเทาที่ควร ทั้งดานความไมสะดวกในการใชงาน คือยังไมสามารถปกปดสวนของ
การใหนมบุตร ไมสะดวกตอการพกพาและยังไมคํานึงถึงความปลอดภัยเทาที่ควร 

ผลิตภัณฑที่ทางผูออกแบบไดคิดขึ้นน้ันจะชวยแกปญหาผลิตภัณฑที่มีตามทองตลาดไดโดยเมื่อคุณแมใหนมเด็ก เป
อุมใหนมเด็กสามารถปกปดหนาอกไดระหวางใหนม เมื่อคุณแมใชเปเปนเวลานานคุณแมจะไมเกิดอาการปวดเม่ือย
เน่ืองจากรูปทรงของเปอุมใหนมเด็กมีรูปทรงเหมาะสมกับสรีระของคุณแม เพราะมีฟองน้ํารองรับชวงไหลและการตัดเย็บที่
คํานึงถึงการแบกรับนํ้าหนัก ความปลอดภัย การเกิดผ่ืนแดงระหวางขาของเด็กเมื่อใชเปนเวลานาน และเปอุมใหนมเด็กยัง
สามารถใชกับเด็กที่มีอายุในระหวาง 3-6เดือน  ที่คอยังไมแข็งไมใหเกิดอันตรายไดเปนอยางดีบวกกับการออกแบบท่ี
คํานึงถึงคุณแมยุคปจจุบันที่ยังมีความสนใจในแฟช่ันจึงไดรวบรวมความคิดระหวางการใชงานที่ปลอดภัยกับแฟช่ันมา
ออกแบบใหลงตัวไปในทิศทางเดียวกัน 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

จากน้ันไดทดลองซื้อผลิตภัณฑตามทองตลาดมาใหคุณแมและลูกไดทดลองใชงาน ผลปรากฏวาระหวางที่คุณแมใช
งานเกิดอาการเมื่อยเมื่อตองแบกรับนํ้าหนักตัวลูกเปนเวลานานๆ และผลิตภัณฑที่มีตามทองตลาดยังสรางความไมปลอดภัย
ตอลูกนอยเพราะเกิดผ่ืนแดงระหวางขาของเด็กเมื่อใชเปนเวลานาน ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

         
        อาการผ่ืนแดง                                                            

 
รูปท่ี 1 ทดลองการใชงานผลิตภัณฑที่มีในทองตลาด 

 
งานวิจัยน้ีไดทําการสืบคนหาขอมูลเก่ียวกับใหนมบุตรตามพ้ืนที่สาธารณะอาทิ เชน หางสรรพสินคา ปายรถเมล 

สวนสาธารณะ พบวาสถานที่ในการใหนมบุตรมีความจําเปนตอคุณแมหลายๆทาน จึงไดลงมือออกแบบสถานที่ใหนมบุตร
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยศึกษาจากอุปกรณในทองตลาดที่เปนเปอุมเด็กดังภาพที่ 1 แตยังไมมีการนํามาทําใหใชในการ
ใหนมเด็กโดยตรง จึงนําผลิตภัณฑเดิมที่มีมาคิดและพัฒนาตอเพ่ือที่จะไดรองรับความตองการของคุณแมที่ เล็งถึง
ความสําคัญของการใหนมกับลูกนอย เริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑในการใหนมบุตรแบบติดอุปกรณยึดกับที่รอรถเมล ดัง
ภาพที่แสดงในรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑในการใหนมบุตรแบบยึดติดกับที่รอรถเมล 
 

จากการออกแบบผลิตภัณฑในการใหนมเด็กในรูปแบบการติดต้ังผลิตภัณฑยึดกับที่รอรถเมล ขอดีคือ คุณแมทุกทาน
สามารถเขามาใชไดในเวลาฉุกเฉินตามที่รอรถเมลไดเลย แตอาจจะไมสะดวกเทาที่ควรเน่ืองจากเปนที่สาธารณะที่ใชรวมกับ
บุคคลทั่วไปและอุปกรณที่ยึดติดก็มีขนาดที่ใหญพอสมควร จากที่เปนผลิตภัณฑที่ชวยในการปกปดเรือนรางของคุณแม
ระหวางใหนมอาจกลายเปนแหลงรวมสายตาของคนทั่วไปไดเปนอยางดี ทางผูออกแบบจึงลองคิดหาวิธีที่จะออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ใชในพ้ืนที่สวนสาธารณะเพ่ิมเติม โดยคํานึงคุณแมที่ตองการใหนมบุตรตามสวนสาธารณะผลการออกแบบจึง
ออกมา ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 ผลิตภัณฑในการใหนมบุตรแบบติดต้ังกับเกาอี้ตามสวนสาธารณะ 
 

จากภาพที่ไดทําการออกแบบ ในภาพที่ 3 ขอดีของอุปกรณก็คือ สามารถติดต้ังไดหลายจุด แตในดานขนาดของ
อุปกรณอาจเกิดปญหาเรื่องของพื้นที่ที่กลายเปนจุดรวมสายตาของคนภายนอก จึงเล็งเห็นถึงปญหาของผลิตภัณฑแบบติดต้ัง
กับเฟอรนิเจอร จึงไดลองออกแบบผลิตภัณฑชวยใหนมบุตรในรูปแบบของการพกพา ดังรูปที่แสดงในรูปที่ 4 

       
  

รูปท่ี 4 ผลิตภัณฑชวยในการใหนมบุตรในรูปแบบการพกพา 
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ขอดีของผลิตภัณฑชวยในการใหนมบุตรในรูปแบบการพกพาคือความสะดวกสบายในการเดินทางออกนอกสถานที่ 
แตก็ยังมีขอเสียที่ยังมองเห็นในงานออกแบบคือความเปนแฟช่ันรูปแบบยังไมทันสมัยสําหรับคุณแมยุคน้ีและไมมีความ
สะดวกในการสวมใสออกจากบาน อีกทั้งการเก็บพกพาเน่ืองจากมีขนาดใหญพอสมควร 

จากน้ันไดทดลองในขั้นตอนการผลิตดวยการเย็บปกดวยจักรโดยเริ่มจากการเย็บช้ินงานในรูปแบบของเปอุมใหนม
เด็กที่สามารถรองรับตัวเด็กที่คุณแมสามารถสวมใสและมีผาปกปดระหวางการใหนมบุตร แตปญหาของการปกปดทําให
เด็กรูสึกอึดอัดจนทําใหเกิดอาการรองไหงอแงอาจเปนเพราะเด็กรูสึกหายใจไมสะดวก ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 ทดลองเย็บช้ินงานในรูปแบบของเปอุมใหนมบุตร 
 

ดังน้ัน จึงไดพัฒนาออกมาในรูปแบบของเปอุมใหนมเด็กเพราะปจจุบันคุณแมยุคใหมตองการความสะดวกสบายใน
การใชงาน การพกพา และคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานเปนสําคัญทางผูออกแบบจึงไดรวบรวมความคิด และให
ความสําคัญกับการออกแบบเพ่ือใหตรงกับความตองการของคุณแม จึงไดศึกษาหาเทคนิคของการตัดเย็บผสมผสานกับ
ความตองการของคุณแม รวมทั้งดานอุปกรณที่นํามาใชกับงานตัดเย็บที่จะเนนความปลอดภัยและความสบายเปนหลัก โดย
จะมีการบุฟองน้ําบนสวนที่ไหลตองรองรับเพ่ือจะลดอาการปวดเม่ือยของคุณแมที่ตองอุมลูกเปนเวลานานและยังเย็บ
ลวดลายที่เปนลายขัดเพ่ือเพ่ิมความสวยงามควบคูกับการเย็บทะแยงเพ่ือชวยในการรับนํ้าหนัก รูปแบบของเปอุมเด็กจึง
ออกมาในหลายรูปแบบอาทิเชน เปที่คุณแมตองสวมใสเปที่ไหลที่มีรูปทรงคลายกับการโอบอุมของคุณแมเหมือนสัมผัสรัก
จากคุณแมสูลูก พรอมกับหาวัสดุที่เหมาะสมกับช้ินงานพรอมบุฟองน้ํา ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปท่ี 6 ทดลองเย็บช้ินงานในรูปแบบเบาะอุมใหนมบุตร 
 

จากผลิตภัณฑที่ไดทําการออกแบบจะพบขอเสียของงานช้ินน้ีคือตัวเบาะไมไดรูปที่สามารถรองรับตัวเด็กใหอยูใน
ลักษณะที่สบายตัว สวนตัวสายมีปญหาคือเมื่อสวมใสอาจทําใหคุณแมมีอาการเมื่อยเม่ือตองแบกรับนํ้าหนักของบุตรเปน
เวลานาน และเมื่อสวมใสสายของเปก็ไมเขารูปกับไหลทําใหสายตก 
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จากน้ันไดออกแบบช้ินงานพรอมเลือกวัสดุคือผายีนสและตัดเย็บในรูปแบบท่ีทันสมัยยิ่งขึ้นและเนนความสะดวก
ของคุณแม โดยการตัดเย็บเปอุมเด็กในรูปแบบที่สามารถปรับระดับไดและใสซิปสวนหนาอกเพ่ือความสะดวกในเวลาให
นมลูก ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 7 

 

 
 

รูปท่ี 7 ทดลองเพ่ิมฟงกช่ันใหกับเปอุมใหนมบุตร 
 

ในรูปแบบดังกลาวขอดีคือ มีความสะดวกเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากสามารถปรับระดับของสายและสามารถเปดซิป
ระหวางเตานมทั้งซายและขวาได ตัวเบาะมีการบุดวยฟองน้ําพรอมกับพัฒนาสายเปนแบบไขว ทําใหรับนํ้าหนักไดเพ่ิมมาก
ขึ้นสวนตัวซิประหวางหนาอกและตัวปรับระดับที่เปนโลหะที่แข็งอาจทําใหเกิดอันตรายแกเด็กในระหวางใหนมได สวน
ขอเสีย จะเห็นไดวาซิปและตัวล็อคที่ปรับระดับไดวัสดุเปนโลหะที่มีความแข็งซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็กไดและผา
ยีนสที่ไมเหมาะกับการตัดเย็บเพราะคุณสมบัติของผายีนสดานการระบายอากาศอาจจะไมเหมาะสม และสวนที่เปนสายไขว
ก่ึงเสื้อยังไมมีความเปนแฟช่ันจึงตองปรับเปล่ียนการตัดเย็บใหทันสมัยยิ่งขึ้น 

จากน้ันไดพัฒนารูปแบบของเปอุมใหนมเด็กกับการใหนมควบคูกับการพับเก็บเพ่ือใหเกิดความตอการพกพาและ
เลือกวัสดุมาตัดเย็บใหมีความทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเลือกใชผาที่มีโทนสีออนที่ใหความสบายตาแกเด็กเพ่ือเวลาที่เด็กตอง
นอนในเปนอุมเด็กจะรูสึกผอนคลายมากย่ิงขึ้นมาตัดเย็บควบคูกับผาลูกไมเพ่ือใหเกิดความหวานในช้ินงาน พรอมกับ
เปล่ียนตัวปรับระดับเปนพลาสติกเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การตัดเย็บไดเปล่ียนรูปแบบจากการใชซิปเปนการตัด
เย็บโดยการตัดเหวาชองวางระหวางหนาอก ใหเขากับรูปทรงเตานม สวนตัวสายก็ไดพัฒนาแบบโดยตัดเย็บเปนแบบไขวกัน
เปนรูปตัว  X และไดเพ่ิมรายละเอียดในการพับเก็บ โดยที่ชองการพับเก็บจะตัดเย็บในแนวนอนเพื่อสะดวกตอเก็บ โดยเย็บ
ชองเก็บในสวนดานหนาเพ่ือไมเปนการรบกวนเด็กในขณะสวมใส ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

รูปท่ี 8 พัฒนาการตัดเย็บและรูปแบบการพับเก็บ 
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จากผลิตภัณฑที่ไดทําการออกแบบขอดีคือ ตัวปรับระดับเปล่ียนเปนพลาสติกใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมี
การพับเก็บที่ทําใหเกิดความสะดวกเหมาะแกการพกพา การตัดเย็บผาผสมผสานกับลายลูกไมใหมีความสวยงามเหมาะแก
คุณแมที่ชอบความหวานเรียบงาย สวนของสายไขวกับตัวเล็อคสายไขวไดตัดเย็บใหมีความสะดวกโดยที่คุณแมสามารถสวม
ใสในขณะที่อุมลูกไดเลยรองรับใหเกิดความสะดวกแกคุณแม สวนขอเสียคือ ตัวเก็บเปที่เปนแนวต้ังและมีขนาดเล็กยังไม
เหมาะสมกับการพับเก็บและยังมีรูปแบบที่ยังไมสวยงามของกระดุม 

จากน้ันไดพัฒนาผลงานพรอมกับการออกแบบโลโก เพ่ือเพ่ิมมูลคาของช้ินงานและการใชเทคนิคการพับเก็บที่ไม
ตองใชกระดุม โดยใชเทคนิคการเย็บผาซอนทับกันแทน ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 9 

 

 
 

รูปท่ี 9 การมูลคาโดยการออกแบบโลโกในช้ินงาน 
 

จากนั้นไดทดลองการพับเก็บและออกแบบช้ินงานในรูปแบบของผารม การพับเก็บที่ออกมาช้ินงานมีขนาดเล็ก
กะทัดรัดเหมาะแกการพกพาและสามารถนํามาใชงานไดโดยการคลี่แบบมือเดียวไดสะดวก แตวัสดุยังมีความไมเหมาะสม 
เน่ืองจากผารมไมมีคุณสมบัติในการระบายอากาศจึงไมเหมาะแกการใชงาน และเน่ืองจากผารมเปนผาที่มีราคาถูก จึงยังถือ
วาการนําผารมมาตัดเย็บยังไมเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑเปอุมใหนมเด็ก  

ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 10 
 

 
 

รูปท่ี 10แสดงการออกแบบโดยใชผารมและการพับเก็บ 
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รูปท่ี 11-16 สรุปผลงาน 
 

สรุปผลจากการท่ีไดทําการทดลองการเย็บและออกแบบช้ินงานไดนําเทคนิคที่ทําการทดลองมาพัฒนาจนสรุป
ออกมาเปนช้ินงาน โดยใชผาหลากหลายรูปแบบมาตัดเย็บ โดยคํานึงทั้งความปลอดภัย ความสวยงาม  

ไลฟสไตล การพกพา การพับเก็บแบบงาย วัสดุที่นํามาตัดเย็บ ออกมาเปนช้ินงานในหลายๆรูปแบบเพ่ือใหเปนอีกหน่ึง
ทางเลือกของคุณแมในยุคปจจุบันในดานความสวยงาม นาใชงาน เพ่ิมความสะดวกทั้งแกคุณแมในการพกพา การใชงาน
และเพ่ิมความสบายกับคุณลูกเวลานอนในเปอุมอุมเด็กเปนหลัก  ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 11-16 

 
3. ผลท่ีไดรับจากการวิจัย 

ไดทําการทดลองใหคุณแมลูก 10 คู ทดลองใชงานจริง โดยการสวมใสจริงและใหลูกนอนเพ่ือที่จะใหคุณแมใหนม
ในสถานการณจริง  ดังภาพที่แสดงในรูปที่ 17 

 

 
 

รูปท่ี 17 แสดงภาพการใชงานจริง 
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จากการที่คุณแมไดสวมใสและทดลองใหนมลูก คุณแมสามารถใชงานไดจริงและมีความสะดวกในการใชงาน อีก
ทั้งมีความปลอดภัยสําหรับเด็กไดเปนอยางดี เมื่อคุณแมใชงานในขณะใหนมบุตร คุณแมไมรูสึกปวดเมื่อยทั้งในขณะใหนม
และเมื่อคุณแมใชอุมลูกขณะที่คุณแมตองเดินไปมา สวนตัวเปที่ตองรองรับคุณลูกที่มีขนาดกระชับกับสรีระของเด็กทารก 
ทําใหเด็กไมรูสึกอึดอัด สวมใสแลวรูสึกสลายตัวในขณะที่ตองนอนภายในเป โดยสังเกตจากการท่ีเด็กไมรองไหงอแงใน
ขณะที่ใหนม 

 
4.สรุปผลและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการท่ีไดนําเทคนิคในการทดลองและออกแบบช้ินงานมาตัดเย็บในรูปแบบเปอุมใหนมเด็ก มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

จึงเกิดช้ินงานที่เหมาะสมแกการใหนมเด็กในพ้ืนที่สาธารณะ เปนช้ินงานที่สามารถนํามาใชประโยชนและเปนที่ยอมรับของ
สังคม สามารถเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑใหมีความนาใชสะดวกแกการพกพาไดเปนอยางดี อีกทั้งมีความสะดวกสําหรับคุณ
แมในการใชงานที่สามารถใชงานโดยการคล่ีเปอุมเด็กดวยมือเพียงขางเดียวและในตัวช้ินงานยังไดคํานึงถึงความสําคัญของ
ความสบายของเด็กจากการเย็บบุฟองนํ้า พรอมกับไดคํานึงถึงสรีระการรับนํ้าหนักทั้งคุณแมคุณลูกและใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยของช้ินงานเปนอันดับแรก อีกทั้งในดานคุณคาทางจิตใจของคุณแม ซึ่งเปอุมใหนมเด็กยังชวยสรางความ
มั่นใจในการใชงานเวลาที่คุณแมใหนมบุตรในพ้ืนที่มีความเปนสาธารณะ อาทิเชน ปายรถเมล หางสรรพสินคา หรือกระทั่ง
ระหวางการเดินทาง ที่อยูในชวงเวลาคับขันตองใหนมทันทีและรูปแบบของเปอุมใหนมเด็กยังออกแบบเพ่ือใหเขากับสไตล
ของคุณแมหลากหลายอาชีพมากขึ้น 

4.2 ขอเสนอแนะ 
การออกแบบผลิตภัณฑของวิจัยเลมน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอไดทั้งทางดาน Product design อีกทั้งสามารถพัฒนา

รูปแบบใหทันตามยุคสมัยและสามารถผลิตและจําหนายตามทองตลาดจนกลายเปนธุรกิจที่นาสนใจและกาวตอไปใน
อนาคต  
 
เอกสารอางอิง 
จิราวรรณ กลอมเมฆ. “ความเช่ือดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลความปลอดภัยแกบุตรวัย 3-6 ปของบิดามารดา 

       เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร (การพยาบาลเด็ก), 
       มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. 

ละอองดาว จันหาญ, สิทธา ศิริบุตร. “โครงการออกแบบปรับปรุงเปอุมเด็กสําหรับสภาพสตรี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลลานนา, 2548. 
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การออกแบบเคร่ืองมือประจําวัน 
TOOLS EVERYDAY 

 

ปกรณ สมบูรณย่ิง1  รศ.ไพรจิตร อ่ิงศิริวัฒน2  อ.อรพรรณ สาระศาลิน2 
   

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยประจํา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

--------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 จักรยานยนตถือไดวาเปนยานพาหนะที่อํานวยความสะดวกใหกับมนุษยในปจจุบัน เน่ืองดวยบริบทในปจจุบันที่มี
ความเรงรีบตลดอดเวลา ดังน้ัน ในการออกแบงานช้ินน้ีถือไดวาเปนกาวสําคัญอีกกาวที่จะชวยสรางเสริม กลุมคนหรือ
บุคคลท่ีตองใชจักรยานยนตในการดําเนินชีวิต ใหไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นไมวาจะเปนในดานการขนสงสินคา หรือในดาน
การเพ่ิมความปลอดภัยในการขับขี่ และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับจักรยานยนตอีกดวย ดังน้ันในการออกแบบงานช้ินน้ี จึง
จําเปนตองพิจารณา และศึกษาจากการลงพื้นที่และสังเกตการณ ของกลุมคนที่ตองอาศัยจักรยานยนตในการทํากิจกรรมเปน
ประจํา ยกตัวอยางเชน กลุมคนที่ขับจักรยานยนตรับจาง (วินมอเตอรไซด), พนักงานสงเอกสาร ฯลฯ และนอกเหนือจากการ
สังเกตการณดังกลาวแลวน้ันยังมีการศึกษาแนวโนมของ การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของจักรยานยนต ทั้งน้ีเพราะ
จะไดสามารถประเมินลักษณะของรูปแบบผลิตภัณฑ โดยภายหลังจากการสังเกตการณสรุปในเบื้องตนพบวา ในปจจุบันน้ัน
จักรยานยนตไดถูกดัดแปลงการใหมีหลากหลายในการใชงานมากยิ่งขึ้น และจักรยานยังถูกนํามาใชในการขนสงสิ่งของ
ขนาดใหญไดอีกดวย  

คําสําคัญ : กลุมคนคนรากหญา, วินมอเตอรไซด,การสรางระบบ 

 
Abstract 

In the fast paced world we live in today, motorcycles are one of the greatest inventions that provide so many 
conveniences for us.  My working design of a motorcycle prototype is aimed to increase over all purposes of a 
motorcycle beyond the norm.  Whether it be various logistics, road safety, or value added to itself , the conception in the 
design must consider all the above. Field studies of actual riders whom motorcycles are simply a part of life, such as taxi 
bikers, messengers, etc. were conducted.  Further observations were done along with a study of tendencies in 
transformation of the motorcycles physical form.  The data gathered has enabled us to analyze the product design.  It was 
also found that motorcycles are being used in varieties of ways including deliveries of even larger parcels.  

KEYWORDS: GRASSROOTS PEOPLE, WIN MORTORCYCLE 
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1. บทนํา 
 กลุมคนคนรากหญา (Grassroots people)  ถือวาเปนกลุมประชากรท่ีมีปริมาณสูงที่สุดในประเทศไทยของเรา  แต

กลุมคนเหลาน้ีกลับกลายเปนกลุมคนที่นักออกแบบมองขามและใหความสําคัญนอยมากในปจจุบัน  แตในทางกลับกันกลุม
คนช้ันสูง ในสังคมไทยกลับไดรับการดูแลเปนอยางดีในสังคมของเรา  โดยนักออกแบบลืมตระหนักไปวา กลุมคนรากหญา
เหลาน้ีน้ัน เปนกลุมคนชวยในการขับเคลื่อนประเทศในดานตางๆ ไมวาจะเปนกลุมคนใชแรงงาน กลุมคนที่ทําการเกษตร
หรือเกษตรกร  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ฯลฯ และนอกจากกลุมคนที่ทํางานแบบมีนายจางหรือมีเวลาเปน
ตัวกําหนดอยางชัดเจนแลว ยังมีกลุมคนรากหญาที่ประกอบอาชีพอิสระอีกหลายแขนง ซึ่ง กลุมคนเหลาน้ีเราก็จะพบเห็นได
ในชีวิตประจําวันทุกวัน เชน พอคาแมคาที่ตลาด คนที่รับจางทั่วไป ฯลฯ 

โดยกลุมคนรากหญาที่เราจะเนนเปนหลัก คือ กลุมคนที่ใชจักรยานยนตเปนยานพาหนะ และกลุมคนที่เรียกตัวเองวา 
“มอไซดรับจาง” โดยเฉพาะกลุมคนที่ประกอบอาชีพขับจักรยานยนตรับจางน้ันมีความนาสนใจในหลายดานคือความท่ีเปน
มากกวาความคนขับจักรยานยนตรับจาง  ยกตัวอยางเชน การใหคนขับจักรยานยนตรับจางทําธุรกรรมทางการเงิน การสง
สิ่งของตางๆ รวมไปถึงการรับสงลูกหลานที่ทานรักไปโรงเรียน เปรียบเสมือเคาเปนคนในครอบครัวที่เราไวใจและเช่ือใจ  
แตปฏิเสธไมไดวาในความนาสนใจก็มักจะมีปญหาเชนกัน โดยท่ีปญหาของกลุมคนที่มีอาชีพขับจักรยานยนตรับจางน้ัน 
อาจจะเปนเรื่องของระบบภายในองคกรเล็กๆน้ี หรืออาจจะเปนทางกายภาพ เชน การขนสงผูโดยสาร ความปลอดภัยขณะ
ขับขี่ ฯลฯ  

  โครงการวิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษาและสรางตนแบบของผลิตภัณฑหรือสรางระบบบางอยางที่เก่ียวของกับผูใน
จักรยานยนต เพ่ือที่จะชวยสงเสริมกลุมคนที่ใชจักรยานยนตไดรับประโยชนและการใชงานท่ีหลายหลายเพิ่มยิ่งขึ้น หรืออาจ
เปนการเริ่มตนของการพัฒนาระบบการขนสงดวยจักรยานยนตใหมีความเปนมาตรฐานเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนที่แพรหลาย มาก
ขึ้นตอไปในอนาคต 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงลักษณะการโดยสารจักรยานยนต 
 

 
 

รูปท่ี 2 กราฟแสดงรายไดของประชาชน ป 2531-2554 (ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย) 
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2.ขั้นตอนการศึกษา 
 งานวิจัยช้ินน้ีไดทําการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของกลุมคนที่ใชจักรยานยนตโดยการสังเกตการณและเก็บภาพถาย 

รวมไปถึงการพูดคุยกับผูประกอบอาชีพขับจักรยานยนตรับจางยาน หมูบานเมืองเอก , คอนโดเมืองทองธานี เปนตน โดย
เน้ือหาในการพูดคุยน้ันจะเนนเก็บขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิต หรือกิจกรรมของกลุมคนดังกลาววาในแตละวันน้ันมี
ประเด็นอะไรที่นาสนใจ หรือกิจกรรมใดบางที่กลุมคนเหลาน้ีมักที่จะกระทํากันเปนประจํา นอกจากการศึกษาลักษณะของ
ผูใชงานแลวน้ัน การศึกษาและการทําความเขาใจอยางลึกซึ้งเก่ียวกับโครงสรางของจักรยานยนตก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน 
โดยในการศึกษาโครงสรางของจักรยานยนตน้ันจะเนนจักรยานยนตที่มีอยูตามทองตลาดเปนหลัก นอกเหนือจากการศึกษา
สิ่งที่กลาวมาแลวน้ัน การศึกษาเรื่องของวัสดุที่จะนํามาใชในการออกแบบวาวัสดุใดเหมาะสมหรือมีขอจํากัดใดบางถือวา
เปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน  

 ทั้งน้ีในการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของกลุมคนที่ใชจักรยานยนตน้ันเพ่ือเปนที่จะนํามาเปนขอมูลในการแกปญหา
ในประเด็นที่ผูออกแบบใหความสนใจ เชน ความตองการท่ีจะใหผูขับขี่จักรยานยนตมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะใน
กรณีท่ีผูใชตองการบรรทุกหรือขนยายสิ่งของที่มีขนาดใหญ หรือสิ่งของมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป หรือแมกระทั้งการ
เคล่ือนยายสิ่งของที่มีนํ้าหนักมาก โดยจะเนนในเรื่องของความปลอดภัยเปนหลัก 

 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพจักรยานยนตที่ถูกดัดแปลง และเครื่องแตงการของมอไซดรับจาง 
 

 
รูปท่ี 4 การแสดงกิจกรรมของผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจาง ยานหมูบานเมืองเอก (ป พ.ศ.2554) 

 
 ภายหลังจากการรวบรวมขอมูลทั้งหมดและไดมีการวิเคราะหพอสังเขปแลวน้ัน ประเด็นหลักยังอยูในเรื่องของความ

ปลอดภัยโดย จากการสังเกตการณน้ันพบวา จักรยานยนตที่บรรทุกสัมภาระบนทางสัญจรนั้นไมวาจะเปนสิ่งของขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญมากๆ เชน ถังแกส, ลอรถยนต, ยางรถยนต  ยังขาดมาตรฐานในการขนสงอยู และยังคอนขางขาดความ
ปลอดภัย และหลังจากน้ันก็เขาสูกระบวนการท่ีมีความสําคัญอีกขั้นตอน คือ การเริ่มกระบวนการออกแบบโดยในขั้นตอนน้ี
จะเนนการทําแบบจําลอง ขนาด 1:1 เปนหลักดวยเหตูที่ผูออกตองการใหเปนปญหาที่จะเกิดขึ้นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใน
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ขั้นตอนน้ีน้ันผูออกแบบไดแนวความคิดเก่ียวกับการติดอุปกรณเสริมใหกับจักรยานยนต ซึ่งตัวอุปกรณเสริมดังกลาวน้ัน
จะตองสามารถถอดและติดต้ังกับตัวจักรยานยนตโดยที่ไมทํารายตัวจักรยานยนต โดยผูออกแบบไดศึกษาอุปกรณล็อคตาง
เพ่ือนํามาสรางเปนองคความรูสําหรับพัฒนาใหเหมาะกันการใชงานตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 5 ภาพแสดงการทํางานของเครื่องมือโดยการจําลองภาพจากคอมพิวเตอร 
 

หลังจากไดมีการออกแบบเบื้องตน ดังรูปแลว ผูออกแบไดเริ่มกระบวนการขึ้นแบบจําลองที่สามารถจับตองไดโดย
ผูออกแบบ คาดหวังวาจะสามารถมองเห็นปญหาไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งน่ันจะนํามาถึงการพัฒนาและการแกปญหาไดตรง
ประเด็นมากขึ้น โดยการทําแบบจําลองวัสดุที่ใช คือ ปูนปลาสเตอร (Calcium sulfate hemihydrates) ทั้งน้ีเพ่ืองายตอการ
ปรับเปล่ียนรูปทรงของตังผลิตภัณฑ                 

  

 
 

รูปท่ี 6  แบบจําลองอุปกรณยิดติดกับจักรยานยนต และแบบจําลองอุปกรณชวยปรับมุม  
 

รูปที่ 6  ภาพแสดงลักษณะของแบบจําลองที่ผลิตจากปลาสเตอร (Calcium sulfate hemihydrates) 
ทั้งน้ีเพ่ือความสอดคลองกับการออกแบบทางผูออกแบบไดมีการปรับปรุงจากแบบจําลองที่ไดผลิตขึ้นโดยการเพ่ิม

ผิวสัมผัสดวยวิธีการเซาะรองรูปตัว วี (V SHAPE) ตรงบริเวณที่จะสัมผัสกับสวนของจักรยานยนต และไดเพ่ิมประโยชนใช
สอยในการปรับองศาดวยระบบ PIN LOCK โดยสามารถปรับองศาได 360 องศา หลังจากที่ปรับปรุงรูปแบบตามตาม
ตองการไดแลว ผูออกแบบไดทดลองกับวัสดุที่มีความใกลเคียงกับวัสดุจริงมากที่สุดโดยวัสดุที่เลือกมาใชไดแก อลูมิเนียม 
ซึ่งวัสดุดังกลาวคอนขางมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถนํามาทดสอบในขั้นตอนตอไปไดดี และดวยราคาที่ไมสูงมาก 
ผูออกแบบจึงเลือกที่จะใชอลูมิเนียมมาทดลองในขั้นตอนตอไป 

 หลังจากสรุปแบบเบื้องตนแลว จึงเขาสูกระบวนการผลิตใหใกลเคียงกับผลิตภัณฑจริงมากที่สุด โดยเริ่มจากการ
เขียนแบบในการผลิตทั้งน้ีเพ่ือความรวดเร็วในการผลิต และชวยใหเกิดขอผิดพลาดในการผลิตนอยลง  
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รูปท่ี 7 ภาพแสดงแบบ Working  Drawing  สําหรับการผลิต 
 

จะสังเกตไดวาแบบที่เขียนมีความแตกตางจากขั้นตอนที่ผลิตจากปูนปลาสเตอรพอสมควร ทั้งน้ีเกิดจากการทดลอง
เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นและเพื่อใหผลิตภัณฑเกิดความสมบูรณแบบมากขึ้น โดยการทดสอบลักษณะการยึด ที่ทํา
ขึ้นจากปูนพบปญหาวา ลักษณะของบริเวณที่จะยึดกับจักรยานยนตไมสามารถยึดติดได เพราะ จักรยานยนตในแตละรุนน้ัน
คอนขางมีความแตกตางกันพอสมควร ดังน้ัน ลักษณะของอุปกรณจึงจําเปนตองมีภาพลักษณที่เปล่ียนไป โดยอาศัยหลักการ
ปรับเปล่ียน มาชวยในการแกไขปญหา โดยท่ีอุปกรณน้ีจะสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนลักษณะการยึดไดโดยการเปล่ียน
ตําแหนงของ แกนเหล็ก ในจุดตางๆเพ่ือใหไดขนาดหรือรูปทรงที่พอเหมาะสําหรับจะยึดติดกับทุกสวนของจักรยานยนต
ไดมากที่สุด 

 

 
 

รูปท่ี 8  ภาพผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม (aluminium  หรือ  aluminum) 
 

จากภาพแสดงถึงลักษณะของตัวผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกัน พอสมควรกับกระบวนการการออกแบบเบ้ืองตน 
โดยส่ิงที่ไดมีการเพ่ิมเติมเขามา คือ การเพ่ิมความหากหลากในการยึดติดกับตัวจักรยานยนตดังที่กลาวมากอนหนาน้ีแลว 
และภายหลังจากการสรางผลิตภัณฑช้ินน้ีแลวเสร็จ ผูออกแบบไดมีการทดลองการใชงานจริงและวิเคราะหถึงปญหาและ
ความเปนไปไดในการผลิตจริง โดยสรุปไดวา ตนแบบช้ินสามารถทํางานไดในระดับปานกลางเทาน้ัน และยังมีอีกหลายจุด
ที่ตองแกไขหรือเพ่ิมเติมใหกับผลิตภัณฑช้ินน้ี โดยขั้นตอนตอไปน้ันผูออกแบบไดคิดถึงอุปกรณเสริมที่จะนํามาใชรวมกับ 
Pin Clamps โดยอุปกรณเสริมน้ันจะแบงออกเปน 3 รูปแบบคือ  

1.อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับแขวนวัตถุที่มีหูหิ้วตางๆ 
2.อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับบรรทุกสิ่งของ ที่มีลักษณะเปนทรงกลม 
3.อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับแขวนวัตถุที่ลักษณะแบนเรียบ 
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ในการออกแบบอุปกรณเสริมน้ัน ผูออกแบบตองการใหมีการใชงานที่หลากหลายมากมายิ่งขึ้น กลาวคืออุปกรณ 1 
แบบแตสามารถใชกับวัตถุที่มีความคลายคลึงหรือแตกตางกันได  

 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 9  ภาพแสดงลักษณะการใชงานในลักษณะตางๆ 
 

