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สารอธิการบดี 

 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความยินดี              
เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ 
การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019) ซึ่งเป็นงานประชุม
วิชาการที่มีการผสมผสานความรู้ทางด้านวิชาการ นวัตกรรมต่าง ๆ สู่ภาครัฐ     
และภาคเอกชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาทั้งความรู้ทางวิชาการ และก่อให้เกิด
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล” เป็นการแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างช่องทางส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรมของภาค
การศึกษา หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมและภาคเอกชน

อย่างต่อเนื่อง 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่สร้างสรรค์เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน ความรู้ทางด้านนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และสามารถสร้างสรรค์           เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางด้านนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
สืบไป 
 

 
 

                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวฒัก์) 
       อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
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สารผู้อ านวยการ 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้ก าหนดจัดการประชุมสัมมนา 

วิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยา
การศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562               
หรื อ  RCIM National Conference on Administration, Management, 
Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME 2019) ขึ้น เนื่องจาก
โลกปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีความส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การประชุมนี้จึงเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้า ทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์                 
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
กับเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาส่งเสริมสังคมไทยสู่
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายการ
สร้างสรรค์งานวิจัยต่อไป และขออ านวยพรให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 

 
 
 

       (นายรพี ม่วงนนท์) 
      ผู้อ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
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1. ชื่อการประชุม/สัมมนาวิชาการ 
 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCAME) การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 
2562 (NCAME 2019) หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”  

2. หลักการและเหตผุล 

 ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การบริหารจัดการและ
พัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง 
ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ  การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

 ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCAME) การบริหาร 
การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019) ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล” เนื่องจากโลกปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้าน
บริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นแนวทางในการน าไป
พัฒนาส่งเสริมสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ  
 2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณด์้านวชิาการและด้านการวิจัย  
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวชิาการ อันจะเปน็ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับชาติ  
 
4. ระยะเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 (1 วัน) ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์  
  
 
 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน ประกอบด้วย  
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 อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 
 
6. สถานที่จัดโครงการ 

ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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คณะกรรมการการจัดงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 

1. อาจารย์รพี  ม่วงนนท์ ประธาน 

2. รศ.ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง คณะท างาน 

3. ดร.อธิธัช สิรวริศรา คณะท างาน 

4. ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา คณะท างานและเลขานุการ 

 

คณะท ำงำน 

1. ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต ์ ประธาน 

2. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง รองประธาน 

3. ผศ.ดร.ชมภูนุช  หุ่นนาค คณะท างาน 

4. ผศ.ดร.ศรายุทธ  เศรษฐขจร คณะท างาน 

5. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ คณะท างาน 

6. ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ล ายอง คณะท างาน 

7. ดร.สุภาพร เพ่งพิศ คณะท างาน 

8. ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร คณะท างาน 

9. ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง คณะท างาน 

10. ดร.ภคมน โภคะธีรกุล คณะท างาน 

11. ดร.น าพล  ม่วงอวยพร คณะท างาน 

12. อาจารย์ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ ์ คณะท างาน 

13. นายพรชัย  ขันทะวงค ์ คณะท างานและเลขานุการ 

14. นางสาวหฤทัย สมศักดิ์ คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 

15. นางสาวสุธาทิพย์  เดี่ยววานชิย ์ คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
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          คณะท างาน/กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการ

อ้างอิงที่ถูกต้อง (Plagiarism) หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการและการวิจัย (Academic and research ethic)               

การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้ค าผิดความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใดๆ ที่มี

ข้อผิดพลาดในเนื้อหา รวมถึงกระบวนการการผลิตผลงานและจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์  ถือว่าเป็นความ

รับผิดชอบของเจ้าของผลงาน 

 ข้อความและบทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCAME) การ

บริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019) เป็นแนวคิดของผู้เขียน ไม่ใช่ความ

คิดเห็นและความรับผิดชอบของคณะท างาน/กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site ในช่วงหลั ง เรี ยน กับ เกณฑ์ร้ อยละ  70 และ  
(2) เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม 
Google Site ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 43 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรม Google Site แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินเจต
คติของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  ( 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม 
Google Site ในช่วงหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) เจตคติของนักเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 
ค าส าคัญ: GRR Model โปรแกรม Google Site สถิติ แบบทดสอบเจตคติ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were (1) to compare the learning achievement of students learning by 
using by Mathematics Learning and Teaching Management Based on GRR Model Using Google Site Program after 
learning with 70% criteria and (2) to evaluate the attitudes of students learning by using by Mathematics Learning 
and Teaching Management based on GRR Model Using Google Site Program.  The research is conducted by 
collecting samples of 43 students in Mathayom Suksa V.  The samples were selected by purposive sampling 
method. The research instruments were the lesson plan, Google site programs, learning achievement tests and 
the attitude test.  The data were analyzed by percentages, mean, standard deviation, and t- test.  The results 
revealed that (1) the learning achievement of students learning by using by Mathematics Learning and Teaching 
Management Based on GRR Model Using Google Site Program after learning was higher than 70% criteria, showing 
the statistical significance at the level of .01 and (2) the attitudes of students were in the highest level.  
 
Keywords: GRR Model/ Google Site Program/ Statistics/ Attitude Test  
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1. บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ สังคม ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีปริมาณมหาศาลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมากข้ึน ลักษณะของผู้เรียน
จึงเปลี่ยนไป ดังรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาให้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนไทยได้รับการเติมความรู้ และสร้างโอกาสแบบไร้ขีดจ ากัดในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา , 2559) ซึ่งมีทฤษฎีและรูปแบบการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้เช่น ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom และวิธีที่
สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย (Gradual Release of Responsibility 
Model : GRR Model) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เน้นการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นนักคิด และมี
ความสามารถในการจัดการกับสิ่งท่ียังไม่พัฒนาให้มีความเช่ียวชาญได้ (Douglas Fisher, 2015) อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นผู้สอนจะค่อยๆ ปล่อยความรับผิดชอบในการเรียนรู้จากเป็น
ผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เหลือเพียงช่วยเหลือกันเองระหว่างเพื่อน จนกระทั่งเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้
ความรู้ด้วยตนเอง 

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ทางหนึ่งท าได้โดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ อย่างไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานท่ี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2560) ซึ่ง สนิท สิทธิ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ 
เพื่อศึกษาข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นการรวมคุณสมบัติการสื่อสารบนเว็บเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายอนิเตอรเ์นต็ 
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโปรแกรม Google Site เป็นโปรแกรมออนไลน์
หนึ่งที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยนักเรียนสามารถส่งงานให้ครูตรวจได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ การน าเสนอเนื้อหาในรายวิชา
ต่างๆ เป็นไปได้ง่าย ลดข้อจ ากัดต่างๆ ทางด้านเวลาและสถานที่ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลัดดาวรรณ ศรีฉิม (2558) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 
เรื่อง หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การตัดสินใจจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่หลากหลาย และผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ สถิติศาสตร์จึงมีความส าคัญมากขึ้นพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสถิติเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยการจัดการเรียนรู้วิชาสถิตินั้นถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาและการท างานวิจัยในศาสตร์
อื่น ซึ่งหากนักเรียนมองว่าเรื่องสถิติเป็นเรื่องที่ยาก มีสูตรที่ต้องท่องจ ามาก เนื้อหาไม่น่าสนใจ เป็นผลท าให้นักเรียนเกิดความคิดเชิง
ลบต่อวิชาสถิติแล้วก็จะไม่อยากเรียนรู้ในเรื่องนี้อีกต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติ ซึ่งการที่นักเรียนไม่เข้า ใจ
ในเนื้อหาหรือเข้าใจผิด อาจส่งผลให้น าสถิติไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และเกิดการตัดสินใจแบบผิดๆ ตามมา (บรรทม สุระ
พร, 2558) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ (2557) ได้กล่าวว่า วิชาสถิติมีเนื้อหามากเกินไปแต่เวลาในการสอนมีจ ากัด 
เนื้อหาบางบทเรียนเข้าใจยาก นักเรียนต้องการให้ครูเพิ่มเวลาในการสอนและจ านวนตัวอย่างให้มากขึ้น จึงควรปรับเนื้อหาบาง
บทเรียนให้เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อเปลี่ยนจากการให้นักเรียนแสดงวิธีการค านวณทั้งหมด เหลือเพียงแสดงวิธีค านวณบางส่วน 
นอกจากนี้ควรพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ และพิจารณาการเพิ่มช่องทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นเพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเองได้ทุกท่ีทุกเวลา  
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ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัย
โปรแกรม Google Site กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง สถิติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และช่วยให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว GRR 
Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site ในช่วงหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

2. เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัย
โปรแกรม Google Site 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากไดร้ับการจัดการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดย
อาศัยโปรแกรม Google Site มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

2. เจตคติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม 
Google Site อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

 
4. ขอบเขตของการวจิัย 
 4.1 กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 43 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 

ตัวแปรต้น  คือ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site  
ตัวแปรตาม คือ  (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 

   (2) เจตคติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR  
Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site 
 

5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
                     ตัวแปรต้น                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

การเรยีนการสอนคณติศาสตรต์าม

แนว GRR Model โดยอาศยั

โปรแกรม Google Site เรื่อง สถติิ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

เจตคติของนักเรียนหลังจากไดร้ับการจัดการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site 
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6.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้เครื่องมอื ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 แผน 
 2. โปรแกรม Google Site ซึ่งรวบรวมเนื้อหาและวิดีโอ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าแรกของโปรแกรม Google Site ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 
 4. แบบประเมินวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR 
Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site  
 
7. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการคือ เริ่มจากการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เมื่อได้การรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว ผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 
ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากนั้นผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ หลังจากได้เครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 43 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีการปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเรียน 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GRR Model และการใช้งานโปรแกรม Google Site จ านวน 1 คาบเรียน แล้วจึงด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-8 จ านวน 19 คาบเรียน ใช้เวลาคาบเรียนละ 50 นาที 
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนเรื่อง สถิติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินเจตคติที่นักเรียนมีต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

 
8.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าคะแนนรวมจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    ( x ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร t-test one sample กรณีกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01        

3. น าผลการประเมินจากแบบประเมินวัดเจตคติของนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และท าการแปลผลจากการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 
9.  ผลการวิจัย 
 การวจิัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site ในช่วงหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อประเมินเจต
คติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรต์ามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site ซึ่ง
ข้อมูลที่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัน ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดังต่อไปนี้ 
 9.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว 
GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site ในช่วงหลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 การทดสอบสมมติฐานการวจิัยที่วา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง สถิติ หลังการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตร์ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 หรือไม่ต่ ากว่า 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผู้วจิัยด าเนินการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) โดย
ตั้งสมมติฐานว่า 

21: 00 H  หรือ 0H  : คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 (1)  

21: 01 H  หรือ 1H  : คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 70   (2) 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test) ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกับเกณฑร์้อยละ 70 

ผลการทดสอบ n คะแนนเตม็ 
0H  x  S.D. 

ค่าเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ 

t 
Sig. 

(2tailed) 
ผลสัมฤทธ์ิ 43 30 21 23.02 3.38 76.73 3.93** 0.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.02 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.38  และค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่ง Sig.(2tailed)/2 มีค่าเท่ากับ 0.00 กล่าวคือน้อยกว่านัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ( 01. ) ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานข้างต้นจะปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H  จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site 
เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงคะแนนโดยใช้แผนภูมิแท่งดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 จากรูปที่ 3 พบว่านักเรียนจ านวน 34 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.07 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดซึ่งเปน็นักเรียนส่วน
ใหญ่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คือ ได้คะแนนตั้งแต่ 21 คะแนนข้ึนไป  และนักเรียนจ านวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.93 
ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 70 แสดงดงัแท่งกราฟท่ีมีคะแนนต่ ากว่า 21 คะแนน  หากพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยของนักเรยีนทั้งหมด คือ 23.02 คะแนน คิดค่าเฉลีย่เป็นร้อยละ 76.73 พบว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 9.2 ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดย
อาศัยโปรแกรม Google Site 

เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site 
เรื่อง สถิติ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73   

 
10. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

10.1 สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลักจากได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ จากการทดสอบค่า t-test one sample พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

2. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว GRR Model  
โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ พบว่า นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติเท่ากับ 4.62 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 

10.2 อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดย

อาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามแนว GRR Model เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ และข้อสรุปด้วยตนเอง ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วย
สนับสนุนให้นักเรียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการใช้ความรู้ของตนเอง โดยการปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยจากครูท าหน้าท่ีใน
การสนับสนุนเต็มที่เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน จนน าไปสู่ความรับผิดชอบในการหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาพร เจริญวานิชกูร (2560) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นแบบอย่าง
และกลวิธีตามแนวคิดของ เมย์เนสและจูเลียน-ซูลต์ซ ที่มีต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งใช้แนวคิดใกล้เคียงกับ GRR Model ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นแบบอย่างและกลวิธีตามแนวคิดของเมย์และจูเลียน-ซูลต์ซ มีความรู้ทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สินีนาฏ วัฒนสุข (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยบูรณาการยุทธวิธี
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 ซึ่งได้น าทฤษฎีต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีหนึ่งที่ผู้วิจัยได้น ามา
วิเคราะห์คือรูปแบบการสอนแบบ GRR Model ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ PMIAAR Model ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/80.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบ PMIAAR Model อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ PMIAAR Model อยู่ในระดับมาก 
ขณะเดียวกันการน าโปรแกรม Google Site เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหามากข้ึน 
สามารถศึกษาค้นคว้าเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ วิดีโอ บทความ ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นจากโปรแกรมได้ทุกที่ทุก
เวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ ศรีฉิม (2558) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google 
Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่องหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บมีเนื้อหาให้นักเรียนเลือกท ากิจกรรม หรือเลือกเนื้อหาท่ีต้องการศึกษาได้ตามความสนใจ ในแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหา 
ตัวอย่างและใบงานต่างๆ เช่ือมโยงกันไปเป็นล าดับขั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนผ่านกระบวนการของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรธรรม ศรีอ าไพ (2557) ได้ท าการพัฒนา
บทเรียนผ่านเว็บเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคณะ
ราษฎร์บ ารุงปทุมธานี พบว่าบทเรียนผ่านเว็บมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ห้องเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
ผ่านเว็บมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paul Mugan (2008) ได้
ท าการศึกษาผลจากการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บและการสอนแบบดั้งเดิมในวิชาวิทยาศาสตร์  กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายจากมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บช่วยเพิ่มคะแนนจากการ
ทดสอบคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนว GRR Model โดย 
อาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ มีเจตคติในทุกประเด็นการประเมินที่ผู้วิจัยตั้งไว้ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีเจตคติโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อยท าให้นักเรียนต้องสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้
แนวคิดที่ส าคัญของเรื่องที่ท าการศึกษาแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับบริบทต่างๆ ด้วยตนเอง นักเรียนจึงเกิดความภาคภูมิใจ  
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อีกทั้งผู้วิจัยยังน าโปรแกรม Google Site มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
เกิดความสนใจ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกผ่านโปรแกรม Google Site เช่น วิดีโอ บทความ 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วย
สื่อการเรียนหลายรูปแบบท่ีจัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นบทเรียนอย่างสัมพันธ์กันและมีการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ สนิท สิทธิ (2557) ได้ท าการศึกษารูปแบบการสอนผ่านเว็บตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนเน็คติวิซึมเพื่อสร้างเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อแนะน าว่ าการเรียนรู้ผ่านเว็บแทนที่การบรรยายใน
ห้องเรียนปกตินั้นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องท าคือการศึกษาเนื้อหาทั้งหมดผ่านเว็บก่อนจะเรียนเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเองมาก่อน โดยครูผู้สอน
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ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา เมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียน หรืออาจน าเว็บที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นสื่ อเสริมส าหรับใช้เพิ่มเติม
ประสบการณ์แก่ผู้เรียนหลังกิจกรรมการเรียนการสอน จะสามารถเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา และการสื่อสารให้กับผู้เรียนได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Camilla Brändström (2011) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษารวมทั้งจุดเด่นและ
จุดอ่อนของการใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า และเป็นเครื่องมือการสอนที่ส าคัญ อีกทั้งยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู แต่การใช้อินเตอร์เน็ตอาจมีข้อบกพร่องหากแหล่งข้อมูลที่นักเรียนใช้อ้างอิง
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน ฝึกท าแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อเป็นพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนเรื่องต่อไป อีกทั้งมีการติดต่อสอบถามข้อสงสัยในเนื้อหาการเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนแบบออนไลน์ 
จึงเป็นการกระตุ้นความสนใจ มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาความรู้ อยากท าแบบฝึกหัดและค้นพบค าตอบด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข ซึ่งเมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ย่อมส่งผลต่อเจตคติในการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
11. ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และประเมินเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนว GRR Model โดยอาศัยโปรแกรม Google Site เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยที่ได้สามารถสะท้อนข้อมูลของนักเรียนเพียงกลุ่มเดียว แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในระดับที่เชื่อถือได้ 
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ในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือในการท าวิจัยนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์  
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ประเมินระดับความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ปีการศึกษา 
2562 ประชากรทั้งสั้น 150 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ Krejcie & Morgan ได้จ านวนทั้งสิ้น 108 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.916 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
คณะครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน และ คณะครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย 
ของโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าทางวิชาการ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 This research has the objectives as follows The Opinions of Secondary School Teachers in Bangkok on 
The Instructional Administrator under Office of the Basic Education Commission Affiliation, The sample groups 
was 108 teachers of Secondary School Teachers in Bangkok with methods Krejcie & Morgan. The research 
instruments were the rating scale questionnaire. It was found that the reliability was 0.916. The statistics used in 
the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test and One-way anova. The research 
was found as follows: ( 1) The Teachers have the opinions of the academic leadership of administrator of 
Secondary School Teachers in Bangkok was overall at a high level. ( ) The teachers have the opinions of the 
academic leadership of administrator of Secondary School Teachers in Bangkok who differed in the 
demographical characteristics of degree have the opinions of the academic leadership of Secondary School 
Teachers in Bangkok are not different in overall. And The teachers have the opinions of the academic leadership 
of administrator of Secondary School Teachers in Bangkok who differed in the demographical characteristics of 
work experience have the opinions of the academic leadership of Secondary School Teachers in Bangkok, are 
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not different in overall. And when considering each aspect, it was found that missions assignment, school targets 
and academic curriculum administration of the school that the teachers’ opinions were different. 
 