ภาพจากซาย-ขวา ภาพแรกเปนลักษณะการติดต้ังอุปกรณเสริมกับ Pin Clamps โดยในภาพดังกลาวเปนลักษณะของ
ตัวอุปกรณเสริมซึ่งใชงานโดยวิธการแขวนสิ่งของตางๆ ภาพกลาง เปนลักษณะของอุปกรณเสริมโดยทําหนาที่สําหรับการ
บรรทุกสิ่งของที่มีลักษณะเปนทอกลม   ภาพขวาเปนลักษณะของอุปกรณเสริมโดยทําหนาที่สําหรับการบรรทุกสิ่งของที่มี
ลักษณะเปน แผนเรียบ  

นอกจากการสรางสรรคเครื่องมือที่ใชรวมกับจักรยานยนตแลวน้ัน ผูออกแบบมีความตองการเช่ือมโยงเครื่องมือเขา
กับระบบบางอยาง ซึ่งจะทําใหเกิดความสมบูรณแบบของโครงการนี้มากยิ่งขึ้น โดยการสรางระบบน้ันจะเนนหนักในเชิง
พาณิชยเปนหลัก โดยจะเนนกลุมของผูที่ประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตเปนหลัก เพราะ ดวยเหตุผลที่วา กลุมดังกลาวมี
ขอบเขตที่ชัดเจนสามารถที่จะควบคุมการทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

จากการศึกษากลุมผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจางน้ัน พบวากลุมคนเหลาน้ันไดมีการแบงหนาที่หรือการ
วางตําแหนงอยาชัดเจน ยกตัวอยางเชน ภายในกลุมจะมีการเลือกหัวหนากลุมเพ่ือคอยดูแลภาพรวม หรือการทําเงินกองทุน
ภายในกลุมเพ่ือสมาชิกคนใดตองการกูยืมเงินจะสามารถกูเงินโดยเสียดอกเบี้ยราคาถูก  มีการเก็บเงินประจําเดือนเพ่ือซื้อของ
ที่ใชเปนสวนกลาง และน้ีเปนเพียงบางสวนเทาน้ัน เราจะเห็นวา กลุมคนที่ประกอบอาชีพน้ีน้ันคอนขางมีระบบที่ชัดเจน 
ดังน้ัน ผูออกแบบจึงเล็งเห็นวาการนําเอาเครื่องมือที่ไดออกแบบเขาไปเช่ือมโยงกับระบบของกลุมผูประกอบอาชีพขับขี่
จักรยานยนต จะนําไปสูการพัฒนาหรือสรางเสริมอาชีพได  

 
รูปท่ี 10  ภาพแสดงลักษณะการสรางระบบในกลุมผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจาง 

 
จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงการสรางระบบภายในกลุมผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจาง โดยภาพน้ันแสดง

ใหเห็นวาอุปกรณจํานวน 1 ชุด สามารถที่จะใชกับจักรยานยนตไดทุกลักษณะ ซึ่งจากที่กลาวในเบื้องตนแลววา ภายในกลุม
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ผูประกอบการน้ันจะมีการเก็บเงินเพ่ือเปนเงินสวนกลาง ดังน้ัน เปนเรื่องที่งายสําหรับการมีอุปกรณ 1 ชุด สําหรับกลุมผู
ประกอบอาชีพ 1 กลุม เพ่ือที่จะเปนการสรางโอกาสในการเพ่ิมรายไดใหกับกลุมผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจาง 
 
3. ผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะหแบงไดเปน 2 หัวขอคือ  
3.1 ผลการทดสอบอุปกรณที่ใชยึดกับตัวจักรยานยนต(PIN CLAMPS) และอุปกรณเสริม  

จากการทดลองใชเครื่องมือดังกลาว พบวา อุปกรณน้ียังไมสามารถใชงานได 100 เปอรเซ็นต  ยกตัวอยางเชน การติดต้ัง
เครื่องมือน้ันมีขั้นตอนที่คอนขางที่จะยุงยากและยังไมสามารถยึดติดกับจักรยานยนตไดอยางมั่นคงและ ในสวนของการนํา
อุปกรณมาติดต้ังกับตัวจักรยนตก็ยังไมมคีวามแข็งแรงเพียงพอที่จะรับนํ้าหนักในปริมาณที่มากได  รวมไปถึงลักษณะของขา 
ยึดที่ยังไมสามารถยึดติดกับจักรยานยนตที่หลากหลายได ผลของการทดสอบอุปกรณเสริมที่เช่ือมตอกับ PIN CLAMPS โดย
อุปกรณที่ใชในการทดสอบมีทั้งหมด 3 แบบดวยกันโดยทั้งสามรูปแบบน้ันจะมีความแตกตางกันออกไป จากที่กลาวไวใน
สวนของ ขั้นตอนการศึกษา แลว โดยจากการทกลองและวิเคราะหแลวสามารถอธิบายไดดังน้ี 

3.1.1 อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับแขวนวัตถุที่มีหูหิ้วตางๆ 
อุปกณช้ินน้ีสามารถใชงานไดโดยที่สามารถแขวนถุงที่มีนํ้าหนัก 5-8 กิโลกรัม โดยตําแหนงของการติดต้ังขณะ

ทดสอบน้ันอยูบริเวณ ที่กันตกทายจักรยานยนต แตขั้นตอนในการติดต้ังคอนยากยุงยาก 
3.1.2 อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับบรรทุกสิ่งของ ที่มีลักษณะเปนทรงกลม 
อุปกรณช้ินสามารถใชงานไดโดยในการทดสอบไดทดลองบรรทุกทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง  2น้ิว/4น้ิว/6

น้ิว/8น้ิว ตามลําดับ โดยทอมีความยาวอยูที่ 1.60 เมตร แตยังประสบปญหาในเรื่องของการติดต้ังที่ยุงยาก 
3.1.3 อุปกรณเสริมที่ใชสําหรับแขวนวัตถุที่ลักษณะแบนเรียบ 
อุปกรณช้ินน้ีสามารถใชงานไดระระดับหน่ึงเทาน้ัน เน่ืองจากสิ่งที่ผูออกแบบตองการจะบรรทุกน้ันมีขนาดที่

คอนขางใหญ(ประตูบาน ขนาด 0.80x2.00 เมตร)  และดวยองคประกอบของตัว PIN CLAMPS ที่ยึดติดกับตัวจักรยานยนต
ไมมีความแข็งแรงเพียงพอ รวมไปถึงขั้นตอนการติดต้ังที่ยุงยาก 

3.2 การสรางระบบของกลุมผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจาง 
จากที่กลาวในเบื้องตนเก่ียวกับระบบภายในกลุมผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจางแลวน้ัน ไดมีการประเมิน

และวิเคราะหการใชอุปกรณเสริมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับผูประกอบอาชีพ โดยหลักการประเมินน้ันไดประเมินจาก
ประสบการณในการทํางานจริง ยกตัวอยางเชน การขนสิ่งคาที่ตองอาศัยรถกระบะในการขนสินคาอาจมีคาใชจายที่สูง แต
ในขณะเดียวกันถาสิ่งของชิ้นน้ันสามารถท่ีจะบรรทุกหรือขนสงดวยจักรยานยนตได ก็นับเปน ทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่ม
ชองทางในการเพ่ิมรายไดใหกับผูประกอบการได  และจากการวิเคราะหพบวา ถาผูประกอบการใชอุปกรณดังกลาวแลว จะ
สามารถเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการได 

 
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในการออกแบบเคร่ืองมือที่ชวยสงเสริมกลุมคนผูขับขี่จักรยานยนตและผูประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนตรับจางน้ัน 

เปรียบเสมือนเปนการเพ่ิมชองทางในการประกอบอาชีพของผูขับขี่จักรยานยนตรวมไปถึงผูใชจักรยานยนตทั่วไป ทําให
เห็นถึงความเปนไปไดในการใชจักรยานยนตในมุมมองหรือลักษณะที่แตกตางออกไปจากเดิม เชน การใชอุปกรณช้ินน้ีเพ่ือ
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ชวยเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูขับขี่จักรยานยนตมากขึ้น  โดยเฉพาะในกรณีที่ผูขับขี่จักรยานยนตน้ันตองการบรรทุกหรือ
ขนยายสัมภาระ ที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกแตงกันออกไป โดยที่อุปกรณน้ีสามารถที่จะปรับเปล่ียนการใชงานใหเหมาะกับ
สัมภาระตางๆ รวมไปถึงการที่อุปกรณดังกลาวน้ันไมไดยึดติดกับจักรยานยนตแบบถาวรและผูใชไมตองมีการดังแปลงใน
สวนของตัวจักรยานยนตอีกดวย ซึ่งในความหลากหลายของตัวอุปกรณช้ินน้ี จะชวยใหผูใชงานไดรับประโยชนสูงสุดจาก
อุปกรณรวมไปถึงการเพ่ิมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนตอีกดวย  และประเด็นสําคัญอีกประการคือการสรางระบบ 
หรือการการสรางรูปแบบในการประกอบอาชีพใหเปนมาตรฐานมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือ จะไดมีการพัฒนากลุมคนดังกลาวไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น  

 4.2 ขอเสนอแนะ 
 เครื่องมือที่ไดออกแบบน้ันยังมีจุดดอยหลายประการ เชน การใชงานที่คอนขางยุงยาก และซับซอนมากเกินไป 

ดังน้ัน ตองมีการปรับปรุงใหเครื่องมือมีความสะดวกตอการใชงานใหมากขึ้น โดยอาจจะลดกระบวนการท่ีซับซอนในการ
ติดต้ังอุปกรณใหเหลือขั้นตอนนอยที่สุด ในสวนของตัวอุปกรณเสริมน้ันก็เชนเดียวกันในอนาคตอาจมีการพัฒนาใหมีความ
หลากหลายในการใชงานที่เพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงในเรื่องของความแข็งแรงของผลิตภัณฑที่เราควรใหความสําคัญเชนกัน  
ในสวนของวัสดุที่นํามาใชในการผลิตน้ัน ในอนาคตอาจจะตองมีการพัฒนาใหมีความแข็งแรงและทนทานและมีนํ้าหนักที่
เบาลง และในสวนของรูปทรงน้ันผูออกแบบจําเปนตองคํานึงถึงในจุดเล็กนอยที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือทําใหผูใช
ไดรับบาดเจ็บได เชน ตําแหนงของลูกบิดอาจจะเปล่ียนวัสดุที่มีความนุนมากกวาน้ี ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการใชงานและ
ยังจะลดความเสี่ยงของผูใชที่จะไดรับบาดเจ็บจากผลิตภัณฑอีกดวย 
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การออกแบบเคร่ืองประดับกระดาษโดยไดแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทย 
HANDMADE PAPERED ACCESSORY DESIGN PROJECT INSPIRED BY THAI CULTURE 
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บทคัดยอ 

    การออกแบบเครื่องประดับจากกระดาษโดยไดแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกต
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหเขากับแฟช่ันและความรวมสมัย เปนการเพิ่มมูลคาของการออกแบบเครื่องประดับโดยนําภูมิ
ปญญาจากศิลปวัฒนธรรมมาออกแบบ เพ่ืออนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตอยอดใหคงอยูสืบไป โดยการนําวัสดุ
ประเภทกระดาษมาใชในการออกแบบเปนเครื่องประดับ โดยการทดลองพับกระดาษในรูปแบบตางๆใหออกมาเปนรูปทรง
ที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมไทย ที่หยิบยกมาน้ันคือ ประเพณีแหผีตาโขน จังหวัดเลย โดยนําความเปนผีตาโขนมาใชใน
งานออกแบบทั้งเอกลักษณการพับ และลวดลายที่สื่อถึงประเพณีแหผีตาโขน จนไดออกมาเปนเครื่องประดับจากกระดาษที่
ดึงเอาเอกลักษณของประเพณีแหผีตาโขนมาใชในงาน โดยผลงานเครื่องประดับมีดังตอไปน้ี กําไลแขน 2 ช้ิน แผงคอ 1 อัน 
ตุมหู 2 คู กระดุมติดเสื้อ 20 เม็ด เข็มขัด 1 เสน ที่คาดผม 1 อัน สามารถนํามาประดับรางกายไดจริง และยังเปนแนวทางใน
การคิดคนรูปแบบใหมของเครื่องประดับที่เกิดจากวัสดุประเภทกระดาษอีกดวย 
 

คําสําคัญ เครื่องประดับ, กระดาษ, เครื่องประดับกระดาษ, ศิลปวัฒนธรรม 
 

Abstract 

The design of the accessories from the paper was inspired by the art of Thai culture. The objective of this 
research applied Thai’s culture and Thai’s art to be the new fashion style of contemporary art concept. It had two main 
reasons of these developments that used for 1.) To add the price value of the accessories that was designed from the 
knowledge of art and culture. 2.) To conserve of Thai’s art and cultural. The papers were used for the main material of 
this design. The experiments of this research were folding the paper into various forms and shape which matched with 
Thai culture concept of Phi Ta Khon Festival in Loei province. Phi Ta Khon’s unique was the inspiration of paper folding 
and the pattern of it reflected to the tradition. The accessories of folding papers design were adapted from the unique of 
Phi Ta Khon festival. The invitation had made two bracelets, one mane, two earrings, one band, one belt, and twenty 
buttons. All of the accessories could wear for daily life as a fashion and these accessories which made from papers would 
be a new guideline of new fashion to develop in the future. 

 

KEYWORDS: ACCESSORIES, PAPER, ACCESSORIES FROM THE PAPER, THAI CULTURE 
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1.บทนํา 
 กระดาษ เปนวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสําหรับการจดบันทึก มีประวัติศาสตรยาวนาน เช่ือกันวามีการใชกระดาษครั้งแรกๆ 

โดยชาวอียิปตและชาวจีนโบราณ แตกระดาษในยุคแรกๆ ลวนผลิตขึ้นเพ่ือการจดบันทึกดวยกันทั้งสิ้น จึงกลาวไดวาระบบ
การเขียนคือแรงผลักดันใหเกิดการผลิตกระดาษขึ้นในโลก (วิมลรัตน ศรีจรัสสิน,นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2536, หนา 154) 

ปจจุบันกระดาษไมไดมีประโยชนในการใชจดบันทึกตัวหนังสือ หรือขอความ เทาน้ัน ยังใชประโยชนอื่นๆ ได
มากมาย เชน กระดาษชําระ กระดาษหอของขวัญ กระดาษลูกฟูกสําหรับทํากลอง เปนตน กระดาษมีมากมายมีราคาถูกและมี
ลวดลายใหเลือกใชสอยตามแตโอกาสของแตละชวงเวลา กระดาษจึงเหมาะแกการนํามาพัฒนาและสรางสรรคเปน
ผลิตภัณฑรูปแบบใหมเพ่ือเปนการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม 

การนําศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินมาเปนสวนประกอบในการออกแบบผลงานจะชวยใหช้ินงานทรงคุณคาทั้งทางดาน
จิตใจและภูมิปญญารวมถึงเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นถ่ินใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ศิลปวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
ยอมสะทอนใหเห็นถึงความมีเอกราชของชาติ และการนําศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาใหเจริญกาวหนาจําเปนตองมีวิสัยทัศน
และวิจารณญาณที่ดีวาสิ่งใดควรอนุรักษใหถูกตองตามแบบแผนมรดกตกทอดอยางดีที่สุด ถูกตองชัดเจนที่สุด และสิ่งใด
ควรไดรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตอไป โดยศิลปวัฒนธรรมอยางหน่ึงของไทยที่มีการสืบทอดมาชานานทางภาคอีสานคือ
ประเพณี "ผีตาโขน"  

ผีตาโขนเปนช่ือการละเลนชนิดหน่ึง โดยผูเลนทํารูปหนากาก มีลักษณะ นาเกลียดนากลัว  มาสวมใสและแตงตัว
มิดชิด  แลวเขาขบวนแหแสดงทาทางตาง ๆ  ในระหวางมีงานบุญตามประเพณีประจําปของทองถ่ินพ้ืนบาน  การเลนผีตา
โขน มีปรากฏในพ้ืนที่ตาง ๆ  โดยเฉพาะที่อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  การเลนผีตาโขน มีเฉพาะงานบุญประเพณีที่ภาษา
พ้ืนบานอําเภอดานซาย เรียกวา "บุญหลวง" (นิรนาม) 

ผูออกแบบเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยจึงคิดออกแบบเครื่องประดับจากกระดาษ
โดยไดแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทยทางภาคอีสานน้ันคือ “ประเพณีแหผีตาโขน” โดยการดึงเอกลักษณ สีสัน 
ลวดลายของผีตาโขนมาใชในงานออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือเพ่ิมมูลคาทั้งทางดานจิตใจ ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม
ใหแกผลิตภัณฑที่ออกแบบ และเพ่ือใหเปนการพัฒนาที่สําคัญของอุตสาหกรรมเครื่องประดับจากวัสดุอื่นๆใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย การออกแบบเครื่องประดับจากกระดาษโดยไดแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมไทยทางภาคอีสานน้ันจะ
เปนตนแบบหรือตัวอยางในการออกแบบผลิตภัณฑประเภทอื่นๆไดอีกมากมาย ซึ่งเครื่องประดับในปจจุบันน้ีถือกันวาเปน
งานวิจิตรศิลปเปนสิ่งที่เก่ียวของกับสุนทรียภาพ มีความงดงาม สมบูรณในตัว แมวาประโยชนของเครื่องประดับจะมีอยูนอย
ก็ตาม แตตราบใดที่ผูบริโภคน้ันมีสุนทรียภาพอยูในจิตใจ ศิลปะเครื่องประดับก็จะยังคงมีอยูสืบไป อยางไรก็ตาม
เครื่องประดับที่มีความวิจิตรงดงามน้ัน ยอมมีมูลคาที่สูงตามวัสดุที่นํามาใชในการออกแบบ เชน เพชร พลอย และไพลิน 
เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่หายากมีความสวยงามและมีมูลคาสูง จึงทําใหเครื่องประดับแตละช้ินน้ันมีราคาแพง 
เพราะฉะน้ันการออกแบบเครื่องประดับที่มีตนทุนที่ลดลงจากเดิมและมีความสวยงาม จึงควรใชวัสดุที่หางาย และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมาใชในการออกแบบ เพ่ือเปนทางเลือกรูปแบบใหมของผูบริโภคในปจจุบัน 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

 งานออกแบบน้ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการพับกระดาษในรูปแบบตางๆ และการศึกษาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่
จะเลือกนํามาใชรวมกับการพับกระดาษ เพ่ือใหออกมาเปนผลิตภัณฑรูปแบบใหม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
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รูปลักษณ และความสวยงาม การพิจารณาเลือกศิลปวัฒนธรรมมาใชประกอบในการออกแบบ เริ่มจากการแบงกลุม
วัฒนธรรมและภูมิภาค กอนจะเลือกกลุมวัฒนธรรมทางภาคอีสานที่มีวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมใกลตัวผูออกแบบ ซึ่งการ
เลือกในกลุมภูมิภาคน้ีทําใหผูออกแบบสามารถเขาใจในวิถีชีวิตของวัฒนธรรมน้ันๆไดดี อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาไดอยางเหมาะสมโดยไมกระทบตอศิลปวัฒนธรรมเดิมที่มีมานาน 

 “ประเพณีแหผีตาโขน” จึงเปนศิลปวัฒนธรรมที่ผูออกแบบเลือกนํามาใชในการออกแบบ เน่ืองจากการใชสีสันของ
ประเพณีแหผีตาโขนมีความสดใสและสนุกสนาน สื่อใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน ซึ่ง
ผูออกแบบสามารถดึงสีสันลวดลายและรูปแบบการละเลนของวัฒนธรรมมาใชออกแบบรวมกับวัสดุที่เปนกระดาษที่เกิด
จากการพับ ตัด และตอ จนเกิดเปนผลิตภัณฑในรูปแบบเครื่องประดับ ทันสมัย สวยงาม มีความเปนเอกลักษณที่โดดเดน 
และสื่อใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่เรานํามาใช 

 

 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนวิธีการศึกษารูปแบบเบื้องตน 
 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดเราสามารถแจกแจงเปนลําดับขั้นตอนการศึกษาในการออกแบบไดดังน้ี 
 2.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือนํามาจัดกลุมและเลือกกลุมทางวัฒนธรรมนํามาวิเคราะห

และศึกษาเพ่ือหาขอสรุปในการเลือกศิลปวัฒนธรรมน้ันๆมาใชในการออกแบบ 
 2.2 ศึกษาวิเคราะหและทดลองเพื่อหากระดาษที่เหมาะสม โดยการนํากระดาษประเภทตางๆมาทดลองพับทดลองตัด 

และทดลองตอ เพ่ือใหเกิดลวดลายและรูปแบบใหมๆจากการพับที่หลากหลาย 
 2.3 การนําศิลปวัฒนธรรมมาออกแบบเปนลวดลายโดยการตัดทอนและนํามาประกอบใหมเพ่ือใหเกิดลวดลายใหม 

แตยังคงเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมแหผีตาโขน และนําลวดลายท่ีไดจากการออกแบบมาคัดเลือกเพ่ือนํามาประกอบ
รวมกับการพับกระดาษ จนเกิดเปนเครื่องประดับที่มีลวดลายสวยงามที่เกิดจากการออกแบบลวดลายและการพับในรูปแบบ
ใหมๆ 

 2.4 การทําตนแบบโดยการคัดเลือกจากรูปแบบที่ไดมีการทดลองพับกระดาษ ซึ่งดูจากความเหมาะสมของ
องคประกอบการพับกระดาษท่ีจะนํามาเปนเครื่องประดับ และใสลวดลายเก่ียวกับประเพณีแหผีตาโขนลงไป เพ่ือใหเกิด
ลวดลายใหมๆจากการพับจนประยุกตออกมาเปนเครื่องประดับจากกระดาษ 
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3. ผลการวิเคราะห 
 จากการวิเคราะหขอมูลและการออกแบบเครื่องประดับจากกระดาษโดยดึงเอาเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมไทย

ทางภาคอีสานมาใช โดยไดเลือก “ประเพณีแหผีตาโขน” จังหวัดเลย มาประกอบในงานออกแบบน้ี จนเกิดเปนลวดลายและ
การพับกระดาษรูปแบบใหมที่ไดจากการวิเคราะห 

 

 
 

รูปท่ี 2 การวิเคราะหรูปทรงและถอดแบบเพ่ือนํามาออกแบบ 
 

 โดยสิ่งที่วิเคราะหผลออกมาจนเกิดเปนงานออกแบบเครื่องประดับจากกระดาษ มีการดึงความสอดคลองกันหลาย
ประการของงานพับกระดาษและ “ประเพณีแหผีตาโขน” จังหวัดเลย มาใชเปนแรงบันดาลใจในงานดังน้ี 

 3.1 รูปทรงและรูปแบบการพับ ไดแรงบันดาลใจมาจากหนากากของผีตาโขน โดยการถอดรูปทรงออกมาลดทอนใน
สวนสําคัญและนําเอารูปรางมาพับใหเกิดรูปแบบใหมกับกระดาษ 

 3.2 สีสันของเครื่องประดับนํามาจากศิลปวัฒนธรรมประเพณีแหผีตาโขน จังหวัดเลย  การแตงกายและการสวมใส
หนากากที่มีลวดลายและสีสันอันเปนเอกลักษณ ในการออกแบบครั้งน้ีไดดึงเอาทั้งรูปธรรมและนามธรรมของการละเลนมา
ออกแบบเปนลวดลายใหมที่จะพิมพลงบนกระดาษ เมื่อเกิดการพับ การตัด การเจาะหรือฉลุแลวจะเกิดรูปแบบใหมๆไดอีก
มากมาย 

 
4. บทสรุป 

 จากการศึกษาทดลองและการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ ทําใหไดเครื่องประดับจากกระดาษท่ีนําเอา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีแหผีตาโขนมาใชเปนแรงบันดาลใจและรวมในการออกแบบ และการพับกระดาษรูปแบบใหมที่ทํา
ใหเกิดลวดลายพ้ืนผิวและสีสันที่สวยงามเกิดมาจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํามาทดลองออกแบบและพับ
กระดาษ จึงสามารถทําใหสรุปผลไดดังน้ี 

 4.1 ไดเครื่องประดับจากกระดาษโดยนําเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานมาใชเปนแรงบันดาลใจ จนเกิดเปน
ผลงานที่ทรงคุณคาทั้งทางดานสุนทรียศาสตร และประโยชนใชสอย 

 4.2    สามารถนําผลการทดลองในการพับกระดาษไปใชตอยอดในการออกแบบผลิตภัณฑชนิดอื่นไดอีก 
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ความแตกตางของรางกาย วัตถุและรูปทรง 
DIFFERENT BODIES, DIFFERENT OBJECTS: DIFERENT SHAPES 
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บทคัดยอ 
 

เง่ือนไขสําคัญของการอยูอาศัยในเมืองอยูที่พ้ืนที่ที่จํากัดเน่ืองมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลใหราคาที่ดินสูงขึ้น
ตลอดเวลา ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการอยูอาศัยในระยะเวลายาวนานจึงมักจะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากพ้ืนที่ 
วัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงเครื่องเรือน การตกแตงและผลิตภัณฑในชีวิตประจําวันและหางรานที่ขายเครื่องเรือน
ลักษณะน้ีที่เพ่ิมขึ้นทุกวันเปนหลักฐานที่ชัดเจน อยางไรก็ตามผลิตภัณฑดังกลาวยังมีลักษณะการผลิตสําหรับผูบริโภคแบบ
มวลใหญ วิทยานิพนธน้ีจึงตองการทดลองออกแบบผลิตภัณฑหน่ึงช้ินที่มีประโยชนการใชงานท่ีเพ่ิมขึ้นในขณะเดียวกันกับ
ที่มีรูปลักษณที่สามารถตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Individual) โดยอาศัยลักษณะเฉพาะของวัสดุแตละประเภทที่
มีปฏิสัมพันธกับแรงกระทํา เชนการนั่งในรูปแบบแตกตางกันและจากบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันเชน นํ้าหนัก 
วิธีการน่ัง เปนตนสรางใหวัตถุเกิดการเปล่ียนแปลงแตกตางกัน สิ่งที่ตามมาคือรูปทรง เหล่ียม มุม ที่แตกตาง 

 

คําสําคัญ : เฟอรนิเจอร การใชสอยหลากหลาย ความตองการสวนบุคคล รูปทรงท่ีแตกตาง 
 

Abstract 

The limitation of land area in urban's density mainly caused by economical conditions and land prize. Under such 
living circumstances, rather change the living space according to new needs, the alteration being made mainly on items 
inside. The flourishing of life style and decorative items including furnitures stores are evidences easily found in urban 
area.  Nevertheless, these products aimed mainly to mass consumption. This thesis proposed to design product which 
could be used in limited area while responding to individual taste and need simultaneously.  The study is focusing on 
characteristic of each material which interact to specific use of each individual. The individual's pressure and method of 
sitting create the differentiation of form of each furniture. 

 

KEYWORDS: FURNITURE, MULTIFUNCTION, INDIVIDUAL'S TASTE AND NEED 
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1. บทนํา  
กลุมคนทํางานและใชชีวิตในเมืองมีรสนิยมการใชชีวิตที่ความตองการความแตกตาง มีความตองการใชชีวิตที่มี

เอกลักษณ พิจารณาในสวนที่เก่ียวของกับงานออกแบบ คนกลุมน้ีเขาถึงสื่อประเภทตางๆทําใหเขาใจงานอกอแบบมากขึ้นจึง
สามารถเปดรับสิ่งใหม พรอมที่จะใชจายเพ่ือบริโภคสิ่งเหลาน้ี ดังน้ันจึงเปนแรงขับเคล่ือนใหเกิดการผลิตและขยายตลาด
ของงานงานออกแบบ วิถีในการใชชีวิตของกลุมคนเมืองน้ัน เปนวิถีที่เรงรีบในทุกๆเรื่อง  จึงเกิดความตองการท่ีหลากหลาย  
และมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

วิทยานิพนธน้ีสนใจในวัสดุที่เกิดการเปล่ียนแปลงเมื่อเกิดแรงกระทํา หรือเกิดปฏิสัมพันธเมื่อเกิดการกระทํา จึงเกิด
โครงการออกแบบวัตถุที่มีประโยชนการใชงานที่มากข้ึนในวัตถุเพียงหน่ึงช้ิน ทําใหผูใชงานเลือกใชไดตามตองการ เพ่ือ
ตอบสนองกับวิถีชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาของกลุมคนเมืองดังกลาวขางตน 

การศึกษาและสรางแบบจากสัดสวนของรางกายและทาทางในอิริยาบถตางๆ ของมนุษย เพ่ือการออกแบบวัตถุที่มี
ประโยชนการใชงานมากขึ้นในวัตถุหน่ึงช้ิน แนวทางการออกแบบใหวัตถุไมแสดงออกเฉพาะเจาะจงวาเปนสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
และสามารถกลมกลืนกับรูปแบบการใชงาน แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตอเมื่อเมื่อมีผูใชงาน ซึ่งวัตถุจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงเมื่อถูกใชงาน 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

งานวิจัยช้ินน้ีไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออกแบบ โดยการศึกษาพฤติกรรม ทาทาง และอิริยาบถตางๆในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมคนเมือง เชน การน่ัง การพักแขน การพิง การเทาบนสิ่งของ เปนตน ซึ่งเปนทาทางที่ชวยผอน
คลายอิริยาบถ และศึกษาคุณสมบัติของวัสดุตางๆวามีขอจํากัดใดบางเพ่ือคัดเลือกมาใชในการออกแบบ ซึ่งคุณสมบัติของ
วัสดุเปนสิ่งสําคัญอีกประเด็นหน่ึงในการออกแบบ เมื่อทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุแลวจึงเริ่มการทดลองการผลิต  เพ่ือจะ
ทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการทดลอง และหาวิธีในการแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทดลอง 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการใชชีวิตของคนเมือง 
ที่มา: วิถีชีวิตคนเมือง, www.google.co.th, 17 พฤษภาคม 2555 
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รูปที่ 2 ทาทางอิริยาบถตางๆ 
ที่มา: อิริยาบถ, www.google.co.th, 17 พฤษภาคม 2555 

 
จากน้ันจึงไดทําการเลือกวัสดุที่มีความสามารถตอบรับการเปล่ียนแปลงไดดี ซึ่งในทองตลาดตอนนี้มีแผนเปลือกไม

ที่เรียกวาวีเนียร(Veneer) แผนเปลือกไมวีเนียรโดยปกติใชในการปดผิวผนังวัตถุอื่นอีกครั้งหน่ึงเทาน้ัน จึงนําเอาแผนยางกัน
ความรอนที่มีความยืดหยุนสูง เปล่ียนแปลงรุปทรงไดงายมาเปนวัสดุเพ่ือทํางานรวมกัน 

 

 
 

รูปที่ 3  แผนไมวีเนียรและ แผนยางกันความรอนและมีความยืดหยุนดี 
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จากการศึกษาขอมูลพอสังเขปและวิเคราะหขอมูลที่มีแลว จึงเขาสูกระบวนการการออกแบบ โดยการทําแบบจําลอง
ขนาดเทาจริง  เพ่ือใหเห็นรายละเอียดของปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจนจากการทดลองใชงาน   โดยระหวางขั้นตอนการ
ทดลอง ผูออกแบบเกิดแนวคิดในการทําแมแบบเพ่ือการดัดไมวีเนียรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงนําไปศึกษาและทดลอง
เพ่ือเปนองคความรูที่นํามาปรับใชและพัฒนาเทคนิคและการออกแบบใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 4  ขั้นตอนการดัดไมวีเนียรและ แบบทดลองการดัดไมวีเนียรและ การโกงตัวของไมวี เนียร 
 

จากการออกแบบและเร่ิมทดลองการทําโมเดลขนาดเทาจริงโดยการใชแมแบบ (มีแมแบบตัวผูกับแมแบบตัวเมีย) 

เปนตัวกําหนดรูปทรงของวัตถุ ทําใหรูปทรงที่ออกแบบไวมีความคลาดเคล่ือนนอยลงมาก ทําใหช้ินงานมีความแข็งแรงไม
บิดงอ เสียรูปทรง และเกิดความสวยงามมากขึ้น  

 

 

   
 

รูปที่ 5 แมแบบตัวผูและแมแบบตัวเมียสําหรับดัดไมวีเนียรและโครงสรางหลัก 
ที่ใชแมแบบดัดจะไมบิดเบี้ยวโดยใชแมแบบในการทดลอง 
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หลังจากแกไขปญหาทางดานเทคนิคของโครงสรางหลักแลว ขั้นตอนตอไปคือ การนําวัสดุที่มีความยืดหยุน(ยาง) มา
หุมบริเวณท่ีมีการสัมผัสหรือเกิดการเสียดสี เพ่ือใหเกิดสัมผัสที่นุมนวล ตามรูปแบบที่ไดออกแบบไวขางตน หลังจากได
แบบแผนยางที่พอเหมาะกับโครงสรางหลักแลว  จึงดัดไมเปนรูปตัว C โดยใชแมแบบที่จัดทําขึ้นอีกช้ินหน่ึงเพ่ือเปนการยึด
ไมใหโครงสรางหลักกับแผนยางไหลล่ืนออกจากกัน โดยเรียกวา “C-LOCK” 

 

 
รูปที ่6 เมื่อประกอบช้ินสวนเขาดวยกันและ แมแบบสําหรับทํา C-LOCK และตัว C-LOCK 

 
เมื่อประกอบสวนตางๆและทดลองใชงานจริง   พบปญหาความแข็งแรง เน่ืองจากขนาดและสัดสวน เมื่อรวมกับ

ความหนาของแผนไมและแผนยางแลว ทําใหขนานและสัดสวนเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งการใชงานบางสวนยังไมสอดคลอง
กับสัดสวนของรางกายมนุษย  จึงปรับแบบใหเหมาะสมกับประโยชนการใชงานมากย่ิงขึ้น 

โดยปรับใหกวางลดลงและเพ่ิมความยาวใหเหมาะสมกับการใชงานมากขึ้น และมีรูปแบบของแผนยางท่ีแตกตางไป
ดังรูปที ่7  โดยบอกวิธีการใชงานดังน้ี 

 รูป n ดานบนของรูปแสดงจุดสัมผัสแบบจุดเดียว 
รูป  O ดานบนของรูปแสดงจุดสัมผัสแบบสองจุด 
รูป p แสดงพ้ืนที่สัมผัสดานจุดสัมผัสแบบสองจุด 
รูป q แสดงพ้ืนที่สัมผัสดานจุดสัมผัสแบบจุดเดียว 
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รูปที่ 7  WORKING DRAWING สําหรับการผลิต 

 

 
 

รูปที่ 8 ช้ินงานจริง 
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รูปที่ 9 การใชงานผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ 
 

จากรูปที่ 8 รูป r, t, u และรูป w เปนการใชงานแบบจุดสัมผัสเดียวสวนรูป s และ v เปนการใชงานแบบสองจุดสัมผัส 
รูป r ใชรองสวนตางๆของรางกายเพ่ือผอนคลายกลามเน้ือ 
รูป s และ v ใชรองเพ่ือการเขียนและการอานหนังสือ โดยใชงานแบบสองจุดสัมผัส 
รูป t ใชรองเพ่ือการเขียนและการอานหนังสือ โดยใชงานแบบจุดสัมผัสเดียว 
รูป w ใชรองศีรษะ 

 
3. ผลการวิเคราะห 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานตนแบบที่ทดลองผลิตดวยมือ (HANDMADE)  ช้ินงานแตละช้ินอาจมีความแตกตางกันเล็กนอย 

แตจากการทดลองใชงาน ช้ินงานมีความแข็งแรงทนทาน สามารถใชงานไดจริง และสามารถใชไดหลากหลายประโยชนใช
สอย แตในดานเทคนิคน้ันยังพบปญหาอยูบาง คือ เรื่องการโกงตัวของเน้ือไมในแตละช้ันไมสม่ําเสมอกัน  เน่ืองจากในการ
ประสานไมวีเนียรแตละช้ันใหเปนเน้ือเดียวกันตองอาศัยกาว ซึ่งเมื่อทากาวในแผนไมแลวจึงเกิดความช้ืนขึ้น ไมจึงโกงตัวไม
เทากันเพราะในขั้นตอนปฏิบัติเปนการทดลองจึงไมสามารถผานการกระบวนการอบไลความช้ืนได ซึ่งกระบวนการอบไล
ความช้ืนตองทําในระบบอุตสาหกรรมที่มีสินคาจํานวนมาก แตไดมีการแกไขดวยการขัดใหเรียบและเก็บรอยนูนโกงของ
เน้ือไมแตละช้ันดวยการยาแนวและขัดสีตามแบบทดแทน 
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4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
ในการทดลองการออกแบบวัตถุที่มีประโยชนใชสอยที่มากขึ้นในของหน่ึงช้ิน เพ่ือตอบสนองความตองการท่ี

หลากหลายของกลุมคนเมือง ที่มีวิถีชีวิตที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา อีกทั้งเปนกลุมคนที่มีการเปดรับงานการ
ออกแบบ ทําใหตลาดงานออกแบบขยายตัวมากขึ้น  จากวิถีชีวิตของกลุมคนทําใหวัตถุที่ไรชีวิต เกิดมีชีวิตชีวาเมื่อมีผูใชงาน 
รูปทรงของวัตถุจะเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการใชงาน 

4.2 ขอเสนอแนะ 
การทดลองออกแบบวัตถุช้ินน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอยอดใหเปนผลิตภัณฑใหมๆ ไดอีกหลากหลาย ที่เนนการสราง

ปฏิสัมพันธระหวางช้ินงานกับผูใชงาน ซึ่งผูบริโภคในปจจุบันมีความตองการเฉพาะบุคคลมากขึ้น และการสราง
ความสัมพันธใหกับผลิตภัณฑเปนอีกหน่ึงความนาสนใจในตลาด 

ขอเสนอแนะดานการผลิต เทคนิคในการผลิต ถาผลิตในจํานวนมากในระบบอุตสาหกรรม ขั้นตอนและกระบวนการ
ครบถวนจะไดผลิตภัณฑที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

และถาการผลิตในระบบอุตสาหกรรม จะมีการผลิตสินคาที่หลากหลายขนาดเพ่ือรองรับความตองการของผูใชงาน
แตละคน 
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การออกแบบแสงเพื่อส่ือความเปนตัวตนของบุคคล 
CREATING INDIVIDUAL LIGHT 
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-------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราน้ัน ปฏิเสธไมไดวาเราจําเปนตองใชแสงสวางเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ ทั้ง
ในชวงเวลากลางวันและยามค่ําคืน มนุษยรูจักใชประโยชนจากแสงที่เกิดจากธรรมชาติและในขณะเดียวกันมนุษยก็ได
ประดิษฐแสงสวางขึ้นใชควบคูกันไปดวย (แสงประดิษฐ) นอกเหนือจากที่มนุษยใชแสงสวางเพ่ือความจําเปนในการ
ดํารงชีวิตแลว มนุษยยังใชแสงสวางเพื่อการสุนทรียภาพอีกดวย ปจจุบันจะสังเกตไดวารอบตัวเราน้ันเต็มไปดวยแสง
ประดิษฐ อาทิ หลอดไฟ, โทรทัศน, Media vision, ฯลฯ จนในบางครั้งเราลืมนึกถึงแสงที่เกิดโดยธรรมชาติเสียดวยซ้ํา จาก
การพิจารณาขอความขางตน ทําใหเกิดแนวคิดที่จะสรรสรางงานออกแบบโดยอาศัยแสงจากธรรมชาติเขามามีสวนรวมกับ
ช้ินงาน ใชประโยชนจากแสงธรรมชาติไดมากขึ้นดวยวิธีที่แยบยล 
 

คําสําคัญ:  การทํางานรวมกันของแสงและวัสดุ, สุนทรียภาพ 
 

Abstract 
 

During our daily life, day or night, we need light to do lots of things. Human knows how to use natural lights, in 
the same time human has developed their own light. Not only using it as a tool for living, human also use light for their 
pleasure. Now we are surrounded by the artificial light such as light from the light bulb, television, others media and 
visions , so much for us to forget what natural lights look like. From the concepts of the nature of  light, this paper try to 
design products that natural lights will create an ingenious looks in a different ways. 
 

KEY WORD: CREATING INDIVIDUAL LIGHT 
 

1. บทนํา 
 แสงธรรมชาติเปนสิ่งที่มีอยูรอบๆตัวเรา เราสามารถใชประโยชนจากแสงธรรมชาติไดโดยอิสระ น่ันคือการใชแสง

ธรรมชาติโดยปกติในชีวิต หากแตถาเรารูจักใชการออกแบบเพื่อออกแบบแสงที่มีอยูในธรรมชาติใหเปนไปตามความรูสึก
นึกคิดของเรา แสงธรรมชาติเหลาน้ันก็จะสรางความสุนทรีใหกับเราไดไมนอยเชนกัน หากจะวากันตามจริงแลว ในปจจุบัน
มนุษยเรานั้นก็รูจักที่จะควบคุมแสงจากธรรมชาติดวยวิธีตางๆมากมาย อาทิ มูล่ี, มาน, ฟลมกรองแสง ฯลฯ แตน่ันเปนเพียง
เพ่ือการลดปริมาณความสวางของแสงธรรมชาติลงเพ่ือใหเหมาะสมตอการทํากิจกรรมในชวงเวลาน้ันๆ เพียงเทาน้ัน 
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 โครงการศึกษาวิทยานิพนธช้ินน้ี จึงเปนการศึกษารูปแบบการกําเนิดลวดลายบนวัตถุโดยการทํางานรวมกันของแสง
ธรรมชาติและช้ินงาน เพ่ือใหเกิดสิ่งใหมที่สามารถใชประโยชนไดจริงและยังสรางความสุนทรีใหกับชีวิตอีกดวย 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา 

ในงานออกแบบน้ีไดทําการเริ่มจากศึกษารูปแบบของเนื้อกระดาษท่ีตางชนิดกัน โดยมุงเนนในสวนของคุณสมบัติ
ความโปรงแสงของกระดาษชนิดน้ันๆ ดังที่แสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 กระดาษแตละชนิด 
 

 จากนั้นทําการทดลองการฉีกเพ่ือดูรองรอยของเน้ือกระดาษแตละชนิดวาเมื่อถูกฉีกดวยมือแลวจะเปน
อยางไร มีความยากงายในการฉีกมากนอยอยางไรในกระดาษแตละชนิด ดังที่แสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

 

  
 

  รูปท่ี 2 ทดสอบรอยฉีก              รูปท่ี 3 ทดสอบความความโปรงแสง 
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ทําการทดลองวัสดุที่จะนํามาใชในการประกบเพ่ือนซอนลวดลายของกระดาษในขณะท่ีไมไดมองช้ินงานผานแสง 
โดยการเลือกใชแผน อะคริลิค (acrylic) สีขาวขุนในความหนาแตกตางกัน เพ่ือทดลองความโปรงแสงวาแตละขนาดน้ันยอม
ใหแสงผานมากนอยกวากันเพียงใด และขนาดใดสามารถซอนลวดลายของกระดาษไดมิดชิดที่สุด ดังที่แสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 แผนอะคริลิค (acrylic) ความหนา0.1cm.-0.2cm.-และ0.3cm. ตามลําดับ 
 

จากน้ันหยิบยกเรื่องราวโดยอางอิงจากบทกวีของกวีชาวญี่ปุนที่มีช่ือวา ไฮกุ (Haiku) ซึ่งเน้ือหาของบทกวีน้ันจะไหล
เรื่อยตามธรรมชาติ สั้นกระชับ ตรงไปตรงมา และเปนไปอยางฉับพลัน ตามสภาวะสัจจะธรรม เรียบงายและตรงความรูสึก 
ซึ่งสอดคลองกับวิธีการนําเสนอผลงานที่ใชวิธีการท่ีเรียบงายที่สุดในการสรางสรรค  ดังในบทกวีที่วา 

On a withered bough  
A crow alone in perching;  

Autumn evening now.  
บนคาคบไมแหงเหี่ยว 

กาตัวหน่ึงลงเกาะเพียงโดดเด่ียวลําพัง 
ฤดูใบไมรวงมาเยือนแลว 

 
และทําการถายทอดบทกวีดังกลาวเปนการเลาเรื่องดวยภาพ ดังในรูปที่ 5 
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รูปท่ี 5 ถายทอดเรื่องราวจากบทกวีดวยภาพ 
 

จากน้ันตัดกระดาษตามลายท่ีไดออกแบบไว และฉีกกระดาษเพ่ือทําเปนพ้ืนหลัง ดังในรูปที่ 6 และ รูปที่ 7     

 
              

รูปท่ี 6 ฉีกภาพพ้ืนหลัง         รูปท่ี 7 ตัดในสวนของภาพหลัก 
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 ใชแผนอะครีลิค (acrylic) ประกบเขาทั้งสองดาน ดังในรูปที่ 8 
 

 
 

รูปท่ี 8  
 
 นําผลงานไปติดต้ังในสถานที่จริง ดวยการติดต้ังทับลงไปบนหนาตางของหองทั้ง 8 บาน เรียงลําดับเรื่องราวตั้งแต

เริ่มจนจบเริ่มจากทางซายและจบทางดานขวา โดยเลือกมุมที่สามารถรับแสงธรรมชาติไดในชวงเชาถึงชวงเย็นดังในรูปที่ 9 
 

 
 

รูปท่ี 9 ติดต้ังผลงานเรียงจากซายไปขวา 
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 เมื่อมองผานแสงก็จะสามารถมองเห็นลวดลายท่ีถูกซอนอยูดานในดังในรูปที่ 10,11,12 

     
 

       รูปท่ี10        รูปท่ี11     รูปท่ี12 
 

3. ผลการวิเคราะห 
จากการออกแบบผลงานดังกลาว สิ่งที่เกิดขึ้นทําใหสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวา ประเภทและสีของกระดาษท่ีตางกัน

ก็มีผลอยางมากในการสงผานของแสง และในเรื่องของขนาดความหนาบางของแผน อะคริลิค (acrylic) ก็มีผลตอการซอน
ลวดลายของกระดาษเชนกัน ดังน้ันเมื่อไดทําการทดลองตามที่กลาวมาขางตนแลว จึงไดผลงานออกมาดังในรูปภาพที่ 9 

 
4. บทสรุป 

การถายทอดขอความหรือเรื่องราวนั้นสามารถทําไดหลายวิธีแตกตางกันไป ซึ่งในผลงานช้ินน้ีก็ไดเลือกที่จะหยิบเอา
วิธีการท่ีเรียบงายที่สุด บวกกับสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติน่ันคือ แสง มาทําการถายทอดเรื่องราวโดยการเลาเรื่องดวยภาพ 
โดยอาศัยแสงในการทําใหภาพที่ถูกซอนอยูปรากฏขึ้น ตามชวงเวลาของแสงในขณะนั้น โดยผูดูสามารถที่จะใชจินตนาการ
รวมกับภาพที่ไดเห็นตามชวงเวลาของแสงน้ันๆ   

ในสวนของวัสดุที่ไดเลือกมาใชน้ันสามารถท่ีจะพัฒนาไดอีก โดยใชวัสดุเฉพาะทางและมีคุณสมบัติเหมาะสม
มากกวาน้ีภายใตเทคนิคดังกลาว ซึ่งสามารถนําไปคิดตอยอดเพื่อเปนวัสดุในประดับตกแตงสถาปตยกรรมในอนาคต 
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การออกแบบเรขศิลปเชิงทดลองเพื่อใหผูใชเขาไปมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงสถานะส่ิงของ 
EXPERIMENT IN GRAPHIC FOR USERS TO TRANSITION THE STATUS OF THING 

 
เจษฎา วีสุวรรณ1  รศ.สุวิทย รัตนานันท2  อ.ธีรนพ หวังศิลปะคุณ 2   

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปและการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยประจําหลักสูตรศิลปและการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 งานออกแบบท่ีใหผูใชเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบ (Users participation) คือการเปดกวางใหผูใชเขา
ไปมีสวนรวมในการกําหนดและเติมเต็มในงานออกแบบน้ันๆ เพ่ือใหงานน้ันออกมาตามความพึงพอใจของผูใชและมีความ
เปนลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูใชสนใจวาตองการท่ีจะใหงานออกมาเปนในลักษณะใด จากการหาขอมูลใน
งานออกแบบประเภทการมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบของผูใชจึงทําใหเกิดความสนใจและการทดลองออกแบบ
สิ่งของที่สามารถทําใหผูใชเขาไปมีบทบาทและมีสวนในการกําหนดทิศทางใหกับสิ่งของและออกแบบไดดวยตนเองโดย
ผานการใชงานบนสื่อประเภท 2 มิติ ซึ่งการทดลองนี้ไดสรางรูปแบบขึ้นมาเปนในลักษณะของอุปกรณหรือสิ่งของ รวมถึง
การสรางปฏิสมัพันธกันระหวางผูใชโดยอาศัยความคุนชินของมนุษยในการรับรูโดยการใชรอยปรุเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค
ในการใชงาน 

 

คําสําคัญ : การมีสวนรวมในการออกแบบ  ปฏิสัมพันธ กราฟกดีไซน 
 

Abstract 
 

The one of designs is that the users can participate in designing process(Users participation) ,so it opens to users 
that they can determine and complete their designs. Their designs will be satisfied to users and are unique individuals that 
depend on the users who want how their designs are. the research for users participation, it creates interesting and 
experiment in it and can determine aspect to object and design by themselves that use two- dimensional representation. 
This experiment makes up object or tool, including the interaction of users to the recognition of human perception that 
use perforated design to determine objective. 

 

KEYWORDS: Users participation, Interaction, Graphic design 
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1.บทนํา 
 บอยครั้งที่ในงานประเภทกราฟกดีไซนจะมีความเก่ียวของในเรื่องของการควบคุมของเหลานักออกแบบที่จะเขาไป

กําหนดและควบคุมในเรื่องของการมองเห็น ควบคุมการใชตัวอักษร รูปแบบ สี และอื่นๆใหกับผูใชแตในทางกลับกัน
แนวคิดของการมีสวนรวมในงานออกแบบน้ันตองอาศัยผูใชใหเขาไปมีบทบาทกับของสิ่งน้ันเพ่ือเติมเต็มสวนที่ขาดหายไป 
โดยผูใชจะเปนผูเขาไปกําหนดและสรางเน้ือหาไดดวยตนเอง ซึ่งปจจัยที่สําคัญๆ ของงานประเภทน้ีคือ งายตอการใชและ
สนุก 

 ดังน้ันจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงรูปแบบและตัวเน้ือหาในงานออกแบบสิ่งของเชิงทดลองบนสื่อ 2 มิติ เพ่ือที่จะให
ผูใชสามารถเขาไปมีปฏิสัมพันธและความสัมพันธกับของสิ่งน้ีไดตลอดจนสามารถเขาไปกําหนดรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน
ในเรื่องของการใชสี ตัวอักษร ภาพ สไตล ซึ่งกลาวไดวาผูใชน้ันจะเปนผูที่จะเขาไปกําหนดและควบคุมสิ่งตางๆเหลาน้ีได
ดวยตนเองรวมถึงการที่ผูใชจะสามารถสรางเน้ือหา กําหนดขอบเขตและความสนใจของตัวผูใชเองที่มีตอสิ่งของและสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของตัวเองวาตองการจะใหงานออกมาเปนในลักษณะใดโดยรูปแบบดังกลาวไดใหอิสระกับผูใชในการ
เขาไปมีสวนในการเช่ือมความสัมพันธกับสิ่งของและเปดกวางในการสรางสรรคงานจากสิ่งของ ทั้งน้ีเพ่ือจะเสนอมุมมอง
และไอเดียใหมๆ ในการสรางสรรคงานออกแบบที่ตองการจะปฏิเสธมุมมองและวิธีคิดแบบเกาๆ ของงานออกแบบที่
ฟงกช่ัน ความงาม หรือแมกระทั่งรูปแบบท่ีถูกกําหนดมาแลวโดยเหลานักออกแบบ ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดเช่ือมโยงและ
อางอิงจากดาดาและคอนสตรัคทิวิสม ที่ตองการตอตานและปฏิเสธความงามของศิลปะที่ถูกกําหนดและต้ังกฎเกณฑโดย
สังคมแบบทุนนิยมจากเหลานายทุน ไมวาจะเปนภาพวาดหรืองานประติมากรรมเชิงโครงสราง ซึ่งทั้งดาดาและคอนสตรัคทิ
วิสมน้ันไดสะทอนออกมาวางานศิลปะหรืองานออกแบบไมจําเปนตองยึดติดอยูกับคนกลุมหน่ึงเสมอไปแตหากกลายเปน
พ้ืนที่ใหศิลปนหรือคนทั่วไปสรางสิ่งที่เขาเห็นและชอบขึ้นมาใหมผานการสรางสรรคทางจนิตนาการอยางไมมีขอบเขต 

  โครงการวิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษารูปแบบของการมีสวนรวมในการออกแบบบนสื่อ 2 มิติ โดยการออกแบบเรข
ศิลปเชิงทดลองเพ่ือใหผูใชเขาไปมีสวนเก่ียวของในการเปล่ียนแปลงสถานะสิ่งของที่สรางขึ้น โดยมีรูปแบบและลักษณะที่
เหมือนกันในทุกๆ ช้ิน เพ่ือมุงเนนการสรางสรรคงานที่หลากหลายสไตลระหวางผูใชตลอดจนสามารถออกแบบสิ่งของน้ีให
กลายเปนงานออกแบบท่ีมีความเปนลักษณะเฉพาะบุคคล (Individual design) 
 
2.ขั้นตอนการศึกษา 

 งานวิจัยช้ินน้ีไดทําการศึกษาหารูปแบบที่จะสามารถนําพาผูใชใหเขาไปสรางปฏิสัมพันธในการออกแบบเพ่ือ
เปล่ียนแปลงสถานะสิ่งของที่เหมือนๆกันและซ้ํากัน (Mass production) สูความเปนลักษณะเฉพาะบุคคล (individual) ซึ่งจาก
รูปภาพดังกลาวเปนงานประเภทการมีสวนรวมในการออกแบบ (Participate Design) ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ดังน้ันจึงไดนํามาคิดและ
วิเคราะหถึงรูปแบบและกระบวนการในการใชงานของอุปกรณที่จะสามารถเช่ือมโยงกับผูใชไดโดยไมตองบงบอกถึงขั้นตอนใน
การใชงาน 
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รูปที่ 1. งานออกแบบที่ตองการใหผูใชเขาไปมีบทบาทในเชิงออกแบบดวยตนเอง 
 

จากนั้นจึงไดทําการทดลองและออกแบบวัตถุที่สนุกและงายตอการใชงานระหวางผูใชกับวัตถุช้ินน้ีและเพ่ือ
กอใหเกิดความเขาใจไดงายตอการเขาไปมีปฏิสัมพันธในทางสากลท่ีมนุษยทุกคนสามารถเขาใจและรับรูไปในทิศทาง
เดียวกันผานสัญลักษณและเคร่ืองหมายที่ถูกสรางขึ้น ทั้งน้ีแนวคิดดังกลาวไดอางอิงและเช่ือมโยงจากสัญ-ศาสตร 
(Semiotics) โดยการหยิบยกประเด็นที่วาดวยสัญญะหรือsign มาใชในการพัฒนางานออกแบบท่ีเปนการทําขอตกลงและเปน
ที่รับรูกันระหวางผูคนในเชิงสากลวาสัญลักษณ (symbol) และเครื่องหมาย (Sign) น้ันใหความหมายอยางไรเมื่อถูกนํามาใช
เปนเครื่องมือในการสื่อสารแทนภาษาและคําพูด ยกตัวอยางเชน ปายจราจร ไฟเขียว ไฟแดง ภาษามือ สัญญาณมือหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ อีกมากมาย จากน้ันจึงไดคนหาและสังเกตถึงรูปแบบของเครื่องหมาย (Sign) ที่สามารถมีใหเห็นอยูได
ทั่วไปตามสิ่งของตางๆ ที่อยูในชีวิตประจําวันของมนุษยสุดทายจึงไดคนพบวารอยปรุที่เปนในลักษณะของการเจาะทะลุน้ัน
เปนการสื่อสารถึงเน้ือหาแบบการรับรูโดยตรงก็ตอเมื่อเครื่องหมายดังกลาวถูกนํามาไวบนสิ่งของเฉพาะรูปแบบที่ถูกกําหนด
มาไวแลวอยางเชนกระดาษ ซึ่งความหมายในเชิงสัญญะของรอยปรุแบบเจาะทะลุบนกระดาษคือการฉีกออก  การทําลาย
เพ่ือใหหลุดพนออกจากรูปแบบเดิมๆ ที่วางไว  การฉีก-ดึงเพ่ือคนหาสิ่งที่ถูกซอนอยูขางใน โดยเครื่องหมายดังกลาวมนุษย
ทุกคนสามารถเขาใจและรับรูในทางสากลไดเปนอยางดีวาใชงานอยางไรเมื่อเครื่องหมายเหลาน้ีมาปรากฏอยูบนสื่อ 2 มิติ ที่
เปนกระดาษ เชน กลองขนม ทิชชู  คูปองสวนลดและอื่นๆ อีกมากมายดวยเหตุน้ีจึงไดนําเอาเครื่องหมายดังกลาวมาใชใน
งานออกแบบโดยวัสดุที่นํามาใชก็คือกระดาษ 

จากการสังเกตถึงรอยปรุแบบการเจาะทะลุบนสิ่งของตางๆ ที่มนุษยสามารถเห็นและพอเจอไดทั่วไปน้ันจะมีลักษณะ
เปนเสนแนวตรง (linear) ไมซับซอนแตทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดแบบการใหอิสระกับผูใชในการสรางงานและ
รวมถึงการปลดปลอยจินตนาการของผูใชที่มีตอวัตถุสิ่งน้ีจึงไดทําการทดลองและพัฒนาสรางรอยปรุที่ไมตายตัว แตจะเปน
ในลักษณะของการที่เสนทุกเสนน้ันสามารถเช่ือมโยงถึงกันไดหมดเพ่ือเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูใชในการมีอิสระที่จะ
สามารถฉีกไดในหลายๆ รูปแบบ 

จากน้ันเมื่อคนหารูปแบบที่สามารถเขาไปมีปฏิสัมพันธไดแลวจึงไดทําการศึกษาและคิดคนรูปแบบในสวนของ 
Pattern ที่อยูบนกระดาษเพ่ือที่จะนํามาทําเปนเสนปรุโดยไดทําการคิดคนลายที่จะสามารถออกแบบไดในสวนของตัวอักษร
และภาพ ทั้งน้ีการทดลองในการออกแบบ Pattern ที่เปนในลักษณะของเสนปรุลงบนกระดาษและไดทดลองทําแบบราง
ออกมาทั้งหมดสามแบบดวยกันแบบที่หน่ึงไดทําการทดลองออกแบบมาใหมีความเปน Geometric form โดยการใชรูปทรง
เลขาคณิตซึ่งรูปแบบของลายก็จะดูแข็งๆ ไม free form ดังที่แสดงในรูปที่ 2 สวนแบบท่ีสองที่ไดทดลองนั้นมีการออกแบบ
เพ่ิมเติมจากแบบแรกโดยการใสเสนโคงเขาไปเพ่ือใหดูมีความโคง เวา มากข้ึน ดังที่แสดงในรูปที่ 3 สวนแบบท่ีสามได
ทดลองทําออกมาเพ่ือใหเสนมีความเปน free form และมีความ curve ในตัว ดังที่แสดงในรูปที่ 4 และสื่อที่จะนํามาใชในการ
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สรางอุปกรณช้ินน้ีซึ่งก็คือกระดาษน้ันไดใชสีของกระดาษจํานวน 16 สี ในจํานวนทั้งหมด 50 แผน โดยการเรียงเฉดสีจากสี
โทนออน ไปยัง สีโทนเขม 

 

        
 

            รูปที่ 2. การออกแบบ Pattern     รูปที่ 3. การออกแบบ Pattern            รูปที่ 4. การออกแบบ Pattern  
 ในลักษณะของ Geomatric form          เพ่ือใหเสนดูมีความโคงและเวา          เพ่ือใหเสนมีความ Free form 
                   มากขึ้น    และ Curve 
 

ทั้งน้ีเพ่ือใหมีความสอดคลองในเรื่องขององคประกอบของงานออกแบบกราฟกที่ใหความสําคัญกับการใชสีมากจึง
ไดใชสีในหลายๆ สีเพ่ือทางเลือกในการใชงานของตัวผูใชเองสวนสาเหตุและแรงจูงใจที่ตองการใชกระดาษในจํานวน
เหลาน้ีก็เพราะวาความหนาของกระดาษในจํานวนน้ีจะชวยเพิ่มทางเลือกใหผูใชน้ันไดเลนกับความลึกและโครงสรางของ
วัตถุในแตละแผนจนทําใหการสรางสรรคงานน้ันมีมิติมากขึ้น 

ซึ่งขั้นตอนตอไปที่ไดทําการทดลองน้ันจะเปนในเรื่องของกระบวนการผลิต ซึ่งงานช้ินน้ีไดทําการทดลองผลิต
ขึ้นมาในระบบอุตสาหกรรมและไดทําการทดลองกระบวนการผลิตในหลายๆรูปแบบไมวาจะเปนการผลิตที่เกิดจากเครื่อง 
CNC ตลอดจนการสรางแมพิมพปมกระดาษขึ้นมา ซึ่งในครั้งแรกน้ันไดทําการทดลองและคนหาความพอดีในเรื่องของ
ระยะหางระหวางเสนประแตละเสนเพ่ือใหผูใชน้ันงายตอการเขาไปใชงานในการฉีกมากสุดโดยไดทําการทดลองความหาง
ของเสนรอบแรกอยูที่ 2:1 มิลลิเมตรโดยการใชเครื่อง CNC ยิงลงบนกระดาษ และเมื่อนํามาทดลองฉีกก็ไดพบวาสเกลที่ 2:1 
มิลลิเมตรน้ันยังไมสามารถใชงานไดงายอยางที่ตองการ จากน้ันจึงไดทําการทดลองขนาดของเสนที่ 1:1 มิลลิเมตร อีกครั้ง 
และผลสรุปวาระยะหางของเสนที่ 1:1 มิลลิเมตรน้ันสามารถงายตอการฉีกมากที่สุด จากน้ันจึงไดทําการผลิตตัวอุปกรณช้ิน
น้ีโดยการใชเครื่อง CNC ออกมาสองแบบดวยกัน ดังที่แสดงในรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แตก็ไดเจอปญหาในเรื่องของรอยไหม
บนกระดาษที่เยอะจนเกินไปและอีกทั้งยังเจอปญหาในเรื่องการวาง lay out ของกระดาษลงบนเคร่ืองที่ไมสม่ําเสมอกัน เลย
ทําใหงานที่ออกมาน้ันเสนของแตละแผนไมตรงกันเมื่อนํามาซอนกันของกระดาษในแตละแผน อีกทั้งตนทุนในการผลิต
น้ันราคาคอนขางสูง จากน้ันจึงไดหันมาทดลองการผลิตโดยการทําแมพิมพปมกระดาษแทน ดังที่แสดงในรูปที่ 7 และเมื่อ
นําไปปมลงบนกระดาษเพ่ือสราง pattern ที่เปนในลักษณะของรอยปรุผลที่ออกมาคือเสนปรุบนกระดาษในแตละแผน น้ัน
สม่ําเสมอและเทากัน อีกทั้งการผลิตงานแมพิมพปมกระดาษน้ันสามารถผลิตซ้ําไดเรื่อยๆตามที่ตองการและตนทุนในการ
ผลิตน้ันถูกกวาการผลิตจากเครื่อง CNC 
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รูปที่ 5. ขั้นตอนในการทดลองและผลิตจากระบบ            รูปที่ 6. ขั้นตอนในการทดลองและผลิตจากระบบ 
อุตสาหกรรม โดยการใชเครื่อง CNC ยิงลงบน   อุตสาหกรรม โดยการใชเครื่อง CNC ยิงลงบน 
กระดาษในลักษณะของเสนปรุ ตามแบบท่ี 1   กระดาษในลักษณะของเสนปรุ ตามแบบท่ี 2 
 

 
รูปที่ 7. ทําการทดลองสรางแมพิมพปมกระดาษข้ึนมาที่ระยะหางของเสน ขนาด1:1 มิลลิเมตร โดยการนํา 
Pattern ในแบบท่ี3 มาใชในการสรางรูปแบบของตัวบล็อก รวมถึงการทดลองปมลงบนกระดาษ 
 
จากน้ันก็นํามาสูขั้นตอนของการผลิตออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑทั้งน้ีเพ่ือใหงายตอการใชงานของตัวผูใชเอง

จึงทําใหเกิดแนวคิดในการสรางผลิตภัณฑที่ใหความคุนชินกับผูคนในเชิงรูปแบบ  รูปลักษณ หรือลักษณะของสิ่งของที่มีอยู
แลวซึ่งไดทดลองทําออกมาเปนหนังสือที่สามารถฉีกออกเปนใบๆ เวลาที่ผูใชจะนํามาใชงานในแตละครั้งได รวมถึงการคิด 
Package ที่สามารถเอานํางานที่เกิดจากการผับหรือฉีกของตัวอุปกรณช้ินน้ีมาใสและแขวนบนผนังได เมื่องานน้ันออกมาด่ัง
ที่ผูใชน้ันพึงพอใจแลวตองการท่ีจะนํามาโชวโดยการใสกรอบไวเพ่ือใหดูวางานช้ินน้ีเสมือนเปนงานศิลปะ ดังที่แสดงในรูป
ที่ 8 
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รูปที่ 8. ทดลองสรางสิ่งของที่งายตอการใชงานระหวางผูใชในแตละครั้ง โดยทําออกมาเปนหนังสือที่สามารถ

ฉีกเปนใบๆ ไดในแตละครั้ง รวมถึงการสรางอุปกรณสําหรับโชวงานที่ผูใชน้ันสรางขึ้นมา 
 

3. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีนํามาทดลองใชโดยใหผูใชจํานวน 5 คน น้ันเขาไปมีสวนรวมในการออกแบบเพ่ือเปล่ียนแปลงสถานะ

สิ่งของจากที่เหมือนๆ กันจนกลายเปนงานที่มีความเปนลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งกระบวนการในการใชงานน้ันขึ้นอยูกับ
ความต้ังใจและความสนใจของตัวผูใชเองรวมถึงการมีบทบาทท่ีอิสระในการเขาไปใชงานไมวาจะดวยการนําไปฉีก หรือ 
พับซึ่งก็จะไดรูปแบบที่แตกตางกันออกไปทั้งหมด 5 แบบดวยกัน รวมถึงการสรางงานจากอุปกรณดังกลาวออกมาที่เปนทั้ง
ภาพ 2 มิติ และ ภาพ 3 มิติแบบที่ 1 ผูใชไดมีการออกแบบทดลองเลนกับความลึกในแตละสวนของรูปทรงเลขาคณิตและ
ความเช่ือมโยงกันในแตละช้ันของกระดาษ (ดังที่ในรูปที่ 9)แบบที่ 2 ผูใชน้ันไดทดลองทําออกมาในรูปแบบตัวอักษรที่มี
ความลึกในแตละตัวไมเทากัน (ดังรูปที่ 10) แบบที่ 3 ผูใชไดลองทําออกมาในแบบของการสื่อสารดวยภาพอีกทั้งยังเลนใน
เรื่องของการเช่ือมตอของช้ันกระดาษในแตละแผนที่มีการดึงช้ินสวนของกระดาษแผนอื่นๆ ออกมาใหเช่ือมโยงกันเพ่ือ
สรางมิติใหกับงานโดยการทําออกมาเปน 3 มิติ (รูปที่ 11) แบบที่ 4 และ 5 ผูใชไดทดลองทําออกมาโดยการฉีกกระดาษ
เพ่ือใหเปนรูปทรงแบบอิสระและนํากลับไปสอดเขากับกระดาษในช้ันอื่นๆของกระดาษ โดยการซอนทับกันไปเรื่อยๆจน
เกิดออกมาเปนรูปแบบ 3มิติ สวนแบบท่ี 5 ผูใชไดทําการทดลองและออกแบบในลักษณะของภาพที่ไดมีการฉีกกระดาษใน
แตละช้ันโดยไลขนาดความยาวในแตละแผนและดึงช้ินสวนในแตละแผนใหทะลุออกมาจากกรอบ เพ่ือใหงานเกิดมิติและมี
ชีวิตชีวามากขึ้น (รูปที่ 12) 

              
รูปที่ 9. ผูใชไดทดลองเลนกับความลึกในแตสวน               รูปที่ 10. ผูใชไดทดลองทําออกมาในรูปแบบของ 
            ของรูปทรงเรขาคณิต          ตัวอักษรท่ีมีความลึกในแตละตัวที่ไมเทากัน 
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รูปที่ 11. ผูใชไดลองทําออกมาในแบบของการสื่อ          รูปที่ 12. ผูใชไดทําการทดลองและออกแบบใน 
สารดวยภาพ อีกทั้งยังเลนในเรื่องของการเช่ือมตอ          ลักษณะการสื่อสารดวยภาพที่ไดมีการฉีกกระดาษ 

ของช้ันกระดาษในแตละแผนเพ่ือสรางงานให                                  ในแตละช้ันของกระดาษโดยขนาดความยาวใน 
ออกมาในลักษณะของงาน 3 มิติ                       แตละแผนและดึงช้ินสวนของแตละแผนใหทะลุ 
                                   ออกมาจากกรอบ 
 

ผลของการวิจัยและการทดลองคร้ังน้ีผูใชน้ันไดเกิดการใชความคิดสรางสรรคทางจินตนาการในเชิงออกแบบกับอุปกรณ
สิ่งน้ีเปนอยางมาก โดยการเขาไปเริ่มตนใชงานจากสิ่งของที่มีลักษณะและรูปแบบที่เหมือนๆ กันทุกช้ิน(Mass produced product)  
จนสุดทายสามารถสรางออกมาใหเปนงานศิลปะในเชิงประติมากรรมกระดาษที่หลากหลายรูปแบบโดยท่ีไมซ้ํากันเลยในแตละช้ิน 
เน่ืองจากในแตละคนน้ันยอมมีบุคคลิกและความชอบ ความสนใจ ที่แตกตางกันออกไปดังน้ันการสื่อสารผานงานน้ันก็ยอมมี
ความแตกตางดวยเชนกัน 

 
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในการทดลองงานออกแบบเรขศิลปครั้งน้ีทําใหผูใชน้ันไดเกิดความคิดและมุมมองใหมๆ ในการสรางสรรคงาน

ศิลปะหรืองานออกแบบและสรางทางเลือกทางการออกแบบในรูปแบบที่ผูใชสนใจและตองการจะใหเปน รวมถึงการใช
จิตวิทยาในเชิงการพัฒนาหรือสรางความม่ันใจในกระบวนการออกแบบ โดยผลของการทดลองน้ีผูใชน้ันไดเขาไปมีสวน
รวมในการออกแบบดวยตัวเองจนเกิดออกมาเปนงานที่หลากหลายสไตลและหลากหลายทางความคิดของตัวผูใชเองจน
สามารถพัฒนาจากสิ่งของที่มีความเปน Mass production จนกระทั่งออกมาเปนงานที่มีความเปนลักษะเฉพาะบุคคล ซึ่งสิ่ง
เหลาน้ีคือการเปล่ียนถายสถานะจากความเปน Mass ไปสูงานความเปน individuality 
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4.2 ขอเสนอแนะ 
 การทดลองออกแบบเรขศิลปช้ินน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอไดทั้งทางดาน Product design และ Graphic design ที่เนน

การสรางความมีปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับสิ่งของรวมถึงการสรางการมีสวนรวมในงานออกแบบระหวางผูใชกับสิ่งของ
ไดดวยตนเอง อีกทั้งสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาศิลปะของเด็กประถม ได ทั้งน้ีเพ่ือชวยเสริม
สรางสรรคจินตนาการและความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับสังคมในยุคปจจุบันและอนาคต 

 
เอกสารอางอิง 
Nicola Bednarek Brower. Participate designing with user-generated content. 1st ed. New York :  Princeton Architectural Press, 2011. 
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การออกแบบเคร่ืองครัวสมัยใหมจากวัตถุดบิเกาผานกรรมวิธีดั้งเดิม 
THE MODEM KITCHENWARE IS MADE FROM SECONDHAND MATERIAL 

 WITH TRADITIONAL METHODES 
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-------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

     ในทุกวันน้ีรูปแบบเครื่องครัวมีใหเลือกมากมายหลากหลายรูปแบบอันเน่ืองมากจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนทําใหตองการ
เครื่องครัวที่มีรูปแบบที่สามารถใชงานไดหลากหลาย   จึงทําใหเกิดการพัฒนาทางดานวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่
ทันสมัยขึ้นเพ่ือใหตอบสนองตอการใชงานในทุกรูปแบบแตกตางจากเคร่ืองครัวในอดีตที่สามารถผลิตไดเองและใชวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ 

 

คําสําคัญ : เครื่องครัว, วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต 
 

Abstract 
 

     Today, the key to the selection of variants that are due to lifestyle change that you want to have a kitchen that can 
be used for a variety of applications. As a result, the development of modern materials and manufacturing processes in 
order to respond. For use in all types of cookware in the past but can not own the production and use of natural raw 
material. 