Keywords:  leadership of academic administrator, Teachers, Administrator 
 
1. บทน า 

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อสังคม
โลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งความเป็นอยู่ของผู้คน แม้กระทั่งการศึกษาทุกประเทศต้องมีการปรับตัวและปฏิรูป
การศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น แนวการจัดการศึกษาจึงต้องสนองตอบความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัดและเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงนับว่าเป็นหน่วยแรกๆ ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน สร้าง
นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม การบริหารจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการที่เป็นหัวใจส าคัญ
ในการพัฒนานักเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อเป็นผู้ขับ เคลื่อนและพัฒนางานวิชาการ 
สามารถก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียน สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน บริหารจัดการหลักสูตร ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาสื่อการสอน สนับสนุนบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  พัฒนาบุคลากร และนิเทศการสอนครู เป็นต้น  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา สถานศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้องมีผู้น าสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อสามารถน าพา
องค์กรให้ด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนรวมทั้ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 
3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคดิเห็น การจัดการศึกษาในปัจจุบัน คณุลักษณะผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผูน้ าทางวิชาการ และ
การบริหารงานวิชาการ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตของการวิจัย 
     ด้านเนื้อหา 
     การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ 4) ด้านการนิเทศการสอน 5) ด้านการพัฒนาบุคลากรครู 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 12 
 

    ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน   
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ Krejcie & Morgan ได้จ านวน 108 คน   

  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 3 ปี , 3 – 6 ปี  

และ 6 ปีขึ้นไป   
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการ จ านวน  5 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  ด้านการส่งเสริม
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  ด้านการนิเทศการสอน  และด้านการพัฒนาบุคลากรครู  
 4.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือ น าเครื่องมือเสนอผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  และ ตอนที่  2 
แบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการก าหนด
ภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
4) ด้านการนิเทศการสอน 5) ด้านการพัฒนาบุคลากรครู และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)  กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach’s ได้ค่าความเช่ือมั่น .916 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่
ผ่านการทดลองใช้แล้วและปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
           4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูล ความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้าน และ
รายข้อ  
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิเคราะห์โดย
การทดสอบค่าที (t-test) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่
ตามวิธีของ Scheffés (Scheffés post hoc comparison) 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Precentile)  ค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) 

   สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
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 5.1 ครูที่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย 
ของโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน มี
รายละเอียด ดังน้ี 
  ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน   
  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า ครูมีความคิดเห็นภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บริหารสนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน  
  ด้านการนิเทศการสอน พบว่า ครูมีความคิดเห็นภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม บรรยาย อภิปราย การสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
  ด้านการพัฒนาบุคลากรครู พบว่า ครูมีความคิดเห็นภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
กระตุ้นให้บุคลากรครูพัฒนาเทคนิควิธีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ  
 5.2 เปรียบเทียบข้อความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน  
พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน และ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
6. อภิปรายผล 

จากการประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

6.1 ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารจงึมนีโยบาย
ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม
ในการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน และมีทักษะการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยผู้บริหารให้
ค าปรึกษา ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ครู และมีการวางแผนร่วมกับครูในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้
ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บาลกีส กาซา (2560)  ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอกรงปินัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอกรงปินังสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

 ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมายของโรงเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเนือ่งจากผู้บริหารส่งเสริมครูมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน โดยมีกระบวนการให้ครูร่วมกันพัฒนา
และสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่มีเป็นแนวทางการปฏิบัติงานไปในแนวเดียวกันท าให้ครูเห็นภาพของเป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับอรอุมา ไชยเอม (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ภาวะผู้น า
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ทางวิชาการของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านความสามารถด้านการสื่อสาร เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  

 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อาจเนื่องจากผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าระบบข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เช่น 
การให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนและการให้ครูมีการและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้   ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการติดตามผล ประเมินผล เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ครู ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนันต์ หะยีสา (2553) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส 
เขต 1 มีการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 

 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
การสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ การติดตั้งสื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชฎากาญจน์ เจริญชนม์ (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ค่อนข้างสูง” ในด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  

 ด้านการนิเทศการสอน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเนื่องจาก ผู้บริหารไม่มีนโยบายในการนิเทศครูอย่างชัดเจน ครูไม่ได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไม่มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศของครูและไม่มีแจ้งผลการประเมินให้ครูทราบ ดังนั้นผู้บริหารควรแสดงบทบาทในการน าเสนอ
แนวคิดว่าการนิเทศเป็นไปเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ครูรับทราบ
เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการนิเทศ โดยผู้บริหารควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
การสอน สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศได้และต้องมีการแจ้งผลการนิเทศให้ครูทราบแบบกัลยาณมิตรแทนที่การ
แจ้งผลการนิเทศแบบลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการนิเทศ และครูสามารถน าผลการนิเ ทศไปพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ปริฉัตร เล็กตวง (2554) กล่าวว่า ด้านการนิเทศและการประเมินด้านการสอน พบว่า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญของการนิเทศน้อยกว่างานด้านอื่น อาจคิดว่าเป็นเพียงส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยส่งเสริมงาน
วิชาการให้มีคุณภาพ เมื่อผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานนิเทศน้อย ท าให้ผู้บริหารไม่สนใจที่จะแสวงหาความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ ผลการวิจัยจึงมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านการพัฒนาบุคลากรครู พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องจากผู้บริหารไม่มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรครูอย่างชัดเจน และไม่มีการรวบรวมข้อมูลของ
บุคลากรครูอย่างเป็นระบบส่งผลให้ครูไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลือ่น
วิทยฐานะได้ ผู้บริหารควรมีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับครูและมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มีการส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการให้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง โดยการกระตุ้นให้ครูพัฒนาเทคนิควิธีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ 
และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้การสนับสนุน ความก้าวหน้าของครูตามความรู้
และความสามารถ เปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดอบรมและการศึกษาดูงานให้แก่ครูเพื่ อเพิ่มพูนความรู้
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และประสบการณ์ตามแผนพัฒนาบุคลากรครู และจัดให้มีหน่วยงานในการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูตาม
แผนการพัฒนาที่ก าหนด เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุบล สุวรรณศรี (2549) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ปะถมศึกษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1 พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อพิจารณาตามล าดับค่าเฉลี่ยสาม
ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ได้รับการสนับสนุน
ความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานแตกต่าง
กัน ดังนี ้

 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ อาจเนื่องจากครูที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเสมอภาค และในยุคปัจจุบันครูสามารถหาข้อมูล ความรู้ต่าง 
ๆ จากสื่อและเทคโนโลยีที่สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ทันการเปลี่ยนแปลง ครูจึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน รวมทั้งผู้บริหารมอบหมายงานอื่น ๆ ที่พิจารณาจากประสบการณ์ของครูประกอบกับวุฒิการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารมีการ
เสริมพลัง สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูทุกคนเนื่องในวาระส าคัญต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา สารกรณ์ (2556) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของครูต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ระดับการรับรู้ของครูต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 3 
ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 6 ขึ้นไป ได้แก่ ด้านการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียน 
และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร อาจเนื่องจากครูที่มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 3 ปีส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วยจึงต้องได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิดในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน รวมถึงการน าหลักสูตรไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
และครูผู้ช่วยต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน จึงท าให้ได้มีโอกาสได้รับการนิเทศ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้บริหารมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพ
ชาติ ชุ่มช่ืน (2554) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการแตกต่างกันโดยครูที่มี
ประสบการณ์น้อยมีความคิดเห็นแตกต่างจากครูที่ประสบการณ์ท างานมากกว่า 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิเคราะห์ความเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ พบว่า ด้านการนิเทศการสอน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายด้านการนิเทศการสอนครูให้ชัดเจน มีการติดตาม และประเมินผลการนิเทศครูอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งควรแจ้งผลการประเมินหลังการนิเทศให้ครูรับทราบ 
 2. จากผลการวิเคราะห์ความเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการ พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรครู อยู่ในระดับปาน
ลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายดา้นการพัฒนาบุคลากรครอูย่างชัดเจน และส่งเสริมสนับสนนุให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยมี
การจัดท าฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่ให้ครูไดต้ิดตามผลการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
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8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านการนิเทศการสอน  
 2. ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรครู  
 3. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลการต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
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องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน
สูง และ (2) วิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2561 ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 525 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิโดยก าหนดช้ันภูมิเป็นขนาด
สถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

มากที่สุด ( x = 4.39, S.D.=0.839) และน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ( x =3.76, S.D.=0.830) (2) องค์ประกอบทางการตลาดใน

การตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบองค์กร

สมรรถนะสูง ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการและด้านโครงสร้างทางกายภาพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .677- .862  (2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ

โดยรวม ประกอบด้วยปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านส่งเสริมการขาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .661 – .758  (3) 

องค์ประกอบสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .743 – .821 และ 

(4) องค์ประกอบสิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง ประกอบด้วยปัจจัย ด้านราคาและด้านส่งเสริมการขาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง .518 – .691 ซึ่งทุกองค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายองค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการ

เลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้ 70.29% 

 
ค าส าคัญ :  ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง, องค์ประกอบทางการตลาด,  โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง 
 
Abstract  
 The study aims to investigate ( 1) Factors that affect parents towards decision- making on high 
competitive schools and ( 2) Analyzing Marketing components that affect parents towards decision-making on 
high competitive schools in Bangkok. The researcher therefore determined the sample size of 525 
people.Through stratified sampling by school size. The data has been collected using questionnaire to examine 
its constructed validity between 0.67-1.00, the content is validity 0.87. The statistics used in data analysis are 
percentage, median, standard deviation, and common factors to analyze exploratory factor. 
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The results show that (1) School staff is the major effect on parents towards decision- making on high competitive 

schools ( x =4.39, S.D.=0.839) whereas system is the least ( x =3.76, S.D.=0.830) (2) Marketing components that 

affect parents towards decision-making on high competitive schools consist of 4 factors which are 1) The school 

performance factor consists of factors product price place promotion people process and physicals there is an 

element weight between .677 – .862 ( 2) The quality of overall management system factor consists of factors 

process and promotion there is an element weight between .661 – .758 (3) The Sanitation of students factor 

consists of factor is product there is an element weight between .743 – .821 and (4) The parental privilege factor 

consists of factors price and promotion there is an element weight between .518 – .691  which altogether explains 

factors that affect parents towards decision- making on high competitive schools at 70.29% 

 
Keywords: Factors Influencing Parents, marketing components, high competitive school 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษา ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด กระทรวงศึกษาธิการโดย
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ เน้นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จ รัฐจึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาโดยมีนโยบาย
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ โดยก าหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่  2 
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 11 ไว้ว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ
การศึกษาภาคบังคับตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว ส่งผลให้บิดา มารดา 
และผู้ปกครองตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานท่ีจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ท าให้เริ่มกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ
มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อผู้ให้บริการ คือโรงเรียนได้รับความเช่ือถือและฝ่าย
ผู้รับบริการคือนักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการบริการด้านการศึกษาที่จะได้รับ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากการพัฒนาทาง
การศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี หากคนในสังคมไม่มีความรู้หรือไม่มีความสามารถก็จะไม่สามารถที่จะแข่งขันกับผู้อื่นได้ รัฐบาลจึงได้มีการสนับสนุนการศึกษา
ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการก้าวสู่
ความส าเร็จในอนาคต ผลจากความต้องการพัฒนาการศึกษาส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงของโรงเรียนหลายแห่ง เนื่องจากค่านิยม
ในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนต่างๆที่มีช่ือเสียงเพื่อเป็นการผลักดันบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ น ามาซึ่งช่ือเสียง 
เกียรติยศ หน้าที่การงาน ฐานะการเงิน และการยอมรับของคนในสังคม จนกลายเป็นแรงกดดันให้โรงเรียนจะต้องปรับตัว โดยค านึงถึง
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่รอดของโรงเรียน สาเหตุที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
แข่งขันและถือว่าเป็นสาเหตุหลัก นั่นคือประเทศไทยก าลังประสบปัญหาจ านวนประชากรลดลงและก าลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเจริญเติบโต
ของประชากรชะลอตัว จ านวนเด็กเกิดใหม่จึงลดลงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษา
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และผลกระทบต่อสุขภาพและการกระจายตัวของประชากร ดังนั้นจากปัญหาการลดลงของประชากร เด็กเกิดใหม่น้อยลง ท าให้โรงเรียน
ในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวเลือกที่ดีของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนแต่ละ
แห่งจึงต้องมีกลยุทธ์ในการท าให้เกิดความแตกต่างและยังต้องคงคุณภาพทางการศึกษารวมถึงความนิยมจากการตัดสินใจเลือกของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ ซึ่งทางเลือกในการตัดสินใจนั้นต้องอาศัยหลายๆส่วนมาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจจากด้าน
ต่างๆที่มาจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น สภาพเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ความศรัทธา ค่านิยมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ครูและผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่ วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ด้านช่ือเสียงของโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
ด้านบริการ ด้านค่าธรรมเนียมการเรียนและด้านกิจการนักเรียน  (กาญจนา มักเชียว, 2558) จากปัจจัยที่อ้างถึงเบื้องต้น ผู้วิจัยมีความ
สนใจซึ่งคาดว่าปัจจัยต่างๆจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรหลานและจะสามารถน าปัจจัยต่างๆมา
สกัดเป็นองค์ประกอบทางการตลาดในยุคปัจจุบันแบบ 7PS ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านโครงสร้างกายภาพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่ององค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนทุกๆด้าน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการยกระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 โรงเรียน เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน
มัธยมวัดนายโรง โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยมีผู้ปกครองรวมทั้งสิ้น 67,899 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง :  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 โรงเรียน 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ (Comrey and Lee, 1992) ได้เสนอว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ควรมีจ านวน 500 คนขึ้นไป จึงถือว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 525 คน 
เพื่อให้ผลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลความเป็นจริงมากขึ้น โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิโดยก าหนดช้ันภูมิเป็นขนาดสถานศึกษา 
(Stratified Random Sampling)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง และ  2) 
องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 มีลักษณะแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
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พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนั้นตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นโดย
การน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 คน และค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Conbach มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.1 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่และร้อยละ 
  3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    1) ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลน ามาจะมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Kaiser-
Meyer-Olkin Measures of Sampling: KMO มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552: 97) 

   ค่า KMO 0.80 ข้ึนไป   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมากที่สุด 
           ค่า KMO 0.70 – 0.79   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก 
            ค่า KMO 0.60 – 0.69   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 
            ค่า KMO 0.50 – 0.59   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
   ค่า KMO น้อยกว่า 0.50   ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 

            2) การวิเคราะห์ Bartlett’s test of Sphericity ถ้าพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติจะยอมรับสมมุตฐาน H1 นั้น คือ ตัว
แปรต่างๆมีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2556: 74)  
                 3.3 ตรวจสอบโดยพิจารณาค่าความแปรปรวนตัวแปรแต่ละตัวโดยพิจารณาค่าความร่วมกันของตัวแปร (Communality: 
h2) ซึ่งไม่ควรต่ ากว่า 0.5 และหากมีค่าต่ ากว่า 0.5 ควรตัดตัวแปรนั้นออกไปจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2556: 75) 
  3.4 สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploration Factor Analysis: 
EFA) เทคนิคย่อยวิธีแกนหลัก (Principal Component Analysis: PCA) และใช้วิธีการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีการวาริแม็กซ์ (Varimax)  
  3.5 พิจารณาองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การก าหนดจ านวนองค์ประกอบ ดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552: 102) 
  1) องค์ประกอบแต่ละตัวต้องมีปัจจัยสังเกตได้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
  2) Eigen Value ต้องมีค่ามากกว่า 1 
  3) ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมมากกว่า 60% 
  4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้องมากกว่า 0.3 

 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติ (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling : KMO) และค่า 
Bartlett’s test of Sphericity เพื่อใช้ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูล ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ค่า (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling : KMO) และค่า Bartlett’s test of Sphericity ของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 

ค่าสถิต ิ ผล 
Kaiser-Meyer -Olkin measures of Sampling Adequacy. .950 

 
                         Bartlett ’s Test of Sphericity Approx. Chi square 12624.468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Df                                                                        df 378 
Sig.                                                                      Significance .000 
                                                                           n 525 

 จากตารางที่ 1 ข้อค าถามจ านวน 28 ข้อค าถามที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้น พบว่าค่าดัชนีไคเซอร์-เมเยอร์-ออลคิล (KMO) มีค่าเท่ากับ .950 ซึ่งมากกว่า 
0.50 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในขนาดที่เหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ และจากสถิติการทดสอบ 
Bartlctts’s Test of sphericity  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าเมตริกซ์ดังกล่าวไม่เป็นเมตริกซ์เอกลักษณ์ ข้อมูลมีความ
เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 2. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปร โดยใช้สถิติค่าความร่วมกัน (Communality: h2) เพื่อใช้ในการวัดความ
เหมาะสมของปัจจัยที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีค่าความร่วมกันเท่ากับ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถ
อธิบายองค์ประกอบร่วมได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556: 75) 
 3. ผู้วิจัยได้สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis: 
CFA) ด้วยเทคนิคย่อยวิธีแกนหลัก (Principle Factor Analysis: PFA) และใช้วิธีการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) 
ด้วยวิธีการวาริแม็กซ ์(Varimax) ได้จ านวนองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบที่มีค่าไอแกน (Eigen Value) มากกว่า 1 ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  จ านวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละความแปรปรวนและค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมในแต่ละ องค์ประกอบของ
องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

 

องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน 

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 13.757 37.544 37.544 
2 3.462 12.733 50.277 
3 1.365 12.573 62.849 
4 1.096 7.437 70.286 

 จากตารางที่ 2 พบว่า มีค่าไอเกน (Eigen Value) ซึ่งเป็นผลบวกก าลังสองของน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยทั้ง 28 ข้อ
ค าถาม ในแต่ละองค์ประกอบมี่มีค่าไอเกน (Eigen Value) มากกว่า 1 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสมทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 70.286 สามารถอธิบายได้ว่า องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถเป็นองค์ประกอบ
ทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้ร้อยละ 70.286 
 พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบว่าปัจจัยแต่ละตัวควรอยู่ในองค์ประกอบใด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ต้องมีค่ามากกว่า 0.03 แล้วจึงพิจารณาองค์ประกอบคัดเลือกเฉพาะปัจจัยที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) สูงสุดบนองค์ประกอบนั้น พิจารณาถึงจ านวนตัวแปรที่ร่วมกันช้ีวัดค่าความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 2 
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ตัวขึ้นไป จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจท าให้ได้องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วยปัจจัยทั้งสิ้น 28 ข้อ
ค าถาม ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง  ภายหลังจากการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการวาริแม็กซ์ (Varimax) 
 

ข้อมูล 
ปัจจัย 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
F1 F2 F3 F4 

T26 .862 .137 .124 .050 
E9 .824 .107 -.027 .134 
P21 .810 .187 .187 .119 
T27 .809 .156 .261 .193 
P20 .802 .195 .226 .124 
D8 .794 .109 .210 .090 
Q23 .792 .208 .173 .175 
H12 .781 .031 .099 .324 
A1 .749 .054 .220 -.075 
T28 .743 .145 .302 .174 
I13 .741 .015 .039 .259 
P22 .735 .120 .276 .205 
D7 .721 .158 .316 .212 
F10 .709 -.067 .039 .376 
A2 .698 .171 .206 -.088 
O19 .682 .109 .148 .509 
N18 .677 .133 .181 .487 
S25 .025 .758 .119 -.164 
L16 .147 .753 .182 .225 
M17 .037 .750 .285 .214 
R24 .137 .748 .247 -.222 
K15 .266 .661 .269 .244 
B4 .191 .261 .821 .103 
C5 .213 .284 .812 .092 
C6 .265 .259 .811 .060 
B3 .315 .280 .743 .124 
G11 .353 .020 .198 .691 
J14 .378 .508 .077 .518 

ค่าไอแกน (Eigen Value) 13.757 3.462 1.365 1.096 
% ความแปรปรวน 37.544 12.733 12.573 7.437 

% ความแปรปรวนสะสม 37.544 50.277 62.849 70.286 
 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a Rotation converged in 6 iterations. 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวนปัจจัยสูงสุด จ านวน 17 ปัจจัยและองค์ประกอบที่ 4 มีจ านวนปัจจัยน้อย
ที่สุด 2 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
 องค์ประกอบที่  1 ได้แก่ ปัจจัย T26, E9, P21, T27, P20, D8, Q23, H12, A1, T28, I13, P22, D7, F10, A2, N18, O19  
รวม 17 ปัจจัย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .677 – .862 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า องค์กรสมรรถนะสูง  
            องค์ประกอบที่ 2 ได้แก่ ปัจจัย S25, L16, M17, R24, K15 รวม 5 ปัจจัย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .661 – .758 
เรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม 
 องค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ ปัจจัย B4, C5, C6, B3 รวม 4 ปัจจัย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .743 – .821 เรียกช่ือ
องค์ประกอบนี้วา่ สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 องค์ประกอบที่ 4 ได้แก่ G11, J14 รวม 2 ปัจจัย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .518 – .691 เรียกช่ือองค์ประกอบนี้
ว่า สิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง 
 

 ผู้วิจัยขอน าเสนอ ตามล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูง ดังรายละเอียดตารางที่ 4 – 8 
 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

ที ่ องค์ประกอบ Eigen Value ล าดับความส าคัญ 
1 องค์กรสมรรถนะสูง 13.757 1 

2 การบริหารคุณภาพโดยรวม 3.462 2 
3 สุขภาพอนามัยของนักเรียน 1.365 3 

4 สิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง 1.096 4 
 
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของค าอธิบายปัจจัยรายข้อขององค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือก
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง 

ปัจจัย ค าอธิบายปัจจัย 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

T26 อาคารสถานที่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องศิลปะ และมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

.862 

E9 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง .824 
P21 ครูผู้สอนในโรงเรียนมีพียงพอและครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ .810 
T27 ห้องสมุดของโรงเรียนมีบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน มีจ านวนหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอ

ต่อการให้บริการ 
.879 

P20 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญทุก
สาขาวิชาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอน 

.802 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ปัจจัย ค าอธิบายปัจจัย 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

D8 บุคลากรของโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับและ
ศรัทธาของผู้อื่น 

.794 

Q23 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
จนได้รับการยอมรับจากคนในสังคม 

.792 

H12 
 

สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้ เช่น 
หอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัย สถานที่ส าคัญอื่น ๆ เป็นต้น 

.781 

A1 หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง เช่น หลักสูตรแกนกลางภาคปกติ หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร STEM เป็นต้น 

.749 

T28 ห้องน้ ามีจ านวนเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย .743 
I13 ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในย่านที่มีการคมนาคมสะดวกและหลากหลาย ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียน

สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้หลากหลายช่องทาง 
.741 

P22 ครูมีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม .735 
D7 
 

การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและให้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง 

.721 

F10 อัตราค่าธรรมเรียมการเรียนและค่าบ ารุงการศกึษาของโรงเรียนมีความเหมาะสมและไม่สูงมาก .709 

A2 สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อการเรียนรู้ E-Book  Application 
E-Learning 

.698 

N18 กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและทักษะอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนมีความหลากหลายและความ
สอดคลอ้งกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

.677 

O19 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีมีความหลากหลาย เช่น
ทุนเรียนดี ทุนโครงการช้างเผือก ทุนนักเรียนท าความดี ทุนความสามารถพิเศษ 

.682 

 ค่าไอเกน (Eigen Value) 13.757 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน 49.134 

 จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง สามารถอธิบายด้วยปัจจัยจ านวน 17 ปัจจัย ซึ่งสังเกตได้จากค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาดโดยภาพรวม 7 ด้าน ตามหลักทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ซึ่ง
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองที่มองถึงกระบวนการบริหารที่ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นการบริหารจัดการโดยรวมหลายด้าน
ที่ส่งผลให้เกิดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพซึ่งมาจากหลายส่วนประกอบกันนั้น เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การขาย บุคลากร กระบวนการ โครงสร้างทางกายภาพ จึงตั้งช่ือ องค์ประกอบนี้ว่าองค์กรสมรรถนะสูง และใช้สัญลักษณ์ HPO (High 
Performance Organization) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .677 ถึง .862 มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 13.757 และร้อย
ละของความแปรปรวนร่วม เท่ากับ 49.134 
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ตารางที่ 6 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของค าอธิบายปัจจัยรายข้อขององค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือก
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 องค์ประกอบการบริหารคุณภาพโดยรวม 

ปัจจัย ค าอธิบายปัจจัย 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
S25 ครูได้รับการสนับสนุนให้ท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง   
.758 

 
L16 การจัดกิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ และผู้ที่สนใจ มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
.753 

M17 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนมีความเป็นกัลยาณมิตร โดยโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

.750 

R24 ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เช่น ระบบ E-office ระบบ
ตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียน  D-school ระบบการแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนโดยการส่ง
ข้อความอัตโนมัติ SMS 

.748 
 

K15 ช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองมีความหลากหลายทั้งเป็นการสื่อสารทางเดียวและการ
สื่อสารแบบสองทาง เช่น การส่งจดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์  Line Facebook  Instagram  
Twitter  

.661 

 ค่าไอเกน (Eigen Value) 3.462 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน 12.364 

 จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพโดยรวม สามารถอธิบายด้วยปัจจัยจ านวน 5 ปัจจัย ซึ่งสังเกตได้จาก
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด ตามหลักทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนของผู้ปกครองที่มองถึงกระบวนการด้านบริหารที่เกิดจากกระบวนการที่เป็นระบบ มีหลักการของการท างานที่เป็นระบบชัดเจน
ตามขั้นตอนของกระบวนการ เช่น กระบวนการเกี่ยวกับงานวิจัย กระบวนการของระบบต่างๆของโรงเรียนทีม่ีความทันสมัย อีกทั้งยังเป็น
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ที่ท าให้เกิดเป็นการบริหารงานระหว่างโรงเรียน ชุมชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง  จึงตั้งช่ือนี้ว่า
องค์ประกอบนี้ว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพโดยรวม และใช้สัญลักษณ์  TQM (Total Quality Management) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .661 ถึง .758 มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 3.462 และร้อยละของความแปรปรวนร่วม เท่ากับ 12.364 
 
ตารางที่ 7  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของค าอธิบายปัจจัยรายข้อขององค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือก
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 องค์ประกอบ สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 

ปัจจัย ค าอธิบายปัจจัย 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
B4 อาหารที่โรงเรียนจัดบริการมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และสะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการ    .821 
C5 การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีและการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน โรงเรียนด าเนินการอย่าง

สม่ าเสมอ 
.812 

 
C6 การให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการ

พร้อมกับแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 
.811 

B3 การจัดบริการอาหารและน้ าดื่มให้แก่นักเรียนมีความทั่วถึงเพียงพอและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัด 

.743 

 ค่าไอเกน (Eigen Value) 1.365 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน 4.874 
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 จากตารางที่ 7  พบว่า องค์ประกอบสุขภาพอนามัยของนักเรียน สามารถอธิบายด้วยปัจจัยจ านวน 4 ปัจจัย ซึ่งสังเกตได้จาก
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด ตามหลักทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนของผู้ปกครองที่มองถึงความส าคัญด้านสุขภาพอนามัย การมีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีและได้รับความมั่นใจจากการดูแลสุขภาพและการป้องกันอุบัติเหตุ จึงตั้งช่ือองค์ประกอบนี้ว่า องค์ประกอบ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน และใช้สัญลักษณ์ wb (well-being) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .743 ถึง .821 มีค่าไอเกน (Eigen 
Value) เท่ากับ 1.365 และร้อยละของความแปรปรวนร่วม เท่ากับ 4.874 
 
ตารางที่ 8 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของค าอธิบายปัจจัยรายข้อขององค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือก
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 องค์ประกอบสิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง 
 

ปัจจัย องค์ประกอบ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
G11 ระบบการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและบริการอื่นๆ ของโรงเรียนมีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ให้

ผู้ปกครองสามารถเลือกช าระได้ตามศักยภาพ เช่น การผ่อนช าระแบบ 3 เดือน การผ่อนช าระแบบ 6 
เดือน 

.691 

J14 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและผู้อื่นมีการด าเนินการผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เว็ปไซต์ Line Facebook Instagram 
Twitter   

.518 

 ค่าไอเกน (Eigen Value) 1.096 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน 3.915 

 จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบสิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง สามารถอธิบายด้วยปัจจัยจ านวน 2 ปัจจัย ซึ่งสังเกตได้จาก
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด ตามหลักทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ของผู้ปกครองที่มองถึงความส าคัญด้านราคา ค่าใช้จ่ายภาระทางการศึกษาที่โรงเรียนมีความยืดหยุ่น แต่การบริการของโรงเรียนยังคงมี
คุณภาพด้วยการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองท าให้มีการเข้าถึงระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง จึงตั้งช่ือองค์ประกอบนี้ว่า 
องค์ประกอบสิทธิประโยชน์ของผู้ปกครองและใช้สัญลักษณ์ Bnf (Benefits) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .518 ถึง .691 มีค่าไอเกน 
(Eigen Value) เท่ากับ 1.096 และร้อยละของความแปรปรวนร่วม เท่ากับ 3.915 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยน าเสนอโดยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีอัตราการ

แข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 2) ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มี

อัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    

 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปี 

2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี อาชีพข้าราชการ มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท มีบุตรภายใต้การดูแล 2 คน  

 2. ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 3) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 4) ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านราคา 2) ด้านส่งเสริม
การขาย และ 3) ด้านกระบวนการ รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญทุกสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอน ( x = 4.47, S.D. = 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    
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0.724) และน้อยที่สุด ด้านกระบวนการ ครูได้รับการสนับสนุนให้ท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง  ( x = 3.64, S.D. = 0.754) 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   มี 4 องค์ประกอบ รายละเอียดดังนี้  
 1. องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เกิดจากปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลให้ผู้ปกครองเลือกตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนท่ีมีอัตราการ
แข่งขันสูง ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นๆอีกหลายด้าน เช่น ปัจจัยด้านหลักสูตรและสื่อการสอน ด้านช่ือเสียงสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านครูและบุคลากร ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน ด้านกิจการนักเรียน ด้านทุนการศึกษา ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน ด้าน
สถานที่และสิ่งแวดล้อมและด้านคมนาคมการเดินทาง ปจัจัยต่างๆเหล่านี้จึงท าให้เกิดเป็นองค์ประกอบส าคัญที่เรียกว่า องค์กรสมรรถนะ
สูง เกิดจากองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมที่เกิดจากหลายปัจจัยและสกัดมาเป็นองค์ประกอบส าคัญดังกล่าว ซึ่งจากการ
กล่าวถึงหลักทฤษฎีองค์ประกอบทางการตลาดที่ปัจจุบันเกิดมาจากส่วนประสมทางการตลาดที่เรียกว่า 7PS (Kotler, 2004) ประกอบไป
ด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการ ด้านกายภาพ จะเห็นว่าทฤษฎีดังกล่าวเกิด
จากการรวมกันทั้ง 7 ด้าน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดภาพรวมความส าเร็จของโรงเรียนและไม่มีปัจจัยที่ตายตัวเฉพาะด้านที่จะส่งผล
ให้ผู้ปกครองเลือกตัดสินใจ  จากผลการวิจัยจะเห็นว่าผู้ปกครองให้ความสนใจองค์ประกอบในภาพรวมที่เกิดจากปัจจัยหลายๆด้านที่มุ่งสู่
ความส าเร็จของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  
 2. องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อันดับสอง คือ องค์ประกอบการบริหารคุณภาพโดยรวม พบว่าเกิดจากปัจจัยโดยเห็นว่าโรงเรียนมีการ
เก็บข้อมูลนักเรียนด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และจากระบบบริหารจัดการดังกล่าวโรงเรียนได้สนับสนุนให้
ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและการท าวิจัยในช้ันเรียนก็เป็นการแก้ไข
ปัญหาหลายๆด้าน และผลจากการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาก็ได้น าข้อมูลเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองทั้งการติดต่อสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งปัจจุบันสังคมโซเซียลออนไลน์เข้ามามีบทบาทด้าน
การสื่อสารอย่างแพร่หลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆได้
อย่างรวดเร็ว จากระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนที่ได้จากความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและแก่โรงเรียนอื่น อีกทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
และชุมนุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆจากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยจะพบว่าปัจจัย
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านกระบวนการท างานและด้านการวิจัยในช้ันเรียน เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และ
ด้านบริการวิชาการยังเป็นด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือสถานศึกษาใกล้เอง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจากการได้รับความร่วมมือในทุกๆภาคส่วนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้ผู้ปกครองเลือกตัดสินใจ 
เนื่องจากเป็นการให้ความส าคัญแก่ทุกฝ่ายและยังเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกด้วยจึงเกิดเป็นองค์ประกอบคุณภาพโดยรวม  
             3. องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อันดับสาม คือ องค์ประกอบสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดบริการอาหารที่ดี
มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ สะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการ น้ าดื่มมีบริการอย่างเพียงพอและโรงเรียนยังมีบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนอีกทั้งยังให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจแก่นักเรียนโดยโรงเรียน
ได้ด าเนินการพร้อมกับแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าผู้ปกครองได้ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ
อนามัยของบุตรหลาน ซึ่งหากนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการใช้ชีวิต
และส่งผลไปยังการเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีต่อไป     จึงท าให้ปัจจัยในด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยที่ท า
ให้เกิดองค์ประกอบ สุขภาพอนามัยของนักเรียนที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง 
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             4. องค์ประกอบทางการตลาดในการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อันดับสุดท้าย คือ องค์ประกอบสิทธิประโยชน์ของผู้ปกครอง  กล่าวคือ ผู้ปกครองตัดสินใจเลือก
โรงเรียนที่มีอัตราการแขง่ขันสูงโดยพิจารณาปัจจัยด้านภาระทางการเงินของผู้ปกครอง โดยจากการเก็บข้อมูลผู้ปกครองมีบุตรภายใต้การ
ดูแลของผู้ปกครองไม่นากนักและรายได้ของผู้ปกครองค่อนข้างสูง แต่โรงเรียนยังมีระบบการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและการ
บริการอื่นๆของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเลือกช าระได้ตามศักยภาพและสะดวกในการด าเนินการ ดังนั้น
องค์ประกอบด้านค่าภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในระดับน้อยที่สุด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลวิจัยในครั้งนี้ไปประกอบการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนา 

โรงเรียนเพื่อรองรับการแข่งขันทางการศึกษาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับความน่าเช่ือถือและ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนใหเ้ป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อไปในอนาคต 
  1.2  ผู้ปกครองสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้แก่บุตร
หลานในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในปีการศึกษาต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง และน าแนวทางที่
ผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจมาพัฒนาสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและสังคมต่อไป 
  2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่อาจเกิด
จากบริบทที่ต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพตามบริบทและท้องถิ่นและยังสามารถคงคุณภาพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมกับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

The Relationship between self- adjustment, innovation adoption and life successful of teachers  
in Suan Luang District Primary Schools, Bangkok. 

กฤษนที  บุญล้อม และโกศล มีคณุ 
Kritnatee Boonlom and Kosol Meekun 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูเมื่อจ าแนกตามลักษณะ
ชีวสังคม (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรมของครู กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของ
ครู และ (3) ศึกษาการท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูด้วยการปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรมของครู กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเป็นครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน เลือกโดยการสุ่มแบบ
แบ่งเป็นช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือวิจัยเป็นแบบวัดมาตรประมาณรวมค่า ใช้วัดตัวแปรส าคัญ 3 ตัวแปร มีค่า
ความเที่ยงของคะแนนจากการวัดที่หาโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาตั้งแต่ .757 ถึง .905 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์
ถดถอยพหูคูณ  ผลการวิจัย (1) พบความแตกต่างของความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูที่มีต าแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส 
และรายได้ต่างกัน (2) พบว่าการปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรม สัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูในระดับปานกลาง 
(r = .644 และ r = .492 , p < .01) และ (3) พบว่าการปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรม ร่วมกันท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิต

ของครู ได้ประมาณร้อยละ 46 (β = .455 และ .235, p < .01)  

ค าส าคัญ : การปรับตัว การยอมรับนวัตกรรม ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 
 Objectives of this research were to: ( 1) Study and compare teachers’ successful life of different 
biosocial teachers, ( 2) Study the relationship between self-adjustment, innovation adoption and teachers’ 
successful life, and ( 3) Study the prediction of successful life by self- adjustment and innovation adoption of 
teachers. Samples of this studied were 150 teachers in Suan Luang District primary schools, Bangkok, academic 
year 2019, selected by Stratified Random Sampling. The research instruments were 3 summated rating scales, 

for measuring 3 important variables, with Alpha Coefficient reliability (α) .757 to .905. The statistics for analyzing 
data were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, Simple Correlation, and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. Research found that: ( 1) There were significant different of teachers’ successful life when 
classify by teachers’ academic status, marital status, and salary. 2) Self-adjustment and innovation adoption 
correlated to teachers’ successful life at moderate level (r = .644 และ r = .492, p < .01). and 3) Self-adjustment 

and innovation adoption predicted teachers’ successful life for about 46 percent (with β  = .455 and .235 
respectively, p < .01) 

Keywords: self-adjustment, innovation adoption, successful life, Bangkok primary school teachers 
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1. บทน า  
 ครูเป็นบุคคลส าคัญเพราะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชน ดังนั้นครูจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ดังพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2521 ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “...ครูนับว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรหลักของการศึกษา เป็น
แบบอย่าง แม่พิมพ์แก่ผู้เรียน การศึกษาที่ดีจะเกิดขึ้นได้ครูต้องเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิชา และทักษะชีวิตต่างๆ และเป็นแบบอย่าง
ความประพฤติคุณธรรม จริยธรรม” (สยามรัฐออนไลน์, 2562, ออนไลน์) 

เมื่อครูมีความส าคัญมากครูจะท าหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อครูมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีชีวิตมั่นคง มีจิตใจมั่นคง การมีจิตใจที่ดีจะ
ช่วยให้ปัญญาดี ท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ส่งไปถึงเด็กไม่ใช่แค่ค าพูดที่ไปจากบทเรียนหรือค าสอน แต่จะไปทั้งตัวของครู ทั้งกิริยา
ท่าทางการแสดงออก สิ่งที่มาจากส่วนลึกของหัวใจ แต่ต้องเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต ครูควรจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จกับ
ชีวิตจึงจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2551, ออนไลน์) ขณะที่นักจิตพฤติกรรมศาสตร์ คือ ดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2551) เห็นว่า ในการด าเนินชีวิตควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคล มีจิตพอเพียง บุคคลที่มีจิตเป็นองค์ประกอบของจิตพอเพียง
จ านวนมาก ก็จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมพอเพียง-พอประมาณ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างมีเหตุมีผลไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังได้กล่าวไว้ว่า จิตลักษณะพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพอเพียง 
และได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะพอเพียงที่เด่น 2 ประการ คือ 1) การปรับตัว และ2) การยอมรับนวัตกรรม งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญ
กับ “ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู” เพื่อส่งเสริมครูให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต แต่การส่งเสริมให้เกิดสภาพ
ดังกล่าว จะต้องทราบปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องก่อน จากการศึกษาวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่เด่นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิตของครู คือ การปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรมของครู  

จึงควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมกับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความสุข 
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เจริญต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู เมื่อจ าแนกตามลักษณะชีวสังคมของครู อันได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง สถานภาพ และรายได้ ที่ต่างกัน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรมของครู กับความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตของครู 
 3. เพื่อศึกษาการท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูด้วยการปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรมของครู 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตประชากร 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 โรงเรียน จ านวนครู 288 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 150 คน ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G* Power (Faul, et al.,2009) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) และครูเป็นหน่วยการสุ่ม(Sampling Unit) 
 2.  ขอบเขตตัวแปร 

 2.1 ตัวแปรอสิระ ประกอบด้วย 
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       2.1.1 ตัวแปรลักษณะที่เกี่ยวกับความพอเพียง มี 2 ตัวแปร ได้แก่ การปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรม
ของครู  

  2.1.2 ตัวแปรลักษณะชีวสังคม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง สถานภาพ 
และรายได้  
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านสังคม 
และด้านเศรษฐกิจ  
 3.  ขอบเขตเวลา  
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมกับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู               
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงสัมพันธ์เปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือท่ีเป็น
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 4 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามลักษณะชีวสังคมของครูผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ  และให้เขียนตอบ เกี่ยวกับ 
เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 – 4 เป็นแบบวัดตัวแปรส าคัญในการวิจัย 3 ตัวแปร ได้แก่ การด าเนินชีวิตของครู  การปรับตัว และการยอมรับ
นวัตกรรมของครู แบบวัดดังกล่าวเป็นแบบมาตราประเมินค่ารวมแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นข้อความประกอบมาตรประเมิน 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  
 เครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่า IOC (ราย
ข้อ) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมีค่าความตรงเท่ากับ 0.96 ,0.91 และ 0.95 ตามล าดับ(ค านวณจาก ผลรวมของ IOC รายข้อ ÷ 
จ านวนข้อ) คุณภาพของเครื่องมือจากการทดลองใช้ (Tryout) แบบวัดความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู จ านวน 33 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก(r) = .201 - .743 และค่าความเที่ยง (Alpha) = .904 แบบวัดการปรับตัวของครู จ านวน 11 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก(r) = 
.416 - .912 และค่าความเที่ยง (Alpha) = .905 และแบบวัดการยอมรับนวัตกรรมของครูมีทั้งหมด 8 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก(r) = .209 - 
.798  และค่าความเที่ยง (Alpha) = .757 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตัวอย่าง 8 โรงเรียน กลุ่มตัวอยา่งเป็นครูจ านวน 150 
คน ด้วยเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ 150 ฉบับ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติสองประเภทคือ สถิติพื้นฐาน และสถิติอ้างอิง 

 3.1 สถิติพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เป็นสถิติที่ระบุจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(Mean : x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Diviation : S.D.)  
      3.2 สถิติอ้างอิง เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ประกอบด้วย การทดสอบความแตกต่าง หรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วยสถิติ t – test แบบ Independent การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation) โดยวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient of correlation) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหูคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า ครูที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน อันได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง สถานภาพ และรายได้ มีความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูล
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ส่วนน้ี ต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรส าคัญ ซึ่งได้แก่ ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู เมื่อจ าแนกตามลักษณะชีวสังคม 7 ตัว
แปร ซึ่งได้มีการจัดให้แต่ละตัวแปรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ท าให้แต่ละตัวแปรอิสระมี 2 ค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติทดสอบค่าที 
แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน (t-test Independent) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูที่มีต าแหน่งตั้งแต่ ครู คศ.2 ขึ้นไป มี
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตสูงกว่าครูที่มีต าแหน่งต่ ากว่า ครู คศ.2 ครูที่มีสถานภาพสมรส หรือหม้าย มีความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตสูงกว่าครูที่มีสถานภาพโสด และครูที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท มีความ ส าเร็จในการด าเนินชีวิตสูงกว่าครูที่มีรายได้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) ส่วนครูที่มี เพศ ระดับการศึกษา อายุ และ
ประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (.05) ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 2. เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 2 ที่ว่า การปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรมสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างการ
ปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรม กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู  โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปรับตัวของครู (Adj) สัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู 
(SUCC) ในระดับปานกลางโดยมีค่า r =  .644 , p < .01 การยอมรับนวัตกรรมของครู (INNO) สัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิต
ของครู (SUCC) ในระดับปานกลางโดยมีค่า r =  .492 , p < .01 และพบความสัมพันธ์ระหว่าง การปรับตัวของครู (Adj) กับการ
ยอมรับนวัตกรรมของครู (INNO) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางด้วย โดยมีค่า r =  .597 , p < .01  ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 
2 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูจ าแนกตามลักษณะชีวสังคมของครู  

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ กลุ่ม 
Statistics 

n Mean SD. t P 
ความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิต
ของครู ระดับตัว
แปรรวม 

เพศ 1. ชาย 38 4.60 .46 -1.035 .302 
2. หญิง 112 4.69 .46   

ระดับการศึกษา 1. ปริญญาตรี 91 4.63 .44 -1.258 .210 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 59 4.72 .43   

อาย ุ 1. น้อยกว่า 35 ปี 48 4.57 .34 -1.757 .081 
2. ตั้งแต่ 35 ปี 102 4.71 .47   

ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

1. น้อยกว่า 10 ปี 79 4.61 .38 -1.662 .099 
2. ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 71 4.73 .48   

ต าแหน่งงาน 1. ต่ ากว่า ครู คศ.2 68 4.53 .34 -3.663 .000 
2. ตั้งแต่ ครู คศ.2 ขึ้นไป 82 4.78 .47   

สถานภาพ 1. โสด 80 4.59 .42 -2.180 .031 
2. สมรส หรือหม้าย 70 4.75 .48   

รายได ้ 1.  ≤ 25,000 บาท 74 4.54 .34 -3.446 .001 

2.  > 25,000 บาท 76 4.78 .45   
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัว(Adj) และการยอมรับนวัตกรรม(INNO)กับความส าเร็จ 
 ในการด าเนินชีวิตของครู (SUCC)  