 

KEYWORDS : kitchen, raw material , process 

 
1. บทนํา 
     อาจกลาวไดวาเครื่องครัวในปจจุบันน้ันมีรูปแบบใหเลือกมากมาย  และหลากหลายแลวแตการนําไปใชงาน       อัน

เน่ืองมาจากเทคโนโลยีในการผลิตที่ถูกพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเพ่ิมมากขึ้นและตัววัตถุดิบก็ถูก
พัฒนาควบคูไปเพ่ือใหเหมาะสมกับวิธีการข้ึนรูปจนทําใหในปจจุบันรูปแบบเครื่องครัวมีสีสันและลวดลายที่แตกตางกันไป
แลวแตการนําไปใชงานแตกตางจากในอดีตที่เครื่องครัวจะผลิตจากวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติและมีรูปแบบซ้ําๆอาจ
เน่ืองมาจากในอดีตยังไมมีเทคโนโลยีในการผลิตดีเทาที่ควร 

     ดังน้ันจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเรื่องรูปแบบของ เครื่องครัวสมัยใหมโดยรวบรวมขอมูลของงานออกแบบเคร่ืองครัวที่
มีอยูในปจจุบันเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมกับการใชชีวิตที่เปล่ียนไปในปจจุบันและยังสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
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     โครงการวิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษาเรื่องเครื่องครัวและประวัติเครื่องปนดินเผาไทยเพ่ือนํามาการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องครัวใหเขากับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและยังเปนการนําประโยชนและเอกลักษณของงาน
เครื่องปนดินเผามาสรางสรรคงานออกแบบใหกลับมามีประโยชนอยางที่เคยเปนเหมือนเชนอดีต 

 
2.ขั้นตอนการศึกษา  

     งานวิจัยช้ินน้ีไดทําการศึกษาประวัติเครื่องครัวในอดีตและเครื่องครัวในปจจุบันมาทําการวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบ
งานที่เหมาะสมและเขากับการใชชีวิต 

      

 
 

รูปที่1.งานออกแบบเคร่ืองใชในครัวที่สามารถใชไดมากกวาเปนภาชนะใสอาหาร 
 

 
 

รูปที่2.งานออกแบบเครื่องครัวสมัยอดีตที่มีเอกลักษณของสีเน้ือดินเปนสีสมแดง 
 
     จากน้ันจึงไดนํารวบรวมขอมูลของงานออกแบบเครื่องครัวในปจจุบันที่มีรูปแบบที่สามาหยิบจับไดงายและสามารถ

ใชงานไดหลายรูปแบบมาวิเคราะหเพ่ือหาขอดีตาง ๆ มาปรับใชในงานและไดรวบรวมหาขอมูลเก่ียววัตถุดิบจะมาทําการ
ผลิต 

     จากขอมูลดังกลาวจึงไดทําการออกแบบช้ินงานโดยท่ีไดรวบรวมขอมูลตางที่จะนํามาพัฒนาเคร่ืองครัวใหเหมาะสม
กับความตองการของการใชชีวิตในปจจุบันดังจะเห็นไดจากรูปที่ 3 และ 4 
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รูปที่3. แบบราง 2 มิติ 

 

                                   
 

รูปที่ 4. ช้ินงานที่ขึ้นรูปขนาดเทาจริง 
 

     จากทดลองออกแบบแลวทําตัวงานขึ้นมาพบวาขนาดของเครื่องครัวที่ออกแบบน้ันมีขนาดที่ใหญและมีนํ้าหนักมาก
และหูจับตัวหมอน้ันมีขนาดที่เล็กจนเกินไปทําใหไมสามารถใชงานไดสะดวกสวนตัวฝานั้นก็มีรูปแบบที่ใหญจนเกินไปทํา
ใหเมื่อเวลาลาจะหยิบจับใชงานตัวฝาเพ่ือเปดขึ้นน้ันคอนขางยากเพราะตัวหูจับตัวฝายังมีขนาดที่ไมเหมาะมือเทาที่ควรด้ังน้ัน
จึงทําการออกแบบโดยนําปญหาจากงานออกแบบช้ินแรกมาเปนโจทยเพ่ือแกปญหาดังจะเห็นไดจากภาพที่ 5 และ 6 
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รูปที่ 5.ไดทําการออกแบบและปรับขนาดของตัวช้ินงานโดยตัวฝาไดทดลองนําไมเขามาใช 
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รูปที่ 6.ไดทําการออกแบบและปรับขนาดของตัวช้ินงานโดดตัวฝาไดนําไมเขามาใช 
และเพ่ิมลักษณะพิเศษหัวตัวช้ินงานโดยเพ่ิมตัวมวยการเพื่อใหงายตอกาใชงาน 

     
 
      เมื่อสรุปงานออกแบบไดแลวจึงไดนํารูปแบบที่ปรับแกไปทดลองข้ึนรูปและนําไปใชงานจริงดังจะเห็นไดจากภาพ

ที่ 7 และ 8 
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รูปที่ 7 การนําไมเขามาแทนตัวฝาที่เปนเครื่องปนดินเผาและเพ่ิมชองตัวกรองภายในช้ินงาน 

 
          จากการทดลองพบวาหูจับที่มีขนาดใหญขึ้นน้ันทําใหสามารถหยิบจับและใชงานไดงายขึ้นสวนตัวหูจับตัวฝาน้ัน

ไดทําการออกแบบใหจับยกไดงายขึ้นและในตัวหมอเองน้ันก็มีชองสําหรับไวกรองเศษอาหารหรือเศษเครื่องแกงที่ไม
ตองการเมื่อนําไปประกอบอาหารพบวาสามารถใชงานไดและมีนํ้าหนักเบาโดยไดทดลองทําอาหารดังรูป 
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รูปที่ 8. การนําไมเขามาแทนฝาและเพ่ิมมวยกาเพื่อใหงายตอการใชงาน 

          จากการทดลองพบวางานออกแบบตัวงานช้ินน้ีไดเพ่ิมลักษณะในการจับยกเพ่ือใหสามารถยกเทไดงายจะเห็นได
ชัดตรงตัวฝาจะมีลองสําหรับใหสามารถยกจับไดงายขึ้นบวกกับตัวหูจับทําใหการยกเทน้ันสามารถทําไดงาย 
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3. ผลการวิเคราะห 
      จากการทดลองและปรับรูปแบบงานออกแบบพบวาเมื่อนําไปใชงานตัวหูจับที่มีขนาดใหญขึ้นน้ันเมื่อนําไปทดลอง

ใชสามารถยกตัวหมอไดงายขึ้นและขนาดตัวหมอที่เล็กลงน้ันทําใหมีนํ้าหนักเบาเมื่อนําไปทดลองปรุงอาหารพบวาทั้งนํ้า
และเครื่องปรุงตางๆท่ีเติมลงไปน้ันมีนํ้าหนักพอดีเมื่อทําการปรุงอาหารจริงสวนตัวฝาน้ันสามารถหยบิจับไดงายขึ้น  

 
4. บทสรุป 

     สรุปผลการวิจัย  “งานออกแบบเครื่องครัวสมัยใหมจากวัตถุดิบเกาผานกรรมวิธี ด้ังเดิม” เปนการนํางาน
เครื่องปนดินเผามาผานกระบวนการออกแบบและสรางสรรคเพ่ือใหเกิดตัวเครื่องครัวที่เหมาะสมกับการใชชีวิตที่เปล่ียนไป
ในปจจุบันและยังเปนการนําวัตถุดิบธรรมชาติที่หาไดตามงายมาผานวิธีคิดเพ่ือสรางสรรคใหเหมาะกับกับใชงานที่
หลากหลายแลวแตตัวผูใชตองการ 

     4.2 ขอเสนอแนะ 
      งานออกแบบเคร่ืองครัวสมัยใหมจากวัตถุดิบเกาผานกรรมวิธีด้ังเดิมน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอไดเพราะวางาน

เครื่องปนดินเผาในทุกวันน้ีถูกลดคุณคาลงดังจะเห็นไดจากราคาที่ถูกลงและการนําไปใชตกแตงเพ่ือความสวยงานมากกวา   
ประโยชนของตัวมันเองและงานเครื่องปนดินเผายังเปนภูมิปญญาของคนในอดีตและงานเครื่องปนดินเผายังสามารถเลา
เรื่องในอดีต ผานรูปทรงและลวดลายเพราะฉะน้ันเราจึงควรจะนํางานเครื่องปนดินเผามาพัฒนาตอเพ่ือไมใหงาน
เครื่องปนดินเผาไทยคอยๆสูญหายไปตามยุคสมัย 

 
เอกสารอางอิง 
ประชา สุวรีรานนท.“ดีไซน + คัดเจอร2 : สํานักพิมพอาน 
ทิม บราวน  เขียน นุจรี นาคเจริญวารี แปล “CHANGE BY DESIGN” : BUSINESS SERIES 
วัชระ วชิรภัทรกุล. “การออกแบบผลิตภัณฑแจกัน ชุด สืบสารวัฒนธรรมบานเชียง” 
ปริวรรณ ธรรมปรีชากร และคณะ.เครื่องถวยในประเทศไทย. บริษัท โอสถสภา (เต็กเฮงหยู) จํากัด 
เครื่องปนดินเผา. สํานักพิมพคติ 
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โครงการออกแบบชุบชีวิตใหมใหกับของเหลือใช 
NEW LIVES FOR OLD SOULS 

  

ประสพสุข ไชยรัตน1  ร.ศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน2 และ DEVID SCHAFER2
   

1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ 
2
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ 

----------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ      
 

โครงการออกแบบชุดน้ีคํานึงถึงเครื่องตกแตงบานที่ถูกละทิ้ง เช่ือไดวาเคร่ืองตกแตงบานเหลาน้ันไมไดเสียความเปน
ตัวตนไปจากการถูกละเลย โครงการออกแบบน้ีจึงไดพยายามนําเสนอคุณคา และ ศักยภาพของเครื่องตกแตงบานที่ไดผาน
การพัฒนา เครื่องตกแตงบานที่ถูกละลายคลายขยะ จะถูกชุบชีวิตมาใหมดวยการปรับปรุงรูปลักษณ เปล่ียนแปลงวิธีการใช
งาน และเนรมิตรชีวิตใหมใหแตกตางจากเครื่องตกแตงบานแบบเดิมๆ เพ่ือสรางสรรคการใชทรัพยากรเหลือใชใหเกิด
ประโยชนและสรางผลงานสวนบุคคล จากการทดลองเช่ือมปฏิสัมพันธุระหวางวัสดุหลักและวัสดุรองนั้น จําเปนตองใช
กลวิธีการมัดอยางกลมกลืนเพ่ือไมใหเปนการรบกวนภาพลักษณของวัสดุเดิมมากจนเกินไป 

  
คําสําคัญ  : ศึกษาตอ, DEVID SCHAFER, ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย รังสิต 

 
Abstract 

 
This project care about furniture that has been discarded. I believe that something witch has been discarded has 

not been lost and this project attempts to show the value and potential of old furniture. Furniture was modified, 
transformed and redesigned in order give it a new life to creatively make use of an over looked, as well as produce an 
individual piece of work. The technique of tying and binding was developed as a way to combine parts and fragments 
where the joint between old and new could remind legible as well as reversible 

 
KEYWORDS: GRADUATE STUDENTS, DEVID SCHAFER, MASTER DEGREE, RANGSIT UNIVERSITY 

 
1. บทนํา 

 เครื่องตกแตงบานที่ถูกละเลยที่รอกําจัดน้ันยังไมหมดไป เกิดการผุ พัง ตามสภาพกาลเวลา เครื่องตกแตงบานมี
หลายประเภทเชน โลหะ พลาสติก ไม  มีขั้นตอนการจัดการแตกตางกันออกไป เชน บด ฝงกลบ เผา เปนตน ในแตละ
ขั้นตอนการกําจัดมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรอบขางโดนตรง อีกทั้งไมสามารถยอยสลายไดในระยะสั้นอีกดวย 
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การใช 4R ทุกชวงวงจรของชีวิตของเกาอี้ไมเหลือใช ในการออกแบบ 
   1. Reduce โลกรอน เพราะเราเผาผลาญทรัพยากรเกินขีดจํากัดที่ธรรมชาติจะหมุนเวียนไดทัน โลกบูด เพราะเรา

บริโภคเกินจนเกิดขยะและของเสียที่ไมสามารถยอยสลายตามธรรมชาติไดทัน ไมมีใครปฏิเสธวา เราทุกคนตองการอยูใน
โลกที่เย็นและโลกที่หอม ฉะน้ัน จงชวยกันลดการใชทรัพยากรใหเหลือแตเทาที่จําเปน ชวยกันลดการบริโภคเพ่ือไมใหเกิด
ขยะและของเสียจํานวนมากอยางที่เปนอยู ลดการใชบรรจุภัณฑที่ตองใชเวลาช่ัวอายุคนในการยอยสลาย  

2. Reuse สํารวจของที่ซื้อมาแลวเพ่ิงใชเพียงหนเดียววา สามารถใชประโยชนซ้ําไดหรือไม กอนที่จะซื้อใหม เชน 
เครื่องแตงกาย รองเทา กระเปา กระดาษ ภาชนะใสของ ฯลฯ การใชบรรจุภัณฑซ้ํา เชน ถุงหิ้วพลาสติก กลองใสของ ฯลฯ 
หรือหลีกเล่ียงผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง (disposables)  

3. Recycle เปนการนําวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใชแลวมาปรับสภาพเพ่ือนํามาใชใหม เริ่มจากการสนับสนุนผลิตภัณฑที่
ทําจากวัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ฯลฯ  

 4. Repair ของหลายอยางสามารถซอมแซมแลวนํากลับมาใชใหมไดดังเดิม แตผูบริโภคกลับไดรับการปลูกฝงคานิยม
ใหตองเปล่ียนหรือซื้อของใหมใชอยูตลอด ดวยเหตุที่ผูผลิตตองการรักษาตัวเลขยอดขายสินคาและช้ินสวนใหไดมากที่สุด 
จนทําใหคาบริการหรือคาซอมแพงกวาการซื้อของใหมใช ฉะน้ัน วิธีการแรก คือ พยายามใชของใหถูกวิธีเพ่ือยืดอายุการใช
งานและหลีกเล่ียงการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควร หากสิ่งของใดมีกําหนดเวลาที่ตองบํารุงรักษา หมั่นตรวจสอบและ
ปฏิบัติตามตารางการบํารุงรักษาน้ันๆ ทั้งน้ีเครื่องตกแตงบานที่โดนละทิ้ง สามารถนํามาใชประโยชนไดอีก แตบางคร้ังอาจ
เกิดการไมใสใจและมองขามไป จึงทําใหเกิดปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในสังคม ดังน้ันโครงการวิทยนิพนธน้ีเก่ียวกับเครื่อง
ตกแตงบานเหลือใชที่ถูกมองขามคุณคามาปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไขรูปแบบการใชงานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ถือเปน
เหตุผลสําคัญของการลดจํานวนเศษวัสดุเหลือใช เพ่ิมช้ินงานดานการออกแบบ ใหกลับมามีคุณคา และสามารถนํากลับมาใช
งานไดใหม  เพ่ือเปนการสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญ ทั้งน้ียังเปนแนวทางการตอยอดพัฒนาในอนาคต 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
ผลการทดลองน้ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบของนักออกแบบ Martino Gamper , Marcel Breuer  , Ludwig 

Miles van der Rohe , Hans Wegner เปนตน จึงทําใหเกิดแรงบันดานใจเก่ียวกับผลงานของนักออกขางตน นอกจากน้ียังได
ศึกษาหลักการออกแบบของนักออกแบบ เพ่ือเปนการแนวทางในการออกแบบเกาอี้ไมเหลือใชใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับวัสดุเดิม และ วัสดุใหมที่เขามาปรับปรุง เปล่ียแปลง แกไขคุณลักษณะบางสวน มาผสมผสาน ประยุคตใช และนําทฤษฏี
การออกแบบจากหนังสือ Phaidon Design Classic 1-1000 ในการสรางสรรคผลงาน 
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ชนิดของเชือก 
1. เชือกกาบมะพราว ทําจากกาบมะพราว มีนํ้าหนักเบา ลอยนํ้าไดเหมาะหรับใชในนํ้า ไมอมนํ้า นิยมใชโยงเรือ กําลังงาน
นอยกวาเชือกมนิลาที่มีขนาดเทากัน  
2. เชือกปาน ทําจากตนเฮมม สีเหลือง เสนใยหยาบ แข็ง ผูกงายไมเหมาะสําหรับงานเก่ียวกับนํ้า นิยมชุบนํ้ามันจึงเรียกวา 
เชือกนํ้ามัน เมื่อชุบนํ้าแลวกําลังงานจะนอยลงกวาเดิม  
3. เชือกมนิลา ทําจากตนมนิลามีมากในประเทศฟลิปปนส สีคอนขางขาวออนตัวดี มีกําลังมากกวาเชือกปาน นิยมใชเปน
เชือกรอก ทําฐานผจญภัยและในการบุกเบิก ถาใชในที่แหงจะทนดี แตถาเปยกนํ้าบอย ๆ จะขาดงาย  
4. เชือกปอ เปนเชือกทําจากปอกระเจาในประเทศไทย เหมาะสําหรับใชงานช่ัวคราวบนบกเชน ขันชะเนาะ น่ังรานเปนตน 
ตองเก็บรักษาใหดี ระวังทิ้งไว มอด และปลวกกัดกินทําใหขาดงาย  
5. เชือกดาย เปนเชือกที่ทําจากดายดิบ มีสีขาวสะอาด ออนน่ิม ขดมวนงาย ไมมีมอด หรือปลวกอาศัย ใชทําแห หรือใชงาน
ในรมไมถูกแดด  
6. เชือกไนลอน เปนเชือกที่ทําจากสารสังเคราะห มีความทนทานและเหนียวมาก มีความยืดหยุนมากกวาเชือกชนิดอื่น ๆ ผูก
ยากเพราะคลายตัวงาย ถาดึงมากเชือกยืดได เหมาะใชงานในนํ้า หามอยูใกลความรอน หรือใกลไฟ  
7. เชือกลวดหรือลวดสลิง ลักษณะคลายเชือก แตทําจากเหล็กกลาเคลือบสังกะสีคว่ันเปนเกลียวมีนํ้าหนักและกําลังมาก มี
ราคาแพงและเกิดสนิมไดงาย เหมาะสําหรับยึดเกาะโครงสรางสูงเชน ใชยึดทําฐานผจญภัยถาวร ยึดเสาโทรทัศน หรือ
หอคอย เปนตน มีหลายขนาดใหเลือก  

เมื่อไดแนวทางในการออกแบบเฟอรนิเจอรจากวัสดุเหลือใชแลว ขึ้นตอนตอไปจะเปนการออกแบบผลิตภัณฑ ใน
ขั้นตอนแรกน้ันจะเปนการรางรูปแบบเพ่ือทดลองหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ที่จะนาไปพัฒนาในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 การพันเชือกและเช่ือมเกาอ้ีดวยเชือก โดยใชเง่ือนตางๆ 
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จากการศึกษาประเภทของเชือกที่จะเลือกนํามาใชงานมี7ประเภทและยังไมนับรวมกับสวัสดุลักษณะกลมยาว
คลายเชือก เชน สายยาง ทอยาง ลวด เอ็น เปนตน รูปแบบของเกาอี้หลังการทดลองน้ันตอบสนองตอหัวขอขางตน แตการ
ผลิตและรูปลักษณ ยังไมเรียบรอยเทาที่ควร จึงไดทําการเปล่ียนกลวิธีในการใชเชือกและการพันเชือกเขากันผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ขั้นตอนในการลดลองกลวิธีในการสรางเกาอี้จากเชือกใยยักษและน้ํายาเคลือกผิวไม 
 

การสรางเกาอี้ดวยกลวิธีน้ีคือการนําเกาอี้เหลือใชเปนโครงแลวพันดวยเชือกใยยักษ จัดทรงใหเขาที่ เคลือบดวย
นํ้ายาเคลือบไมทิ้งไวใหแหง ตามลําดับ การทดลองน้ีไมตอบสนองตามหัวขอโครงการเนื่องจาก วัสดุที่นํามาใชเปนของใหม
ทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ทดลองใชเชือกขนาดเล็กพันบนวัสดุพ้ืนผิวตางที่แตกตางกัน 
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การใชเชือกที่มีขนาดเล็กลง เชน ไหมพรม เชือกกระสอบ เชือกปาน เปนตน นํามาพันบนวัสดุรูปลักษณตางๆทํา
ใหเกิดรูปราง และรูปลักษณที่แปลกไปจากเดิม โดยไมรบกวนรูปลักษณเดิมจนมากเกินไป ดวยกลวิธีน้ีจึงไดนําไปพัฒนาใน
ขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 เกาอี้ไมที่ถูกละทิ้ง และไมสามารถใชงานได 
 

 วัสดุใหมที่ผานการใชงานจนใชงานไมได จึงถูกละเลยและทอดทิ้งไวละมายคลายขยะที่ไมมีผูใดตองการ นํามาทํา
ความสะอาดใหดูมีชีวิตชีวามากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ขั้นตอนในการหารูปแบบการใชงานใหม 
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รูปท่ี 7 ทดลองกลวิธีจากรูปที่ 6 โดยนําเชือกขนาดเล็กมาพันบนพ้ืนผิวของเกาอี้ไมที่ถูกละทิ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8 ทดลองเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใชงาน 1 
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รูปท่ี 9 ทดลองเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใชงาน 2 
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รูปท่ี 10 ยึดเกาอี้ไม 2 ตัวติดกันเพ่ือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 เปล่ียนรูปลักษณและเสริมความสามารถบางสวนเพิ่มเติม 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลจากการทดลองเกาอี้ไมเหลือใชตัวที่1สามารถใชงานไดปกติ เกาอี้ไมเหลือใชตัวที่2ไมสามารถใชงานไดเน่ืองจาก

ไมมีที่รองนั่ง นําเกาอี้ไมเหลือใช2ตัวมาประกอบเขากัน จึงไดเกาอีกไมรูปลักษณและการใชงานที่แตกตางออกไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 รูปลักษณที่เปล่ียนไป และ คุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้น 
 

จากรูปที่แสดงในขางตนจะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบใหมีความเรียบงายมากขึ้น สวนเพิ่ม
เติ ่มคือเชือก ที ่สามารถทําใหเกาอี ้เปลี่ยนวิธีการใช  จึงทําใหเกิดแนวความคิดการจัดสรรใหเชือกที ่เพิ ่มเขามา เพิ ่ม
ความสามารถใหกับตัวเกาอี้และตกแตงไดในคลาวเดียวกัน 
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รูปท่ี 13 ชุบชีวิตใหมใหกับเกาอี้ไมเหลือใช 
 

ผลจากการทดลองเพ่ืมเติม จากการเปล่ียนแปลงวิธีใชงาน และ ปรับปรุงรูปลักษณ เพ่ือใหมีความปราณีต มีคุณคา
มากขึ้น เพ่ือเปล่ียนภาพเดิมๆของเกาอี้ไมเหลือใช เปนเกาอี้ไมนามอง และ นาใชมากยิ่งขึ้น 

 
4. บทสรุป          

จุดมุงหมายหลักของความคิดริเริ่มในการซอมบํารุงเกาอี้ไมเหลือใชชิ้นนี้ คือ การนําของเหลือใชที่ถูกละเลยจนมี
สภาพไมตางจากขยะทั่วไปมา ซอมบํารุง ปรับปรุงรูปลักษณ และ เปลี่ยนแปลงการใชงาน โดยรบกวนสภาพเดิมของเกาอี้
ไมเหลือใชที่ยังมีริ้วรอยคงเหลือไวซึ่งอดีต ใหเกิดคุณคาใหม วัสดุที่เพิ่มเขามาประกอบชิ้นงาน ไมไดเพิ่มแคความสามารถ
เปนหลักเทาน้ัน แตยังเพ่ิมเติมความสวยงามไปในตัว เนื่องดวยความปราณีตในการสรางสรรผลงาน จึงทําใหเกาอี้ไมเหลือ
ใชชุดนี้ มีคุณคายิ่งนัก จากของที่ถูกทิ้งรางสภาพคลายขยะ ไดถูกชุบชีวิตใหมดวยสีสรรของเชือกและไหมพรม และยัง
สงเสริมฝมือที่ตองใชความเพียรในการรังสรรคช้ินงาน ชวยลดปญหาขยะ อีกทั้งจุดประกายทางความคิดของผูพบเห็นใหมี
ความกระตือรือลนชวยลดปญหาขยะ และยังสรางโอกาศใหเกิดนักออกแบบเพ่ิมมากขึ้น  
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การออกแบบแอนิเมชั่น ศึกษากรณีการใชชวิีตอยางมีความสุข 

ANIMATION DESIGNING ABOUT HAPPINESS OF LIVING 
 

ภัทรวินท รัศมิแพทย1  รศ.พิศประไพ  สาระศาลิน2 และ อาจารยชัยพร พานิชรุทติวงศ2  

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาคอมพวิเตอรอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง การออกแบบแอนิเมช่ันศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมีความสุข โดย
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเก่ียวกับเรื่องความสุขและจุดมุงหมายของชีวิตมนุษย ความสุขและแนวทางการใชชีวิตอยางมี
ความสุขเปนอยางไร และแบบอยางของผูดํารงชีวิตอยางมีความสุขมีลักษณะอยางไร 

มนุษยมีธรรมชาติที่ตองการหลีกหนีความทุกข ความเจ็บปวด และ ปราถนา แสวงหาความสุขอยูเสมอ แตใน
สังคมปจจุบัน ไดเกิดปญหานานัปการสงผลใหผูคนตองตกอยูภายใตความทุกขอยางหลีกเล่ียงไมได การจัดการกับความ
ทุกขเพ่ือใหไดมาซึ่งความสุข ของแตละบุคคลก็แตกตางกันตามประสบการณ สภาพแวดลอม  การอบรมเล้ียงดู ลักษณะ
อุปนิสัยสวนบุคคล บางคนก็สามารถเอาชนะความทุกขและคนพบความสุขที่ตองการ แตบางคนก็ตกอยูในวังวนแหความ
ทุกขอยางไมสามารถหาทางออกได 

ผลตอการสรางแอนิเมชัน ศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมีความสุข เลือกใชการออกแบบที่เหมาะสําหรับผูรับชมทุก
เพศ ทุกวัยในการเลาเรื่อง เพ่ือใหผูดูทุกกลุมสามารถสัมผัสถึงอารมณ ความรูสึก เทคนิคแอนิเมชันที่เปนสื่อในการนําเสนอ 
ก็ไดผานการคํานึงถึง รูปทรง บรรยากาศและสีสัน  ซึ่งมีความสอดคลองกับเน้ือเรื่องและประสานกันไดอยางกลมกลืน 

 
คําสําคัญ  : แอนิเมชัน, ความสุข 
 

Abstract 
 

The objectives of this thesis entitled “Animation Designing about Happiness of living” were to study about 
purpose of living, happiness and approach to living with happiness, the guidance of how to live a happy life, as well as 
the prototype of person leading a happy life.  

The human nature were always want to far away from all distress and require for a happiness, but presently it’s 
a lot problem that make human distress Inevitably. To deal with the pain to get the pleasure are different for everybody 
because of experience, environment, treat, behavior, habit, so some of their could be find happiness but the other couldn’t 
be and their were in distress Inevitably 
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The result of created  Animation Designing about Happiness of living that used the concept of design for all 
gender and all ages for the purpose of every audiences can feel emotion and feeling, the animation techniques were 
considered about the element, composition and color according to the story in each element with a harmoniousness. 
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1. บทนํา 
 ความสุขน้ัน เมื่อมองตามทัศนะของคนในอดีตและปจจุบัน มักเกิดปญหาขึ้นมาวา เปนความรูสึกทางดานรางกาย 

หรือเปนความรูสึกทางดานจิตใจ เมื่อปญหาเชนน้ีเกิดขึ้นแลวจึงเปนสาเหตุใหตองถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทําใหเรื่องยืด
ยาวออกไป เน่ืองจากแนวคิดในเรื่องน้ีมีความแตกตางหลากหลาย ทําใหเปนเรื่องไมมีที่สิ้นสุด อยางไรก็ดี ตางพยายามที่จะ
ทําความเขาใจและคนหาความจริงวา ความสุขคืออะไร  เพราะความสุขเปนสิ่งสําคัญสําหรับมนุษยและมนุษยทุกคนลวนแต
ตองการความสุข เกลียดความทุกขดวยกันทั้งสิ้น ดังน้ัน การแสวงหาความสุขใหแกตนเอง จึงเปนกิจกรรมอันหน่ึงที่บัง
เกิดขึ้นต้ังแตเริ่มตนมีมนุษยเรื่อยมา จนกระทั่งถึงปจจุบันเพ่ือตอบสนองความตองการของชีวิตเพราะมนุษยเปนสัตวที่มีอุดม
คติในชีวิตซึ่งแตละคนลวนมีเปาหมายชีวิตที่แตกตางกันไป แตสิ่งสุดทายของเปาหมายน้ัน เมื่อมองตามทัศนะของปรัชญา
สุขนิยม คือ ความสุขน่ันเอง (พระมหาจรัญ คัมภีโร 2547 : 1) 

 ปจจุบันผูคนมีความทุกขมาก เพราะประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหเกิดปญหานานัปการ เชน การถูกออกจาก
งาน ถูกลดเงินเดือน คาครองชีพสูง รายไดไมพอกับรายจาย เปนตน จึงกอเกิดความเครียด ความทุกขยากเดือดรอนตางๆ 
ดังที่ทราบกันอยู ในยามวิกฤตเชนน้ีผูคนทั่วไปจึงพยายามแสวงหาวิธีการ แนวทางหรือแสงสวางใหกันตนเอง บางคนก็พบ
ทางสวาง บางคนย่ิงมืดบอดมองไมเห็นหนทาง ความเจริญและความเสื่อมเปนธรรมดาของโลก เศรษฐกิจตกตํ่าเปนธรรมดา
ของโลก สิ่งที่สําคัญคือตองรักษาใจของตัวเองอยาใหตกตํ่าไปตามเศรษฐกิจ (พระราชวรมุนี 2541 : 11) 

สําหรับแอนิเมช่ัน(Animation) ถือวาเปนสื่อที่มีความนาสนใจ, เปนสื่อที่เขาใจงาย และเปนสื่อขามวัฒนธรรมที่
สามารถเขาถึงคนตางชาติตางภาษาที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน ใหมีความเขาใจรวมกันถึงสิ่งที่ปรากฎอยูในแอนิเมช่ัน ทั้ง
เน้ือหา เรื่องราว แมแตแนวคิดนามธรรมยังถูกถายทอดใหเขาใจไดงายเมื่อถูกสื่อสารเปน แอนิเมช่ัน ทั้งน้ีโดยคุณสมบัติ
พิเศษของแอนิเมช่ัน ที่สามารถพรรณนาหรือบรรยายกระบวนการท่ีซับซอนใหเห็นไดอยางเขาใจงาย อีกทั้งยังเนนสวนที่
สําคัญโดยสี หรือเสียง และใชจินตนาการอยางไมมีขอบเขต จึงเสริมจินตนาการ และการตีความหมายที่เปนนามธรรมของ
ผูชม(อนุชา เสรีสุชาติ 2548 : 1) 

ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะนําสื่อดานแอนิเมช่ัน มาใชในการออกแบบโดยสอดแทรกแงคิดใหผูชมเขาใจถึงการ
ใชชีวิตอยางมีความสุข เขามาขจัดความทุกข และสามารถใชชีวิตอยางมีความสุขตอไป 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
2.1 แนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองความสุข 

2.1.1 ในทางปรัชญา 
ความรูเรื่องอะไรก็ตามที่ยังเขาใจไมไดเพราะปฏิบัติยังไมสําเร็จ ยังไมบรรลุผลน้ันๆความจริงความรูชนิดน้ีจะอยู

ในรูปของปรัชญา คือ ระคนดวยความสงสัย เรื่องความสุขก็เปนปญหาหน่ึง ที่มีความสําคัญในทางจริยศาสตร ปญหา
พ้ืนฐานในทางจริยศาสตร ไดแก อะไรคือความดีสูงสุดที่มนุษยควรประพฤติ หรืออุดมคติอันสูงสุดของมนุษยเปนไฉน 
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มนุษยควรประพฤติปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุถึงอุดมการณน้ันได นักปรัชญาตางก็มีทัศนะเก่ียวกับความดีสูงสุดแตกตางกัน
ออกไป บางลัทธิเห็นวา ความสุขเปนความดีสูงสุด เชน ทัศนะของลัทธิสุขนิยม 

(Hedonism) อยางไรก็ตามยังมีลัทธิอื่นที่มีทัศนะแตกตางออกไป เชน บางลัทธิเห็นวา ความดีอันสูงสุด ไดแกความ
สมบูรณ (Perfectionism) บางลัทธิเห็นวา ความดีอันสูงสุดคือ หนาที่เพ่ือหนาที่ (Duty For Duty's Sake) เชน ทัศนะของ 
คานท (Kant) เปนตน (สุจิตรา ออนคอม2523 : 2) เพราะความแตกตางทางดานทัศนะที่ไมเหมือนกันดังกลาวน้ี จึงทําให
ความตองการความสุขของแตละคนไมเหมือนกัน บางคนคิดวาการที่ตนมีความพรั่งพรอมทางดานวัตถุคือความสุข บางคน
มีความคิดวา การที่มีจิตใจสงบคือความสุข ตางคนตางคิดกันไปโดยอาศัย เหตุผลทางตรรกะ 

 ตอเมื่อนําความคิดน้ันไปปฏิบัติแลว ความคิดความเห็นน้ันก็จะพนจากความเปนปรัชญา หลักธรรมสําหรับการ
ดํารงชีวิตใหมีความสุขถายังไมนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตก็เปนเพียงความคิดความเห็นจัดอยูในรูปลักษณะของปรัชญา 
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นมาเพ่ือความสุขของมนุษย หลังจากตรัสรูแลวก็ทรงนําหลักธรรมที่ตรัสรูแลวสั่งสอนแกมนุษยซึ่ง
หลักธรรมที่ทรงนํามาสอนน้ันเรียกวา "พุทธธรรม" อันมีนัยตางๆมากมาย 

2.1.2 ในทางพุทธศาสนา 
ความสุขมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอาจกลาวไดวาพุทธจริยธรรมไมแยกตางหาก

จากความสุข เริ่มแตขั้นตนในการทําความดี หรือกรรมดีทั่วไป ที่เรียกวา บุญ มีพุทธพจนตรัสวา "บุญเปนช่ือของความสุข" 
(พระไตรปฎก เลมที่ 25 ขอ 200 หนา 173)ในการบําเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนาความสุขก็เปนปจจัยใหเกิดสมาธิ ดัง
พุทธพจนวา “ผูมีสุข จิตยอมต้ังมั่น (เปนสมาธิ)” (พระไตรปฎก เลมที่ 11 ขอ 455 หนา 279)และเมื่อจิตเปนสมาธิบรรลุฌาน
แลว ความสุขก็เปนองคประกอบของฌานดังที่เรียกองคฌานตอไปอีกจนถึงฌานที่3 ฌานสมาบัติที่สูงกวาน้ันขึ้นไป แมจะ
ไมมีสุขเปนองคฌาน แตกลับเปนสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก จุดหมายของพระพุทธศาสนาคือ นิพพาน ก็เปนความสุขและ
เปนบรมสุขสูงสุดดวย (พระธรรมปฎก 2538 : 529) 

2.2 ระบบความทรงจํา การรับรูและระบบความคิดมนุษย 
2.2.1 ธรรมชาติของความจํา 

    ความจํา เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอมนุษยตลอดเวลา  เพราะความจําเปนอยางที่ทําใหคนเราสามารถใชชีวิตอยูได 
เราจําเปนตองใชความจําเพ่ือบงบอกวาเราเปนใคร เราจะตองทําอะไร คนรอบๆขางของเราเปนใคร    มีความหมายอยางไร
กับเราบาง และเพ่ือบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันใหอยูกับตัวเรา เพ่ือการเรียนรู การใชชีวิตประจําวัน และการพัฒนา
ตนเอง 

 สําหรับในแงของนักจิตวิทยาที่สนใจในเรื่องความจําไดใหความหมายกันไวหลายแนว มีแนวหน่ึงกลาววา 
ความจํา (Memory)   หมายถึงการเก็บรักษาขอมูลเอาไวในชวงระยะเวลาหน่ึงและระยะเวลาน้ันอาจเปนเวลานอยกวาหน่ึง
วินาทีหรืออาจนานตลอดชีวิต (Lachman, Lachman and Butterfield, 1979  อางจาก  โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ 2533, 98)   
อยางไรก็ตาม  ในที่น้ีจะใหความหมายวา ความจํา หมายถึงความสามารถในการเก็บเรื่องราวตางๆไวในตัวของเรา และระลึก
ออกมาไดเมื่อมีการอางถึงเรื่องน้ันๆ  

 2.2.2 การรับรู 
 การรับรู(Perception)เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตอจากการรูสึก ทั้งจากอวัยวะรับการรูสกึภายในและภายนอก เชน 

ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ทําหนาที่ในการรับการรูสึกสงเปนกระแสประสาทไปยังสมองในรูปแบบไฟฟาและเคมีเพ่ือใหเกิด
กระบวนการแปลและการตีความหมายตอสิ่งเราแลวทําใหรูวาอะไรคือสิ่งที่ทําใหเกิดการรูสึกน้ัน        
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 การรับรู คือ การสัมผัสที่ผานการตีความ หรือการรูสึกที่เปนสิ่งเรา กับตัวเราเปนการแปลอาการสัมผัสใหมี
ความหมาย ซึ่งเปนความรูสึกเฉพาะสําหรับบุคคลนั้น เมื่อมีการรูสึกเกิดขึ้นจากอวัยวะในการรับความรูสึก    และถาการรูสึก
มีการตีความวา การรูสึกที่เกิดขึ้นคืออะไร ก็ถือวามีการรับรูเกิดขึ้นแลว 

 การรับรู(Perception)เกิดขึ้นตอจากการรูสึก(Sensation)ที่เกิดขึ้นมากอเปนกระบวนการที่เกิดตอเน่ือง 
 กัน ไมสามารถบอกไดวาการรับรูจะเกิดขึ้นตอจากการรูสึกตรงจุดไหน ซึ่งการรูสึกน้ันจะมีลักษณะที่ตรงไปตรงมา 
ไมเก่ียวของกับการเรียนรู การจูงใจ อารมณ การคิด ประสบการณ ฯลฯ แตการรับรูจะมีเรื่องของการเรียนรู การคิด การ

จํา การจูงใจ อารมณ ประสบการณและเรื่องอื่นเขามาเก่ียวของ 
 การรับรู คือกระบวนการจัดรวบรวมและตีความจากการรูสึก หรือการรับรู หมายถึง การรูสึกถึงสัมผัสที่ไดตีความ

ใหเกิดความหมาย ซึ่งสรุปคือ การรับรู คือการตีความของขอมูลจากการรูสึก 
 2.2.2.1. การใสใจ (Attention)การเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการรับรู มอรแกนและคิงส (Morgan and King, 

1971)  กลาวไววา  การใสใจเปนองคประกอบพ้ืนฐานของการรับรู  ซึ่งบุคคลที่มีการรับรูในสิ่งเราน้ัน บุคคลจะตองเกิดการ
ใสใจในสิ่งน้ันกอน การใสใจเปนเหมือนกระบวนการเตรียมพรอมที่จะรับรู เปนกระบวนการของการกระทําที่มุงไปยังสิ่ง
เรา โดยเริ่มต้ังแตการปรับตัวของอวัยวะรับความรูสึก เชน การใชจมูกดมกล่ิน การใชศีรษะหันซายหันขวา การใชสายตาใน
การมอง และพฤติกรรมอื่นที่นําไปสูการใสใจ    ถาสิ่งใดไดรับการใสใจมากสิ่งน้ันก็จะมีความชัดเจนตอการรับรู ซึ่งการใส
ใจจะขึ้นไดน้ัน    ขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ  คือภาวะของผูรับรู    (State of the Perceiver) และคุณลักษณะของสิ่ง
เรา (Stimulus Characteristice) 

  2.2.2.2.ประสบการณเดิม (Previous Experience) เรื่องราวหรือความรูเก่ียวกับสิ่งตางๆที่มีอยูไมวาจะมาก
หรือนอย หรือเปนเรื่องเก่ียวกับสิ่งใดขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล  ประสบการณเดิมของบุคคลจะทําใหการ
ตีความจากการรูสึก  การรับรูชัดเจนและสอดคลองกับสิ่งเราน้ันมากขึ้น การรับรูเกิดขึ้นจากประสบการณที่บุคคลสะสมมา
ต้ังแตเริ่มเกิดจนถึงปจจุบัน โดยบุคคลนําประสบการณมาใชในการคาดคะเน  หรือเตรียมการรับรู ทําใหการรับรูที่ไดมี
ความหมายตอการใชชีวิตประจําวันของตัวบุคคลมากขึ้น 

 2.2.3.3. การเตรียมการคิดและสถานการณหอมลอม (Mental Set and Context) ประสบการณตางๆทําใหบุคคล
เกิดการคาดคะเน คาดหวังในเหตุการณที่จะเกิดขึ้นกับการมีชีวิตอยูในสังคมที่อยูทามกลางสิ่งแวดลอม ที่มีอยูมากมาย ซึ่ง
จะตองตีความและรับรูในสิ่งเราที่หอมลอม (Context) แลวจึงตองวิเคราะห พิจารณา เตรียมการคิด (Mental Set) ที่จะรับรูตอ
สิ่งเราน้ัน 

 
2.3 การศึกษาเก่ียวกับแอนิเมชัน 

2.3.1 ความหมายของแอนิเมชัน 
แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการท่ีเฟรมแตละเฟรมของภาพยนตร ถูกผลิตขึ้นตางหากจากกันทีละ

เฟรม แลวนํามารอยเรียงเขาดวยกัน โดยการฉายตอเน่ืองกัน ไมวาจากวิธีการ ใชคอมพิวเตอรกราฟก ถายภาพรูปวาด หรือ
รูปถายแตละขณะของหุนจําลองที่คอยๆขยับ เมื่อนําภาพดังกลาวมาฉาย ดวยความเร็วต้ังแต 16 เฟรมตอวินาทีขึ้นไป เราจะ
เห็นเหมือนวาภาพดังกลาวเคล่ือนไหวไดตอเน่ืองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเห็นภาพติดตา 

แอนิเมชันอาศัยปรากฏการณทางชีววิทยาทเรียกวา “ความตอเน่ืองของการมองเห็น” รวมกับการทําใหวัตถุมีการ
เคล่ือนที่ ที่ความเร็วระดับหน่ึง จนตาของคนเรามองเห็นวาวัตถุน้ันมีการเคล่ือนไหว แสดงใหเห็นวาเมื่อเปล่ียนภาพไป
เรื่อยๆตามลําดับความเร็วที่เหมาะสม จะมองเห็นลูกบอลกระเดงขึ้นและตกลงมาที่พ้ืน ภาพแตละภาพที่นํามาทําแอนนิเมชัน
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เรียกวา “เฟรม (Frame)” 
การเปล่ียนแปลงภาพท่ีมองเห็นดวยความรวดเร็วเปนหลักการของแอนิเมชัน เชน การแสดงผลภาพในโทรทัศน 

30 เฟรมตอวินาที เปนความเร็วที่ทําใหมองเห็นการเคล่ือนไหวที่กลมกลืน แตถาเปนภาพยนตรจะบันทึกดวยอัตรา 24 เฟรม
ตอวินาที แลวฉายภาพในโรงภาพยนตรดวยอัตรา 48 เฟรมตอวินาที ตาของมนุษยก็จะเปนภาพมีการเคล่ือนไหว เปนตน 
ดังน้ันการแสดงผล ภาพที่มการเปล่ียนแปลงรูปรางอยางกลมกลืนดวยความเร็วระดับหน่ึงก็คือ การแสดงแอนิเมชัน 

 
3. แนวคิดในการสรางแอนิเมชันศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมีความสุข 
 ผูวิจัยตองการสรางผลงานที่แสดงถึงการใชชีวิตอยางมีความสุข โดยนําเสนอแงมุมที่วา เราควรคิดมีความสุขอยูกับ

สิ่งที่เรามี สิ่งที่เปนตัวเรา อยายึดติดกับสิ่งที่อยากได อยากมี หรือสูญเสียไปแลว 
3.1 Pre-Production 

3.1.1 การสรางเน้ือเร่ือง 
เน้ือหาของการสรางแอนิเมชันเรื่องน้ี เปนเรื่องเก่ียวกับครอบครัวๆหน่ึงที่ตองประสบชะตากรรมที่ตองสูญเสีย

บุคคลในครอบครับอันเปนที่รักไป จนเหลือกันเพียงแคพ่ีนองสองคน การดําเนินชีวิตตอไปในอนาคตของพวกเขาท้ังสองจึง
มาถึงทางที่ตองเลือกวา จะยึดติดอยูกับอยูกับความทุกขที่ตองสูญเสีย หรือเลือกที่จะมีความสุขกับการไดอยูและดูแลกันและ
กันกับอีกหน่ึงคนที่ยังเหลือ 

3.1.2 การสรางบทภาพ 
ขั้นตอนการเขียนบทภาพ  ในขั้นแรกคือการเขียนบทภาพ  ที่เปนพล็อตเรื่องทั้งหมดออกมากอน ต้ังแตตนจนจบ 

ฉากเพ่ือหามุมภาพที่สวยงาม จากน้ันลงสีโดยรวมในตัวงานเพ่ือที่จะไดใหสื่อถึงบรรยากาศและสีสันโดยรวม 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 ภาพ Story board ภาพที่1 
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รูปภาพที่ 2 ภาพ Story board ภาพที่ 2 
 

 
 

รูปภาพที่ 3 ภาพ Story board ภาพที่3 
 

 
 

รูปภาพที่ 4 ภาพ Story board ภาพที่4 
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3.1.3 การออกแบบตัวละครและออกแบบฉาก 
 3.1.3.1 ออกแบบตัวละคร 
 สําหรับการออกแบบตัวละคร ตองเริ่มจากการวางรูปทรง และสรางเอกลักษณของตัวละครแตละตัว เพ่ือความ

สามรถบงบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครแตละตัว กอนจะลงสีโดยตองทําแบบจําลองการลงสีเพ่ือใชในการเลือกสีใหได
เหมาะสมกับเน่ือเรื่องที่สุด 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 Character Sheet  เปนออกแบบรูปทรง และลักษณะนิสัยของตัวละคร 
 

 
 

รูปภาพที่ 6 Color key  เปนการวางโครงสี ใชในการเปรียบเทียบเพ่ือใหไดสีที่เหมาะสมท่ีสุด 
 

 
 

รูปภาพที่ 7 Turn around sheet  เปนการกําหนดลักษณะโดยรอบของตัวละคร  
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รูปภาพที่ 8 Facial Expression 

 เปนการออกแบบการแสงอารมณทางสีหนาของตัวละคร 
 

 
รูปภาพที่ 9 Character Sheet 

 เปนออกแบบรูปทรง และลักษณะนิสัยของตัวละคร 
 

 
รูปภาพที่10 Color key 

 เปนการวางโครงสี ใชในการเปรียบเทียบเพื่อใหไดสีที่เหมาะสมท่ีสุด 
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รูปภาพที่ 11 Turn around sheet 

 เปนการกําหนดลักษณะโดยรอบของตัวละคร 
 

 
รูปภาพที่ 12 Facial Expression 

 เปนการออกแบบการแสงอารมณทางสีหนาของตัวละคร 
 3.1.3.2 ออกแบบฉาก และอารมณของภาพ 
 ออกแบบฉากที่จะใชในเน่ือเรื่อง โดยคํานึงขนาดของฉากและอุปกรณประกอบฉากใหสมดุลยกับตัวละครท่ี

ออกแบบมาขางตน และลงสีกําหนดอารมณของภาพเพ่ือใชในขั้นตอนproduction 
 

 
รูปภาพที่ 13 Key Visual  

เปนการออกแบบอารมณของภาพที่แสดงถึงฉาก และอัตราสวนของฉากกับตัวละคร 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1794 

 
รูปภาพที่ 14 Key Visual  

เปนการออกแบบอารมณของภาพที่แสดงถึงฉาก และอัตราสวนของฉากกับตัวละคร 
 

 3.1.3.3 ออกแบบลักษณะการเคลื่อนไหว 
 ทดสอบการเขียนภาพแบบเฟรมตอเฟรม เพ่ือใชในการคํานวนความถ่ีในการขยับของภาพแตละภาพ ใน

ขั้นตอนproduction 
 

 
รูปภาพที่ 15 

ทดสอบการกะระยะเวลา ภาพเดียว 
 

 
รูปภาพที่ 16 

ทดสอบการกะระยะเวลา นําหลายภาพมาประกอบกันเปนภาพเคลื่อนไหวแสดงถึงการกาวเทาหน่ึงกาว 
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รูปภาพที่ 17 

ทดสอบการกะระยะเวลา นําหลายภาพมาประกอบกันเปนภาพเคลื่อนไหวแสดงถึงการเดิน 
 
3.2 Production 
 3.2.1 ขั้นตอนการวาด 

ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม Adobe Photoshop ในการวาดภาพและลงสี โดยคํานึงถึงรูปราง และลักษณะของตัวละคร
โดยใหออกมาตรงตามแบบท่ีออกแบบไว  โดยแตละฉากจะแยกภาพแตละระยะไวตางLayerกันอยางชัดเจนจัดเพ่ือที่จะ
สามารถวางองคประกอบเคล่ือนไหวไดอยางอิสระในขั้นตอนการสรางไฟลvideo บันทึกผลงานออกมาทีละframe โดยเปน
ไฟลภาพน่ิงนามสกุล.jpeg เพ่ือนําไปรวมเปนไฟลvideoในขั้นตอนตอไป 

 

 
รูปภาพที่ 17 ขั้นตอนการวาดและลงสี 

 
3.2.2 ขั้นตอนการสรางไฟลvideo 
นําภาพที่ไดมาเปดดวยโปรแกรม Adobe After Effects โดยเลือกอัตราความเร็วในการขยับไวที่25frameตอวินาที 

ซึ่งหมายความวาตองใชไฟลภาพน่ิง25ภาพตอระยะเวลา1วินาทีในไฟลวีดีโอ บันทึกผลงานเปนไฟลvideo นามสกุล.mov 
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รูปภาพที่ 18 ขั้นตอนการสรางไฟลvideo 

 
3.2.2 ขั้นตอนการตัดตอ 
นําไฟลvideoที่ไดมาตัดตอ และใสเสียงดวย โปรแกรมตัดตอ Adobe Premiere Pro ใหเกิดเปนงานเปนผลงานที่

สมบูรณ สุดทายทําการบันทึกเปนไฟลvideo นามสกุล.mov 
 
3.3 Post-Production 

เน่ืองจากผานขั้นตอนการผลิตมหลายขั้นตอน ขนาดของผลงานจึงมีขนาดที่ใหญมากจนไมสามารถเปดดวย
คอมพิวเตอรทั่วไปได จึงมีความจําเปนตองนํามาบีบอัดไฟลใหไดไฟลที่มีขนาดเล็กลงแตยังคงความละเอียดไวได โดยใน
กรณีของผูศึกษาจะใชการบีบอัดเปนไฟลนามสกุลmp.4เพ่ืองายตอการนําเสนอ 

 
4. บทสรุปการวิจัย 

จากการสรางแอนิเมช่ัน ศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมีความสุข เน้ือเรื่องที่นําเสนอ เปนเรื่องที่นําเสนอ ความหมาย
ที่แทจริงของการใชชีวิตอยางมีความสุข โดยเห็นวาธรรมชาติของมนุษย ยอมตองแสวงหาความสุข แตเมื่อเวลาผานไป ทุก
คนก็อาจจะลืมเลือนความสุขที่แทจริง กลับไปแสวงหาความสุขทางวัตถุ หรือเรื่องอื่นๆซึ่งตัวไมมี ความอยากไดอยากมีน้ัน
จะยิ่งฉุดไปสูความทุกขยิ่งขึ้นกวาเดิม ในทางกลับกัน หากลองหยุดแสวงหา แลวมองยอนกลับมามองสิ่งที่มี สิ่งที่อยูรอบตัว 
ก็อาจจะพบกับความสุขแมๆที่มีอยู 

 
5. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตอไป 
 การนําเสนอแอนิเมช่ัน ศึกษากรณีการใชชีวิตอยางมคีวามสุข เปนเรื่องที่นําเสนอแงคิดในเชิงบวก ซึ่งทําไดยากใน

ขณะที่จมอยูในความคิดดานลบ แตหากเขาใจถึงชีวิต รูจักปลอยวาง และมองเห็นถึงความสําคัญของสิ่งรอบตัว ก็จะสามารถ
มีความสุขไดไมวาจะอยูในสถานการณไหนก็ตาม อีกทั้งยังคงเปนเรื่องที่นาใหความสนใจและพัฒนาตอไปได เพราะผูจัดทํา
ไดนําความรูทางศิลปะมาผสมเขาไปกับงานโดยการวาด การใชสี การจัดองคประกอบภาพ และการออกแบบที่ใหอารมณ
ออกไปในทาง หนังสือนิทาน หรือภาพประกอบ เพ่ือทําใหงานเกิดความนาสนใจ ปญหาที่พบในการสรางผลงานคือการ
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ถายทอดความรูสึก และการใชเทคนิคการวาดภาพโดยตองกํากับการเคล่ือนไหวใหเหมาะสม ทําใหตองใชเวลาในการ
สรางสรรคที่ไมนอย ดังน้ันหากเทคนิคน้ีไดแพรหลายตอผูที่สนใจ การนําเสนอเทคนิคน้ีอาจทําใหการสรางงานแอนิเมช่ัน
ตางๆไดเกิดขึ้นและนําเสนอศิลปะรูปแบบใหมๆไดหลากหลายมากขึ้น 
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การออกแบบแอนิเมชั่น เพื่อสงเสริมและสืบทอดประเพณีทองถ่ิน ตานกวยสลาก 
THE DESIGNING OF PROMOTION AND PRESERVATION : A CASE OF “ TAAN KUAY SALAK ” 

 
พงศธร ศรีธรานนท 1  รศ. พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 2  และ  อ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ 3 

1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะดิจิทลัอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 

------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการออกแบบแอนิเมช่ันเพ่ือสงเสริมและสืบทอดประเพณีทองถ่ินตานกวยสลากโดยอาศัยวิธีการ 
ออกแบบแอนิเมช่ันซึ่งงานแอนิเมช่ันน้ันมีองคประกอบของภาพและเสียงที่ตอบสนองความตองการของจินตนาการท่ีไม 
สามารถเปนไปไดในโลกความจริงแอนิเมช่ันสามารถทําใหเรารับรูและเขาใจเรื่องที่ตองการจะสื่อไดอยางรวดเร็วและงาย 
ดายรวมทั้งสามารถเปนสื่อที่ใชในการบอกเลาเรื่องราวที่สรางความนาสนใจจูงใจใหผูชมเกิดความรูสึกคลอยตามเปนไป 
ในทิศทางเดียวกันดังน้ันการออกแบบและการสรางสรรคสื่อภาพยนตรแอนิเมชันน้ันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
และพฤติกรรมของผูชมได 

ผลตอการสรางออกแบบแอนิเมชันสามมิติเพ่ือสงเสริมและสืบทอดประเพณีทองถ่ินตานกวยสลากไดเลือกใชสื่อ 
รูปแบบใหมมานําเสนอความรูที่เก่ียวกับประเพณีเพ่ือใหเขาถึงและสรางความรูความเขาใจแกคนในทองถ่ินและประชาชน 
ทั่วไป โดยมีเรื่องราวและตัวละครที่นําเสนอถึงขั้นตอนตางๆ ของประเพณีตานกวยสลาก เช่ือวาการออกแบบ แอนิเมชัน 
สามมิติ เพ่ือสงเสริมและ สืบทอดประเพณีทองถ่ินตานกวยสลากเรื่องน้ี จะเปนอีกหน่ึง เครื่องมือที่จะทําให ผูคนในทองถ่ิน 
หันกลับมาใสใจชวยสงเสริมและสืบทอดประเพณีตอไป 

 
คําสําคัญ : ตานกวยสลาก, แอนิเมชัน 

 
Abstract 

 
The current culture is devalued and weakened the state.If the event in this way.Children and young people will 

move out of the local culture and so on.Finally, it is important that a cultural crisis.Now people in the local settlers to 
leave to find work.This is part of the local people do not pay attention and participate.Not attributed to the attention of the 
youth, the youth did not participate in that tradition.If the eyes are the traditional Taan-kuay-salak may be lost. 

This research study design and animation.To enhance and successor. Local tradition Taan-kuay-salak By using 
design and animation.This is an anime that has elements of video and sound meet the needs of imagination that can not be 
possible in the real world.Animation can make us to recognize and understand the need to communicate quickly and 
easily.The media can be used to tell a story. To create interest.Persuading the audience to feel submissive is in the same 
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direction.Therefore, the design and the creation of the animation films. Affect the attitudes and behaviors of their 
audience. 

Effect on the creation of three-dimensional animation design. To enhance and successor. Local tradition Taan-
kuay-salak.The use of new media to present knowledge about traditional access to and awareness of the local people and 
the general public.The story and characters are presented to the customs procedures Taan-kuay-salak. believes that the 
design of the animation to promote local culture and heritage.It is another tool that will enable local people to pay 
attention turned back to help promote and inherited traditions. 

 
KEYWORDS : Taan-kuay-salak,Animation 

 
1. บทนํา 

วัฒนธรรมด้ังเดิมเปนหัวใจของการแกไขปญหาทางสังคมและคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนมีแตวัฒนธรรม 
เทาน้ันที่จะเอกลักษณความเปนชาติไวไดวัฒนธรรมจึงทําหนาที่รักษาเอกลักษณ สํานักงาน คณะกรรมการ วัฒนธรรม 
แหงชาติ (2544, หนา 21) กลาวไววาวัฒนธรรมไทยถูกลดคุณคา และกลายสภาพออนแอลง ถายังปลอยเหตุการณ ไปใน 
ลักษณะน้ี ลูกหลาน และเยาวชนไทยจะถอยจากวัฒนธรรมทองถ่ินไปเรื่อยๆ จนสุดทายก็จะเปนเรื่อง ที่เปนวิกฤติทาง 
วัฒนธรรม  ที่สํ าคัญยิ่ ง วัฒนธรรมประเพณีทอง ถ่ิน  เปนประเพณีที่บ งบอกเอกลักษณตามแตทอง ถ่ิน น้ันๆ 

ถึงกระน้ันก็ยังมีผูคนจํานวนมาก ที่ไมเคยรู ไมเคยเห็น และไมเคยไดยินและคนในทองถ่ินบางก็ไมไดใหความสนใจ 

หรือละทิ้งถ่ินฐานบานเกิด ไปทํางานที่อื่น จึงทําใหประเพณีทองถ่ินตางๆ ที่มีมาชานานน้ันอาจสูญหายไปได 
ประเพณีตานกวยสลากเปนประเพณีทองถ่ินเกาแกของทางภาคเหนือเปนประเพณีที่ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวง 

ลับไปแลวและเปนการทําบุญใหกับพระภิกษุสามเณรในวันพิธีผูเปนเจาของกวยสลากจะตองเอาใบลานหรือกระดาษมาตัดเ
ปนแผนยาวๆ เขียนช่ือเจาของไว หลังจากน้ันพระภิกษุสงฆและสามเณร จะจับสลากที่ผูมาทําบุญไดเตรียมไว เมื่อตรงกับ 
สลากของผูใด เจาของสลากน้ันก็จะนําสลากของตนมาถวายแดพระภิกษุสงฆและสามเณร แลวพระภิกษุหรือสามเณร 
ที่ไดรับ สลากน้ัน จะกลาวขอความในเสนสลาก ใหฟงอีกครั้งหน่ึง และกลาวอนุโมทนาใหพรแลวคืนเสนสลากน้ัน 
ใหเจาของน้ันไปเจาของสลากก็จะนําเอาเสนสลากไปรวมไวในวิหาร เมื่อเสร็จแลววัดหรือมัคนายก ก็จะเอาเสนสลากนั้น 
ไปเผาไฟหรือทิ้งเสีย 

ในปจจุบันผูคนในทองถ่ินตางตองออกจากถิ่นฐานเพ่ือหางานทํา ยกตัวอยางเชน ตําบลปงยางคง อําเภอหองฉัตร 
จังหวัดลําปาง (การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร กระบวนการมีสวนรวมสืบทอดประเพณีตานกวยสลากเ พ่ือความย่ังยืน: 
อรทัย ทรงศรีสกุล) ก็เปนสวนหน่ึงที่คนในทองถ่ินน้ัน ไมไดใหความสนใจ และรวมกิจกรรมน้ันๆ ประกอบกับการ ไมได 
รับความสนใจจากเยาวชนในทองถ่ินน้ันๆ จึงทําใหเยาวชนไมเขารวมกิจกรรมประเพณีดังกลาว ซึ่งหากปลอยไว ประเพณี 
ตานกวยสลาก อาจสูญหายไดจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองรวมมือกัน หาวิธีสืบทอดประเพณี ตานกวยสลากโดยสรางจิตสํานึก 
ใหประชาชนเยาวชนในทองถ่ินไดเห็นความสําคัญของประเพณีตานกวยสลาก และรวมใจกันอนุรักษ เพ่ือเปนเอกลักษณ 
ใหกับทองถ่ินน้ันๆ 

จากเหตุผลที่กลาวมาผูศึกษาจึงเล็งเห็นวาประเพณีทองถ่ินตางๆในประเทศไทยเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาชานาน 
แตอาจจะสูญหายเพราะผูคนในทองถ่ินไมไดใหความสนใจจึงอาจทําใหประเพณีน้ันๆอาจสูญหายไดประเพณีตานกวยสลา
ก 
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น้ันก็เปนประเพณีทองถ่ินอีกอยางหน่ึง ซึ่งมีมานานแตผูคนสวนใหญ มักไมรูจักความเปนมาของพิธีน้ี เหมือนกับ ประเพณี 
อื่นๆ เชน ประเพณีผีตาโขน เปนตน และการไมไดรับความสนใจ และการรวมกิจกรรม ของคนในทองถ่ินน้ัน ซึ่งอาจจะ 
ทําให ประเพณีตานกวยสลากน้ันสูญหายไปได ผูศึกษาจึงตองการ ที่จะศึกษาเพ่ือเผยแพร และสงเสริม สืบทอดประเพณี 
ตานกวยสลาก ใหเปนที่รูจักถึงประวัติความเปนมาพิธีการตางๆ เพ่ือสงเสริมประเพณีตานกวยสลากใหอยูคูคนไทย และ 
ชวย สงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ินเพ่ือใหเศรษฐกิจในทองถ่ินน้ันดีขึ้น 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1แนวคิดของสื่อพ้ืนบาน 
ในการสื่อสารน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยสื่อหลายประเภทเพื่อใหงานพัฒนาประเทศในดานตางๆประสบผล 

สําเร็จเชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ  ภาพโฆษณา  แผนพับ จดหมายขาว สไลด ภาพยนตร วีดีโอเทป เปนตน 
แตการใชสื่อ ดังกลาวมีขีดจํ ากัดในตัวของมันเอง  อาทิ เชน  ในดานงบประมาณในการจัดทําคุณภาพของสื่อ 
และความนิยมของผูรับสารสื่ออีกชนิดหน่ึงที่มีประสิทธิภาพโ ดยเฉพาะอยางยิ่งในทองถ่ินชนบทคือสื่อพ้ืนบาน 

สื่อพ้ืนบาน (Folk Media)หมายถึงสื่อที่อาจเปนคณะบุคคลตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวกับการแสดงกิจกรรม 
และวัฒนธรรมการดํารงอยูทุกประเภทโดยเปนสื่อที่ชาวบานสรางสรรคขึ้นและยึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาแตโบราณกาล 
ไดแก เพลงระบําละครการละเลน(ลิเก ง้ิว หมอลํา ลาวซอ ลําตัด หนังตะลุง มโนราห ฯลฯ) กีฬา ตลอดจนประเพณี 
และพิธีกรรมตางๆ 

สื่อพ้ืนบาน เปนสื่อที่มีผลจูงใจ ใกลชิดประชาชนปรับการแสดงไดหลายรูปแบบ ปรับใหเขากับเน้ือหาใหมๆ เสมอ 
รวมทั้งเปนที่ช่ืนชอบของบุคคลทุกเพศ ทุกวัยในแตละทองถ่ิน ดวยเหตุดังกลาว จึงเริ่มมีการสนใจ นําสื่อด้ังเดิม ที่มีอยูใน 
ชุมชน หรือทองถ่ินชนบท ที่เรียกวาสื่อพ้ืนบาน มาใชในการพัฒนาชนบท ซึ่งเปนสื่ออีกชนิดหน่ึง ที่สามารถ นํามาใชในการ 
เผยแพรขาวสารการใหความรูดานตางๆ แกประชาชนในชนบทไดเปนอยางดี 