Variables SUCC Adj INNO 

1 ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของคร ู(SUCC) 1.00 .644** .492** 
2 การปรับตัวของครู (Adj)  1.00 .597** 
3 การยอมรับนวัตกรรมของคร ู(INNO)   1.00 

  ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01   
              SUCC : ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู, Adj : การปรับตัวของคร,ู INNO : การยอมรับนวัตกรรมของคร ู
 3. เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 3 ที่ว่า การปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรมร่วมกันท านายความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิตของครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อหาการท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู (SUCC) ด้วยตัวท านายส าคัญ 2 ตัว คือ การปรับตัวของครู (Adj) และ
การยอมรับนวัตกรรมของครู (INNO) และได้เพิ่ม อายุ (Age) กับประสบการณ์ในการท างาน (Exp) เข้าเป็นตัวท านายด้วย ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ตัวแปรท านายทั้ง 4 ร่วมกันท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู (SUCC) ได้ร้อยละ 46.10 (ค านวณจากค่า R-Square  
x  100) โดยมีการปรับตัวของครู (Adj) และการยอมรับนวัตกรรมของครู (INNO) สองตัวแปรนี้เป็นตัวท านายส าคัญ มีค่าน้ าหนักการ
ท านาย (ค่า ß) เท่ากับ .455 และ .235 ตามล าดับ และมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู(SUCC) โดยมีตัวแปรท านาย 4 ตัว 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสถิติ 

ค่าเบต้า 
(ß) 

ค่าที 
(t) 

ค่าพี 
(p) 

1. การปรับตัวของครู (Adj) .455 5.515 .000 
2. การยอมรับนวัตกรรมของคร ู(INNO) .235 2.946 .004 

3. อาย ุ(Age) .104 1.113 .267 
4. ประสบการณ์ท างาน(Exp) .094 .993 .322 

ค่า R-Square   =  .461 
ตัวแปรถูกท านาย : ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู (SUCC)  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย                          
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปราย ดังน้ี 

1. การศึกษาได้พบความแตกต่างของความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู เมื่อจ าแนกตามลักษณะชีวสังคม อันได้แก่ 
ต าแหน่งครู สถานภาพสมรสหรือหม้าย และรายได้ ขณะที่ไม่พบความแตกต่าง เมื่อจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
ในการท างาน ผลดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า “ครูที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน อันได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
อายุ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง สถานภาพ และรายได้ มีความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูต่างกัน” ผลที่พบความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิตของครูที่มีต าแหน่ง สถานภาพสมรส และรายได้ที่ต่างกันแสดงให้เห็นว่า ต าแหน่งของครูสูงขึ้นก็จะท าให้ครูมีรายได้
เพิ่มขึ้นตาม อาจมีส่วนให้ครูมีความส าเร็จในการด าเนินชีวิตสูงกว่าครูที่มีต าแหน่งและรายได้ที่ต่ ากว่า และครูที่มีสถานภาพโสดมี
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตต่ ากว่าครูที่มีสถานภาพสมรสหรือหม้าย อาจจะเป็นเพราะว่าครูที่โสดมีอายุน้อยกว่าหรือมีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบน้อยกว่าจึงให้ความส าคัญกับการที่จะสร้างความส าเร็จในชีวิตน้อยกว่า ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกรรณิการ์ ชีใจงาม (2542) ที่ได้ศึกษาค่านิยมในการด าเนินชีวิตและการด าเนินชีวิตของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 35 
 

กรุงเทพมหานคร จากการเปรียบเทียบตามลักษณะชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ค่านิยมในการด าเนินชีวิต ของครูสังกัด
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อ จ าแนกตาม
สถานภาพการสมรสต่างกัน และยังมีงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่พบความแตกต่างของตัวแปรชีวสังคมดังกล่าว เช่น ผลวิจัยของ
สุพัตรา หมั่นหมอก (2555) ในการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ พบความแตกต่างในการรับรู้ ของลักษณะส าคัญสองประการดังกล่าว เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งวิชาการ(วิทยฐานะ) สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน     

2. การศึกษาได้พบว่า การปรับตัวของครู การยอมรับนวัตกรรมของครู สัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู อยู่ใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า r = .644 และ r = .492 ตามล าดับ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน 
ข้อที่ 2 ที่กล่าวว่า “การปรับตัวและการยอมรับนวัตกรรมสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05” ผลที่พบความสัมพันธ์ทางบวกนี้ เพราะว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก เช่นด้านการอุปโภคบริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านของการท างานก็มีการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การจัดท าเอกสาร การค้นหาข้อมูลต่างๆ การรับงาน-ส่ง
งานต่างๆ เป็นต้น ด้านสังคม ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น และด้านเศรษฐกิจ เช่น การอ านวยความสะดวกในด้าน
ธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นจึงท าให้การปรับตัวของครูมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู ซึ่งสอดคล้องกับโฮแกน 
(Hogan, 2002, Online อ้างอิงใน สกล วรเจริญศรี, 2556. น. 1 - 3) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการปรับตัว เป็นลักษณะด้าน
บุคลิกภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับธีรศักดิ์ อัครบวร (2544, น. 17) และเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง (2542, น. 22-
26) ที่กล่าวว่า ครูในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
พัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอ ครูจะต้องมีการปรับตัวกับชีวิตยุคโลกาภิวัตน์ได้ ด้านนักจิตวิทยาสังคม คือ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2552) ได้ให้
แนวคิดไว้ว่า ในการด าเนินชีวิตควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคล  มีจิตพอเพียง ด้วยการพิจารณาการมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และการรับ
รู้คุณความดี มาประกอบกันจนเกิด “จิตพอเพียง” ซึ่งเป็นการด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างมีเหตุมีผลไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
มากจนเกิดโทษ บุคคลสามารถปรับตัว ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในที่เกิดขึ้นได้  ก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบกลมเกลียวและเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างแท้จริง และการยอมรับนวัตกรรมของครูมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิตของครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โรเจอ (Roger, 1978,  p. 76) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ 
การตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่โดยคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีท่ีดีที่สุดและมีประโยชน์เมื่อน าไปทดลองและประสบ
ความส าเร็จตามที่ต้องการก็จะท าให้เกิดการยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆ มากขึ้น และนวัตกรรมจะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมท าให้เกิดการ
ยอมรับมากขึ้นกว่าที่เป็นนามธรรมหรือเป็นแค่จินตนาการ และโฮแกน (Hogan, 2002, Online อ้างอิงใน สกล วรเจริญศรี, 2556. น. 1 - 
3) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นลักษณะด้านบุคลิกภาพที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
ชีวิต ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ขณะที่ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2552) ได้กล่าวไว้ว่า  
จิตลักษณะพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพอเพียง และได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมพอเพียงที่เด่น 2 ประการ คือ 1) พฤติกรรม
การปรับตัว หมายถึง ผลที่เกิดจากความสามารถและความพยายามของบุคคลในการที่จะตอบสนองในแนวทางที่เปลี่ยนไปจากที่ตน
เคยกระท าซึ่งน าไปสู่ผลส าเร็จในการแก้ปัญหา ท าให้ปัญหานั้นหมดไป ทางจิตวิทยา เรียกว่า ความสมดุลกลับคืนมา และ 2) 
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การที่บุคคลยอมรับ เรียนรู้และน าสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ สิ่งใหม่ หรือ เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์และได้ผลลัพธ์ที่มุ่งไปสู่ผลส าเร็จ งานวิจัยก่อนหน้าที่มีความสอดคล้อง คือ กรรณิการ์ ชีใจงาม (2542) ได้
ศึกษาค่านิยมในการด าเนินชีวิตและการด าเนินชีวิตของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมในการ
ด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินชีวิตของครู ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่า 
การศึกษาหาความรู้ความช านาญ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินชีวิตของครู และงานวิจัยของสุมาลี สิงห์เกิด 
(2553)ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงของนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า การเปิดรับสื่อ(การรับนวัตกรรม) เป็นหนึ่งใน 5 ตัวแปร ที่ร่วมอธิบายการ
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ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงในภาพรวมร้อยละ 64 การด าเนินชีวิตแบบพอเพียงด้านการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวันร้อยละ 27 และ
ด้านการเรียนร้อยละ 31  
 3. การศึกษาได้พบว่า การปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรมของครู  เป็นตัวแปรท านายส าคัญของความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิตของครู ที่เป็นตัวแปรรวมได้เกินร้อยละ 40 ผลดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3 ที่กล่าวว่า “การปรับตัว และการ
ยอมรับนวัตกรรมร่วมกันท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30” ที่ผลวิจัยพบว่า การปรับตัวของครู 
และการยอมรับนวัตกรรมของครู เป็นตัวแปรส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู สอดคล้องกับการอธิบายของรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ของ Magnusson and Endler (1977 อ้างอิงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541, น. 
105-108) ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลเกิดขึ้นจากสาเหตุของ 4 กลุ่มสาเหตุ คือ 1) ลักษณะของสถานการณ์
ปัจจุบัน 2) จิตลักษณะเดิมของบุคคล 3) จิตลักษณะร่วมกับสถานการณ์ และ4) จิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ี มีตัว
แปรที่ศึกษาอยู่ใน 2 กลุ่มสาเหตุ คือ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ อันได้แก่ การปรับตัวของครู และกลุ่มลักษณะของสถานการณ์
ปัจจุบัน อันได้แก่ การยอมรับนวัตกรรมของครู ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2552) ที่ให้ความเห็นไว้ว่า ในการด าเนิน
ชีวิตควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคล มีจิตพอเพียง ด้วยการพิจารณาการมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และการรับรู้คุณความดี มาประกอบกัน
จนเกิด “จิตพอเพียง” จิตลักษณะพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมพอเพียง และได้กล่าวถึงลักษณะของความพอเพียงที่เด่น 2 
ประการ คือ การปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรม  
 กรณีพบว่า การปรับตัวของครูและการยอมรับนวัตกรรมของครู เป็นตัวแปรส าคัญในการท านายความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตของครู เป็นผลที่สอดคล้องกับแนวคิด และงานวิจัยต่างๆที่ได้กล่าวมาในข้อที่ 2  (Roger, 1978; Hogan, 2002; กรรณิการ์ ชีใจ
งาม 2542; ธีรศักดิ์ อัครบวร 2544; เพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง 2542;. ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2552; สุมาลี สิงห์เกิด 2553; และ สกล วร
เจริญศรี, 2556) ผลที่พบดังกล่าวเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันความส าคัญของการปรับตัวของครูและการยอมรับนวัตกรรมของครูที่มี
ตอ่พฤติกรรมของบุคคล ท่ีจะท าให้ครูมีความส าเร็จในการด าเนินชีวิตมากขึ้น 
  
7. ข้อเสนอแนะ  
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

ประการแรก การวิจัยพบว่า ครูที่มีต าแหน่ง สถานภาพ และรายได้ที่ต่างกันมีความส าเร็จในการด าเนินชีวิตที่ต่างกัน ผลที่
พบนี้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและครูได้ตระหนักถึงความส าเร็จของการด าเนินชีวิตของครูกลุ่มต่างๆ และสามารถร่วมงานร่วม
กิจกรรมในการท างานกันได้อย่างเหมาะสม   

ประการที่สอง การวิจัยพบว่า การปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรมของครู สัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตของครู ผลที่พบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจส าหรับนักวิจัย และนักพัฒนา ในความเกี่ยวข้องของลักษณะต่างๆ ดังกล่าว
ของครู 
 ประการที่สาม การวิจัยพบว่า การปรับตัวของครู และการยอมรับนวัตกรรมของครู  เป็นตัวแปรส าคัญในการท านาย
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครูได้อย่างชัดเจน ผลที่พบนี้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและนักพัฒนาน าไปใช้เพื่อการคัดเลือกและ
พัฒนาครูต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    ประการแรก การวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพอเพียง 2 ประการ คือการปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรม 

กับ ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของครู การวิจัยต่อไปอาจน าลักษณะพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ลักษณะอื่นมาเพิ่มเพื่อหาความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินชีวิตอีก 

     ประการที่สอง ผลการวิจัยนี้เป็นเพียงระดับของการหาความสัมพันธ์เชิงท านาย ยังไม่อาจสรุปเชิงเหตุและผลอย่าง
แท้จริงได้  หากได้มีการท าวิจัยเชิงทดลองสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ (การปรับตัว การรับนวัตกรรม) ประเมินประสิทธิภาพปัจจัยที่สร้าง  
และประเมินประสิทธิผลที่เกิดต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (การด าเนินชีวิต) จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น  
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               ประการที่สาม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากับกลุ่มรวม หากได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 2-3 เท่า อาจเพิ่มตัวแปรที่
ศึกษาได้อีก ซึ่งจะท าให้ผลการท านายความส าเร็จในการด าเนินชีวิตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มย่อยต่างๆได้ด้วย เช่น กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง  กลุ่มประสบการณ์มาก กลุ่มประสบการณ์น้อย กลุ่มต าแหน่งวิชาการสูง กลุ่ม
ต าแหน่งวิชาการต่ า  หรือ กลุ่มสถานภาพสมรสต่างๆ เป็นต้น  
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา                                                                

The Opinions of Elementary School Teachers on Academic Administration  
under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area                                                                 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) ประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ และ
ประสบการณ์การท างานของครู มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 150 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ Krejcie & 
Morgan ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.937 สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก (2) คณะครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน (3) คณะครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารใน
ภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

Abstract 
 This survey research aims to evaluate and compare the opinions of elementary school teachers on 
academic administration under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area. The sample groups 
were selected from 17 schools and 108 teachers employed in Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational 
Service Area. The research instruments were the rating scale questionnaire, the questionnaire was tested for 

content validity. It was found that Cronbach’s α (alpha) coefficient was at 0.937. The statistics used in the 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test and One-way ANOVA. When differences 
between groups were found, Scheffé’s multiple comparison was additionally utilized by the researcher. Findings 
are as follows: (1) The teachers have the opinions of elementary school teachers on academic administration 
under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area was overall at a high level and a high level 
for all aspects. (2) The teachers who differed gender have the opinions of elementary school teachers on 
academic administration under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area that both of the 
overall and the aspects are not different. (3) The teachers who differed work experience .There are opinions of 
elementary school teachers on academic administration under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational 
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Service Area that both of the overall and in each aspect, the differences are at the statistically significant level 
of .05 

Keywords:  Academic Administration, Teachers, School Administrators 
 

1. บทน า 
การศึกษาถือเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีต้นทุนทางปัญญา ที่ส าคัญ

ในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง เป็นสุข            
อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดย
ยึดหลักการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ และหลากหลาย การปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสร้างรากฐาน และความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านกระบวนการการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งการบริหารการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
สถานศึกษาที่จะต้องร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทุกด้านของผู้เรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และเท่าทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 5) 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาออกเป็น 
4 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ซึ่งงานวิชาการ
ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา และเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุง 
ไปวางแผน พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

จากความเป็นมา และปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยน ากรอบแนวคิดการบริหารงาน
วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน               
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน 

 
3. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวคิด ทฤษฎี ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

 ด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยน ากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการมาก าหนดเป็นกรอบ
หลักของการวิจัย 5 ด้านดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการนิเทศการศึกษา 5) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 โรงเรียน จ านวน 150 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 108 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และ
ใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (อ้างถึงในสมจิตรา เรืองศรี,  สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และบุญมี 
พันธุ์ไทย, 2555, หน้า 101)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ เพศชาย เพศหญิง และประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ระหว่าง 5 – 10 ปี และมากกว่า 

10 ปี 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 5 ด้าน คือ ดา้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้าน
การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ และน าแบบสอบถามที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มคี่าดัชนีสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 จ านวน 40 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญไดต้รวจสอบความสอดคล้อง จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try-out)  กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวนท้ังสิ้น 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient alpha) ของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.937 และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบรูณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่างจริงท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ (frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) 

4.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนทั้ง 5 ด้าน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยใช้หาค่าเฉลี่ย (X) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) หรือ SD เป็นรายข้อ และรายด้าน โดยก าหนดเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ 
Best (1970) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
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ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
4.3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
4.3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของครู โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ตาม
วิธีของ Scheffé (Scheffé’s posthoc comparison) 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

4.4.1 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) และค่าความเช่ือมั่น (Reliabibility) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์   แอลฟ่าของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)  

4.4.2 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Precentile) ค่าเฉลี่ย 

(Mean : �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
4.4.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่า (t-test for Independent sample ) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance:ANOVA ) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ 

 5.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นรายด้านท้ัง 5 ด้าน พบว่า 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดท ารายวิชาต่างๆครบถ้วน ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนดไว้  ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารส่งเสริมให้
มี การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เป็นรูปธรรม และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน 
 5.1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ และ  
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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5.1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการวัดผล และประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอย่าง
เป็นระบบ และพร้อมใช้ 
 5.1.4 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก        
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้กับคณะครูในเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารน าผลการนิเทศมาวางแผน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพของครูอย่างสม่ าเสมอ 
 5.1.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหารสนับสนุนครูให้น ากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารประกาศเกียรติคุณ และมีรางวัลส าหรับครูผู้มีผลงานวิจัย  
 5.2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน พบว่า มีรายละเอียด ดังน้ี 
 5.2.1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 5.2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง  
สถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffé พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 5 -10 ปี ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์ 5 -10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
6.1  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจเป็นเพราะการบริหารวิชาการเป็นหัวใจ และเป็นภารกิจ
ส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่อ งจากเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ วรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล 
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(2560) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

6.1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดท ารายวิชาต่างๆครบถ้วน ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เป็นรูปธรรม และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
หลักสูตรเป็นตัวก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาในการที่จะให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ เจตคติ ตลอดทั้งการฝึกฝนในด้านต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับสาวพัสตร์ คูณภาค (2556)  ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

6.1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ และ
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการส่งเสริม และพัฒนาครูผู้สอนให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ต่างๆโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีการพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับ  นุชรี 
เอี่ยมไผ่ (2557) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนส านักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

6.1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการวัดผล และประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอย่าง
เป็นระบบ และพร้อมใช้ ซึ่งอาจเป็นเพราะการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน และ
ผู้เรียน เป็นตัวช้ีวัดที่จะแสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนของครูบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
และมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ แจ่มใส กรม
รินทร์ (2556) ศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ด้านการวัด ประเมินผลผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 44 
 

6.1.4 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า     มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้กับคณะครูในเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารมี
การก าหนดเป้าหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารน าผลการนิเทศมาวางแผน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพของครูอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งอาจเป็น
เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 3) กล่าวว่า การนิเทศศึกษา หมายถึง กระบวนการ
จัดบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุง 
การเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา  

6.1.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหารสนับสนุนครูให้น ากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารประกาศเกียรติคุณ และมีรางวัลส าหรับครูผู้มีผลงานวิจัย อาจเป็นเพราะการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดท านโยบาย และวางแผน
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่น าไปสู่คุณภาพ และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับ ก าจร เสมสันต์ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

6.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน พบว่า               มีรายละเอียด ดังน้ี 

6.2.1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ 
เพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้มีการก าหนดขอบข่ายของการ
บริหารงานวิชาการ จึงท าให้การบริหารงานด้านวิชาการมีรูปแบบการจัดการบริหารไปในแนวทางเดียวกัน อี กทั้งนโยบายการ
บริหารงานวิชาการจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปในแนวเดียวกัน สอดคล้อง
กับ สุพิศ ยอดโพธ์ิ (2560) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน
เขต ทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

6.2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffé พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ครูที่มีประสบการณ์ 5 -10 ปี ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และครู
ที่มีประสบการณ์ 5 -10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ในการท างานสูง ย่อมมีประสบการณ์ในการท างานมาก และสามารถเข้าใจการ
ด าเนินงานบริหารวิชาการของผู้บริหารได้ครอบคลุม และมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการท างานมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การ
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น้อย อีกทั้งประสบการณ์ในการท างานที่มากขึ้น จะส่งผลให้ให้ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากเห็นถึงความส าคัญของการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย สอดคล้องกับ จุฑาณัฐ สุภาพ (2555) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านการพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมและติดตามให้ครูน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารควรมีการน าผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
วิชาชีพของครูอย่างสม่ าเสมอ 

5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะ พร้อมท้ังประกาศเกียรติคุณส าหรับครูผู้มีผลงานด้านงานวิจัยดีเด่นของสถานศึกษา 

 
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. แนวโน้มการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตภาคกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร งานบุคคล 
ในด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในด้านดังกล่าว จ าแนกตามวุฒิการศึ กษา
และประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอย่างคือครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 1.00 และค่าความเช่ือมั่น 0.979 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า (1) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในด้านดังกล่าวของโรงเรียนในกลุ่มนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ        
ต่อการบริหารงานบุคคลในด้านดังกล่าวของโรงเรียนในกลุ่มนี้ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครู    
ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลในด้านดังกล่าวของโรงเรียนในกลุ่มนี้ ในภาพรวม          
ไม่แตกต่างกัน 

 

  ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานบุคคล, ระเบียบวินัยของบุคลากร  
 

  Abstract 
This survey study aimed to compare the satisfaction of teacher towards personal administration with 

human resource planning, discipline of personnel and educational personal development and personnel 
performance appraisal of the school in group under the Bangkok primary educational service area office, the 
sample of 132 from 4 schools working in large and medium under the Bangkok primary educational service area 
office were categorized according to level of education and work experience  with IOC 1.00 validity of .979 was 
used as the tools in the research.The data was analyzed in terms of percentage,mean,standard deviation, t-test, 
and One-way ANOVA the results were found to be as follows. 1) a very high level of overall satisfaction about 
personal administration 2) significant differences among teachers who completed different levels of education 
classified by level of education and experiences with a significance level of .05 3) no significant differences 
among teachers with different experiences. 

 
 Keywords: Satisfaction, Personal administration, Discipline of personnel 
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1. บทน า 
การบริหารงานในองค์กรจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ เรื่องต่าง ๆ 

เช่นด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การวางคนให้เหมาะกับงาน การช้ีน า และการควบคุม ดังนั้นคนถือว่ามีบทบาทส าคัญ
ที่สุด ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด าเนินไปตามทิศทางหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การจัดคนเข้าท างานจัดเป็นศาสตร์
อย่างหนึ่ง ทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน (วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2554, หน้า 15) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  การบริหารงานจะ
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหาร “คน” ในองค์กรเป็นส าคัญ  เพราะการด าเนินงานด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจะกระท าเพียงคนเดียวไม่ได้ ต้องมีผู้ร่วมงานที่จะท าให้การ
ด าเนินงาน ขององค์กรขับเคลื่อนไปได้ ถ้าการด าเนินงานหรือกิจกรรมในโรงเรียนก็ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน โดยเฉพาะครู โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน คุณภาพของการ   จัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของบุคคลที่ท า
หน้าที่สอนในโรงเรียน ถึงแม้โรงเรียนจะมีทรัพยากรอื่น ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ หรือ
งบประมาณที่มากพร้อมเพียงพอ หากโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแล้วย่อมส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ    
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ในข้อ 1 กล่าวว่า ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล     
และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่     
ของตนแล้วแต่กรณี (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 หน้า 29) และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก าห นด          
ซึ่งโรงเรียนจะต้องแบ่งส่วนราชการภายใน ให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจทางการศึกษา ครอบคลุมในภาระงาน 4 งาน           
คืองานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา มีรอง
ผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย รับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียนที่มีขอบข่ายภารกิจตามที่ก าหนด ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่       
ของแต่ละฝ่ายอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุผลดังกล่าว การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงถือเป็นบุคคลส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะครูคือทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในสถานศึกษา ผู้บริหาร
จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา น าไปสู่ประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  เพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือเป็นบุคคลส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อครูพอใจที่จะปฏิบัติงาน      
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา น าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการรักษาระเบียบ
วินัยของบุคลากร ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
โรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในด้านดังกล่าว จ าแนกตามวุฒิการศึกษา            
และประสบการณ์ท างาน  
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3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ทุกคนมีความต้องการที่หลากหลาย หากได้รับการตอบสนองที่ดีก็
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ด้านประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 200 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มที่
มีขนาดใหญ่และขนาดกลางกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 132 
คน การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ เครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 132 คน (Robert V. Krejcie and Earyle W. 
Morgan.1970 อ้างในบุญชม ศรีสะอาด. (2553) หน้า 43  
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

      ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของครู ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา คือปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และประสบการณ์   
ท างาน คือ น้อยกว่า 5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย ด้านการวางแผนอัตราก าลัง    
ด้านการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุม่ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยั แบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 สอบถามเกีย่วกับ
สถานภาพของครู ได้แก ่วุฒิการศกึษา และประสบการณ์ท างาน ตอนท่ี 2 เป็นข้อมูลเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน ดังน้ี   
1) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 2) ด้านการรักษาระเบยีบวินัยของบุคลากร 3) ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 4) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 4.4 การสร้างเคร่ืองมือ 
      4.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
และพฒันาแบบสอบถาม 

     4.4.2 น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีสอดคล้อง 0.6 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
1.00 จ านวน 40 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม  

     4.4.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)  กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังสิ้น 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .979 

     4.4.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วและปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 โรงเรียน 

จ านวน 132 ชุด  
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4.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
                  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
กลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาในการทดสอบค่าทีและจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการรักษา
ระเบียบวินัยของบุคลากร ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามล าดับ 

5.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผนอัตราก าลังและด้านการรักษาระเบียบวินัย ของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 

5.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ประสบการณ์ท างานต่างกันมีความพึงพอใจ         
ต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 

6. อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจ  ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
6.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนที่เปิดท าการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา            
กลุ่มโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีจ านวน  4 โรงเรียน            
ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีการบริหารงานบุคลอย่างเป็นระบบและมีแผนการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลอย่างชัดเจน  ท าให้การบริหารงานมีความสะดวก
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรา
พร  พรมแก้วพันธ์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอมายอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างกัน     
และมีบทบาทและความรับผิดชอบงานแตกต่างกัน จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
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สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อรวีร์ นาคสุวรรณ (2556) พบว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล        
ในภาพรวมแตกต่างกัน 

6.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ในกลุ่มสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กัน อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันครูได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ครูมี การพัฒนา ประชุม อบรม สัมมนาทั้งการอบรมออนไลน์ และอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นผลให้ครูที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ มาราณี  สัสดีวงศ์ (2554) พบว่า 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
      7.1.1 ด้านการวางแผนอัตราก าลังผู้บริหารควรศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของครูและบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทาง   
ในการวางแผนก าหนดอัตราก าลังและมีการจัดท าแผนงานการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
มีความก้าวหน้าและมีวิทยฐานะเพิม่ขึ้น ก็จะส่งผลให้การบริหารงานฝ่ายบุคคลมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  7.1.2 ด้านการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างวินัยให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม และมีการสอบสวนทางวินัยอย่างรอบคอบถึงสาเหตุถ้าผิดวินัย อันเกิดจากเจตนาหรือไม่
เจตนา 
     7.1.3 ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารควรมีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษา  
                7.1.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากการศึกษาผู้บริหารควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ครูทราบ     
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ดีเด่นและโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา  

7.2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในด้านอื่น ๆ เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพ               
ในการบริหารงานบุคคล 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโรงเรียนในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (2)  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านสะกดค า และ (4) เพื่อเพิ่มความสามารถการอ่าน
สะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจาก นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ช้ันอนุบาล 3 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (4) แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดค า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent) ผลการศึกษาพบว่า (1) บทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพ
สื่ออยู่ในระดับดี ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่า คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ความสามารถในการอ่านสะกดค าอยู่ในระดับดี  
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, ความสามารถการอ่านสะกดค า 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to (1) to create the computer multimedia lesson with Brain-based 
learning theory; (2) to develop the quality of computer multimedia lesson; (3) to compare learning achievement 
about word spelling reading; and (4) to increase the ability of word spelling reading for International student. 
The sample size were consisted of 30 students who were studying in Kindergarten 3, first semester of academic 
year 2019 with the Purposive Sampling the use for one classroom. Moreover, there were 4 tools for studying this 
research: (1) computer multimedia lesson with Brain-based learning theory; (2) evaluate form for quality of 
computer multimedia lesson; (3) pre-test and post-test about ability of word spelling reading; and (4) evaluate 
form for ability of word spelling reading. In order to find the results, the research had analyzed all gathered data 

by using mean ( �̅�) , Standard Deviation (S.D.), and dependent samples t (t-test). The result indicated that: (1) 
evaluate the computer multimedia lesson include overall quality of Media is good. The result for evaluate of 
computer multimedia lesson include overall quality of content is very good; (2) The learning achievement about 
word spelling reading showed that students had knowledge, than before learning with computer multimedia 
lesson with Brain-based learning theory at statistical significance at the level of .05; and (3) The ability word 
spelling reading is good. 
Keywords: computer multimedia lesson, Brain-based Learning, Ability word spelling reading 
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1. บทน า 
ภาษามีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงความต้องการ ความรู้สึกนึก

คิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น และเป็นพื้นฐานส าคัญของอารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางสติปัญญา ดังนั้น การส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาจึงควรเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนา
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน สอดคล้องกับการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2549, น. 30) กล่าวว่า “การที่จะ
ให้มนุษย์ประสบความส าเร็จในด้านใดก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ถูกต้อง พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแล้ว ก็จะส่งผลต่อศักยภาพในการคิดและการท างานต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อภาษา ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งของการสื่อสารตลอดมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบัน” 
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี การใช้ภาษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การสื่อสาร ดังนั้นชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย ส าหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2558, น. 
1)  ได้ก าหนดให้โรงเรียนนานาชาติจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งมี
แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ กล่าวคือโรงเรียนต้องจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนทุกระดับช้ัน ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยที่เป็นชาวต่างประเทศ 
ก าหนดให้เรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย เป็นวิชาบังคับ มุ่งเน้นทักษะการเขียนและอ่านค าอย่างง่าย 
การแสดงออกถึงมารยาทไทยในโรงเรียนอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนเช่น ไหว้ครู ลอยกระทง 
สงกรานต์ และการเคารพธงชาติ และสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม  

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียน
นานาชาติช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ พบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดค าค่อนข้างต่ า ขาด
ทักษะการอ่านและเขียนค าอย่างง่าย และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในเรื่องของการอ่านผสมสระกับพยัญชนะ และการ
ออกเสียง เนื่องด้วยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวต่างประเทศ ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอนตาม
หลักสูตรที่กระทรวงก าหนด ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดค าจึงควรน ามาจัดกิจกรรมการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงตามเป้าหมาย 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านสะกดค าเพิ่มขึ้น พบว่าปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการ
เรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนหลากหลายแนวทาง หนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจซึ่งเป็นแนวคิดในการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (Brain-Based Learning : BBL) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (2560) กล่าวว่าการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การสร้าง การฝึกสมอง ให้สมองเรียนรู้การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แม่นย า เหมาะสม ทุกช่วงวัยของการเรียนรู้ 
และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพได้จริงในอนาคต เด็กเล็กเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยเริ่มจากปัญหาง่ายๆ ที่สามารถ
ท าได้ก่อน ทุกครั้งที่เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ก็จะมีอาหารใจเกิดขึ้น มีการหลั่งสารแห่งความสุข (endorphin) ออกมา เด็กก็
จะมีพลังจิต พลังปัญญา ที่อยากจะแก้ปัญหาที่ยาก และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางพัฒนาด้านภาษาสามารถเริ่มต้นการพัฒนา
ผ่านการ อ่านให้ฟัง อ่านด้วยกัน และอ่านเอง เน้นให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ค าพูดเพื่อการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมให้ เด็กเล่นกับ
เรื่องราวและภาษา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในสมองจะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของการุณ ชาญวิชา
นนท์ (2551) ที่ได้น าการพัฒนาสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง แบบ
รูปและความสัมพันธ์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) อาจเป็นวิธีการที่
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ส่งเสริมผลการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านสะกดค า นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยจากทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ของ
มหาวิทยาลัยพาร์มา (University of Parma) ค้นพบว่าในสมองของมนุษย์มีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ท าหน้าที่เหมือนกระจกเงา สะท้อนทุก
อย่างที่ส่งผ่านประสาทการรับรู้ไปยังเซลล์อื่น ๆ ในสมอง ส่งผลให้เกิดการกระท าเหมือนกับสิ่งที่ได้รับรู้ (Sandra Blakeslee, 2006) 
จึงอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าให้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้อีกด้วย 

จากสภาพปัญหาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย เรื่องการอ่านสะกดค า และการขาด
ความสามารถด้านการสื่อสาร รวมทั้งประโยชน์ของการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียตามหลักการใช้สมองเป็นฐาน โดยพัฒนาควบคู่กับทฤษฎีเซลล์กระจกเงาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านในเรื่อง
ของการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติช้ันอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าไว้ในหลักสูตรและมี
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีการสื่อสารที่ดีขึ้นในรายวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน
สะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3  

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3  

3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านสะกดค า ระหว่างหลังเรียน และก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

4. เพื่อเพิ่มความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นอาศัยหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ช่วยในการอ่านสะกดค ามีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ
ในระดับดีขึ้นไป 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

3.  นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถการอ่านสะกดค าอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยเรื่องผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

ประชากร นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ จ านวน 60 คน 
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ ซึ่งได้มา

จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 
4.2 ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ได้น ามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อ

พัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี ้
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 1. เนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะและสระของไทย 
     - การอ่านออกเสียงพยัญชนะโดยเลือกจากผลการทดสอบการอ่านพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงไม่ชัดเจน จ านวน 21 
พยัญชนะ ดังน้ี 
  ก.ไก่  ข.ไข่  ค.ควาย  ง.งู  จ.จาน   

ฉ.ฉิ่ง  ซ.โซ่  ด.เด็ก  ต.เต่า  ท.ทหาร  
  น.หน ู  บ.ใบไม้  ป.ปลา  พ.พาน  ม.ม้า 
  ย.ยักษ ์  ร.เรือ  ล.ลิง  ว.แหวน  ส.เสือ 
  ฮ.นกฮูก 

-  การอ่านออกเสียงสระเสียงยาว ได้แก่ 
  สระ อา  สระ อี 
  สระ อู  สระ เอ 
 
 2. เนื้อหาเกี่ยวกับข้ันตอนการอ่านภาษาไทย 

-  การอ่านสะกดค าพยัญชนะกับสระเสียงยาว 
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
- ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการ

อ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 
- ตัวแปรตาม คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านสะกดค าของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 

2. ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 
4.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนา

ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านสะกดค าในรายวิชาภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3  

2.  แบบประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติชั้นอนุบาลปีที่ 3 
  4.5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 3  
 ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน
สะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 โดยประยุกต์ขั้นตอนจาก ADDIE MODEL (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) ดังนี ้

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษา ค้นคว้ารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนด
รายละเอียดของเนื้อหา 

2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนอิงตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีเซลล์
กระจกเงา  
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3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) น าข้อมูลที่ศึกษา และผลการออกแบบที่ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่
ปรึกษา มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค า จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อ ท า การประเมินคุณภาพสื่อ 
เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4. ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) น าสื่อที่พัฒนาขึ้นและผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญแล้ว ไป
ทดลองกับกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขสื่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลจากการน าไปใช้กับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง และปรับปรุง
แก้ไขสื่อก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

4.6 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 
Design)  
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน การจัดการเรียน สอบหลังเรียน 
E   T1 X T2 

มีขั้นตอนการด าเนินการทดลองดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 2. การจัดกระท า (Treatment) ให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแต่
ละชุด และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ t-test dependent แล้วน าผลการทดลองที่ค านวณได้ 
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพ่ือ
พัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค า 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยบทเรียนท้ังหมด 3 บทเรียน โดยในการออกแบบด้านเนื้อหาประยุกต์จากผลการสังเกตของผู้สอนในช้ันเรียน 
และในการออกแบบด้านสื่ออิงตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีเซลล์กระจกเงา 
 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1  บทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดยีเรื่อง การอ่านออกเสียงพยญัชนะไทย 
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รูปที่ 2 แบบฝึกหัดพยัญชนะไทย 
 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงสระเสียงยาว 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดียเรื่อง การอ่านออกเสยีงสระเสียงยาว 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แบบฝึกหัดสระเสียงยาว 
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านสะกดค า 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดียเรื่อง การอ่านสะกดค า 
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รูปที่ 6 แบบฝึกหัดการอ่านสะกดค า 
 
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ  ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) 5 ระดับ แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 4.56 0.43 ดีมาก 
2. การประเมินคุณภาพด้านสื่อ 4.45 0.55 ด ี

สรุปผลการประเมินเฉลี่ย 4.51 0.49 ดีมาก 
 
5.2 ผลการประเมินความสามารถการอ่านสะกดค า 
 ผลการประเมินความสามารถการอ่านสะกดค าของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคดิการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ซึ่งข้อมูลมาจากการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความสามารถการอ่านสะกดค า จากการประเมินตามสภาพจริง 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงตามวิดีทศัน์ได้อย่างถูกต้อง 2.30 0.47 ด ี
2. นักเรียนอ่านสะกดค าตามแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง 2.13 0.63 ด ี
3. นักเรียนออกเสียงพยญัชนะและสระตามแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง 2.17 0.53 ด ี

4. นักเรียนอ่านออกเสียงได้คล่องแคล่ว ต่อเนื่อง ชัดเจน 2.07 0.45 ด ี
สรุปผลการประเมินเฉลี่ย 2.17 0.52 ดี 

 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากการให้กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 มีผลการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียน (Post-test) และ
หลังเรียน (Pre-test) โดยการทดสอบหาค่า t ด้วยสูตร t-test dependent แสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการทดสอบที่ได้จาก n �̅� S.D. t sig 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 30 4.30 3.25 
26.57 0.00* 

แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 30 12.4 3.12 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 สื่อที่ใช้ใน
การด าเนินการท าดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยประยุกต์การออกแบบสื่อตามหลักของ ADDIE MODEL ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสื่อ
อย่างเป็นระบบ โดยสื่อได้รับการพัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีคุณภาพทั้งในด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบสื่อจาก

ผู้เช่ียวชาญ โดยมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ ในระดับดีมาก (�̅� = 4.56 S.D. = 0.43) และมีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี (�̅� = 4.45 
S.D. = 0.55) เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านสะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสียงตามวิดีทัศน์ได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และทฤษฎีเซลล์กระจกเงา  ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกต และ

เลียนแบบผู้อื่น ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านสะกดค าอยู่ในระดับดี (�̅� = 2.17 S.D. = 0.52) จากการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีเซลล์กระจกเงา ซึ่งใช้หลักการออกแบบสื่อของ ADDIE MODEL ยังส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรายุธ ป่าผือ (2556) ซึ่งท าวิจัยเรื่อง
การศึกษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการออมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าให้สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่า ผลการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค าของ
นักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 สามารถส่งเสริมความสามารถการอ่านสะกดค าให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพส าหรับใช้ในการสอนรายวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้งาน 
 1. การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ควรอยู่ในความดูแลของครูผู้สอน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอนุบาลชั้นปี
ที่ 3 ที่ยังใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่คล่อง และควรให้ค าแนะน าการใช้งานบทเรียนเบื้องต้นก่อนเข้าใช้จริง 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดค า
ของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 เหมาะสมที่จะน าไปเผยแพร่ความรู้ และสามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นอ่าน
สะกดค าภาษาไทย เนื่องจากเป็นสื่อท่ีมีคุณภาพผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน
สะกดค าของนักเรียนนานาชาติ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น การฝึกแต่งประโยคภาษาไทย หรือการสะกดค าภาษาอังกฤษ  
 2. ควรศึกษาและติดตามผลการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกด
ค าให้เป็นความรู้ถาวร 
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3BlYy5nby50aHxvcGVjfGd4OjJjNzg5MGIyNmZlY
WE1Yjc 

สุพรรณษา ครุฑเงิน. (2555). สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศส าหรับนักเรียน                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 15-17. 

ศรายุธ ป่าผือ. การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องการออม 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
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บทคัดย่อ 
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Word  2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  (2) เพื่อทดลองใช้หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  
Microsoft Word  2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ (3) เพื่อประเมินผลหนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง  การสร้าง
เอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word  2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล 1  (วัดสตูลสันตยาราม)  จังหวัดสตูล จ านวน 23 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล  เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word  2013  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  และคู่มือการใช้  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละและการทดสอบค่าที (t – test 
Dependent)  ผลการวิจัยพบว่า (1) หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล  เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word 2013  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.68/81.92 (2)  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนอัจฉริยะ
ในยุคดิจิทัล  เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word 2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีทักษะการสร้างเอกสาร
ด้วยโปรแกรม  Microsoft Word  2013 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุค
ดิจิทัล  เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word 2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล 
 
Abstract 
 The purposes of this study were (1) to develop intelligent books on Microsoft Word 2013 program for Pratomsuksa 5 
students, (2) to try out intelligent books on Microsoft Word 2013 program for Pratomsuksa 5 students, and (3) to evaluate 
intelligent books on Microsoft Word 2013 program for Pratomsuksa 5 students.  The samples consisted of 23 students in 
Pratomsuksa 5/2 who were studying in semester 1 academic year 2018 in Tessaban 1 School (Wat Satun Santayaram), Satun 
Province. The instruments employed for this study were intelligent books on Microsoft Word 2013 program for Pratomsuksa 5 
students, intelligent, lesson plans, learning achievement test, and satisfaction survey on intelligent books on Microsoft Word 
2013 program for Pratomsuksa 5 students.  The statistics used for data analysis were mean ( x ) , standard deviation (S.D. ) , 
percentage and t-test (t-test Dependent). The results of this study revealed that (1) the efficiencies of the intelligent books 
on Microsoft Word 2013 program for Pratomsuksa 5 students was 82.68/81.92, (2) the students had learning achievement 
after using was significantly higher than before using the intelligent books on Microsoft Word 2013 program for Pratomsuksa 
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5 students at the .01 level, and (3)  the students’ satisfaction on the intelligent books on Microsoft Word 2013 program 
for Pratomsuksa 5 students were at the highest level. 
 