ดังคํากลาวของ จุมพล รอดคําดี (2527) กลาวถึง สื่อพ้ืนบานวา “เปนสื่อที่นิยมของประชาชนไดดีกวาสื่อสมัยใหม 
ซึ่งมีราคาถูกในแงตนทุนการผลิตเน่ืองจากเปนสื่อที่มีอยูแลวสวนใหญใชในดานบันเทิง ดังน้ัน การสอดแทรกเน้ือหาในงาน 
พัฒนาถาหากทําไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอวัตถุประสงคที่ต้ังไวในแผนพัฒนามากที่สุด”และอีกคํากลาวหน่ึงของสุรพล 
วีรุฬหรักษ (2527) ไดกลาวถึงขอดีของสื่อพ้ืนบานวา “เปนสื่อที่ไดรับความนิยมจากคนหมูมากและสามารถแสดงไดบอยๆ 
เปดโอกาสใหคนดูมีสวนรวมไดมากตลอดจนสามารถเปดโอกาสใหสอดแทรกขาวสารตามที่ตองการได” 

นอกจากน้ี Shyam Parmar (นักวิชาการชาวตางประเทศ)กลาวถึงขอดีของสื่อพ้ืนบานวา 
1.  สื่อพ้ืนบานเปนสื่อที่ใกลชิดกับมวลชนทั่วประเทศและแสดงออกทางอารมณมากกวาการใชเหตุผลเชิงวิชาการ 
2.  สื่อพ้ืนบานสามารถดัดแปลงการแสดงไดหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการในดานการสื่อสารมวลชน 

ทุกหมูเหลา 
3.  สื่อพ้ืนบานเปนของทองถ่ินและมีชีวิตสามารถสรางความสามัคคีในกลุมคนฟงหรือคนดูไดดีกวาสื่อมวลชนสมัยใหม 
4.  สื่อพ้ืนบานเปนสื่อที่หางายสําหรับชาวบาน 
5.  สื่อพ้ืนบานสามารถปรับตัวเขากับเน้ือหาใหมๆ ไดเสมอ 
6.  สื่อพ้ืนบาน เปนสื่อที่ช่ืนชอบแกคนทุกเพศทุกวัย 
7.  สื่อพ้ืนบาน เปนสื่อที่ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนสมัยใหม 
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ดังน้ันจึงสรุปไดวาสื่อพ้ืนบานเปนสื่ออีกชนิดหน่ึงที่สามารถนํามาใชในการเผยแพรขาวสารการใหความรูดานตางๆ 
แกประชาชนในชนบทไดเปนอยางดี เน่ืองจากสื่อพ้ืนบานเปนสื่อที่มีมากอนการเกิดขึ้นของสื่อมวลชนสมัยใหมดังน้ันสื่อ 
พ้ืนบานยอมมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาชุมชนในดานตางๆอยูแลวอยางไรก็ตามหลังจากเริ่มมีสื่อมวลชนสมัยใหมแทรก 
เขาไปในชุมชนปรากฏการณก็คือสื่อพ้ืนบานในหลายพ้ืนที่จําเปนตองหลีกทางใหแกสื่อสมัยใหมที่มาทีหลังแตถึงอยางไร 
ก็ตามเน่ืองจากสื่อแตละประเภทตางก็มีขอเดน ขอดอยในตัวเองทั้งสื่อพ้ืนบานหรือสื่อมวลชนเองก็เปนไปตามหลักการดัง 
กลาวดังน้ันในทามกลางหมูนักสื่อสารเพื่อพัฒนาจึงมีแนวคิดวายังจําเปนตองเอาสื่อพ้ืนบานมาใชในการพัฒนาสังคม 

ปจจุบันความหมาย/คุณคา/บทบาทหนาที่ของสื่อพ้ืนบานอันเปนองคความรูน้ันไดสูญหายไปมากที่สุดและเปน 
หัวใจของสื่อพ้ืนบานเลยทีเดียวก็มีเครื่องมือที่อาจารยกาญจนา แกวเทพเรียกงาย ๆ วา 4 รู เพ่ือเปนการทําความเขาใจกับสื่อ 
พ้ืนบานที่ตองมี 4 รูคือ  
1. รูจัก(วิเคราะหคุณลักษณะ)  
 

 
 

รูจักโดยการวิเคราะหคุณลักษณะผาน"กาลเวลาของการทําโคมวัดเมืองสาตร”การวิเคราะหสถานภาพของสื่อพ้ืนบาน 
เปรียบเหมือนขั้นตอนการสํารวจชุมชนในงานวิจัยคือการรูจักสิ่งที่จะศึกษาอยางครบถวนรอบดาน การเปรียบเทียบ 
อดีตปจจุบัน จะพบวา สิ่งที่เปล่ียนแปลง/ขาดหายไป ก็คือความเช่ือหายไปวา การทําโคมเพื่อเปนพุทธบูชา มีอานิสงส 
คือจะไดพบพุทธศาสนาในชาติตอไป แตปจจุบันน้ีการทําโคมเปนการทําเพ่ือขายอยางเดียว ปญหาที่เกิดขึ้น ในชุมชน 
ก็คือการเห็นแกตัว การแตกความสามัคคี ชางคนทําโคมที่มีช่ือเสียง ตองกางมุงทําโคม เพราะกลัวคนเลียนแบบก 
ารวิเคราะหปญหาชุมชนเปนที่มาของการต้ังคําถามวิจัยและใช 
 
2. รูใจ(รูปแบบ/คุณคา) 
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เมื่อรูจักสื่อพ้ืนบานสื่อน้ันอยางดีแลวก็วิเคราะหคุณคาดวยเครื่องมือตนไมแหงคุณคาสิ่งที่มองเห็นในการทําพิธีกรรม 
ทางวัฒนธรรมน้ันเปรียบเหมือนกับใบ ดอก ผล ก่ิงกานสาขาของตนไมไดแกรูปแบบพิธีกรรม สถานที่ คนที่มารวม 
พิธีกรรม ขาวของเคร่ืองใชตางๆแตตนไมจะยืนตนอยูไมไดถาขาดรากสวนของราก สวนน้ีแหละคือ คุณคาความหมาย 
ของสื่อการนําไปใชแกปญหาสังคมตองนิยามความหมายใหม ใหแกปญหาไดเชน การรํานกรําโต เปนพิธีกรรม ที่จัด 
ในปอยออกหวา (งานบุญออกพรรษาของชาวไทใหญ) ซึ่งกลุมหนุมๆ มักจะด่ืมเหลาและตีกัน ผูวิเคราะห ตองดึงราก 
หรือคุณคา มาชวนอภิปรายเช่ือมโยงถึง คุณคาการรวมขบวนน้ี เปนพุทธบูชาถวายแดพระพุทธเจา เพ่ือเราจะไดมี 
ความสุขสบายใจไดบุญ แตถาด่ืมเหลาใน ขบวนจะสมควรหรือไม เพราะอะไร จะไปถึงอานิสงสที่หวังไวหรือไม 
สังคมจะเปนอยางไรพรอมทั้งใหชาวบานยกตัวอยางพิษภัยของการด่ืมสุรา ที่ เคยเกิดขึ้นในสังคมใหเห็นประจักษ 
จนชาวบานเกิดความตระหนัก โครงการก็ตามติดดวยการสรางกระแสการงดด่ืมสุรา โดยการวางมาตรการ แกผูที่จะ 
เขารวมขบวนการ รํานก รําโต ทุกวันน้ีปฏิบัติแตพิธีกรรมของสื่อพ้ืนบาน มันจึงไมสามารถรับใชชุมชนไดแทจริง 
เพราะความหมายของพิธีกรรมน้ันไดหายไปแลว เมื่อรื้อฟนความหมายคืนมาชาวบานไทใหญที่ แมอาย มีความเขาใจ 
ก็ปลุกสื่อพ้ืนบานที่พังพาบของตนเองขึ้นมา เชนมีการประกวด รํานก รําโต และรําไตอื่นๆ (รําไทใหญ) บนเวที 
งานปอยออกหวา (ออกพรรษา) เบียดเวทีเพลงสตริง และหางเครื่องที่นุงนอยหมนอยใหหายไปช่ัวขามคืน (2549, เรณู 
อรรฐาเมศ รและคณะรํานกโต สื่อสัมพันธเพ่ือสุขภาพ) 
 
3. รูใช (บทบาทหนาที่สื่อพ้ืนบาน) 
 

 
สื่อพิธีกรรมแตละประเภท ในแตละพิธีกรรมก็จะจะทําหนาที่ไปคนละแบบ 

 
4 รูรักษา (การสืบทอด/ปรับประยุกต/เผยแพร) 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ 
สิ่งเหนือธรรมชาติ สื่อพ้ืนบานเปรียบเหมือนตนไมที่มีเปลือก กะพ้ี และแกน ชาวบานผูใชสื่อพ้ืนบาน จะเปนผูรู และเลือก 
ไดวาสวนไหนเปนแกนที่จะตองคงอยู สวนไหนเปนเปลือก หรือกะพ้ี จะปรับประยุกตได เชนฟอนเจิง และรําไทใหญ 
ผูรําจะแบมือไมจีบและกรีดน้ิว เหมือนรําไทย เพราะฟอนเจิงน้ันมีที่มาจากทาของนักรบ และรําไทใหญน้ัน มีเคามาจาก 
ทาของนักรบหญิงครูจึงไมอาจและไมควรเปลี่ยน ทาจีบมือ แบบควักกะปของนักเรียนใต ไดการนําสื่อพ้ืนบาน มาใชใน 
งานพัฒนาดานตางๆ 

มีงานวิจัยจํานวนมากที่ไดนําเอาสื่อพ้ืนบานประเภทตางๆ มาใชงานพัฒนาหลายๆ ดาน นับต้ังแตดานสาธารณสุข 
(การทําหมัน  โรคเอดส  ยาเสพติด)  ดานการเมือง  ดานการเกษตร  ดานสิ่งแวดลอม  ดานจริยธรรม  การศึกษา 
(กองอนามัยครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข:  2521, จุมพล: 2521, สุประณีต:  2528, สุรพล:  2529, อมรทิพย:  2534) 
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วัตถุประสงคของการวิจัยน้ันมักจะตอบคําถาม 3 ขอสําคัญๆ คือการนําเอาสื่อพ้ืนบานมาใชในงานพัฒนาน้ันไดผลหรือไม 
การไดผลจะอยูในระดับใด และจะมีเง่ือนไขเอื้ออํานวยหรือปญหาอุปสรรคอะไรบางในการนําเอาสื่อพ้ืนบานมาใช 

1.  ตัวอยางงานวิจัยที่ตองการตอบคําถามวาการนําเอาสื่อพ้ืนบานมาใชในงานพัฒนาจะไดผลหรือไม งานวิจัย 
ที่เดนชัดที่สดุคือ งานศึกษาของกองอนามัยครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข (2521) ที่ทดลองนําเอาหนังตะลุง 
มาเผยแพรความรูเก่ียวกับการทําหมันชายในจังหวัดตรัง โดยวางแผนเปน 3 ขั้นตอนคือ 
ขั้นแรก ใหเจาหนาที่ที่มีความรูเรื่องการทําหมันชายอยางดีไปสัมภาษณขอมูลพ้ืนฐานจากกลุมตัวอยาง 
ขั้นที่สอง นําเอาขอมูลดังกลาวสรางความรูเรื่องหมันชายและสอดแทรกไปในหนังตะลุงแลวใหคณะหนังตะลุงสี่คณะ 
แสดงคณะละประมาณ 37 ครั้ง 
ขั้นที่สาม หลังจากกลุมตัวอยางไดชมหนังตะลุงแลวเจาหนาที่ชุดเดิมก็จะใชแบบสอบถามชุดเดิมไปสอบถาม 
กลุมตัวอยางอีกครั้ง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทั้งความรูเรื่องหมันกันมากขึ้น และยังมีทัศนคติที่ถูกตองวา 
การทําหมันไมใชการตอน 

2.  ผลการวิจัยช้ินอื่นๆ ก็ใหผลไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ยืนยันประสิทธิภาพของสื่อพ้ืนบานวาสามารถนํามา 
ใชในการเปนสื่อเพ่ือการพัฒนาไดและสวนที่เปนเอกลักษณแตกตางไปจากสื่อมวลชน(แตเปนจุดรวมกับสื่อบุคคล) 
ก็คือระดับของประสิทธิภาพน้ันนอกจากจะใหผลกระทบในดานความรูความเขาใจแลวยังสามารถใหผลถึงดานทัศนคติ 
และทายสุดคือสามารถเปล่ียนแปลงการกระทําไดดวย (อมรทิพย:  2534, ปาริชาติ:  2538) ระดับของประสิทธิภาพดังกลาว 
สามารถอธิบายไดจาก 2 สาเหตุ คือ ประการแรก ประชาชนผูรับสารมีความไววางใจ (trustworthiness) รวมทั้ง มี 
ความเช่ือถือ ในความรูความสามารถ (credibility) ในตัว ผูแสดง/ศิลปนพ้ืนบาน ซึ่งเปนอารมณความรูสึก ที่สืบทอดกันมา 
ในประวัติศาสตรเชน ในกรณีของหนังตะลุง ผูชมจะเคารพนายหนัง โดยถือวามีสถานภาพสูงกวาคนทั่วไป สาเหตุ 
อกีประการหน่ึ งคือสื่อพ้ืนบานเปนสื่อที่มีความใกลชิด กับประชาชน ดังน้ันทั้ง 2 ฝาย จึงมีความคุนเคยทางวัฒนธรรมซึ่งกัน 
และกันจึงไมมีปญหาเรื่องของชองวางทางการส่ือสารการใหความรู และคําแนะนําของศิลปนพ้ืนบาน ก็มีลักษณะสอดคลอง 
และสามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง 

3.  สําหรับคําถามสุดทายคือมีเง่ือนไข ที่เอื้ออํานวยและเปนอุปสรรคอะไรบาง ในการนําเอาสื่อพ้ืนบาน มาใช 
ในงานพัฒนาผลการวิจัยหลายๆ ช้ินใหคําตอบเอาไววา ปจจัยที่เอื้ออํานวยมีอยู 2 ปจจัยใหญๆ คือ 

การตระหนักถึงบทบาทของสื่อพ้ืนบานในงานพัฒนาจากตัวศิลปนพ้ืนบาน ตัวอยางเชน ผลการวิจัยของสถาบัน 
ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา (2523) ที่สัมภาษณทัศนะของนายหนังตะลุง และพบวา 
นายหนังเห็นวาหนังตะลุงควรมีบทบาท พัฒนาประเทศดานตางๆ รวมกับทางราชการใหมากขึ้น เรื่องที่ใชแสดง 
ควรมีเน้ือหาเพ่ือการยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น และนายหนังควรจะปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
เพ่ือใหการแสดงถูกตองเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันไดศักยภาพ ในการปรับตัวของสื่อพ้ืนบานมีอยูอยางมาก 
ตัวอย าง เชน  จันทร เ พ็ญ  ( 2530)  พบว า  นอกจาก เ น้ือหา  ซอจะมี เรื่ องราวแบบเ ดิมๆ  คือซอเวสสันดรแลว 
นักเลนซอก็ยังแตซอที่เขากับยุคสมัย เชน ซอพัฒนาเกษตร เปนตน 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคในขณะที่ความไววางใจและความเช่ือถือในความรูความสามารถเปนจุดแข ็งของสื่อพ้ืนบ าน 
ในเวลาเดียวกันคุณลักษณะดังกลาวก็อาจจะกลับกลายมาเปนจุดออนได ตัวอยางเชนงานวิจัยของอินทิรา (2540) 
ที่ไดสัมภาษณนายหนังตะลุงพบวาในการสอดแทรกความรูเรื่องโรคเอดสสิ่งแวดลอมการเมืองเขาไปในหนังตะลุงน้ันในอดี
ตนายหนังสามารถทําไดอยางมั่นใจ เน่ืองจากสมัยกอนชองทางแสวงหาความรูมีอยูนอย ผูชมจึงมักจะ มีความรูนอยกวา 
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นายหนังแตทวาในปจจุบัน  นายหนังมีความลําบากใจตรงที่จะทําใหคนดูเ ช่ือถือเพราะคนมีการศึกษามากขึ้น 
ทําใหนายหนังไมแนใจวาตนเองจะมีความรูมากกวาคนดูหรือไม 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคประการที่สองก็คือการนําเอาสื่อพ้ืนบานมาใชในงานพัฒนาน้ันเน่ืองจากสื่อพ้ืนบานมีเปาหมาย 
ใหความบันเทิงเปนสําคัญ ดังน้ันหากงานพัฒนา มุงแตจะใหสาระ แลวตัดความบันเทิงออกไป จะทําใหชาวบาน 
เกิดความรูสึกวา “สื่อพ้ืนบานไมไดทําหนาที่แบบเดิม” แตในเวลาเดียวกัน อมรทิพย (2534) ประชาชนมีความเคยชินกับ 
การรับรูหนาที่แบบเดิมของสื่อพ้ืนบาน ดังน้ันเมื่อมีการสอดแทรกความรูเขาไปในสื่อ คนดูอาจจะดูเอาสนุก แลวไมนําเอา 
ความรูที่ไดไปพูดคุยกัน 

สําหรับการเผยแพรความรูขาวสารที่เปนประโยชนแกประชาชน โดยเฉพาะขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุขยัง 
ตองการการใหสุขศึกษาอยางมาก ดังน้ันการใชศักยภาพของสื่อประเภทตางๆ ตามความเหมาะสมเขามาชวงการใหความ 
รูขาวสารเพ่ือการพัฒนางานสาธารณสุขยังคงเปนสื่อจําเปนที่สุดซึ่งรัฐบาลควรจะสงเสริมใหมีการใชสื่อในทองถ่ินเพ่ือชวย 
กระจายความรูและขาวสารท่ีสงผลตอการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบทตอไป 

วิธีการสืบทอดสื่อวัฒนธรรมพ้ืนบาน  กิตติ กุลศรีสวาง (ม.ป.ป, หนา 10) กลาววา วัฒนธรรมพ้ืนบาน ในทองถ่ิน 
ตางๆ จะดํารงอยูก็เพราะคนรุนกอนๆ ไดถายทอดใหคนรุนถัดมา รับรู  ยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งไดเสนอแนะ 
วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบานวา สามารถทําไดหลายวิธีดังน้ี 

วิธีที่1 ใหการศึกษา ในสวนของครอบครัวควรอบรมสั่งสอน ถายทอดความรูเรื่องวัฒนธรรมพ้ืนบานใหกับลูกหลาน 
เชน ในดานภาษาด้ังเดิมของบรรพบุรุษ ดานดนตรีนาฏศิลป 

วิธีที่2 ใชสื่อมวลชน สถาบัน องกรคตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
พ้ืนบานเพ่ือปลูกฝงเยาวชนใหเห็นความสําคัญในดานตางๆ เชน จัดทางรายการ วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพตางๆ เปนตน 

วิธีที่3 ใชการสงเสริมเผยแพร ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมพ้ืนบานเผยแพร ใหเปนที่รูจัก กันอยาง 
กวางขวาง  รวมท้ัง การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับทองถ่ินอื่นๆดวย เชน งานแหปราสาทผ้ึง จังหวัดสกลนคร งานชาง 
จังหวัดสุรินทร งานแหผาขึ้นพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 

วิธีที่4 ใชการอนุรักษ ทุกคนมีสวนรวมในการเก็บรักษาวัฒนธรรมพ้ืนบานมิใหถูกทําลายหรือเสื่อมสลายไปเพ่ือ 
ใหคนรุนหลังไดมีโอกาสช่ืนชม นอย สุวรรณมณี(ม.ป.ป,หนา4-7)กลาวถึงวิธีในการสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบานใหดํารงอยู 
ตลอดไปโดยวิธีดังตอไปน้ี 

วิธีที่1 สืบทอดดวยการศึกษา  
การศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมีสวนสําคัญอยางมากที่จะชวยในการสืบทอดวัฒนธรรม
พ้ืนบานสูอนุชนรุนหลัง ซึ่งประกอบดวยสถาบันตางๆดังน้ีสถาบันครอบครัว 
นับเปนสถาบันแรกที่คอยถายทอดลูกฝงอบรมให 
ลูกหลานเกิดการเรียนรูและเขาใจในคุณคาของวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
โดยเริ่มจากวัฒนธรรมทางดานภาษาซึ่งเปนภาษาด้ังเดิมของ 
บรรพบุรุษ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําถ่ินและการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษที่ลูกหลานมักเจริญรอยตาม 
เชน ในภาคเหนือ 
ถาพอแมเปนสลา(ชาง)ลูกๆสวนใหญก็จะมีอาชีพเปนสลาตามพอแมหรือไมก็สืบทอดความรูเรื่องชางเอาไวทําให 
สามารถศึกษาเรียนรูถึงวัฒนธรรมพ้ืนบานในอดีตไดเปนอยางดี แตเปนที่นาเสียดาย 
อยางยิ่งที่ผูปกครองของเด็กในทองถ่ินรุน 
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ใหมไมคอยเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยเฉพาะ อยางยิ่งการใชภาษาถ่ิน เพราะยึดติดอยูกับคานิยมที่ผิดๆ โดย 
เช่ือวาถาบุตรหลานของตนพูดภาษากลางแลวจะกลายเปนคนมีหนามีตาในสังคมจนทําใหคนรุนหลังหลงลืมภาษาถิ่นจนเกิด 
ชองวางระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม 

สถาบันการศึกษา สถานศึกษาต้ังแตระดับกอนวัยเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาควรจะมี 
บทบาทสําคัญตอจากสถาบันครอบครัวในการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยปรับหลักสูตร และระบบ 
การเรียนการสอน ที่สอดแทรกวัฒนธรรมพ้ืนบานเขาไป ในรูปกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และสภาพ 
แวดลอมของทองถ่ิน โดยขอความรวมมือจากวิทยากรทองถ่ิน มารวมสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบาน เพ่ือใหลูกหลาน เกิดความ 
ซาบซึ้ง ภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 

สถาบันสื่อมวลชน สื่อมวลชนทุกประเภทควรจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในการนําเอาวัฒนธรรมพ้ืนบาน อันเปนรากฐาน 
สําคัญที่ทําใหเกิดคุณคาละความสําคัญของวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน วิทยุ 
และหนังสือพิมพน้ันจะชวยประชาสัมพันธและสืบทอดมรดกวัฒนธรรมพ้ืนบานไดกวางไกล ทั้งภายในและตางประเทศ 
หรืออาจประชาสัมพันธผานระบบเครือขายขอมูล ก็จะทําใหคนทั้งโลกรูจักวัฒนธรรมพ้ืนบานของไทยไดเปนอยางดี 

สถาบันอื่นๆไดแกองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินน้ันๆควรจะมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุน 
ในการจัดกิจกรรมประเพณีตางๆ ที่เปนวัฒนธรรมพ้ืนบาน เพ่ือกระตุนเตือน ใหเยาวชนเห็นความสําคัญ ของวัฒนธรรม 
พ้ืนบาน พรอมที่จรรโลงไวและสืบทอดตอไปในภายภาคหนา 

วิธีที่ 2 สืบทอดโดยวิธีอนุรักษ การอนุรักษวัฒนธรรม หมายถึง การรักษาวัฒนธรรมใหคงอยู และยังประโยชน 
แกสังคมสวนรวม ฉะน้ันการอนุรักษจึงมุงเนนที่ การรักษาไวเพ่ือใชประโยชนในปจจุบัน มิใชการเก็บรักษาไว ในลักษณะ 
ของเกาการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบานเปนการรักษามรดกทองถ่ินไวใหอนุชนรุนหลังไดมีโอกาสช่ืนชมหรือภาคภูมิใจในภู
มิปญญาของบรรพบุรุษกอนที่จะถูกวัฒนธรรมตางชาติและเทคโนโลยีสมัยใหมเขาครอบงําจนไมเหลือรองรอยของมรดก 
อันลํ้าคาน้ี วัฒนธรรมพ้ืนบานทางภาคเหนือที่ลอแหลม ตอการสูญหาย หรือถูกทําลายไปตามเวลา ไดแก ภาษาคําเมือง 
หรือภาษาลานนา ศิลปะลานนาและประเพณีลานนา เปนตน ชาวลานนาทุกคน จึงควรตระหนัก คิดหาวิธีอนุรักษ 
เพ่ือเก็บรักษาไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา 

วิธีที่3 สืบทอดโดยวิธีสงเสริมและเผยแพรการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบาน ของภาคเหนือ นับวา 
เปนผลดีทําใหวัฒนธรรมลานนาเปนที่รูจักของคนทั่วไป  ทั้งคนไทยและตางชาติ เชน ประเพณีบวงสรวงปลาบึก 
ของจังหวดเชียงราย ประเพณียี่ เปงและสงกรานตของจังหวัดเชียงใหม งานหลวงเวียงละกอนของจังหวัดลําปาง 
ประเพณีแขงเรือของจังหวัดนาน และพิธีจัดขบวนมาขบวนชางเฉลิมฉลองพระธาตุชอแฮของจังหวัดแพร เปนตน 
การสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยวิธีการเหลาน้ี นอกจากจะชวยในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแลว 
ยังจะชวยสงเสริม การทองเที่ยวอีกทางหน่ึงดวย และการทองเที่ยวน้ีเอง ที่ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม พ้ืนบาน 
ลานนา กับทองถ่ินอื่น อยางกวางขวางและถือเปนการสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบานอีกวิธีหน่ึง  

จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาวิธีสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบานสามารถกระทําไดดังน้ี 
วิธีที่1 สืบทอดโดยวิธีใหการศึกษา 
วิธีที่2 สืบทอดโดยวิธีสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
วิธีที่3 สืบทอดโดยวิธีอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
 

2.2 การศึกษาเก่ียวกับแอนิเมชัน 3 มิติ (3D Animation) 
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2.2.1 ความหมายของแอนิเมชัน 3 มิติ  
ธรรมศักด์ิ เอื้อรักสกุล (2547 : 1) ไดใหความหมายของแอนิเมชันไววา คําวาแอนิเมชัน 

เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษวา Animation สามารถอานไดหลายแบบ เชน อนิเมชัน แอนิเมชัน ซึ่งหมายถึง 
การทําภาพใหเคล่ือนไหว 

ธรรมปพน  ลีอํานวยโชค (2550:24)กลาววาแอนิเมชัน3มิติหรือ3D แอนิเมช่ันเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสราง 
ภาพยนตรการตูนซึ่งในปจจุบันผลิตในคอมพิวเตอรทั้งหมด (Full-length All Computer Generated Animated Film) 

แอนิเมชัน เรื่องแรกที่สรางขึ้นคือเรื่อง Toy Story ของบริษัท Pixar Studio ในป 1990 
อนัน วาโซะ (2550 : 4) แอนิเมชัน แบบ 3 มิติ จะเปนการทํางานในคอมพิวเตอรเปนหลัก ไมวาจะเปนการจัดทาทาง 

สีหนาใหอารมณการเคล่ือนไหวของตัวละคร ฉาก รวมทั้งการตัดตอภาพใสเอฟเฟกต หรือเสียง เพราะความทันสมัยน้ี 
จึงทําใหปจจุบันงาน 3D แอนิเมชัน ถูกสรางขึ้นไดไมยาก  

จุฑามาศ จิวะสังข (2550 : 5-9) กลาวไววา งาน 3D (3 Dimensions) เปนการสรางสรรคช้ินงานเลียนแบบธรรมชาติ 
ตามที่สายตามมองเห็น โดยสามารถมองเห็นวัตถุ ตัวละครหรือฉากตางๆ ไดครบทุกมุมมอง มีการจัดแสงและบรรยากาศ 
ที่เหมือนจริง ตางจากภาพหรือการตูน 2 มิติ (นิยมเรียกวา 2D) ที่มีมุมมองไดเพียงดานเดียว 

ดังน้ันผูศึกษาสามารถสรุปไดวา แอนิเมชัน หมายถึง การทําภาพเคล่ือนไหวโดยใชวิธีการหรือเทคนิคใหแกสิ่งที่ 
ไมสามารถเคล่ือนไหวไดใหสามารถเคล่ือนไหวหรือมีชีวิตไดซึ่งมีเทคนิคและวิธีสรางสรรคหลากหลายวิธี 

โดยการจากนําภาพที่ถายทําทั้งหมดมาเรียงตอกัน เกิดเปนภาพเคล่ือนไหว Animation หรือการสรางสรรค ดวยเทคนิค 
คอมพิวเตอรกราฟก ในโปรแกรมสรางสรรคผลงานแอนิเมชัน โดยการฉายดวยความเร็วโดยประมาณ 24 เฟรม 
ตอวินาทีขึ้นไป โดยใชการทํางานในคอมพิวเตอรเปนหลัก  รวมท้ังการตัดตอภาพใส เอฟเฟกต และเสียง  

2.2.2 ประโยชนของแอนิเมชัน 3 มิติ 
ปจุจบันแอนิเมชัน 3 มิติ ถูกนํามาใชกับสื่อตางๆ มากขึ้น เชน การตูน ภาพยนตร โฆษณา เกมฯลฯ เพราะเปนงาน 

ที่ สร า งไดหลากหลายรูปแบบ  ทํ าไดทั้ งต ามจินตนาการ เ กินความจริ ง  หรื อทั้ ง เ ลี ยนแบบธรรมชา ติ 
มีผูกลาวถึงประโยชนของแอนิเมชัน 3 มิติ ไวดังน้ี คือ 

จุฑามาศ จิวะสังข (2550 : 5-9) กลาวถึงประโยชนของแอนิเมชัน 3 มิติ ไววา ชวงเร่ิมตนของการสรางงาน 3D 
จะ เป นก า รทํ าห นั งสั้ น และง านที่ ไ ม ซั บซ อน  เ ช น  การสร า ง ไต เ ต้ิ ล ร า ยก าร โทรทั ศน จํ าพวกโลโก บิ น 
แลวพัฒนามาเปนตัวละครเคล่ือนไหว จนกระท่ังสามารถเลียนแบบธรรมชาติได ในปจจุบันงาน 3D จะถูกสรางในรูปแบบ 
3D Animation เปนสวนใหญ เพราะเหมาะที่จะนําไปเผยแพรตอผูชม เน่ืองจากสามารถเคล่ือนไหว และเห็นมิติของ วัตถุ 
ไดเหมือนจริง นอกจากน้ัน ยังสามารถนําไปใชในสายงานดานตางๆ ไดอีกมากมาย  

2.2.3 องคประกอบของแอนิเมชัน 3 มิติ 
Modeling คือ รูปราง รูปทรง ตางๆ เชน โมเดลตัวละคร และอุปกรณประกอบฉากคลายๆกับดินนํ้ามัน คือ 

ไมมีรายละเอียดของพื้นผิว มีแตรูปทรงเทาน้ัน 
Shading คือ รายละเอียดพ้ืนผิว ไมวาจะเปนสวนของความมันวาว การสะทอนหรือลวดลายท่ีปรากฏบนพ้ืนผิว 
Animation คือ การเคล่ือนไหว ในลักษณะตางๆ เชน ว่ิง เดิน ตีลังกา ฯลฯ 
Lighting & Camera คือ การจัดแสงและมุมกลอง 
Rendering คือ การประมวลผลขั้นสุดทายเพ่ือนําไปใชงาน ในรูปแบบของ Format ตางๆ ซึ่งตองกําหนดขนาด 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1807 

ของภาพที่จะเรนเดอรวาตองการใหมีขนาดเทาไหร ซึ่งโดยปกติจะขึ้นกับการนําไปใชงาน (ธรรมศักด์ิ เอื้อรักสกุล, 
2547 : 1-7) 

 
3. การวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางและขั้นตอนการผลิต 

การออกแบบแอนิเมชันสามมิติประเพณีตานกวยสลากนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสืบทอดใหเยาวชนและคน
ในทองถ่ินไดตระหนักเห็นความสําคัญของประเพณีและชวยกันสงเสริมสืบทอดประเพณีสืบไป 

3.1 Pre-Production 
3.1.1 การสรางเน้ือเร่ือง 
เน้ือหาของการสรางแอนิเมชันเรื่องน้ีเปนเรื่องเก่ียวกับแมและลูกคูหน่ึงกําลังที่จะไปงานตานกวยสลากเพ่ือทําบุญให 

ยายที่ลวงลับไปแลวแต เ ด็กชายน้ันไปอยากที่จะไป  แต เมื่อไปถึงงาน  ก็เห็นสิ่งตางๆ  ในงานมากมาย จึงเริ่ม 
เกิดความสนใจประกอบกับแมก็ไดสอนเรื่องราวเก่ียวกับประเพณีไปดวยจึงทําใหปลูกฝงต้ังแตเด็กจนเมื่อโตเปนผูใหญก็ยังไ
ปงานตานกวยสลากเพ่ือทําบุญใหผูเปนแมอยูเสมอ 

3.1.2 การสรางบทภาพ 
ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอรดในขั้นแรกคือการเขียนสตอรี่บอรดภาพที่เปนพล็อตเรื่องทั้งหมดออกมากอน ต้ังแตตน 

จนจบ จากน้ันคอยมาใสรายละเอียดในเรื่องของมุมกลอง หรืออารมณสีหนา และทาทางของตัวละครท้ังหมดดลงไป 
 

 
 

รูปที่ 1 ภาพสตอรี่บอรด 
 

3.1.3 การออกแบบตัวละครและออกแบบฉาก  
 เริ่มออกแบบตัวละคร รูปแบบ การแตงกาย บอกอุปนิสัย อายุ และออกแบบฉาก เพ่ือกําหนดรูปแบบโทนสีโดยรวม 
ของงานทั้งหมด  
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รูปที่ 2 ภาพออกแบบตัวละครภาพที่1 
 

 
 

รูปที่ 3 ภาพออกแบบตัวละครภาพที่2 
 

 
 

รูปที่ 3 ภาพออกแบบตัวละครภาพที่2 
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รูปที่ 4 Facial Expression 
 เปนการออกแบบการแสงอารมณทางสีหนาของตัวละคร 

 

 
 

รูปที่ 5 ฉากภายในบาน 
 

 
 

รูปที่ 6 ฉากภายนอกวัด 
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รูปที่ 7 ฉากภายในวัด 
 