Keywords: intelligent books in the digital era 
 
1. บทน า 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society)  สื่อและเทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง เพราะสื่อ
และเทคโนโลยีสามารถจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่ไมไ่ดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีเ่หมาะสม 
สื่อและอุปกรณ์ช่วยในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาและจัดหาใหเ้พยีงพอส าหรบัการเรยีนรู ้
(มาลี เทพเมือง. 2551: 24) สื่อจึงเป็นเป็นปัจจัยหลักในการท าให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะ “สื่อเทคโนโลยี” ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่
แพร่หลาย มีความใกล้ชิดและได้รับความนิยมในกลุ่มชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ 
 การศึกษาท าให้สื่อเทคโนโลยีกลายเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้สื่อความหมาย และสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งผูส้ง่สาร
และผู้รับสารได้สื่อเทคโนโลยีได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบไปมากมายเพื่อให้มีความทันสมัยแปลกใหม่ น่าสนใจ เหมาะกับยุคสมัย
แต่อย่างไรก็ตามสื่อที่เหมาะส าหรับนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ควรเรียนรู้ยังคงมีในปริมาณที่น้อยมาก 
 การศึกษายุคดิจิทัล ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอน  แม้กระทั่งหนังสือในรูปแบบเดิม ๆ มาเป็นดิจิทัลช่วยให้ต้นทุนในการ
ผลิตลดลง มีขนาดเล็กลง การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและท้าทายตาม
ระดับความสามารถ ซึ่งสามารถเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ได้ตามความต้องการ สิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือ ในอนาคตหนังสือจะ
ไม่เพียงแค่เป็นรูปเล่มที่น าเสนอด้วยตัวอักษรที่มีเนื้อหาสาระที่มากเกินความจ าเป็น มีภาพประกอบบ้างซึ่งสามารถสื่อความหมายได้ตรงบ้าง
ไม่ตรงบ้าง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT อย่างแน่นอน อาจจะอยู่ในลักษณะ
ของข้อความป๊อปอัพ (Pop Up) ภาพนิ่ง สไลด์วิดีโอคลิป หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาเลือกสรรมาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หรืออาจจะเป็นเนื้อหาสาระที่จัดท าขึ้นใหม่และเก็บไว้ในเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยการสแกนบาร์โค้ดด้วย
กล้องไม่ว่าจะจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาอื่น ๆ ได้อีกมากมาย โดยไม่จ าเป็นต้องไปห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหา
หนังสืออ่านเพิ่มเติมอีกต่อไป หนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Books) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มใช้ในบางประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นหลาย
ประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากนักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยลักษณะมัลติมีเดีย เรียนรู้ร่วมกันโดยนักเรียนสามารถค้นหา อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นและลิงก์ถึงกันได้ท าให้นักเรียนจดจ าข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบครูสอนแบบ
บรรยาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557: 18) 
 ดงันั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนา“หนังสืออัจฉริยะ” ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้จัดการเรียนรู้ คือ การ
สร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word 2013  และเหมาะสมกับนักเรียนซึ่งอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ยังเป็นวัยเด็กเล็ก ซึ่งยัง
จ าเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อเป็นสารบัญน าทางต่อไป โดยหนังสืออัจฉริยะ จะยังคงเป็นหนังสือ แต่มีขนาด
เล็กลง เป็นการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัล  ซึ่งเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่  ที่ให้ผู้อ่าน
หนงัสือได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการเคลื่อนไหวของภาพประกอบ  กราฟิก  และข้อความ  พร้อมเสียงบรรยาย  ผ่านระบบเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
รวมถึงเป็นสื่อมัลติมีเดียบนโทรศัพท์แบบพกพาที่ใช้ iOS และ Android เทคโนโลยี Augmented Reality จะเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงโลก
ของความจริงและโลกของความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ท่ีมองเห็น ควบคุมและสัมผัสได้ผ่านทางหน้าจอ
ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ตามที่ก าหนดไว้ จึงเป็นการผลิตสื่อที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นหรือเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการทั้งฐานข้อมูลภายในแอปพลิเคชันอื่นที่สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word 2013 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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2. วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาหนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทลั เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5   
 2.  เพื่อทดลองใช้หนังสือเรียนอจัฉรยิะในยคุดิจิทลั เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
 3.  เพื่อประเมินผลหนังสือเรียนอจัฉริยะในยุคดจิิทัล เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรบันักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5     
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรยีนเทศบาล 1  (วัดสตูลสันตยาราม)  จังหวัดสตลู จ านวน 23 คน 
 
4. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 จากการค้นคว้าและศึกษาเอกสารรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปแนวความคิดที่ส าคัญเพื่อใช้ในการด าเนินการ
วิจัย คือ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออัจฉริยะต้องค านึงถึงเนื้อหาและวัยของนักเรียน  โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แสดงดังรูปภาพ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับเด็ก 
เน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อ
ความหมาย เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผสั 
การออกแบบสื่อ เลือกใช้สื่อหลาย ๆ อย่าง 

และการน าเสนอแบบมัลติมีเดีย 

องค์ประกอบในการผลิตสื่อส าหรับเด็ก 
ประกอบด้วย 

1) เนื้อหาท่ีสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 

2) ภาพประกอบ  กราฟิก  ข้อความ เสียง 

การออกแบบหนังสืออจัฉริยะ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน Chui Yin Wong. 
2015 ; เกศรากรณ์  ค าดี. 2556; จินตวีร ์
คล้ายสังข.์ 2554; เขมณฏัฐ์ มิ่งศิรธิรรม. 
2557; ดาราวรรณ นนทวาสี. 2557; สมโชค 
เนียนไธสง. 2553 ; สุภาพร กะแกว้. 2552) 
ได้แก ่
1) ด้านสารสนเทศ 
2) ด้านมัลติมเีดียและเทคนิค 
3) ด้านส่วนต่อประสานและระบบน าทาง 
4) ด้านการออกแบบหน้าจอ 
5) ด้านการแสดงผลและเข้าถึงแหล่งข้อมูล  
6) ด้านวิธีการใช้งาน 

 
หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุค
ดิจิทัล เรื่อง  การสร้างเอกสาร
ด้วย Microsoft Word  2013  
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5   

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจ 
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5. วิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนเทศบาล 1  (วัดสตูลสันตยาราม)  จังหวัดสตลู จ านวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย  (Simple  Random  
Sampling)  โดยวิธีการจับฉลาก   
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดจิทิัล  เรื่อง  การสรา้งเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word  2013  ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 7 เรื่อง  ได้แก่  
 1.1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2013   
 1.2 เริม่ต้นพิมพ์เอกสาร 
 1.3 การตกแต่งเอกสาร 
 1.4 การใส่หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ และการพิมพเ์อกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
 1.5 การใสรู่ปร่างตา่ง ๆ ลงในเอกสาร 
 1.6 การน ารูปภาพมาประกอบในเอกสาร 
 1.7 การสร้างตารางและการจดัรูปแบบ   
 2.  คู่มือการใช้หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ระกอบการใช้หนังสือเรียนอัจฉรยิะในยุคดิจิทลั เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 2013 ส าหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 16 ช่ัวโมง 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จ านวน 30 ข้อ  
 5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มตี่อการใช้หนังสอืเรียนอัจฉรยิะในยคุดิจิทลั เรื่อง การสรา้งเอกสารด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 2013 ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 ข้อ 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละและการทดสอบค่าที 
(t – test Dependent)   
 
6. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word  2013  ได้
ตามจุดประสงค์ของนักเรียน  เนื่องจากนักเรียนไม่มีสมาธิ  ขาดทักษะและขาดการฝึกฝนในการใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word  2013 ซึ่ง
เป็นเพราะการจัดเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะการฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย  
พร้อมกับการสาธิตการใช้งานโปรแกรมและค าสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมอาจไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้าไม่สามารถเรียนรู้ได้ทัน
เพื่อน  ท าให้ไม่อยากที่จะเรียนรู้  การเรียนการสอนในห้องเรียนอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการฝึกปฏิบัติ  ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจและขาด
ความสนใจที่จะเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ  ขาดการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ  และไม่สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   
 2.  หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.68/81.92  
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   3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word 2013 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  หนังสือเรียนอจัฉรยิะในยคุดิจิทลั เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ผ่านเกณฑก์ารประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุ  
 
7. สรุปผลและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1.  หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล  เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word 2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.68/81.92  

2.  นักเรียนท่ีไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 2013 ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้หนังสือเรยีนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง การสรา้งเอกสารด้วย
โปรแกรม Microsoft Word 2013 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับมากที่สดุ 
  การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft Word  2013  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ได้หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft 
Word  2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  มี
ภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง สามารถฝึกฝนและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยมี
กระบวนการพัฒนาท่ีเป็นระบบ มีวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับบริบท  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  มาตรฐาน
การเรียนรู้  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล  วิธีการสร้างหนังสือ
เรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัลจนเข้าใจ โดยผ่านการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริงได้มีการทดลอง
กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียนอัจฉริยะในยุคดิจิทัล เรื่อง  การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  
Microsoft Word  2013  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริ
ธรรมและประกอบ กรณีกิจ (2560 : 10) ที่กล่าวว่า เครื่องมือและเทคโนโลยีสนับสนุนในรูปแบบแอปพลิเคชันควรเน้นการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อนักเรียนที่เน้นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงยืดหยุ่นกับการใช้งานบนอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของนักเรียนไปแล้วซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และงานวิจัยของพรทิพย์ ปริยวาทิต (2557 : 6) ที่ได้ท าการวิจัยผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality 
Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ผลการวิจัยพบว่า 
1) การพัฒนาบทเรียน Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.97/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  2) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานท่ีเรียนด้วยบทเรียน AR Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียน AR Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 การน าหนังสือเรียนอัจฉริยะไปใช้ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และควรมีการเพิ่มช่องทางการใช้งานในรูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น เช่น การดูผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ยูทูป เป็นต้น  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความกรุณา  ค าแนะน า  ความช่วยเหลือตลอดจนให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดีจาก 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล  1 (วัดสตูลสันตยาราม)  ขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ ที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือและเสนอแนะให้นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ

ทดลองใช้นวัตกรรมและเป็นก าลังใจในการท างาน  ตลอดให้ความช่วยเหลือ  แนะน าด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
      งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้
ของครู โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน ปีการศึกษา 2562 
ประชากรทั้งสิ้น 187 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ Krejcie and Morgan ได้จ านวนทั้งสิ้น 127 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.985 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ของครูที่มี
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท างานเป็นทีมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกันมีการรับรู้ต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
ค าส าคัญ:  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การรับรู้ของคร ู
 
Abstract 

This research has the following objectives: ( 1) Evaluating the competency of school administrators in 
the 21st century as perceived by teachers. Elementary school.  ( 2) Compare the performance of school 
administrators in the 21st century as perceived by teachers. Elementary school In Bangkok Classified by 
educational level and teaching experience in the academic year 2019, a total of 187 people were able to 
calculate the size of the sample by the method of Krejcie and Morgan, a total of 127 people. The instrument 
used in this research was a questionnaire with a reliability of 0.985. The statistics used in The research was 
frequency, percentage, mean, standard deviation,t-test and one-way ANOVA. The results showed that ( 1) 
recognition of the performance of teachers with school administrators in 21 elementary schools. In Bangkok the 
overall picture is at the highest level. (2) Teachers with different educational levels. There was no difference in 
the perception of the performance of school administrators in the 21st century as a whole. When considered in 
each aspect, it was found that teamwork was different. And statistically significant at the .05 level and (3) teachers 
with different teaching experiences perceived differently on the performance of school administrators in the 
21st century in overall and in different aspects. Statistical significance at the level of .05 in all aspects 
Key words: competency of school administrators in the 21ST century, teachers' perception 
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1. บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ  
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัตประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนา  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการ
ธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความ  
สามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ  ของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และ แรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ 
เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผล
กระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า1) 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย ทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบ เศรษฐกิจท่ีมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน 
มีความมั่นคงทางพลังงาน มีการ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติ 
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและ ลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้าม
ชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อความร่วมมือในการ พัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก มีการกระจายอ านาจ สู่ท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอร์รัปช่ัน ซึ่งได้ก าหนดให้การเสริมสร้างและ  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็น
รากฐาน ของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบในการด าเนินการ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศในทุกระบบ มีความสอดคล้องกัน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 11) 

สถานศึกษานับเป็นหน่วยงานท่ีต้องท าภารกิจในการพัฒนาคนมาขับเคลื่อนโดยจัดและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการบริหารจัดการกิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งองค์รวม ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะของผู้บริหารและผู้น า และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ของผู้บริหารและผู้น า ซึ่งเรียกว่า สมรรถนะ (ธีระ รุญเจริญ, 2556)   

ความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพและสนับสนุนการ
พัฒนาปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือ อาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะนั้นเป็นอาวุธส าคัญคู่กายที่มีอยู่ในตัวตนของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ  อันจะน าไปสู่ความส าเร็จได้  แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ (competency) จึงเข้ามามีบทบาทและน ามาใช้ใน
การจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนเพราะการก าหนดสมรรถนะของผู้บริหาร สถานศึกษาจะต้องก าหนดให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน อีกทั้งยังน าหลักการแนวคิดมาใช้ในกระบวนงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายมิติ  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ความสามารถท่ีมีอยู่มาบริหารจัดการการศึกษาและ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู่ให้เกิดผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน และก าหนดทิศทาง
ความส าเร็จของโรงเรียนให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุ่งพัฒนผู้เรียนทุกคน ให้
เป็นมนุษย์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
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ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังกล่าว 
ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต าแหน่งที่มี วิทยฐานะ และมีค่าตอบแทนวิทยฐานะ อีกท้ังเป็นต าแหน่งท่ีได้รับการยอมรับจาก
บุคคลทั้งภายในและภายนอกสังคม ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้หรือไม่ ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
การน าพาองค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม และทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 55) 

ด้วยเหตุผลข้างต้น  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อน าผล
การศึกษามาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู โรงเรยีนระดับประถมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 ครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนต่างกัน  มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรยีนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามกรอบคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  8 ด้าน ดังนี้ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างาน
เป็นทีม 5)การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8) การมีวิสัยทัศน์ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ ครูที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 โรงเรยีน รวม 187 คน  

 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 โรงเรียน การค านวณกลุม่ตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Krejcie and 
Morgan และใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (stratified random sampling) จ านวน 127 คน               
 3.ตัวแปรที่จะศึกษา  
  3.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตร ีประสบการณ์ การสอนของครู น้อย
กว่า 5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป    
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 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการทีด่ี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการมีวิสยัทัศน ์

 
5. เคร่ืองมือ/การสร้างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้
ของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 ตอน  คือ   

     ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
สอน มีลักษณะแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 ข้อ แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี 3) การ
พัฒนาตนเอง  4) การท างานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8) 
การมีวิสัยทัศน์ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

 
6. การสร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต ารา งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) 
การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนศึกษาเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

2. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป  

3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับครูซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(item total corelation) คัดเลือกข้อท่ีมีค่าตั้งแต่ .02 ขึ้นไป    

4.หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ (reliability) โดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’ Alpha Coeffcient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.985 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วและปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นฉบับสมบรูณ์เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล   
6. เก็บรวมรวมข้อมลูช่วงเวลาในการเก็บข้อมลูในเดือนกันยายน 2562 
 

7. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง น าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency 

distribution) และค่าร้อยละ (percentage)   
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับประถม

ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) เป็น
รายด้าน รายข้อ และภาพรวม โดยก าหนดเกณฑ์การแปลคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best (1970) ดังนี ้
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ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง   มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากท่ีสุด    
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง   มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก    
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง   มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง    
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง   มีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อย    
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง   มีสมรรถนะอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
4. เปรียบเทียบการรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test)    
5. เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามประสบการณ์การสอน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ (Scheffe's post hoc comparison) 

 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  
1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่      
     1.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  

Item Objective Congruence: IOC)    
     1.2  ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)   
2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
     2.1  การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
     2.2  ร้อยละ (Percentile)  

     2.3  ค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�)  
     2.4  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
     3.1  การทดสอบค่า (t-test for Independent sample )        
     3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance: ANOVA ) 

 
9. ผลการวิจัย 

1. การรับรู้ของครูเกีย่วกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้พิจารณาเปน็รายด้านพบว่า  

     1.1 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ดา้นการมุง่ผลสมัฤทธ์ิโดยภาพรวมและรายขอ้ครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สดุ ยกเว้น ผู้บรหิารสถานศึกษา
สามารถวางแผนการด าเนินงานและแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างเป็นระบบ และผู้บริหารสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นเป็นท่ียอมรับต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆพบว่า ครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  

     1.2 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ครูมีการรับรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนกับผู้รับบริการ
ด้วยความเสมอภาค และผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นและน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
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     1.3 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายข้อ พบว่าครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น และผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม น่านับถือ       

     1.4 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ด้านการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นผู้น า-
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  

     1.5 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า  ครูมีการรับรู้ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ภารกิจหลักของโรงเรียนมาก าหนดเป็นเป้าหมายในการบริหารงานได้อย่างมีทิศทาง และ ผู้บริหาร
สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และน ามาก าหนดเป็นนโยบายในการจัดการศึกษา      

     1.6 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการสื่อสารและการจูงใจโดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ภารกิจหลักของโรงเรียนมาก าหนดเป็นเป้าหมายในการบริหารงานได้อย่างมีทิศทาง และผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และน ามาก าหนดเป็นนโยบายในการจัดการศึกษา  

     1.7 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยภาพรวมและรายข้อ ครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ 360 องศา ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม ริเริ่ม การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ของบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง พัฒนาเครือข่าย และ
องค์ความรู้ทางการศึกษา พบว่า ครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

     1.8 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านการมีวิสัยทัศน์โดยภาพรวม และรายข้อ พบว่าครูมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการวางแผนในองค์กร พบว่า ครูมีการับรู้อยู่ในระดับมาก  

2. เปรียบเทียบเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครโูรงเรยีนระดับ
ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 8 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการวจิัยพบว่า  

     2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการท างานเป็นทีม ครูมีการรับรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากกว่าครูที่มีการศึกษาปริญญาตรี  

     2.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1 คู่ คือ คือ ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี กับครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปีขึ้นไป 
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10. อภิปรายผล 
จากการวิจัย เรื่องสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านการ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ และด้านการสื่อสารและการจูงใจ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  นโยบายการศึกษาของไทยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
สูงสุดกับ “คุณภาพการศึกษา” ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักท่ีส าคัญที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังที่  กมลพัชร หินแก้ว (2555,หน้า 111) ได้กล่าวว่าสมรรถนะ ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน
ของการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ  ก าเลิศทอง ท่ีศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

1.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจ 
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการบริหารงานทั้ง 4 ด้านตามบริบทของสถานศึกษาอยู่เสมอ 
และเป็นท่ีปรึกษาของครูในการท างานและผลงานต่าง ๆ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น านวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาตลอดเวลา ดังที่ชัยณรงค์ ค าภูหา (2556,หน้า 53) ได้กล่าวถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ 
ความสามารถในการวางแผนการ ปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่า มีการน านวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภัทร ราชรักษ์ 
(2559, หน้า132) ที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกั นคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต 1โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล ศรียงค์ (2553, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    

1.2 ด้านการบริการที่ดี โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาได้มีการจัดการระบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มารับ
บริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญในการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี  และบริการผู้มารับ
บริการด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553,หน้า11) การบริการที่ดี  คือ ความมุ่งมั่น 
ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ตนเอง
สามารถท่ีจะให้บริการได้ บริการที่ดีจึงเป็นการกระท าโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อ ข้าราชการทั้งใน
สังกัดหรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการเป็นการให้บริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส านึกของผู้ให้บริการ และจิตส านึก ของ
ความเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิฏรฐาว์  ศรีจันทร์เวียง (2553, หน้า 59) ศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
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ใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นโดยรวมและรายด้าน พบว่า  สมรรถนะด้านการบริการที่ดี  อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
 กมลพัชร หินแก้ว (2555,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการบริการที่ดี  

1.3 ด้านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ ความต้องการ ความสามารถและคุณลักษณะประจ าตัวของตนเอง มีการพัฒนาตนเอง เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนความรู้ การวางแผนการพัฒนา
ตนเองมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่ยอมรับและพร้อมในการพัฒนาตนเองจะทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ รวมทั้งเกิดการพัฒนางาน พัฒนาความคิด สามารถเข้าใจตนเองและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จึงท าให้
มักจะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังที่ ปรียาภัทร ราชรักษ์ (2559,หน้า 32) ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาตนเอง คือ การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ เพื่อให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ และการแสวงหา ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จนสามารถวิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ และน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเชิดศักดิ์ สว่างแวว (2554, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยณรงค์  ค าภูมิหา(2556,บทคัดย่อ)ศึกษาเรื่องเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า  สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง   

1.4 ด้านการท างานเป็นทีม โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้การสนับสนุนครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาในการท างานทุกระดับ  ผู้บริหารสถานศึกษาปรับตัวเข้ากับครู  
ผู้ปกครอง  และชุมชนท่ีหลากหลายได้  นอกจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี  ซึ่ง
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับท างานให้ครูท างานโดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วย
วิธีการหลากหลาย มีการยกย่องชมเชย ให้ความดีความชอบแก่ผู้มีผลงานโดดเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู  และ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การท างานเป็นทีมจึงมี
ความส าคัญต่อสถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งต้องร่วมกันท างานทุกข้ันตอน  การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากร การให้
ความร่วมมือในทีมจึงท าให้งานต่าง ๆ  ส าเร็จได้ด้วยดี ดังท่ีส านักงานคณะส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (2553,หน้า 448) ได้กล่าวถึง การท างานเป็นทีม คือ การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้ก าลั งใจแก่เพื่อน
ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์  ชุมศรี  
(2555,หน้า 148) วิจัยเรื่อง การประเมินสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ประเภทสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะสูงสุด คือ  ด้านการท างานเป็นทีม  

1.5 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถาน 
ศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากร และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ มี การ
วางแผนมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์กร ค้นหาโอกาส อุปสรรคของการท างาน เพื่อก าหนด เป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
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พันธกิจ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนการค้นหาแนวทาง
หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ดังที่ ดนยพัชร์ บุญญาธิ (2556,หน้า 29) ได้
กล่าวถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ การที่ผู้บริหารมีความคิดเชิงระบบในการวางแผนหรือพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
สามารถ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์องค์กร หรืองานในภาพรวม เพื่อด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560,84) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สมรรถนะที่ 8 การมีวิสัยทัศน์  
สมรรถนะที่ 6 การสื่อสารและจูงใจ สมรรถนะที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์      

1.3 ด้านการจูงใจและการสื่อสาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาจัดใหส้ถาน 
สถานศึกษาจัดให้สถานศึกษามีโครงสร้างการติดต่อสื่อสาร ที่ชัดเจนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ  และ
จัดให้เป็นระบบ  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระตุ้นหรือผลักดันให้ บุคลากรมีเจตคติที่ดี เกิดความศรัทธา 
เต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการท างานจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์วางเอาไว้ ด้วยบรรยากาศที่ดีต่อกัน จัด
กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีแสดงความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและเป็นกันเอง จนท าให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ยังมี
ความคิดเห็นคล้อยตามเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนองานต่าง ๆ ดังท่ี นลพรรณ ศรีสุข (2558,หน้า 71) ได้กล่าวถึงการสื่อสารและ
การจูงใจ คือ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้เทคนิคในการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันใน เรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับและคล้อยตาม เพื่อผลส าเร็จของงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของประสิทธิ์  ชุมศรี (2555,หน้า 148) ศึกษาเรื่อง การประเมินสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ประเภท
สมรรถนะประจ าสายงาน โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ี ผู้บริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะสูงสุด คือการสื่อสารและจูงใจ 

1.7 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาช่วย
แก้ปัญหางานวิชาการ  งานบริหารทั่วไป งานบุคคล  งานงบประมาณ  และยังช่วยเหลืองานทั้งภายในเวลาและนอกเวลาราชการแก่
เพื่อน ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอนอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือ  ส่งเสริมและ สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในวิธีการต่าง  เช่น  การปฐมนิเทศ (Vestibule training or orientation) การฝึกงานต่อจากทฤษฎี (Internship  training) 
การฝึกระยะสั้น (Learner training)  การให้ไปศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งนอกเวลาท างาน  หรือใช้เวลาบางส่วนของการท างานไป
รับ การศึกษา (Outside courses) และการให้ไปศึกษาใหม่หรือศึกษาต่อเพิ่มเติม (Retraining or upgrading) อยู่เสมอ  ดังที่ชัย
ณรงค์ ค าภูหา (2556,หน้า 44) ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วย 
แก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้
โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมรินทร์  จันทราอ่อน ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  1 
(2557,หน้า82 ) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 มีสมรรถนะโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา เทพสุคนธ์ (2556, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริหารมี
สมรรถนะอยู่ในระดับมากท้ังโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะสูงสุดในด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร   

      1.8 ด้านการมีวิสัยทัศน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นภาพความส าเร็จของนักเรียน หรือสถานศึกษาในอนาคตที่อยากเห็นหรือให้ผู้อื่นกล่าวถึงว่าอย่างไร  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
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จะต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองค์กร ที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ รวมถึงการกระตุ้นบุคลากรในองค์กรให้มีเป้าหมายในการท างาน เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเพียรพยายาม
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อย่างเต็มใจ เสียสละ มุ่งมั่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความเป็นเลิศขององค์กร ดังที่นลพรรณ ศรีสุข 
(2558,หน้า 78) ได้กล่าวถึงการมีวิสัยทัศน์ คือ ภาพองค์กรในอนาคต ซึ่งได้มาจาก ปัญญา ความคิด มีความเป็นไปได้และสอดคล้อง
กับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ขององค์กร โดยภาพน้ันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงท าให้บุคลากรสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติ
ที่มี ทิศทางและขอบเขตที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช านาญ สุรินาม (2554,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง
สมรรถนะของผู้บริหารและคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 มีระดับ สมรรถนะทางการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะอยู่ในระดับสูงในทุกด้าน โดยด้านการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
การมีวิสัยทัศน์  และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ ได้การศึกษาเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20  พบว่า สมรรถนะการบริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านวิสัยทัศน์   

2. ผลการเปรียบการรับรู้ของครูเกีย่วกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรยีนสังกัดส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนของครู ดังนี้  

      2.1 ครูที่มรีะดับการศึกษาตา่งกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในด้านการท างานเป็นทีม ส่วนด้านอื่น ๆไม่พบความแตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอกน้อย มีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางที่สถานศึกษาท่ีตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน 
และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองอยู่เสมอ และมีการ
นิเทศแก่ครูทุกคนแบบกัลยาณมิตร จึงท าให้ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความการรับรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรณรัตน์ ศรีเกื้อกลิ่น (2559,หน้า75) ท าการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา5 
(บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดส านักการศึกษา เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการ 
ท างานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
ท างานเป็นทีม โดยเน้นประสิทธิภาพของการท างานตามศักยภาพของบุคลากร โดยอาศัยการท างานเป็นทีม และให้ความเช่ือมั่นใน
ผู้ร่วมงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เน้นการท างานตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล หรืออาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญและเช่ือมั่น ในครูที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมากกว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงท าให้ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บรหิาร
สถานศกึษาในด้านการท างานเป็นทีม แตกต่างกัน  

2.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรรมการบริหารงาน ที่ค านึงถึงประสบการณ์มีผลต่อ
การพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารส ถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และมอบหมายงานให้กับครูและบุคลากรตามประสบการณ์ 
จึงท าให้ครูมีการรับรู้ต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน ดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 
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22) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นเสาหลักท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงานอันเป็น
ส่วนรวมคุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งผลสะท้อนต่อผลงานและวิธี
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (2555,หน้า 90) ศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
11. ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ครูมีการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์  ด้านการ
สื่อสารและการจูงใจ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นไป  ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะ ดังนี ้

1. ด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 2 โรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตบางกอกน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการ
บริหารในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด คือ กรุงเทพมหานคร และส านักงาน
เขตบางกอกน้อย ควรส่งเสริม และสนับสนุน เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมต่าง 
ๆ ที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีควรจัดฝึกอบรมการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบการบริหารแนวใหม่  

2. ด้านการสื่อสารและการจูงใจ จากผลการวิเคราะห์การรับรู้ของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางกอกน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดี ระหว่างบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ดังนั้น ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด คือ กรุงเทพมหานคร และส านักงาน
เขตบางกอกน้อย ควรจัดโครงการสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดี และสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร พร้อม
ทั้งจัดโครงการฝึกอบรมและความเป็นน าของผู้บริหารสถานศึกษา และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร
และการจูงใจ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่น ๆ 

2. สมรรถนะของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการประกันคณุภาพของ 
สถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  และเขตพื้นท่ีอื่น ๆ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และเขตพื้นท่ีอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนระดบั
ประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน คือ (1) 
ด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียน (2) ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ (3) ด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด าเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 2 รอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 24 คน โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตามที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และสนใจการจัดตั้งศูนย์การเรียน ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของผู้ปกครอง 3 
ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ (1) ด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียนท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา (2) ด้านทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่สอดรับกับยุคปัจจุบัน และ (3) ด้านความต้องการขั้นพื้นฐานที่
มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการของผู้ปกครอง  ศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษา  ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 

This study is a qualitative research and is a part of the Educational Management Guidelines for Primary 
Level Learning Center in Bangkok Area to Strengthen the Students of The 21st Century research. The objective is 
to analyze the needs of parents in 3 aspects which are 1) The establishment of learning centers 2) The skills of 
the 21st century and 3) The basic needs of the students. Data were collected through 2 rounds of focus groups 
selected by purposive sampling method from 24 parents of pre-primary students in Bangkok area who are 
interested in learning center and analyzed by content analysis. The results are 1) the establishment of learning 
centers that emphasizes the participation of parents in educational management. 2) The skills of the 21st century 
emphasizes life skills for today’s era. And 3) Basic needs of the students that emphasize safety needs. 
 
Keywords: Needs of parents, Learning Center Primary Level, Students of the 21st Century 
 
1. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดท าให้เกิดผล
กระทบต่อวิถีชีวิต การท างาน สภาพสังคม เศรษฐกิจอย่างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่เกิดขึ้นมากมาย 
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(Graafland, 2018) เศรษฐกิจยุคใหม่เป็นเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐานหรือเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) 
และเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ความคาดหวังต่อการพัฒนามนุษย์อันเป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศจึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทใหม่ การศึกษาไทยก็เช่นกันดังเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 คือ ด้านพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา เพื่อให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรม  

การเสริมสร้างประชากรไทยให้มีคุณลักษณะและทักษะที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 นั้น ระบบ
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการหล่อหลอมบ่มเพาะและปลูกฝังทั้งความรู้ ทักษะ ค่านิยม ตลอดจนประสบการณ์เพื่อให้ประชากรไทย
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือบริบทของสังคมในอนาคตข้างหน้า ท้ังนี้ระบบการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในปัจจุบันผู้ปกครองให้ความส าคัญในการพัฒนาบุตรหลานมากขึ้น ความต้องการของผู้ปกครองยุคใหม่เริ่มค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลก บริบทของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ผู้ปกครองจึงต้องการเน้นให้บุตรหลานได้รับการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น เน้นการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ เน้นการศึกษารายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับวรากรณ์ สามโกเศศ 

(2560) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบเฉพาะบุคคล (personalized learning) ช่วยท าให้สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงกว่า

การศึกษาในแบบดั้งเดิมที่เป็นการเรียนแบบทุกคนเรียนรู้สิ่งเดียวกัน ในเวลาเดียวกันด้วยวิธีการสอนเดียวกันและด้วยความเร็วใน
การเรียนรู้ (pace of learning) เดียวกัน  

ซึ่งการศึกษานอกระบบเป็นค าตอบหนึ่งที่ผู้ปกครองเริ่มสนใจและศึกษาข้อมูลมากยิ่งขึ้ น โดยการศึกษารูปแบบของศูนย์
การเรียนเป็นการศึกษานอกระบบรูปแบบหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งในแง่เวลา ประสบการณ์ หลักสูตร การวัดและประเมิน (สุมาลี สังข์ศรี, 2553) ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กล่าวถึงศูนย์การเรียนไว้ว่ามีอิสระในการจัดการเรียนการสอน การบริหารเวลา การจัดการทั่วไป 
เครื่องแบบ การวัดประเมินผล สามารถออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนตามบริบท ตามจุดเน้นของแต่
ละสถานศึกษา สอดคล้องกับความพร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียน เน้นค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ตาม
รูปแบบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  สามารถลดการศึกษาแบบแข่งขัน เป็นการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกคน  ครู
และบุคลากรของการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ในศูนย์การเรียนมีความยืดหยุ่น ไมจ าเป็นตองมีใบประกอบวิชาชีพครู (สมาคม
สภาการศึกษาทางเลือกไทย, 2560)  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพ
มหานครเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง 
ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการศึกษาให้กับบุตรหลานโดยตรง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียน
แห่งศตวรรษที ่21 
 
3. แนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษา ทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 รายละเอียดดังนี้ 

การจัดการของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ว่า การจัดการ
ของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาจ าเป็นจะต้องค านึงถึงรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียน คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียน  
ที่ตั้งของศูนย์การเรียน หลักสูตรและลักษณะกิจกรรมของศูนย์การเรียน ระบบประกันคุณภาพภายใน คุณสมบัติของบุคลากรทาง
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การศึกษาของศูนย์การเรียน และข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเพื่อให้การบริหารศูนย์การเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 1. ทักษะตามเนื้อหาในวิชาแกน (Core Subjects) 2. ทักษะตามเนื้อหาส าหรับศตวรรษที่ 
21 (21st Century Theme) 3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 4. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) และ 5. ทักษะชีวิต (Life Skills) 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการขั้นพื้นฐานของมาสโลว์ โดยมาสโลว์เป็นนักจิตวิทยาที่คิดค้นทฤษฎีความต้องการพื้นฐานเมื่อ
ปี ค.ศ.1970 และได้มีนักการศึกษาน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย โดยความต้องการขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย (Physiological needs)  ด้านความปลอดภัย  (Safety needs) ด้านความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and 
love needs) ด้านการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) และด้านการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Self-actualization 
needs)  ซึ่งควรค านึงถึงในการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้เรียนในศูนย์การเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 24 คน โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตามที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และสนใจการจัดตั้งศูนย์การเรียน ประชากร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีอายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 59 มีอายุระหว่าง 41-45 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
และมีอายุระหว่าง 30-35 ปี และ 46-50 ปี จ านวนเท่ากันช่วงอายุละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 24 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม  
โดยแต่ละกลุ่มมีผู้เข้าร่วมการสนทนา จ านวน 12 คน ตามเกณฑ์ของ Gilmore และ Campbell (1996) ที่เสนอว่าสมาชิกในกลุ่ม
ควรมีประมาณ 6 – 12 คน และน าข้อมูลการสนทนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยจ าแนกขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนเอกสาร พระราชบัญญตัิ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดตั้งศูนย์การเรยีน ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของมาสโลว ์ทฤษฎีการเรยีนรู้ของเบนจามิน บลมู และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
ฉบับที่ 1 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นมาและความส าคัญของ

ปัญหา ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  

ฉบับท่ี 2 แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย โดยลักษณะของแบบสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งปัจจุบัน 

หน่วยงาน/บริษัท โทรศัพท์ และอีเมลล์ เป็นแบบสอบถามชนิดเติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์

การเรียน 2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ 3) ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน  
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ขั้นตอน ที่ 3 จัดเตรียมการสนทนากลุ่ม โดยมีการติดต่อประสานผู้ให้ข้อมูล นัดหมายวันและเวลาการจัดสนทนากลุ่ม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 9.30 น. - 11.30 น. และจัดการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มที่ 2  ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. กลุ่มละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน จากนั้นจัดส่งเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มผ่านทางอีเมลล์และโปรแกรมไลน์ (Line Application) 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้ 
- จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว 
- ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มแนะน าผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มอย่างเป็นทางการ 
- ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มช้ีแจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการวิจัย และขออนุญาตบันทึกการสนทนาด้วยเครื่อง

บันทึกเสียงและภาพ 
- ด าเนินการสนทนากลุ่มตามเครื่องมือและประเด็นท่ีก าหนดในแบบสนทนากลุ่ม 
- สรุปผลการสนทนากลุ่มต่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มครอบคลุมทุกประเด็น 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จัดหมวดหมู่และจ าแนกวิเคราะห์ตามประเด็น

ค าถามในแบบสนทนากลุ่มเพื่อน าเสนอบทสรุปโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
6. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ระดับประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียน ด้านทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  และด้านความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียน ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่จ านวน 20 คน จาก 24 คน ให้ความเห็นว่ารูปแบบ
การศึกษาท่ีต้องการคือการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การรับรู้และเข้าใจ
ในหลักสูตร การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน โดยศูนย์การเรียนควรมีการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการศึกษารูปแบบใหม่ต้องการการเรียนรู้รอบด้านแบบองค์รวม เกิดการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้ที่บ้านและ
ศูนย์การเรียน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองผ่านกระบวนการสื่อสารและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้รูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ผู้ปกครองทั้งหมดจ านวน 24 คน จาก 
24 คนให้ความส าคัญด้านทักษะชีวิต โดยต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้จักตนเอง การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การ
ตดัสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเอาใจใส่ การรับมือกับความเครียด การรับมือ
กับอารมณ์ การเข้าสังคม การยอมรับความแตกต่างทั้งเพศ เช้ือชาติ สีผิว การเรียนรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเอง ทักษะการเรียนรู้ การ
พึ่งพาตนเอง การเอาตัวรอด ซึ่งมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นมากกว่าทักษะทางวิชาการเพียงอย่างเดียว  

3. ด้านความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนในศูนย์การเรียนนั้น ผู้ปกครองทั้ง 24 คน จาก 24 คนให้ความส าคัญด้านความ
ต้องการความปลอดภัยมากที่สุด โดยต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีนโยบายความปลอดภัยใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานท่ี มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการช่วยดูแลความปลอดภัย 
 
 อภิปรายผล  

จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  

1. ประเด็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในหลากหลายมิติและวิธีอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Powell (2001) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มามีส่วนร่วมในโรงเรียนช่วยท าให้ผู้ปกครองมี
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ข้อมูลทั้งด้านการเรียนของบุตรหลาน พัฒนาการและความสามารถต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการและ
ความสามารถของบุตรหลานเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนได้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีผลในทางบวกท้ังในแง่ของความรู้สึกว่า
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและแง่ของผลการเรียนจากการสอบ โรงเรียนและผู้ปกครองสามารถสร้างวิธีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลแบบ 2 ทางทั้งจากโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง และจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียน เพื่อที่จะส่งเสริม
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและความส าเร็จของผู้เรียนในวัยนี้  (Mo & Singh, 2008) ความเห็นจากคุณครูในวิจัยของ 
Epstein & Dauber (1991) ก็มีความเห็นสอดคล้องว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความส าคัญต่อความส าเร็จทางการศึกษาของ
ผู้เรียนและประสิทธิภาพของคุณครู ส่วนการด าเนินการประสานระหว่างศูนย์การเรียนและผู้ปกครองนั้น ควรจะต้องมีการวางแผน
และสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Talib et al (2016) ได้เสนอว่าการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครองส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียน โดยมีความร่วมมือจากผู้ปกครอง 3 รูปแบบ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้เรียน ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูผู้สอน และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและกลุ่มผู้ปกครองและครู ซึ่ง
รูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของศูนย์การเรียนก็สามารถก าหนดหรือสร้างแนวทางขึ้นมาได้ในแต่ละ
บริบท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกอนงค์ ศรีส าอางค์ และคณะ (2015) เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนที่บ้าน (3) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนที่โรงเรียน เช่น การเป็นวิทยากรรับเชิญเล่าประสบการณ์การท างานให้
นักเรียนฟังหรือจัดกิจกรรมเชิญผู้ปกครองในสาขาที่น่าสนใจมาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแนะแนวเด็กๆ และควรเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองเพิ่มมาก และ (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นจะได้ทราบและให้ความเห็น หรือร่วมในกิจกรรมได้ และควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง แผนงาน โครงการต่างๆ ของโรงเรียน โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน เมื่อผู้ปกครองเห็นประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนจะท าให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน 

2. ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนช้ันประถมศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับด้าน
ทักษะชีวิตมากที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การท างาน สภาพ
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆ และทักษะชีวิตจะต้องอาศัยกระบวนการ การจัดประสบการณ์และเวลาในการฝึกฝนจน
เกิดเป็นทักษะ เห็นได้จากงานวิจัยของ Saffarieh (2016) ที่ได้ศึกษาเรื่องการทบทวนความจ าเป็นของการศึกษาทักษะชีวิตใน
นักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศอิหร่าน และพบว่าการศึกษาของประเทศอิหร่านที่เน้นแต่ทางด้านวิชาการ ความรู้ในช่วงวัย
ประถมศึกษา และไม่ได้มีการฝึกฝนทักษะชีวิต ที่จะฝึกให้รู้จักควบคุม ก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดอย่าง
ถูกวิธี ท าให้เมื่อเติบโตขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับความยากล าบาก ความขัดแย้งทางร่างกายและอารมณ์ ความคาดหวังจากครอบครัวและ
จากสังคมมากข้ึนในช่วงวัยรุ่น ท าให้เกิดปัญหาเป็นพฤติกรรมในทางลบ การต่อต้านสังคม สภาพจิตใจที่ย่ าแย่ และความผิดปกติอื่นๆ
ตามมา ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะต้องเริ่มจัดให้มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chien et al (2012) ได้กล่าวว่ามีหลักฐานมากมายที่สนับสนุนว่าความส าเร็จของการพัฒนาทักษะชีวิตในวัย
ประถมศึกษานั้น สามารถส่งผลถึงความส าเร็จในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ โดยความสามารถในการควบคุมแรงกระตุ้นและอารมณ์เป็น
ทักษะที่จ าเป็นตลอดชีวิต ซึ่งความสามารถนี้จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก งานวิจัยของ World Health 
Organization (1994) ก็สนับสนุนว่าสถานศึกษาคือหน่วยหนึ่งของสังคมที่เหมาะส าหรับการบ่มเพาะทักษะชีวิต เพราะบทบาทของ
สถานศึกษาคือการขัดเกลาและฝึกการเข้าสังคมของวัยเยาว์ มีสภาพแวดล้อมและการจัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
เช่น ด้านสังคม การอยู่ร่วมกัน 
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พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ทักษะด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเป็นทักษะที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้น เนื่องจากเป็นทักษะที่ใช้ต่อ
ยอดทางการศึกษา ใช้เพื่อการรวบรวมเนื้อหาและการค้นคว้า เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น การ
คิดสร้างสรรค์และทักษะการท างานร่วมกัน เพิ่มโอกาสในด้านการเรียนการสอนไม่ให้ถูกล้อมกรอบ และยังเป็นทักษะ  ในการ
พัฒนาการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ตรงกับผลของการวิจัยนี้ อาจเนื่องด้วยบริบทที่แตกต่า งกันของ
ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีความเห็นว่าทักษะด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเป็นทักษะที่บุตรหลานสามารถท าได้เกินกว่า
มาตรฐานปกติอยู่แล้ว จึงมุ่งเน้นไปในด้านทักษะชีวิตมากกว่าที่มองว่ายังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ จึงต้องการให้ศูนย์การเรียนช่วย
ส่งเสริม 