3.2 Production 

3.2.1 การสรางตัวละครและสรางฉาก เมื่อเราเตรียมทุกอยางในข้ันตอนของ Pre-Production ครบถวนแลว 
เขาสูขั้นตอนของการผลิต โดยเริ่มสรางโมเดลตัวละครสามมิติ ดวยโปรแกรมมายา (Maya) และขึ้นหุนจําลองจากโพลีกอน 
(Polygon) โดยคํานึงถึงรูปรางหนาของเด็กใหออกมานารัก หลังจากน้ันทําการกางยูวีโดยนําช้ินสวนตางๆ ของตัวหุนจําลอง 
เชน ใบหนา ผม เครื่องแตงกายไปทําการลงสีพ้ืนผิวดวยโปรแกรมโฟโตช็อป (Photoshop) และนําผลที่ไดมาแมป (map) 
เขากับตัวหุนจําลองที่สรางไวและเสริมดวยการเสริมมิติพ้ืนผิวของ (bump) ผิวหนังหุนจําลอง ใหมีลักษณะขรุขระ 
คลายรูขุมขน ของผิวหนังคน เริ่มสรางฉากที่อยูในงานทั้งหมด 

 
 

 
 

รูปที่ 8 การจัดวางองคประกอบภายในฉาก 
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รูปที่ 9 การจัดวางองคประกอบภายในฉาก 
 

 
 

รูปที่ 10 การจัดวางองคประกอบภายในฉาก 
 

3 . 2 . 2   S e t u p  C h a r a c t e r  การทํ า ให โม เดลแต ละ ตั วส าม ารถ เคลื่ อนไหวท าท า งได ต ามต อ งก าร 
โดยการใชโปรแกรมมายาสรางตัวเช่ือม (joint) และใสกระดูกใหกับหุนจําลองโดยและใช IK (Invert Kinematic) 
เปนตัวควบคุมกระดูก และทําการเซ็ทใบหนาแสดงอารมณ โดยวิธี (Blend Shape) เพ่ือประโยชน ในการสรางอารมณ 
และการพูด ที่แสดงออกทางใบหนาของตัวละคร  

3.2.3 ทําการเคล่ือนไหวงานทั้งหมด  
3.2.4 ทําการจัดแสงและเงาของแอนิเมชัน แสงและเงาจะสรางมิติและอารมณใหกับแอนิเมชัน ทําให 

งานดูสมจริงมาขึ้น และยังบอกถึงชวงเวลาน้ันๆ 
3.2.5 ทําการ Rendering ประมวลผลขั้นสุดทายเพ่ือนําไปใชงาน ในรูปแบบของ Format ตางๆ  
3.2.6  ทําการซอนภาพดวยโปรแกรม After Effects  

3.3 Post-Production 
 3.3.1 ทําการบันทึกเสียง เสียงพูดหรือเสียงสนทนา เสียงประกอบตางๆ 
 3.3.2 และบีบอัดไฟลวีดีโอใหไดนามสกุลที่ตองการนําเสนอ เปนอันเสร็จขั้นตอน 
 
 



 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  หนา 1812 

4. บทสรุป 
จากการสรางแอนิเมช่ันเพ่ือสงเสริมและสืบทอดประเพณีตานกวยสลาก เน้ือเรื่องเปนการนําเสนอขั้นตอนตางๆ ของ 

ประเพณีและยังสอดแทรกความผูกผันของตัวละครกับประเพณีลงไปเพื่อใหเยาวชนและคนในทองถ่ินไดตระหนักถึง 
ความสําคัญของประเพณีตานกวยสลากแลวชวยกันสงเสริมและสืบทอดประเพณีตานกวยสลากใหคงอยูตอไป 

 
5. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตอไป 

การนําเสนอแอนิเมช่ันเพ่ือสงเสริมและสืบทอดประเพณีตานกวยสลากเปนการนําเสนอโดยผานตัวละครตัวหน่ึงที่ใ
หเห็นขั้นตอนตางตางๆของประเพณีอีกทั้งยังสอดแทรกความผูกผันของตัวละครกับประเพณีทําใหสามารถเขาใจประเพณีไ
ดงายขึ้นอีกทั้งยังไดใชเทคนิคของแอนนิเมช่ันมานําเสนอซึ่งงายตอการสื่อสารกับผูชม ปญหาที่พบในการสรางผลงานคือ 
เทคนิคของ 

งานแอนนิเมช่ันที่มีขั้นตอนที่ซับซอนทําใหตองใชเวลาในการสรางสรรคงาน ดังน้ัน หากเทคนิคน้ี ไดแพรหลาย ตอ 
ผูที่สนใจ การนําเสนอเทคนิคน้ี อาจทําใหการสรางงานแอนิเมช่ันตางๆ ไดเกิดขึ้น และนําเสนอศิลปะ รูปแบบใหมๆ 
ไดหลากหลายมากขึ้น 
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การออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหวเพื่อใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลปไทย (โขน) 
CREATION OF MOTION PICTURE FOR PROMOTING TEENAGERS’ 

INTEREST IN THAI CLASSICAL DANCE (KHON) 
 

เวชวรรณ หงษโต 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 

_________________________________ 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบสื่อภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลปไทย (โขน) เรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบนนทก โดยการใชเทคนิคการถายทําภาพยนตรและคอมพิวเตอรกราฟฟก ผูวิจัยไดศึกษา
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน ปญหาและแนวคิดการพัฒนาการแสดงโขน การผลิตภาพยนตร ทฤษฎีการ
ออกแบบกราฟฟกและกรณีศึกษาดานการแสดงโขน ฉาก แสง สีและสเปเชียลเอฟเฟค เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมถึงอธิบายขั้นตอนการผลิตและผลที่ไดรับของงานวิจัย 

 
คําสําคัญ: สื่อภาพเคลื่อนไหว, นาฏศิลป, โขน 

 
Abstract 

 
 This research aims to create a motion picture for promoting teenagers’ interest in Thai Classical Dance (Khon) 

in the story of  Ramayana (Narai Prab Nontok) by using the techniques of film and Computer Graphics. The researcher 
studied knowledge of art and culture, Khon, problem and development of Khon performance, film production, graphic 
design theory and case studies of Khon Performance, scenes, lighting, colors and special effects to be used in the create a 
motion picture. It also describes the process of production and the results obtained from the research. 

 
KEYWORDS: MOTION PICTURE, THAI CLASSICAL DANCE, KHON 

 
1. บทนํา  

โขน เปนนาฏศิลปช้ันสูงอยางหน่ึงของไทย มีกําเนิดมาต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 20 ไดถูกปรับปรุงจากการเลน 3 
ประเภท คือ หนังใหญ ชักนาคดึกดําบรรพและกระบี่กระบอง เรื่องที่ใชแสดงโขนในปจจุบันน้ีนิยมเพียงเรื่องเดียว คือ 
รามเกียรต์ิ ซึ่งไดเคาเรื่องเดิมมาจากเรื่อง รามายณะ ของอินเดีย การแสดงโขนในทุกวันน้ี มีวิวัฒนาการใหเหมาะกับสมัยที่
ผูชม ตองการชมเรื่องอยางรวดเร็ว ทันใจ ดังน้ันจึงมีการปรับปรุง บทสําหรับแสดงโขน ใหรัดกุมตัดทอน เรื่องใหดําเนินไป 
อยางรวดเร็ว ไมอืดอาด ลาชาอยางสมัยกอน แตการปรับปรุงก็มิไดทําใหเสียศิลปะแตอยางใด (กระทรวงวัฒนธรรม, 2554)  
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“สังคมไทยมองวา นาฏศิลปเปนการแสดงที่เน้ือหานาเบื่อ เชย การเดินเรื่องชาและอืดอาด แต มศว. กลับเห็น
ความสําคัญของสาขานาฏศิลปไทยจึงไดสงนิสิตไปลงพื้นที่ดูการแสดงนาฏศิลปไทย แลวใหสรุปปญหาและรวมกันแกไข 
โดยพยายามใหคิดวาจะทําอยางไรใหนาฏศิลปไทยดําเนินเรื่องกระชับ สนุก ใชภาษางายๆ ที่เขาถึงคนยุคปจจุบันมากขึ้นและ
นําเสนอเน้ือหาที่ทันยุคทันสมัย แตไมทิ้งของเดิมคือ จะเนนทั้งการอนุรักษและการพัฒนาไปพรอมกับการอนุรักษอยางเดียว
ไมอาจเขาถึงคนรุนปจจุบันไดและสุดทายคนรุนใหมจะไมรูจักกับนาฏศิลปไทย ดังน้ันตองดึงวัยรุนหันมาสนใจงานดาน
นาฏศิลปไทยมากขึ้น” (ปรารถนา คงสําราญ, 2549) 

ดวยเหตุผลน้ี นักวิชาการและผูมีความรูทางดานนาฏศิลปหลายๆทาน ไดคิดที่จะพัฒนานาฏศิลปโดยคิด
สรางสรรครูปแบบการแสดงใหมๆผสมผสานกับรากฐานเดิม เพ่ือสรางการแสดงที่มีความรวมสมัยมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัย
พบวา คุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม คือ คุณลักษณะดานมีความ
รับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝหาความรูและความกาวหนาในวิชาชีพอยูเสมอ สวนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต แตละสถาบันควรมุงผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ผลิตผลงานทางดานนาฏศิลป สนองความตองการของสังคม จะเห็นไดวาคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน การจัดหลักสูตรการเรียน การสอนนาฏศิลปในอนาคตจึงตองใหความสําคัญกับ
การปลูกฝงคุณลักษณะความคิดสรางสรรคและผลงานนาฏศิลปเพ่ิมขึ้น (วรพรรณ กีรานนท, 2540)งานวิจัยของ อุษา สบ
ฤกษ ที่ศึกษาพฤติกรรมการสอนนาฏศิลปไทยในดานการประเมินผล พบวาการประเมินผลที่มีคาเฉล่ียอยูในลําดับนอยที่สุด
คือ การใหนักศึกษาประดิษฐทารําจึงกลาวไดวา ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะอีกประการหน่ึง ที่ผูเรียนวิชานาฏศิลป
จะตองไดรับการพัฒนาท้ังในดานความคิดและความสามารถในการผลิตผลงานสรางสรรค ดังน้ันการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนดานนาฏศิลป จึงตองมีการพัฒนาเพ่ือสนองตามความตองการของสังคมและเพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคแกผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพอยางสรางสรรค รวมท้ังกอใหเกิดการพัฒนาทั้งดานวิชาการ
และผลงานดานนาฏศิลปตอไปอยางยั่งยืน จะเห็นไดวาแนวคิดในการพัฒนานาฏศิลป อยางสรางสรรคน้ันเปนอีกวิธีหน่ึงที่
จะชวยอนุรักษนาฏศิลปไทย  

จากการประเมินโดยการทําแบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นเก่ียวกับการแสดงโขน พบวา เยาวชนรูสึกเชยๆ 
กับการแสดงโขน เหตุผลสําคัญที่เยาวชนไมสนใจในการแสดงโขน คือ โขนมีการดําเนินเรื่องที่ชา ไมรัดกุม ไมต่ืนเตนเราใจ 
ทําใหผูชมไมคลอยตามในการแสดงรวมถึงการเขามาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตางชาติ เยาวชนสวนใหญยังเห็นความ
จําเปนในการอนุรักษการแสดงโขน แตตองมีการพัฒนารูปแบบการแสดงใหมีความรวมสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาว งานวิจัยจะศึกษาปญหาจะทําอยางไรใหเยาวชนไทยสนใจในการแสดงโขน โดยศึกษาความรู
จากผูมีความรู นักวิชาการดานนาฏศิลปไทย ศึกษางานวิจัย ทฤษฎีความรูทางดานการแสดงโขนและความคิดสรางสรรคใน
การแสดง การผลิตภาพยนตร ทฤษฎีการออกแบบกราฟฟกและออกแบบส่ือภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหเยาวชนสนใจใน
นาฏศิลปไทย (โขน) ที่แสดงเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบนนทก ในรูปแบบของการถายทําภาพยนตร ผสมผสาน
เทคนิคคอมพิวเตอรกราฟฟกและดนตรีแนวรวมสมัย ความยาวประมาณ 3 นาที เพ่ือความวิจิตรตระการตา นาสนใจและ
ความเขาใจมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยและออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวชิ้นน้ี จะทําใหเยาวชนมีความสนใจ
ในการแสดงโขนมากยิ่งขึ้นและเพ่ืออนุรักษนาฏศิลปไทยที่เปนมรดกอันทรงคุณคาของชาติ 
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2. วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค 
เพ่ือออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลปไทย (โขน) 
2.2 ขอบเขตของการวิจัย 
เทคนิคการถายทําภาพยนตรและเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟฟก ความยาวประมาณ 3 นาที เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน 

นารายณปราบนนทก 
 

3. อุปกรณและวิธีการ 
3.1 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีความรู เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของสําหรับใชเปนแนวทางในการวางกรอบ

แนวคิดสําหรับการศึกษาและออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
3.1.1 ดานศิลปวัฒนธรรม ศึกษานิยามและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 
3.1.2 ดานการแสดงโขน ศึกษาที่มา ประเภท ตัวละคร การแตงกาย บทละคร ดนตรีที่ใชในการแสดง 

โอกาสในการแสดงโขนและเน้ือเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบนนทก 
3.1.3 ดานปญหาและแนวคิดการพัฒนาการแสดงโขน และกรณีศึกษาการแสดงของ “คิดบวกสิปป” ที่เปน

การแสดงนาฏศิลปเงารวมสมัย 
3.1.4 ดานภาพยนตร ศึกษามุมกลองและขั้นตอนการผลิตภาพยนตร 
3.1.5 ดานทฤษฎีการออกแบบกราฟฟก ศึกษาองคประกอบงานกราฟฟก สี กรณีศึกษาการจัดแสง การใชสี

ของ JL Design ช่ือช้ินงาน “Evolution” และศึกษาเทคนิคสเปเชียลเอฟเฟคจากภาพยนตรเรื่อง “ซูซันศึกเทพยุทธถลมฟา” 
3.2 รวบรวมขอมูลและสรุปผล 
3.3 วิเคราะหขอมูลและจัดทําสื่อภาพเคลื่อนไหว มีขั้นตอนดังน้ี 

3.3.1 ศึกษาเทคนิคที่จะมาใชในการออกแบบสื่อภาพเคล่ือนไหว คือ การถายทําภาพยนตรผสมเทคนิค
คอมพิวเตอรกราฟฟก 

3.3.2 เลือกเรื่องราวที่จะมาใชในการแสดง ไดแก รามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบนนทก 
3.3.3 ตัดตอดนตรีที่ใชในการแสดง 
3.3.4 ซอมและถายทําการแสดง 
3.3.5 ตกแตงดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก 
3.3.6 ตกแตงเสียง 

3.4 ปรับปรุงแกไข 
 3.5 วิเคราะหและประเมินผลงาน 
3.6 สรุปผลการดําเนินงาน 
3.7 นําเสนอผลงาน 

 
4. ผลการวิจัยและขอวิจารณ  

จากการศึกษา รวบรวมขอมูล สรุปผลและวิเคราะหขอมูล ทําใหผูวิจัยไดคิดออกแบบการแสดงโขนในรูปแบบ
ใหมที่มีความรวมสมัยมากย่ิงขึ้น โดยการถายทํานักแสดงที่รายรําการแสดงโขนแบบด้ังเดิม ผสม ผสานดนตรีแบบรวมสมัย
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และการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรกราฟฟก เขามาสรางความนาสนใจใหการแสดงมากย่ิงขึ้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

4.1 ขั้นตอนกอนการถายทํา (Pre - Production) 
ประเมินระยะเวลา งบประประมาณ นักแสดง ทีมงาน สถานที่ถายทํา อุปกรณและจัดตารางถายทํา 
4.2 ขั้นตอนการถายทํา (Production) 
วางแผนการซอมและถายทําการแสดง (รูปภาพที่ 1) ออกแบบมุมภาพ (รูปภาพที่ 2) การเคล่ือนที่กลอง ขนาดภาพ 

การจัดแสงและฉาก 

 
รูปภาพท่ี 1 การถายทํา 

 
รูปภาพท่ี 2 มุมกลอง Top View 
 

4.3 ขั้นตอนหลังการถายทํา (Post - Production) 
การจัดทําสื่อภาพเคล่ือนไหว มีการออกแบบและตกแตงดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก (รูปภาพที่ 3) ใหมีความรวม

สมัยยิ่งขึ้น การออกแบบฉากที่เนนภาพในจิตนาการ แตยังมีความสมจริง ผสมกับการจัดแสง สี ที่เนนการใชสีแบบคูตรง
ขาม (รูปภาพที่ 4) เพ่ือใหช้ินงานมีเอกลักษณและมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น การถายทําการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ ทํา
ใหภาพรวมที่ออกมามีความสวยงามและสามารถถายทอดเรื่องราว รามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบนนทก ไดอยางดี ดนตรี
ประกอบที่มีความรวมสมัย แตยังคงลักษณะของดนตรีไทยแบบเดิม ยังชวยใหช้ินงานมีความสมบูรณมากขึ้น  

 
รูปภาพท่ี 3  การตกแตงดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก ฉากสวรรค 
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รูปภาพท่ี 4  ฉาก แสง สีและตัวละคร 
 
 การตัดตอภาพ ใชวิธีการตัดตอแบบหนังภาพยนตรเพ่ือไดมุมมองและระยะภาพท่ีหลากหลายขึ้น เชน ฉากเปดตัว

เขาไกรลาส (รูปภาพที่ 5) ที่ใชขนาดภาพแบบไกลมาก (Extreme long shot) ทําใหภาพดูมีความยิ่งใหญ นาสนใจ 
 

 
รูปภาพท่ี 5 ฉาก เขาไกรลาส 

 
รูปภาพท่ี 6 เปรียบเทียบการแสดงโขนแบบด้ังเดิมและแบบใหม 
 
 การใชเทคนิคสมัยใหมมาผสมผสานงานช้ินน้ี ทําใหสื่อภาพเคลื่อนไหว มีความแตกตางออกไปจากการแสดงโขน

แบบเกา (รูปภาพที่ 6) แตยังคงไวซึ่งลักษณะเรื่องราว ทาทางการรายรําแบบด้ังเดิม ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานช้ินน้ีจะมี
สวนชวยใหเยาวชนของไทย มีความสนใจในการแสดงโขนมากยิ่งขึ้น 

 
5. การอภิปรายผล 

ผูวิจัยศึกษาความรูในดานตางๆ พบวาแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยอยางยั่งยืนน้ัน คือ การพัฒนารูปแบบการ
แสดงใหรวมสมัยและนาสนใจยิ่งขึ้น ทําใหผูวิจัยไดคิดออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลปไทย 
(โขน) ในรูปแบบของการถายทําภาพยนตร ผสมผสานเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟฟก การออกแบบเนนใหมีความรวมสมัย 
การออกแบบฉากที่เนนภาพในจิตนาการ แตยังมีความสมจริง ผสมกับการจัดแสง สี ที่เนนการใชสีแบบคูตรงขาม เพ่ือให
ช้ินงานมีเอกลักษณและมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น การถายทําการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ ทําใหภาพรวมที่ออกมามี
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ความสวยงามและสามารถถายทอดเรื่องราว รามเกียรต์ิ ตอน นารายณปราบนนทก ไดอยางดี การตัดตอภาพ ใชวิธีการตัดตอ
แบบหนังภาพยนตรเพ่ือใหเห็นมุมมองและระยะภาพที่หลากหลายขึ้น การใชดนตรีประกอบที่มีความรวมสมัย แตยังคง
ลักษณะของดนตรีไทย ยังชวยใหช้ินงานมีความสมบูรณมากขึ้น ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยและออกแบบสื่อ
ภาพเคล่ือนไหวชิ้นน้ี จะทําใหเยาวชนมีความสนใจในการแสดงโขนมากยิ่งขึ้นและเพ่ืออนุรักษนาฏศิลปไทย 

  
6. บทสรุป 

การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใหเยาวชนสนใจในนาฏศิลปไทย (โขน) ที่แสดงเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณปราบนนทก ในรูปแบบของการถายทําภาพยนตร ผสมผสานเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟฟกและดนตรีแนวรวมสมัย 
ความยาวประมาณ 3 นาที เพ่ือความวิจิตรตระการตา นาสนใจและความเขาใจมากย่ิงขึ้น 

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น โดยศึกษาความรูจากผูมีความรู นักวิชาการดานนาฏศิลปไทย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ความรูและงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน แนวคิดการพัฒนาการแสดงโขน การผลิตภาพยนตร ทฤษฎีการ
ออกแบบกราฟฟกและกรณีศึกษาดานฉาก แสง สีและสเปเชียลเอฟเฟค จากน้ันทําการรวบรวมขอมูลและสรุปผล การจัดทํา
สื่อภาพเคล่ือนไหว มีขั้นตอนดังน้ี ศึกษาเทคนิคที่จะมาใชในการออกแบบสื่อภาพยนตร เลือกเรื่องราวที่จะมาใชในการ
แสดง ตัดตอดนตรีที่ใชในการแสดง ซอมและถายทําการแสดง ตกแตงดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก ตกแตงเสียงและทําการ
ปรับปรุงแกไข วิเคราะหและประเมินผลงาน สรุปผลการดําเนินงานและเตรียมนําเสนอผลงาน 

จากการประเมินโดยการทําแบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นของช้ินงานของผูวิจัย พบวา เยาวชนมีความช่ืน
ชอบในภาพรวมของช้ินงาน ทั้งตัวละคร ฉาก แสง สีและดนตรีประกอบ การใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรกราฟฟกน้ัน ชวย
ใหช้ินงานมีความนาสนใจและชวยใหมีความเขาใจในเน้ือเรื่องและมีความสนใจในการแสดงโขนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปน
การอนุรักษนาฏศิลปของชาติใหคงอยูสืบไป 

ขอเสนอแนะ เน่ืองจากการถายทํากลองจะต้ังน่ิงอยูกับที่ จึงทําใหมุมกลองในการถายทําขาดความหลากหลาย จึง
ควรจัดหาอุปกรณ เชน รางดอลล่ีกลอง มาใชในการถายทํา ซึ่งจะทําใหภาพที่ไดมีความนาสนใจข้ึน 
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โครงการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผน 
กรณีศึกษา: กีฬาบันจ้ีจัมพในประเทศไทย 

ADVERTISING DESIGN FOR EXTREME SPORTS, CASE STUDY: BUNGEE JUMPING IN THAILAND 
 

ศิรภัสสร โรจนเดชานนท¹ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน²  และ อาจารยชัยพร พานิชรุติวงศ ³ 
¹ นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะดิจิทลัอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 

²  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
³ อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 

-------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษาคนควา เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาที่แทจริงทางดานการสื่อสาร การใชคําพูด

ตลอดจนเทคนิคการถายทํา มุมกลองเพ่ือใหผูคนหันมาสนใจกีฬาประเภทผาดโผนในประเทศไทยมากขึ้น เน่ืองจากยังขาด
ความรูความเขาในกีฬาประเภทน้ี กังวลในความปลอดภัยและกลัว ทางผูจัดทําจึงเลือกใชกีฬาบันจี้จัมพ (Bungee Jump) เปน
กรณีศึกษา การศึกษาคนควาเนนการออกแบบโมช่ันกราฟก (Motion Graphic) การออกแบบแอนิเมช่ันหรือ3D และการใช 
อาฟเตอร เอฟเฟค (Adobe After Effect) ประกอบควบคูไปกับการศึกษาเทคนิคการถายทําวิดีโอ ตลอดจนการคนหาการจัด
มุมกลองที่สรางความต่ืนเตน นาสนใจและความสวยงามนาชมยิ่งขึ้น  โดยหนาที่ที่สําคัญคือการควบคุมการถายทําใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหงายตอการตัดตอและการใช โมช่ันกราฟก (Motion Graphic) ประกอบวิดีโอ ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญที่
ตองการผูที่มีความเขาใจอยางถูกตองเพ่ือใหการผลิตงาน กราฟก (Graphic) มีคุณภาพ การศึกษาและวิจัยครั้งน้ีจึงมุงเนนการ
ออกแบบกราฟก (Graphic) และการนํามาสรางเปนภาพเคล่ือนไหวที่สามารถสื่อถึงความเปนกีฬาประเภทผาดโผน 

 

คําสําคัญ :  บันจี้จัมพ, โมช่ันกราฟก, อาฟเตอร เอฟเฟค 
 

Abstract 
 

This research is objects to study on actual faction of communication field, verbal communication including with 
post production techniques and camera flare to arrest the attaint ion of the viewers for Extreme sports in Thailand. In this 
research applied case study on Bungee Jumping sport and focusing on Motion Graphic design, Animation and After 
Effect techniques along with moviemaker (video) techniques and ascertain on camera flare techniques that create the 
most exciting, interesting and attractiveness for the viewers. Which the mainstream is pointing on the effective 
controlling of postproduction process, that facilitate for Video Motion Graphic. This process is the most important line 
that need competence person for achieve the production's best quality. Hence, this research emphasizes at Graphic Design 
and developed as animation which can be imparted of such Extreme sport. 

 

KEYWORDS: BUNGEE JUMP, MOTION GRAPHIC, AFTER EFFECT, GRAPHIC 
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1. บทนํา 
ปจจุบันกีฬาประเภทผาดโผนในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด บางชนิดอาจไดรับความนิยมแพรหลาย เชน สเกต

บอรด (Skateboard) หรือ การปนจักรยานผาดโผน นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมผาดโผนอีกหลายชนิดที่ยังไมไดรับความนิยม
มากนัก เปนสาเหตุใหผูจัดทําเลือกกีฬา คือ ประเภทกีฬาบันจี้จัมพ (Bungee Jump) มาเปนกรณีศึกษา  อยางไรก็ตาม แมวา
กีฬาชนิดน้ีจะเปนที่แพรหลายและไดรับความนิยมมากในตางประเทศแตในสวนของประเทศไทย ยังไมคอยไดรับความ
นิยมเพราะคนไทยสวนมากอาจจะไมคอยมั่นใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แตแทจริงน้ันความปลอดภัยของเรา ก็
เทียบเทากับประเทศอื่นๆเชนกัน Jump Master หรือผูฝก ไดเขารับการฝกสอนจาก Jump Master ของประเทศนิวซีแลนด ซึ่ง
ถือวาเปนตนกําเนิดของกีฬาชนิดน้ี และอุปกรณทุกช้ินที่ใชก็ไดรับการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนวัสดุช้ันดี และไดรับ
การรับรองความปลอดภัยเทียบเทากัน แตกีฬาดังกลาวยังขาดการประชาสัมพันธที่ดี  

ผูจัดทําวิทยานิพนธจึงมีความคิดที่จะจัดทําวิดีโอประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผนโดยใชกีฬาบันจี้จัมพ 
(Bungee Jump) เปนกรณีศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผน ใหเปนที่แพรหลาย โดยจะแสดงใหเห็นถึงอุปกรณ
ที่ใชในการเลนกีฬาบันจี้จัมพ (Bungee Jump) ตลอดจนถึงวิธีการกระโดดต้ังแตตนจนจบ เพ่ือใหเห็นถึงการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี ผานทางวิดีโอผสมกราฟกเคล่ือนไหว (Motion Graphic), 3D และ อินโฟกราฟก (infographics) 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา  

เพ่ือศึกษาคนควา วิเคราะห และออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธกีฬาผาดโผนประเภทบันจี้จัมพ (Bungee 
Jump) โดยเนนการคนหารูปแบบกราฟก เคล่ือนไหว (Motion Graphic) ต้ังแตการออกแบบตัวอักษร (Lettering Design) 
การใชสี ตลอดจนการศึกษาคนควาเทคนิคการถายทําดวยวิดีโอ การจัดมุมกลอง และการตัดตอ เพ่ือสื่อใหเห็นถึงความเปน
กีฬาผาดโผน ที่สรางความต่ืนเตนนาสนใจและมีความสวยงามนาชม 

 
3. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ผูจัดทําไดลําดับขั้นตอนวัตถุประสงคการศึกษาโครงการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผน
กรณีศึกษา: กีฬาบันจี้จัมพ (Bungee Jump) ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- ศึกษาประวัติของกีฬาบันจี้จัมพ (Bungee Jump) จาก 
http://library.thinkquest.org/C0123122/historybungee.htm, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bungee_jumping and http://www.bungee.com/bzapp - เพ่ือใหเขาใจถึง
กระบวนวิวัฒนาการของกีฬาประเภทน้ี รวมทั้งศึกษาถึงลักษณะกิจกรรมของกีฬาเพ่ือใหเขาใจถึง
ขั้นตอนและอุปกรณตางๆที่ใชในการเลนกีฬา 

- ศึกษาการออกแบบกราฟกที่สามารถสื่อถึงกีฬาประเภทผาดโผน เทคนิคการทํากราฟกเคล่ือนไหว
(Motion Graphic)และเทคนิคการจัดมุมกลอง เพ่ือนํามาประกอบช้ินงาน  
 -    ศึกษากระบวนการจัดองคประกอบภาพ เพ่ือใหเขาใจถึงหลักการจัดองคประกอบภาพลักษณะตางๆ

ที่มีผลตออารมณและการรับรูของผูดูตามเรื่องราวที่ตองการจะสื่อสาร 
3.1 การจัดองคประกอบภาพ 

เปนกระบวนการถายภาพหรือบันทึกภาพใหเสนอเรื่องราวไดนาสนใจ มีศิลปะ มองดูสวยงาม ชางภาพอาจจะ
สรางสรรค (Creative) งานข้ึนมาจากความรูและประสบการณของตนเอง หรืออาจจะถายทําตามบท (Script) ที่กําหนดไว
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กระบวนการประกอบภาพ อาศัยหลักการคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนภาพน่ิง หรือโทรทัศนน่ันคือ จะมีการจัดสิ่งที่ถาย การต้ัง
กลองถายทํา การลางอัดขยายในกรณีที่เปนภาพน่ิง และกระบวนการตัดตอภาพ ตัดตอเสียง จนถึงขั้นตอนการทําสําเนาภาพ 
(Duplicate) 

 การจัดสิ่งท่ีถาย ควรจะตองพิจารณาดวยองคประกอบดังตอไปน้ี 
- ผูถายภาพหรือชางภาพตองสํารวจดูสิ่งที่ถาย (Subject) ในเรื่องการแตงกาย ทาทาง สิ่งแวดลอม 

พ้ืนหนา (Foreground) พ้ืนหลัง (Background) ความเหมาะสมกลมกลืนเปนธรรมชาติ 
      - พิจารณาแสงสวาง (Lighting)  
      - พิจารณาทําเล สถานที่ถายทํา (Location)  
     - พิจารณาสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยทั่วไป  
   การต้ังกลองถาย เปนขั้นตอนที่ชางภาพ จะตองมองผานชองมองภาพ (Viewer) หรือกรอบมองภาพ 
เพ่ือสํารวจดูวาการจัดสิ่งที่ถายน้ัน เปนที่พอใจหรือไม ปรับปรุง หรือจัดทําใหพอใจทุกประการ แลวลองต้ัง
กลองถาย (ต้ังกลองใหกรอบภาพไดฉากหรือขนานกับเสาไฟฟา ยกเวนกรณีที่ถายทําภาพแบบโลดโผน) 
จากน้ันยังคํานึงถึงหลักการตาง ๆ อีกหลายประการ เชน  

3.2  จุดมองภาพ (Point of view) สามารถใชหลักการสรางความสนใจคือ : 
       - หลักศูนยสนใจ (Center of interest)  
     - หลักการใชเสน (Line) 
     - หลักการกําหนดพ้ืนภาพหรือมวล (Mass)  
     - หลักการตัดกัน (Contrast)  
         การมองภาพ มีเกณฑในการพิจารณา คือ  
        ทิศทางกลอง (Camera direction) 
            - ตรง, ซาย และขวา 
          ระดับของกลอง หรือมุมกลอง (Camera angle) แบงออกเปน 3 ระดับคือ 
               - ระดับตา (Eye Level)  
               - ระดับสูง (High Level) 
               - ระดับตํ่า (Low Level)  
          ระยะหางของกลอง (Camera distance) สามารถต้ังกลองโดยแบงออกเปน 3 ระยะคือ 
                - Medium shot : MS (ระยะ 3-4 เมตร)  
                - Long shot : LS (ระยะเกิน 4 เมตร ออกไป) 
                - Close-up shot : CU (ระยะใกลกวา 3 เมตร เขามา)  

3.3 รูปแบบของภาพ (Format) สามารถจัดเปน 3 รูปแบบคือ 
           - Vertical format 
           - Horizontal format 
           - Square format 
           ทั้งน้ีอยูที่ชางภาพจะใชกลอง 35 มม. หรือกลองที่ใชฟลม6 x 6 ซม. ซึ่งถาเปนภาพน่ิงธรรมดายังสามารถจะตัดตอน 
(Crop) ใหมได เมื่อจะทําการอัดขยายภาพ 
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3.4 การจัดองคประกอบแบบศูนยสนใจของภาพ (Center of interest) สามารถใชวิธีการดังน้ี 
          3.4.1 ประกอบภาพใหมองเห็นสิ่งที่ถายเดนที่สุด 
              - การจัดใหมองเห็นโตที่สุด 
             - การจัดใหอยูสวนกลางของกรอบภาพ 
              - การจัดใหมีสีตัดกัน เดนจากสภาพแวดลอม 
             - การจัดใหชัดอยูจุดเดียว 

      3.4.2 เสนอเรื่องราวเพียงเรื่องเดียว 
      3.4.3 ใหสวนประกอบกลมกลืนกับสิ่งที่ถาย 
      3.4.4 ประกอบภาพใหไดสัดสวนมีดุลภาค 
3.5 การลําดบัภาพ การลําดับภาพเปนกระบวนการที่มีความละเอียดออนไมดวยไปจากการผสมเสียง 

ผลงานที่นําเสนอจะมีสีสัน มีความตอเน่ืองสัมพันธกันแคไหนขึ้นอยูกับการลําดับภาพน่ันเอง หลังจากที่เราผสม
เสียง (Mix) โดยการนําเสียงที่มีทั้งหมดในเรื่องราวที่จะนําเสนอ อาจจะเปนเสียงบรรยาย เสียงสนทนา เพลง
ประกอบ เสียงประกอบ ฯลฯ บรรจุไวในคอมพิวเตอร และบันทึกลงในมวนวีดีโอแลว เราก็จะตัดตอภาพที่เตรียม
ไวลงในมวนวีดีโอ ขั้นตอนน้ีบางทีก็เรียกเปนการตัดตอ (Edit) 
              การตัดตอภาพ ผูตัดตอ (Editor) จะมีหลักการและทฤษฎีมาใชทั้งดานจิตวิทยา การรับรู การสื่อสาร ความ
ละมุนละไมทางศิลปะ นอกจากน้ียังจะตองเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคดี การคาดคะเนทีดี เพ่ือจะนําเสนอไดวา 
อะไรเกิดขึ้น และตอไปจะเกิดอะไร หรือ ควรจะมีเหตุการณอะไรบาง ลําดับตอเน่ืองตองนุมนวล ไมทําใหงาน
ออกมาสดุดความรูสึกของผูชมได  

3.6 การเคลื่อนไหวกลอง การเคล่ือนไหวกลองในระหวางการถายทําจะชวยเพ่ิมความนาสนใจและแสดง
เรื่องราวความหมายไดดีนอกเหนือจากตัววัตถุเคล่ือนไหวหรืออาจเคล่ือนไหวทั้ง 2 อยาง พรอมๆกันการ
เคล่ือนไหวเกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ 

1. Subject Movement คือ กลองอยูกับที่ แต Subject เคล่ือนไหว  
2. Camera Movement คือ Subject อยูกับที่ แลวกลองเคล่ือนไหว หรือกลองเคล่ือนไปตาม Subject ที่กําลังเคล่ือนไหว 
 การเคล่ือนไหวของกลอง  
- Pan คือ การหันกลองไปทางซายหรือขวา  
- Tilt คือ การแพนขึ้น-ลง ในแนวด่ิง  
- Dolly คือ การเคล่ือนกลองจากมุมหน่ึงไปยังอีกมุมหน่ึงดวยลอเล่ือน  
- Crane Shot คือ การนํากลองขึ้นติดต้ังบนเครน และเคล่ือนที่จากมุมตํ่าไปมุมสูงมากๆ หรือ เปล่ียนระยะจากความสูงมาก
ใหตํ่าลงมา - Hand – held - camera คือ การถายโดยไมใชขาต้ัง การเคล่ือนไหวของเลนส  
-Zoom in คือ การดึงภาพจากไกลเขามาใกล  
-Zoom out คือ การถอยภาพจากไกลออกไปเปนภาพไกล  
-Shift Focus คือ การสรางความเคล่ือนไหวดวยการเปล่ียนตําแหนงความชัดของภาพ 

3.7 การตัดตอ (Editing) ภาพแตละภาพท่ีถายไวเพ่ือเตรียมที่จะตัดตอ เปรียบเหมือนคําพูดที่ถูกเลือกไวเพ่ือ
จะผูกออกมาเปนประโยค เทคนิคที่เก่ียวของกับการตัดตอ  
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-Cut คือ การนําภาพหลายภาพมาตอกันเพ่ือแสดงความตอเน่ืองของการกระทําต้ังแตตนจนจบ หรือใชตัด
เมื่อตองการเปล่ียนไปสูฉากอื่นในทันทีทันใด  
-Quick cut คือ การตัดภาพเร็ว  
-Flash cut คือ การตัดภาพแวบสลับกับอีกภาพหน่ึงที่ใชยืนพ้ืน นิยมใชสื่อความหมายถึงการคิดกลับไปสูอดีต  
- Fade in คือ การเริ่มภาพจากมืดสนิทแลวคอยๆ สวางขึ้น  
-Fade out คือ การที่ภาพคอยๆ มืดลงจนกลายเปนภาพมืดสนิท  
-Dissolve คือ การที่ภาพหน่ึงคอยๆ จางหายไป ในลักษณะที่ภาพใหมกําลังซอน และคอยๆ ปรากฏชัดขึ้นมาแทนที่  
-Wipe คือ การท่ีภาพเดิมถูกปาดออกไปดวยภาพใหมที่เขามาแทนที่  
-Split Screen เปนการแบงจอภาพใหมีหลายสวน และมีภาพหลายภาพปรากฏพรอมๆ กัน แตอยูตางจุดกัน เพ่ือแสดง
ความหลากหลายของภาพใหดูนาสนใจ  
-Montage คือ เทคนิคที่ทําใหภาพหลายๆ ภาพ มีการเหล่ือมซอนทับกัน ตัดตอแบบรวดเร็วและสลับภาพอยาง
ซับซอนเปนโดยมีเพลงประกอบ และเนนความขัดแยงทางอารมณเปนสําคัญ วิธีการของ montage มีดังน้ี 
1. Metric montage คือ montage ที่ตัดตอใหเวลาของแตละภาพมีความยาวแนนอนตามสูตรที่กําหนดไวกอน 

ตัวอยางเชนการตัดภาพตามโนตดนตรี montage ชนิดน้ีสราง tension ไดดวยการเลือกภาพที่ตองตัดยนเวลา
เพ่ือใหเขาจังหวะที่เรากําหนดไวลวงหนาใสลงไป  

2. Rhythmic montage คือ montage ที่พัฒนาจากแบบ metric ขึ้นมาอีกขั้นหน่ึง คือคํานึงถึง action และความ
เคล่ือนไหวภายในภาพดวย ไมใชเพียงแคความยาวของภาพอยางเดียวอยางใน metric montage 
montage ชนิดน้ีจึงสราง tension ดวยความขัดแยงระหวางจังหวะของความเคล่ือนไหวภายในภาพกับจังหวะ
ความยาวของภาพ  

3. Tonal montage คือ montage ที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหน่ึง คือนอกจากจะเลนกับเวลา กับ action และความ
เคล่ือนไหวแลว ยังคํานึงถึง emotional tone ของภาพอีกดวย เปนการตัดตอตามอารมณภาพเพื่อเลนกับความรูสกึ
ของผูชม  

4.  Over tonal/association montage เปน montage ที่นําทั้งวิธี metric, rhythmic และ tonal มาสังเคราะหรวมกันเพ่ือ
หวังผลที่เปนนามธรรมและซับซอนขึ้นไปอีกระดับ  

5.  Intellectual montage เปน montage ที่ใชภาพหลายๆภาพที่เมื่อแสดงตอเน่ืองกัน จะเปดเผยความหมายในระดับ
สติปญญา ตัวอยางเชนฉากพิธีรับศีลของไมเคิลตัดสลับกับภาพการสังหารใน Godfather ซึ่งใหความหมายวาการ
ฆาเปรียบเสมือนด่ังการรับไมเคิลเขาศาสนาใหมของโลกอาชญากร  
 

3.8 การประกอบเสียง (Sound mixing) เสยีงในภาพยนตรมีอยู 3 ชนิด คือ  
1. เสียงพูด (Voices) หมายถึง เสียงผูแสดงพูด และ/หรือเสียงของผูบรรยาย  
2. เสียงธรรมชาติ (Sound Effect) รวมท้ังเสียงอิเลคทรอนิคสที่ประกอบขึ้นเพ่ือเนนภาพบางสวนใหนาสนใจ  
3. เสียงดนตรี (Music) คือ เพลงท่ีใชสรางอารมณ ใหผูชมเกิดอารมณรวมไปกับเน้ือหาของวีดีทัศน 

3.9 ศึกษาการออกแบบโลโก (Logo) การออกแบบตัวอักษร (Lettering Design) 
โลโก หรือ สัญลักษณ ที่ใชสื่อความหมายและอาจบงบอกแทนการประกอบกิจการเพ่ืองายในการจดจํากวาการใช

ช่ือ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอภาพลักษณของกิจการ หรือ บริษัท ในการออกแบบ โลโก มีองคประกอบที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
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1. ช่ือ และ ลักษณะของกิจการ สวนใหญในการประกอบกิจการอะไรก็แลวแตตองมีการใชช่ือเพ่ือใชเรียกใน
กิจการของตน ซึง่อาจจะมีการใชใหตรงกับลักษณะของกิจการที่เรากําลังจะทําอยู เชน  
1.1 สีลมคาสง จะบงบอกถึงการประกอบกิจการคาสง โดย ผูประกอบการหรือเจาของที่ช่ือ สีลม หรือเปนช่ือของสถานที่ต้ัง
ก็ได 
1.2 ฌ กาแฟโบราณ จะบงบอกถึงการประกอบกิจการรานกาแฟ โดย ผูประกอบการหรือเจาของที่ช่ือ เฌอ หรือเปน 
ความชอบพยัญชนะไทยตัว ฌ ก็ได ช่ือที่ใช บางครั้งอาจจะไมเก่ียวของอะไรกับกิจการก็ได เพราะบางครั้งช่ือที่เราใชอาจจะ
เปนความชอบสวนตัวของคํา , ความหมาย , ความประทับใจของช่ือ ก็ได แตกลับกัน ถาช่ือดี ความหมายดีก็จะเปนศรี ตอ
การประกอบกิจการ ซึ่งในทางหลักของโหราพยากรณผูประกอบกิจการที่มคีวามเช่ือในเรื่องน้ีจะมีการตรวจสอบ ช่ือที่ใชตอ
ผูมีความรูในทางหลักของโหราพยากรณ เพ่ือใหช่ือที่ใชสงผลตอกิจการในทาง บวกซึ่งจะควบคูกับการเลือกใช สี อีกดวย 

2. รูปลักษณ ในการออกแบบโลโก มีสวนสําคัญในการจดจําเปนอยางดีตอช่ือที่ใช 
เพ่ือใหงายตอการจดจํา ไมมีหลักตายตัวใดในการออกแบบ ขึ้นอยูกับความตองการของผูเปนเจาของโลโกที่จะช่ือรูปลักษณ
ใดในการออกแบบ โลโก ซึ่งแบบที่ใชเปนอาจจะเปน ตัวอักษร, วงกลม, วงรี, สี่เหล่ียม, สามเหล่ียม, หกเหล่ียม, แปดเหล่ียม, 
สีเหล่ียมหัวมน หรือ เปนรูปคน สัตว สิ่งของ ก็ไดเพ่ือชวยใหงายในการจดจํา 

3. สี สีเปนสิ่งที่สะทอนในการมองใหเกิดการเรงเราตอสัญลักษณที่ใชซึ่งสีที่เราใชยังมีอํานาจในการปลุกเรา ให
เกิดความสนใจตอการมองอีกดวย และ ในทางหลักของโหราพยากรณก็มีความเช่ือ ในเรื่องของสีเชนกัน หรือ เรียกวา สีถูก
โฉลก ตอสัญลักษณ และ กิจการสี ที่ใชในการออกแบบสวนมากจะใช 1 - 3 สี แตสวนมากแลวนิยมใชไมเกิน 2 สี ซึ่ง
แบงเปนสีรอน กับ สีเย็น หรือ ใหเขาใจงายก็คือ สีเขม กับ สีออน  
สีรอน กับ สีเย็น เปนสีที่มีพลังและอํานาจ ในการเก้ือกูล ซึ่งกันและกันในทางหลักของโหราพยากรณแตในการออกแบบจะ
คํานึงถึงสี สีรอน กับ สีเย็น หรือ สีเขม และ สีออนเพ่ือใหงานที่ออกแบบน้ันดูมีเสนห ดึงดูดความสนใจกับผูที่มอง ในทาง
กลับกัน ผูออกแบบ บางคนอาจใชสีรอนกับ สีรอน หรือ สีเขม กับ สีเขม แตแตกตางกันที่โทนสีมาใชในการออกแบบ ใน
การออกแบบโลโก และ การเลือกใชสี ใหเหมาะสมกันน้ันเราตองคํานึงถึงการนําไปใชตอในทางอื่นอีกดวย เชน การนําโล
โก ไปใชในทางการพิมพงานตางๆ ปาย ,กระดาษแบบฟอรม , เสื้อผา , ภาชนะ , สต๊ิกเกอร ฯ เพ่ือใหงายตอการพิมพและ
รวมถึงตนทุนตอการใชสีที่พิมพอีกดวย 

3.10 ศึกษาเร่ือง อินโฟกราฟก(infographics) หรืออินฟอรเมชันกราฟก(information graphics) 
อินโฟกราฟก (infographics) หรือ อินฟอรเมชันกราฟก(information graphics) เปนการแสดงผลของขอมูลหรือ

ความรูโดยภาพที่อานและเขาใจงาย งานกราฟกประเภทน้ีนิยมใชสําหรับขอมูลที่มีความซับซอน ตัวอยางเชน ปาย แผน
ที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟกน้ียังคงนิยมใชในสายงานดาน วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตร สถิติศาสตร เพ่ือใหแสดงถึง
ขอมูลที่ซับซอนใหงายขึ้น 

ปจจุบันอินโฟกราฟกปรากฏตามสื่อ ตามปายสาธารณะ หรือแมแตคูมือการใชงานในหลายอยาง ซึ่งแสดงใน
ลักษณะของตัวอักษร หรือสัญลักษณ ตัวอยางที่มักเห็นไดบอยเชน แผนที่รถไฟฟา แผนผังอาคาร แผนภาพการพยากรณ
อากาศ และขอมูลทางดานสถิติ ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ 
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ตัวอยางงานอินโฟกราฟก ในรูปแผนที่รถไฟใตดินของวอชิงตันเมโทร 

 
อินโฟกราฟกกลาวรวมถึงการแสดงผลของขอมูล โดยใชงานเคร่ืองมือตางๆ เชน แผนผัง

แผนภูมิ กราฟ ตาราง ไดอะแกรม แผนที่ โดยอินโฟกราฟกที่เห็นไดบอยเชน แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม และ ตารางที่ใช
สรุปขอมูลทางสถิติ ไดอะแกรมสวนใหญจะใชแสดงถึงการทํางานของงานที่เปนระบบ และมีการใชงานสําหรับผังองคกรที่
แสดงถึงเสนของสายอํานาจ ในขณะที่ไดอะแกรมลักษณะโฟลวชารตจะแสดงถึงเสนทางของการเคล่ือนที่ 

 สวนประกอบหลักของอินโฟกราฟกคือเน้ือหาที่เปน ขอมูล สารสนเทศ หรือ ความรู ที่ถูกนํามาแสดงผลในลักษณะ
ของงานกราฟกโดยถูกนํามาจัดเรียงในลักษณะของ เสน กลอง ลูกศร สัญลักษณ หรือ พิกโตแกรม เพ่ือใหงายตอความเขาใจ 
นอกจากขอมูลหลักที่แสดงผลออกมาทางกราฟกแลว ขอมูลเสริมเชน คําอธิบายเพ่ิมเติม สัดสวนสเกลในแผนที่ รวมถึงปาย
กํากับ ยังคงเปนอินโฟกราฟกที่เสริมเขามาในช้ินงาน 

 การอานและการตีความหมายของงานอินโฟกราฟก จะมีหลายระดับโดยระดับพ้ืนฐาน งานอินโฟกราฟกที่ใชขอมูล 
สี หรือ สัญลักษณที่เปนสากล ที่เขาใจงายเพ่ือใหผูอานสามารถไดขอมูลที่แสดงผลไดอยางรวดเร็ว เชน การใชสีแดงแสดง
ถึงขอมูลที่เรงดวน หรือเปนอันตราย หรือการใชสีเขียวแสดงถึงบริเวณปาไม และสีฟาแทนพ้ืนนํ้าบนแผนที่ 

ในขณะเดียวกันอินโฟกราฟกที่มีความซับซอนของขอมูลสูง จําเปนตองมีการเขาใจรูปแบบของสัญลักษณเปน
พ้ืนฐานถึงจะเขาใจขอมูลทั้งหมดภายในงานน้ัน เชน สัญลักษณสี่เหล่ียมแทนสถานีรถประจําทาง ขณะที่สัญลักษณวงกลม
แทนปายจอดรถประจําทาง 

 3.11 ความหมาย หลักการและขั้นตอนการออกแบบแอนิเมชั่น (Animation)  
 ความหมายแอนิเมชัน (Animation) 
      แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแตละเฟรมของภาพยนตร ถูกผลิตขึ้นตางหากจาก กันทีละ

เฟรม แลวนํามารอยเรียงเขาดวยกัน โดยการฉายตอเน่ืองกัน ไมวาจากวิธีการ ใชคอมพิวเตอรกราฟก ถายภาพรูปวาด หรือ 
หรือรูปถายแตละขณะของหุนจําลองที่คอย ๆ ขยับเมื่อนําภาพดังกลาวมาฉาย ดวยความเร็ว ต้ังแต 16 เฟรมตอวินาที ขึ้นไป 
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เราจะเห็นเหมือนวาภาพดังกลาวเคล่ือนไหวไดตอเน่ืองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร การจัดเก็บ
ภาพแบบอนิเมชันที่ใชกันอยางแพรหลายในอินเทอรเน็ต ไดแกเก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG และ แฟลช      

คําวา แอนิเมช่ัน (animation) รวมท้ังคําวา animate และ animator มากจากรากศัพทละติน "animare" ซึ่งมีความมหมาย
วาทําใหมีชีวิต ภาพยนตรแอนิเมช่ันจึงหมายถึงการสรางสรรคลายเสนและรูปทรงที่ไมมีชีวิต ใหเคล่ือนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมา
ได(Paul Wells , 1998 : 10 )  

     แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง "การสรางภาพเคล่ือนไหว" ดวยการนําภาพน่ิงมาเรียงลําดับกัน  และแสดงผล
อยางตอเน่ืองทําใหดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุษยมองเห็น
ภาพที่ฉาย อยางตอเน่ือง เรตินาระรักษาภาพน้ีไวในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเขามาในระยะเวลา
ดังกลาว  สมองของมนุษยจะเช่ือมโยงภาพทั้งสองเขาดวยกันทําใหเห็นเปนภาพเคล่ือนไหวที่มีความตอเน่ืองกัน  แมวาแอนิ
เมช่ันจะใชหลักการเดียวกับวิดิโอ   แตแอนิเมช่ันสามารถนําไปประยุกตใชกับงานตางๆไดมากมาย  เชนงานภาพยนตร  งาน
โทรทัศน  งานพัฒนาเกมส  งานสถาปตยงานกอสราง งานดานวิทยาศาสตร  หรืองานพัฒนาเว็บไซต  เปนตน (ทวีศักด์ิ  กาญ
จนสุวรรณ : 2552 : 222 )      สรปุความหมายของแอนิเมช่ันคือ การสรางสรรคลายเสนรูปทรงตางๆใหเกิดการเคล่ือนไหว
ตามความคิดหรือจินตนาการ 

 ขั้นตอนการผลิตงานสําหรับทําแอนิเมชันโดยทั่วไปแลวมีพ้ืนฐานดังตอไปน้ี 
 ไอเดีย ( Idea) หรือบางคนอาจใชคําวา แรงบันดาลใจ (Inspiration)  

ซึ่งจะเปน สิ่งแรกที่เราสรางสรรคจินตนาการและความคิดของเราวาผูชมของเราควรเปนใคร อะไรที่เรา ตองการใหผูชม
ทราบภายหลังจากที่ชมไปแลว ควรใหเรื่องที่เราสรางออกมาเปนสไตลไหน ซึ่งอาจจะมาจาก ประสบการณ ที่เราไดอานได
พบเห็นและสิ่งตางๆ รอบตัวเปนตน 

 โครงเร่ือ ง ( Story) โครงเรื่องจะประกอบไปดวยการเลาเรื่องที่บอกถึงเน้ือหาเรื่องราวทุกอยางในภาพยนตรทั้งตัว
ละคร ลําดับเหตุการณ ฉาก แนวคิด และที่สําคัญเราควรพิจารณาวาการเลาเรื่องควรจะมีการหักมุมมากนอยเพียงไร สามารถ 
สรางความ บันเทิงไดหรือไม และความนาสนใจนี้สามารถทําใหผูชมรูสึกประทับใจ จนสามารถระลึกในความทรงจํา และ
ทําใหคนพูดถึง ตราบนานเทานานหรือเปลา  

 บอรดภาพน่ิง หรือที่รูจักกันทั่วไปวา สตอรีบอรด ( Storyboards) เปนการใชภาพในการเลาเรื่องใหไดครบถวน ทั้ง
เหตุการณ ที่เกิดขึ้นอารมณในเหตุการณน้ันๆสีหนา ทาทาง ลักษณะตางๆของตัวละครบอกถึงสถานที่ และมุมมองของภาพ 
ซึ่งภาพวาดท้ังหมด จะเรียงตอเน่ืองเปนเหตุผลกัน เมื่อดูแลวสามารถเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 
3.13 ขั้นตอนการออกและกระบวนการถายทํา 

  Place สถานที่ถายทําและการหาสถานที่กระโดดที่เหมาะสม 
ทางผูจัดทําไดเลือกสถานที่ คือที่พัทยา เพราะพัทยาเปนเมืองทองเท่ียว มาสถานที่ทองเที่ยวที่มี

บรรยากาศสวยงามและนาสนใจหลายแหง และยังเปนแหลงรวบรวมกีฬาผาดโผนหลายอยาง พัทยาบันจี้จัมพ 
เปนอีกที่ห น่ึงที่ไดรับการยอมรับจากสื่อหลายแขนง  (http://travel.sanook.com/trip/trip_07744.php, 
http://www.moopeak.com/voyager/to-travel.php?article_id=85) ไดรับความสนใจจากผูคนมากมายทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ เพราะความปลอดภัยที่เต็มรอย, อุปกรณที่ใช, ความเช่ียวชาญของ Jump Master รวมไป
ถึงสถานที่และวิวทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงาม 
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Actor การคัดเลือกคนกระโดดใหเหมาะสม  
ทางผูจัดทําไดเลือกบุคคลที่มีความตองการท่ีจะกระโดดบันจี้จัมพมาเปนผูสื่ออารมณ เน่ืองจาก การท่ีผู

กระโดดมีความตองการท่ีจะกระโดดอยูแลวจึงทําใหสื่ออารมณสนุกสนาน ต่ืนเตน ปลดปลอยออกมาได
อยางเต็มที่ 

 
1. Jumpmaster ผูใหคําแนะนํา 

Jumpmaster ตองไดรับการฝกสอนและตองไดรับการ guarantee จาก Jumpmaster ของทางประเทศ
นิวซีแลนด ซึ่งเปนประเทศตนตํารับของกีฬาชนิดน้ี Jumpmaster ตองไดรับการฝกสอนในระยะเวลาไมตํ่า
กวา 6 เดือน และไดรับใบ certificate จากทางบันจี้จัมพประเทศนิวซีแลนดเพ่ือเปนการ guarantee ความ
ปลอดภัยสําหรับผูที่สนใจกีฬาชนิดน้ี  

2. Safety ความปลอดภัยตอง 100%  
เปนคําพูดของ Jumpmaster ที่ Pattaya Bungee Jump “ฟาฝน คืออุปสรรคทางธรรมชาติของบันจี้ จัมพ 

เพราะอุปกรณทุกอยางเปยกไมไดเลย ฝนมาเม่ือไร บันจี้ จัมพตองหยุดเมื่อน้ัน เพราะคุณเปยกบอกวา ตอง
ปลอดภัย 100 % ไมใช 99.99 %” คือคําพูดของJump Master ผูมี่มีประสบการณมากกวา 13 ป อุปกรณทุกช้ิน
ใชวัสดุอยางดี เพ่ือความปลอดภัย มีทั้งนําเขาจากตางประเทศและผลิตในประเทศไทย อุปกรณแตละช้ินมีอายุ
การใชงานแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ และการใชงาน 

การตัดตอและการใช Motion Graphic ประกอบช้ินงาน 
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- Theme ของ Motion Graphic ผูจัดทําไดเลือก Adventure Theme เพ่ือเปนสวนเสริมใหวิดีโอนาดู 
และนาสนใจมากย่ิงขึ้น  

- เพลงที่นํามาประกอบช้ินงาน ผูจัดทําไดเลือกใชเพลง Numb ของศิลปน Linkinpark มาเปนเพลง
ประกอบวิดีโอ เพราะดนตรีและจังหวะฟงแลวใหความรูสึกมีพลัง ต่ืนเตน ทาทาย 

- Theme สีที่ใช ทางผูจัดทําไดเลือกใชสี ฟา, สม, แดง และเขียวมายอมบรรยากาศของงานบางสวน ให
รูสึกถึงอารมณของกีฬาผาดโผน บงบอกถึงความเร็ว ความแรง และความสนุกสนาน ต่ืนเตน ทา
ทาย 

 
 
 
4. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหและทดลองสรางผลงานการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธกีฬาประเภทผาดโผน 
กรณีศึกษา: กีฬาบันจี้จัมพในประเทศไทยสรุปไดดังน้ี 
งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับกีฬาผาดโผนในประเทศไทยเพ่ือเปนการประชาสัมพันธกีฬาผาดโผนใหเปนที่

แพรหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกีฬาบันจี้จัมพ (Bungee Jump) โดยจะแสดงใหเห็นถึงอุปกรณที่ใชในการเลนกีฬาบันจี้จัมพ 
(Bungee Jump) ตลอดจนถึงวิธีการกระโดดตั้งแตตนจนจบ เพ่ือใหเห็นถึงการรักษาความปลอดภัยที่ดี ผานทางวิดีโอผสม
โมช่ันกราฟก (Motion Graphic) นอกจากน้ียังรวมไปถึงการศึกษาขอมูลเบื้องตนอื่นๆที่เก่ียวของอีก เชน ศึกษากระบวนการ
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จัดองคประกอบภาพ เทคนิคการจัดมุมกลอง ศึกษาการออกแบบโลโก (Logo) การออกแบบตัวอักษร (Lettering Design) 
การตัดตอแบบ Montage ซึ่งการตัดตอแบบ Montage น้ีจะสามารถตอบรับความรูสึก Adventure motion graphic ได 
เพราะวา ลักษณะเดนของการตัดแบบ Montage น้ันคือ สามารถเราอารมณและเกิดความรูสึกรวมไปไดดี เพราะงานวิจัยช้ิน
น้ีเนนการเราอารมณและมีความนาต่ืนเตน จึงเหมาะกับวิธีการตัดเร็วๆแบบ Montage โดยในการออกแบบโฆษณา
ประชาสัมพันธในครั้งน้ีจะเนนการใชโมช่ันกราฟก ในการผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ และศึกษาการใชโปรแกรม Adobe 
After Effect และนํามาผลิตเปนภาพยนตรโฆษณาที่สามารถดึงดูดและประชาสัมพันธกีฬาบันจี้จัมพใหคนไทยไดรูจักและ
หันมาสนใจมากย่ิงขึ้น 

 
5. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตอไป 

เพ่ือเปนฐานวิจัยเพ่ือศึกษาตอสําหรับผูที่มีความสนใจดานการทําโมช่ันกราฟก (Motion Graphic) ประกอบการทํา
โฆษณาประชาสัมพันธที่จะสามารถใชเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาวงการดาน กราฟก (Graphic) ตอไปในอนาคต ผูจัดทํา
ไดคนพบแนวทางการดําเนินงานตลอดจนการแกไขปญหาตางๆดังน้ี 
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  ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล มหาวิทยาลัยรังสิต 
  อ.วลัยลักษณ ลีวัจนกุล มหาวิทยาลัยรังสิต 
    

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลปกตศิลป    
  ศาสตราจารย วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ดร.ขนบพร วัฒนสุขชัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ดร.พีรดร แกวลาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ดร.อัฐวุฒิ จางวิทยา บริษัท Innovative Design and Consultansy Co., Ltd. 
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  
เมืองเอก  ถนนพหลโยธิน  จังหวัดปทุมธานี  12000 
โทร. (662) 997-2222-30  โทรสาร (662) 533-9470 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต 
ที่  1048/2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
.................................................................... 

 เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2555 ในวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2555  เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43  
แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    จึงเห็นสมควรแตงต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555โดยมีรายนามดังตอไปน้ี 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 
1. อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานกรรมการ 
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรฯ   

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
7. ตัวแทน (หอการคาไทย) กรรมการ 
8. ผูอํานวยการศูนยศึกษาสาทรธานี  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
9. ผูอํานวยการศูนยศึกษาวิภาวดี  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักงานการตลาด  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 

11. ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ  มหาวิทยาลัยรงัสิต กรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักงานการเงินและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
13. ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
14. ผูอํานวยการสํานักงานอาคารและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
15. ผูอํานวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
16. รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวอัมพร ฤกษศิริ ผูชวยเลขานุการ 

 โดยมีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบดังน้ี 
1. กําหนดระเบียบและวิธีดําเนินงาน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
2. ควบคุมดูแลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคของการจัดงาน 
3. อํานวยความสะดวก สนับสนุน ใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
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คณะกรรมการฝายวิชาการ 
1. ศาสตราจารย ธํารง เปรมปรีด ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียงจันทร  จริงจิตร ประธานกรรมการ 
5. ดร.ไพกานท   รักษาสุทธิพันธ กรรมการ 
6. ดร.นันทิ สทุธิการนฤนัย กรรมการ 
7. พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท กรรมการ 
8. ตัวแทน (หอการคาไทย) กรรมการ 
9. ดร.วราภรณ ไทยมา กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ปถมาพร  สุกปล่ัง กรรมการ 
11. ดร.กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวิรุทธิ์  เจริญทรัพย กรรมการ 
13. นางสาวอัมพร ฤกษศริิ เลขานุการ 

 

 โดยมีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบดังน้ี 
1. กําหนดรูปแบบและมาตรฐานของผลงานวิจัยที่สงเขารวมการนําเสนอผลงาน 
2. ตรวจสอบมาตรฐานของบทความวิจัยเบื้องตน กอนใหผูเช่ียวชาญพิจารณาประเมินผล 
3. พิจารณาเลือกผูเช่ียวชาญเพ่ือการพิจารณาผลงานวิจัยที่สงเขารวมการนําเสนอผลงานในแตละสาขาวิชา 
4. ดูแลและควบคุมมาตรฐานวิชาการของการประชุมนําเสนอผลงาน 

 
คณะกรรมการฝายพิธีการและจัดการประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพียงจันทร  จริงจิตร ประธานกรรมการ 
2. ดร.ไพกานท  รักษาสุทธิพันธ กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจาภา  แพงเกษร กรรมการ 
4. ดร.กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ กรรมการ 
5. ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย กรรมการ 
6. นางสุภาภรณ  โชติปกรณกุล กรรมการ 
7. พ.อ.หญิง อารยา จุลานนท กรรมการ 
8. นางสาวนันทิยา  ทองคณารักษ กรรมการ 
9. นางมณฑา สิงหเสนี กรรมการ 

10. นางวรรณา ลิขิตบรรณกร กรรมการ 
11. นางวาสนา อูเงิน กรรมการ 
12. นางสาวสินีนาถ จุมวงษ กรรมการ 
13. นางอุษา  สุขพิพัฒน กรรมการ 
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14. นางสาวเมทิกา  ทิพยสุขุม กรรมการ 
15. นางชุติมา อาจไชยหาญ  กรรมการ 
16. นางสาวจุฑาทิพย กาญจนไตรภพ  กรรมการ 
17. นางสาวสุภาพร  เกษร  กรรมการ 
18. นางสาวเบญจมาศ  ชาญสมร  กรรมการ 
19. นางสาวเพ็ญพิชชา ชอยชางทอง  กรรมการ  
20. นางสาวนางสาวสาลินี  จีนจรรยา  กรรมการ 
21. นางสาวสุรียพร  ทวมทอง  กรรมการ 
22. นางณัฐกานต  เกาศล  กรรมการ 
23. นางไพริน  กันภัย  กรรมการ 
24. นางสาวพรหมพร  บุญลือ  กรรมการ 
25. นายพัศพงศ  กีรติเศรษฐวุฒิ  กรรมการ 
26. นางสาวบงกชกาญจน  สุนทรพฤกษ  กรรมการ 
27. นางสาวเจนจิรา  อินทรจันทร  กรรมการ 
28. นางสาวนัยนา  คําแดง  กรรมการ 
29. นายเอกชัย สมบูรณ กรรมการ 
30. นายสมบัติ  พุฒตาล กรรมการ 
31. นายสุรพล  ทวมเจริญ กรรมการ 
32. นางอุไรวรรณ  จุลพันธ กรรมการ 
33. นางสาวอัมพร ฤกษศิริ กรรมการ 
34. นางสาวพัชรี ตันติวิภาวิน กรรมการ 
35. นางสาวอัจฉรา  สิทธินันทเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 โดยมีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบดังน้ี 
1. ประชาสัมพันธการจัดงาน 
2. กําหนดรูปแบบขั้นตอน และดูแลความเรียบรอยของการลงทะเบียนของผูเขารวมงาน 
3. กําหนดรูปแบบและดูแลความเรียบรอยของการจัดงานและพิธีการท่ีเก่ียวของ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการประชุม 

 

กองบรรณาธิการเอกสารการประชุมนําเสนอผลงาน 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรฎฐ  พันธราธร ที่ปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียงจันทร  จริงจิตร บรรณาธิการ  

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
4. ดร.อรรจน โกญจนาท กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
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5. ดร.นันทิ  สุทธิการนฤนัย กองบรรณาธิการ 
(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) 

6. พ.อ.ดร.นเรศน   วงศสุวรรณ กองบรรณาธิการ 
(สถาบันปองกันประเทศ) 

7. ตัวแทน (หอการคาไทย) กองบรรณาธิการ 
8. ศาสตราจารย ธํารง  เปรมปรีด กองบรรณาธิการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง) 
11. ดร.กีรติ ตันเสถียร กองบรรณาธิการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
12. รองศาสตราจารย ดร.ดาวรุง  ชะระอ่ํา กองบรรณาธิการ 

(สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา) 
13. พ.ต.ต.ดร.กฤษณพงศ   พูตระกูล กองบรรณาธิการ 

(โรงเรียนนายรอยตํารวจ) 
14. นางสาวอัมพร ฤกษศิริ เลขานุการ 

 

 โดยมีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบดังน้ี 
1. กําหนดรูปแบบและมาตรฐานของเอกสารประกอบการประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําป

การศึกษา 2555 
2. ดูแลและจัดทําเอกสารประกอบการประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  ทั้ง

ในสวนของเอกสาร และแผนบันทึกขอมูล ใหเปนไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด 
 
ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2555 
 
 

(ดร.อาทิตย  อุไรรัตน) 
           อธิการบดี 
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กองบรรณาธิการ 

เอกสารประกอบการประชุม 
การนําเสนอผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา ประจาํปการศึกษา 2555 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรฎฐ  พันธราธร ท่ีปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.หญิง ดร.วรรณ ี ศุขสาตร ท่ีปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพยีงจันทร  จริงจิตร บรรณาธิการ  

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
4. ดร.อรรจน โกญจนาท กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
5. ดร.นันทิ  สุทธิการนฤนัย กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) 
6. พ.อ.ดร.นเรศน   วงศสุวรรณ กองบรรณาธิการ 

(สถาบันปองกันประเทศ) 

7. ตัวแทน (หอการคาไทย) กองบรรณาธิการ 
8. ศาสตราจารย ธํารง  เปรมปรีด กองบรรณาธิการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง) 
11. ดร.กีรติ ตันเสถียร กองบรรณาธิการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
12. รองศาสตราจารย ดร.ดาวรุง  ชะระอํ่า กองบรรณาธิการ 

(สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา) 
13. พ.ต.ต.ดร.กฤษณพงศ   พูตระกูล กองบรรณาธิการ 

(โรงเรียนนายรอยตํารวจ) 
14. นางสาวอัมพร ฤกษศิริ เลขานุการ 
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