3.ดา้นความต้องการพื้นฐานนั้น จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัย
หลัก โดยต้องการความมั่นใจในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุตรหลาน เนื่องด้วยปัจจุบันการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งการเรียนรู้ยังเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้น
ผู้ปกครองจึงต้องการความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวณีย์ ศรีว
รมย์ และคณะ (2555) ซึ่งท าวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในจังหวัดนครพนมได้ให้แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุของนักเรียน
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริเวณโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านการพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ี และด้านการร่วมกิจกรรมส าคัญ  

ในท านองเดียวกัน ผลวิจัยของ Boufous et al (2007) แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองของนักเรียนอายุ 5-12 ปี มากกว่า 1 ใน 
4 ไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเล่นกีฬาหรือกิจกรรมพละศึกษา เนื่องจากสาเหตุด้านความปลอดภัยและการได้รับบาดเจ็บ ซึ่งศูนย์การ
เรียนสามารถน าความต้องการส่วนนี้มาใช้ปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมได้  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายช้ินที่
น าเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุแนวรุกตาม
งานวิจัยของ Lee et al (2006) ที่เสนอว่าควรให้การศึกษาด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบส าหรับทั้งบุตรหลานและผู้ปกครอง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในวัยเด็ก เนื่องจากการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปกครองด้วยจะท าเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในอีกด้านหนึ่งคือการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เรียนช้ันประถมศึกษา โดยมีงานวิจัย
ของ Vaz et al (2017) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยส าหรับเด็ก – 
การส ารวจในบังกาลอร์ใต้ โดยสอบถามผู้ปกครอง 110 คนในบังกาลอร์ใต้ที่ซื้ออุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (นาฬิกาอัจฉริยะ) ส าหรับ
เด็กๆ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความสุขกับอุปกรณ์นี้และพวกเขารู้สึกว่าอุปกรณ์นี้สามารถน าไปสู่ชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้  ใน
ประเทศญี่ปุ่นมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการประเมินการรับรู้ของผู้ปกครองต่อระบบติดตามตัวด้วย RFID ของเด็กในญี่ปุ่น ผลการวิจัย
พบว่าผู้ปกครองรู้สึกว่าการใช้ระบบติดตามตัวด้วย RFID นั้นท าให้สามารถติดตาม ดูแลบุตรหลานได้สะดวกมากขึ้น แต่ในทาง
กลับกันประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใจต่อเด็กและความไม่ปลอดภัยจากการถูกติดตามตัวโดยผู้ไม่ประสงค์ดีก็ยังเป็น
ประเด็นที่ต้องวิพากษ์ อีกทั้งในความคิดของผู้ปกครองบางส่วนเห็นว่าบุตรหลานควรจะต้องเรียนรู้การเผชิญหน้ากับอันตราย ความ
เสี่ยงต่างๆ และสามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง ในบางครั้งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็นเพียงการเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยของผู้ปกครองเอง
มากกว่าการได้รับความปลอดภัยที่แท้จริงต่อสวัสดิภาพของเด็กๆที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ (Ema & Fujigaki, 2011) 
 
 สรุปผล 

ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดตั้งศูนย์การเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างผู้เรียน
แห่งศตวรรษที่ 21 นั้น โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ตลอดกระบวนการทั้งด้าน
การวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนรายบุคคล ควบคู่
กับการให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านความต้องการพื้นฐาน
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ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งในบริเวณศูนย์การเรียน การออกไปท ากิจกรรมนอกศูนย์การเรียน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปกครอง 

 
8. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 ศูนย์การเรียนสามารถปรับแนวทางการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงในการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะต่อไป  
 ศูนย์การเรียนจัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อมหรือพาผู้เรียนไปสัมผัสประสบการณ์ที่ได้เสริมสร้างทักษะชีวิต โดยมีความร่วมมือ
ของทั้งศูนย์การเรียนและผู้ปกครอง 
 ศูนย์การเรียนควรจัดหลักสูตรให้ความรู้ จัดกิจกรรมฝึกทักษะการดูแลความปลอดภัยพื้นฐานของตนเองและผู้อื่นให้แก่
ผู้เรียน บุคลากรในศูนย์การเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้เป็นมาตรฐานด้านหนึ่งของศูนย์การเรียน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ปกครองที่มีความแตกต่างในมิติอื่นๆ เช่น พื้นที่ ช่วงอายุ ระดับฐานะทางสังคม ระดับ
การศึกษา เพื่อเปรียบเทียบควมต้องการของผู้ปกครองในบริบทท่ีแตกต่างกัน 

ควรศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในมิติด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านการจัดตั้งศูนย์การเรียน ด้านความต้องการ
พื้นฐาน และด้านทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการมีครอบคลุม 
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ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Opinions of Private School Teachers in Bangkok, 
on Academic Administration under the Office of Private Education Commission 
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บทคัดย่อ 
          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) ประเมินความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่
มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ได้แก่คณะครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร   
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน ปีการศึกษา 2562 ประชากรทั้งสิ้น 240 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการของ Krejcie & Morgan ได้จ านวนทั้งสิ้น 151 คน คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.963 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test)  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) คณะครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหา
โรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ คณะครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ:คณะครู การบริหารงานวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียน 
 
Abstract 
 The purpose of this research were ( 1)  to assess the teachers’ opinions on academic administration of 
private schools in Bangkok under the Office of the Private Education Commission and ( 2)  to compare the 
teachers’ opinions on academic administration of private schools in Bangkok under the Office of the Private 
Education Commission classified by gender and work experience, academic year 2019.  The population of 240 
people calculated the size of the sample by Krejcie & Morgan 's method, a total of 151 people. The instrument 
used in the research was a questionnaire with confidence equal to 0.963. Frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and One-way ANOVA were employed to analyze data. The findings revealed 1) teachers’opinions 
with the academic  administration of the school administrators was at a high level. 2) the teachers with different 
gender were exhibited concomitant with the administration of the school administrators differently significance 
at the level of .05, and  no significant different among teachers with different experiences. 
 
Keywords : Teachers, Academic administration, Administrator 
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1. บทน า   
 โรงเรียนเป็นหน่วยทางการศึกษาระดับปฏิบัติการ มีภารกิจจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนของชาติ ครอบคลุม
ขอบเขตงาน 4 งาน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร และด้านการ
บริหารงานทั่วไป ซึ่งงานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนโดยตรง ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารงานควบคู่กับกิจกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล กล้าคิด กล้าท า มีภาวะความเป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความ
ยุติธรรม จึงน าพาครูอาจารย์ ผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมาย 
 โรงเรียนเอกชนได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับขอบข่ายการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนการบริหารงานวิชาการ
ยังคงมีนโยบายจากกลุ่มผู้จัดตั้งด้วย ส่งผลให้ผู้บริหารต้องบริหารงานวิชาการตามนโยบายที่ก าหนดโดยรูปแบบการเรียนการสอน
เน้นไปที่ครูผู้สอนมากกว่าตัวของเด็กนักเรียน สืบเนื่องมาจากโรงเรียนเอกชนมีจ านวนมากต้องรับนโยบายมาจากกลุ่มผู้ก่อตั้ง และ
ติดตามการเรียนการสอนโดยเน้นใช้ระบบเดียวกันทุกโรงเรียน ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานวิชาการ ระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้บริหาร ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเนื่องจาก
บริบทของแต่ละโรงเรียนและตัวของผู้เรียนแตกต่างกัน 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษา
ค้นคว้า น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ให้เป็นระบบสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบัน และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนน ามาบริหารงานวิชาการและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อประเมินความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร       
 2.2 เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น การบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ 
 
4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1   ขอบเขตของการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา  
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ด้าน ได้แก ่1) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการ
เรียน4) ด้านการนิเทศการศึกษา 5) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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            ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประชากรทั้งสิ้น  240 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทั้งสิ้น 150 คน การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
ของ เครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 151 คน(Robert v.krejcie and Earyle W.Morgan.1970) 
     
        ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้นได้แก่ เพศ  ชาย หญิง และประสบการณ์การท างาน ต่ากว่า 5 ปี  6 – 10 ปี และ 11 ปี ข้ึนไป 
   ตัวแปรตามได้แก่ ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
    4.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ น าเครื่องมือ
เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ประกอบด้วย ตอนที่1 สอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของคณะครู ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การท างาน และ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ความคิดเห็นของคณะครูที่มี
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการนิเทศการศึกษา 5)ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 30คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach’s ได้ค่าความเชื่อมั่น .963                          
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วและปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เป็น
รายด้านและรายข้อ  
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจ าแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดย
การทดสอบค่าที (t –test) และเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffé (Scheffé’s post hoc comparison) 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Precentile)  ค่าเฉลี่ย (Mean : x ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  

 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  การทดสอบค่าที   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of 
variance:ANOVA ) 
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5. สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เรื่อง ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ ดังนี้  
 5.1 ความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในเขต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายด้านท้ัง 5 ด้าน พบว่ามีรายละเอียดดังนี ้
  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้   
  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้บริหารติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและแจ้งผลให้รับทราบเพื่อน าไปปรับพัฒนา   
  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการวัดผล ประเมินผลตามมาตรฐานก าหนด   
  ด้านการนิเทศการศึกษา  พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บริหารมีการนิเทศท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์   
  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้  

5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีเพศ และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน ปรากฏผลด้งนี้  

ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน
ไม่แตกต่างกัน 

 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
                                      
 6. อภิปรายผล 
  จากการประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต  กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 6.1 ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  อาจเนื่องจากงานวิชาการ
เป็นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนที่เป็นผลผลิตหลักของโรงเรียน ผู้บริหารเห็นความส าคัญให้การส่งเสริมสนับสนุนให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากหลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ที่น ามาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตด้านการงาน ความเป็นอยู่ในอนาคต 
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ผู้บริหารต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับ ก าจร เสมสันต์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง 
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี 
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับท่ีมาก  
  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  อาจเนื่องจากผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่ง
ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ            
บุปผา พวงเดช (2556) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ให้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน
และผู้เรียน เป็นตัวช้ีวัดที่จะแสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ซึ่งผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรษา บ ารุง (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
อยู่ในระดับมาก 
  การนิเทศการศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อาจเนื่องจาก การนิเทศการศึกษาเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลัย พิมเสน (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 4 ด้านการนิเทศการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อจัดท านโยบายและวาง
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่น าไปสู่คุณภาพและเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ครู
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
    6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน 
ดังนี้  

ครูที่มีเพศต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน ในด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพ้ฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผงานวิจัยของ วรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ การบริหารงาน
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วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน ในด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แตกต่างกัน                              

ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะในการท างาน ครูผู้สอนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและการรับทราบ
ข้อมูลต่างๆของสถานศึกษา เพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่น้อยกว่าหรือมากกว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดว่าครูผู้สอนจะได้รับมอบหมายงานที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรษา บ ารุง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  
 3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผู้บริหารควรมีการเปิดโอกาสให้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการวัดและประเมินผล 
 4. ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารควรมีการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการนิเทศที่มีการก าหนดกิจกรรมไว้อย่าง
ชัดเจน และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาให้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูน าเสนอ และเผยแพร่งานวิจัย
ต่อสาธารณะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล  
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดใน
นครพนม (2) เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดใน
นครพนม เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการสุ่มเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าความเช่ือมั่น .05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test Dependent) 
ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

80.46 / 81.54 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (2)  นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดในนครพนม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  พบว่า 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.51, S.D = 0.57). 
  

ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการอ่าน  
 

Abstract 
 The objectives of this research were (1) development of multimedia instruction based on the  5th 
Things in Nakhon Phanom for developing English reading skills for 5th Grade Students with 85/85 efficiency criteria. 
(2) To compare academic achievement of pretest and posttest of computer multimedia instruction based on 
the 5th Things in Nakhon Phanom for developing English reading skills for 5th Grade Students. (3) to find out the 
satisfaction of students studying the computer multimedia instruction based on the  5th Things in Nakhon 
Phanom for developing English reading skills for 5th Grade Students. The samples were selected 5th Grade 
Students at Thetsaban 5 in the second semester of the academic year 2018, all were 31 students. They were to 
Cluster sampling. (1) Computer multimedia instruction, (2) Learning achievement tests, (3) A satisfaction 
questionnaire on student 5th Grade Students with the 0.92 reliability. The data were analyzed using such statistics 

as percentage, arithmetic means ( ), standard deviations (S.D.) and t-test for Dependent Sample.  
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 The research result revealed that the efficiency of develop the computer multimedia instruction 
attains the efficiency of 80.46 / 81.54. And comparative of student’s achievement, it was found that the students 
achieved learning progress significantly level of .05. And the overall satisfaction of the students was found that 

the learner’s opinion after using the computer multimedia instruction was very high level ( =4.51, S.D = 0.57). 
 
Keywords: Computer Multimedia Instruction, English Language, Developing English reading skills 
 
1. บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
          ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานในวงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงวงการ การศึกษาที่มีการน า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้สร้างสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เนื่องจาก สื่อท่ีสร้างขึ้นสามารถสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้เปน็
อย่างดี สามารถเลือกเวลาสถานท่ีเรียน เนื้อหา และรูปแบบการเรียนได้อย่างอิสระ ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน (ไพโรจน์ 
ตีรณธนากุล. 2554 ) จึงกล่าวได้ว่าสื่อที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางได้เป็นอย่าง
ดี และจากการเรียนการสอนในปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อ ส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะเหตุว่าผู้เรียนสามารถ
ตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้น เกิดกระบวนการจากการเรียนการสอน ในปัจจุบันยังเป็นประโยชน์ในทาง
การศึกษา และสามารถ สร้างการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นตัวกระตุ้นและเสริมแรงจูงใจ ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนที่ดี คือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และในท่ีสุดก็จะเรียนรู้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุก
คนและทุกหน่วยงานในสังคมมนุษย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาความคิดของมนุษย์หลายๆ ด้าน อย่างเป็นระบบ จึงได้มีการ
พัฒนาบทเรียนขึ้นมา หลากหลายจนเข้ารูปแบบสื่อมัลติมีเดีย การน าสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์และ วิธีการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนในการน าเนื้อหาจากบทเรียนและจากแหล่ง การเรียนรู้อื่นๆ สามารถน ามารวมไว้
ในบทเรียนมัลติมีเดียถ่ายทอดไปยัง ผู้เรียน (กิดานันท์ มลิทอง. 2556 ) ส่งผลให้ไม่มีรูปแบบการสอนใดที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด  
ในการเลือกรูปแบบแต่ละครั้ง จึงจ าเป็นต้องดูบริบทของผู้เรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในช้ันเรียนด้วย  
การน าเอาเทคโนโลยี ต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและ มีช่องทางในการเรียนในรูปแบบอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น มีการน าเอาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเรียน การสอนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเลิร์นนิ่ง ในการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมหรือ แบบฝึกหัดต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือสื่อการ สอนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น แต่
ในการใช้งานรูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมานั้น เริ่มมีการใช้มากข้ึนท า ให้รูปแบบการน าเสนอเริ่มที่จะไม่แปลกใหม่และดึงดูด
ความสนใจต่อผู้เรียนได้มากเท่าที่ควร   แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยังยืนนั้น การศึกษาถือเป็นหัวใจหลักส าคัญซึ่งจะต้องได้รับ 
การก าหนดให้เป็นนโยบายหลักแห่งชาติ ดังจะเห็นได้จากแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: )  และในหมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรา 66 กล่าว ว่า “เด็กไทยมีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ ท าได้ เพื่อให้มีทักษะเพียงพอที่จะ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
    2. อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการน าเข้ามาในวงการศึกษามากขึ้นเพื่อให้การจัด การศึกษามีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในส่วนของสื่อ
การสอนนับว่ามีบทบาทในการเรียนการสอน เรื่อยมา สื่อการสอนถือได้ว่าเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนมีความ เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากข้ึน (ยุทธนา สุมามาลย์. 2559)  สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีทาง
การศึกษาในรูปแบบใหม่ที่ก าลังได้รับความ สนใจและจ าเป็นต้องน ามาจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมการเรียนรู้ใน
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ปัจจุบัน การน าคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นท าให้รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มี ความหมายมาก
ขึ้น ลักษณะของสื่อมัลติมีเดียเป็นการน าเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมและ เครื่องช่วยสอนมาผสมผสานกัน แต่สื่อมัลติมีเดียจะ
มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ดีกว่า เช่น ความสามารถในการน าเสนอเนื้อหา ความเร็วในการจัดเก็บเนื้อหา การซ่อนและ
ค้นหาค าตอบ การเสริมแรงและการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและ ความสามารถของ
ตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้ าได้ตามที่ต้องการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ความรับผิดชอบต่อตนเองเพราะต้องควบคุม
การเรียนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหาและฝึกคิดอย่างมี เหตุผล สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรงให้อยากเรียนต่อไป (จิณัฐตา อารามพระ ) จากการศึกษาถึงประโยชน์และ
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า  สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อช่วย
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม 
พบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความสนใจในการเรียนรู้เท่าที่ควร และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาที่เรียนอาจมีผลจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อแก้ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษ ใช้สื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากเป็น สื่อท่ีสามารถ
สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ดี สื่อสามารถตอบโต้กับ ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
รับทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ทันทีอีกประการหนึ่ง อาจเกิดจากครูผู้สอนที่ใช้กระบวนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน
ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อ นักเรียนกลุ่มนี้ได้ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางแก้ไข โดยต้องจัดหาสื่อการสอนที่มี 
คุณสมบัติที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ได้มากข้ึน และสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียนได้เป็นอย่างดีดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนั กเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 5     (สมพรอภัยโส) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อใช้เป็นสื่อนวัตกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้นักเรียน สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ความรู้  
 3. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และคาดว่าจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้นและสนุกในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in 
Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุด
ในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่ เป็นที่สุดในนครพนม   The 5 
best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 
3. แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับ ดังน้ี    
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 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   
  2.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย    
 3.  หลักการและแนวคิดการหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย    
 4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ ADDIE Model    
 5. หลักการและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้    
 6.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ    
 7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     
  7.1 งานวิจัยในประเทศ     
  7.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้     
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล    
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ    
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่น    
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้                      
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ    
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับนักเรียน เมื่อจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้    
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง    
 2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ มีทักษะชีวิต                         
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย    
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   1.งานวิจัยในประเทศ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ได้กล่าวถึง การก าหนด จุดมุ่งหมายของการสอบ ออกแบบการสร้างแบบสอบ เขียนข้อสอบ 
ทดลองใช้และวิเคราะห์ ข้อสอบ น าแบบสอบไปใช้ วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบ และการปรับปรุงคุณภาพ แบบสอบเป็น การ
ด าเนินงานตามขั้นตอน การสร้างและพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ ให้แบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพ และ ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กับกลุ่มที่เรียน แบบปกติ    
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อตินุช เตรัตน์ (2551) ได้วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนช่วงช้ันที่3ระหว่างการ เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระหว่าง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ 
ระดับ 0.05     
 2. งานวิจัยต่างประเทศ      
 Rouse DP. (2001) ได้วิจัย เรื่อง การสร้างโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบโต้ตอบได้ โดย
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบโต้ตอบเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ก าเนิด 
เพื่อช่วยให้นักศึกษาพยาบาล มีความเข้าใจในการเรียนเรื่องโรคหัวใจแต่ก าเนิดได้มากขึ้น ซึ่งจุดเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนมัลติมีเดียแบบโต้ตอบนั้นสามารถน าเอาภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวมาใช้เพื่อเพิ่ม กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด   Neumann, D., Neumann, M. & Hood, M. (2011) ได้วิจัย เรื่อง การประเมิน แบบจ าลองคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยให้บูรณาการการเรียนรู้แบบผสมผสาน กับการบรรยายวิชาสถิติส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ผลการวิจัย พบว่า การน าแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ช่วยให้นักศึกษาสามารถ ฝึกทักษะวิชาสถิติจากโปรแกรมได้ ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนสถิติมากขึ้น และช่วยให้ 
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสถิติ   
  
4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
  การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ผู้รายงานได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอน ดังนี้    
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา   
  3.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา    
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวน 1 ห้องเรียน   
     กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5     (สมพร
อภัยโส) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เนื่องจากการ จัดชั้นเรียนแต่ละห้องเรียนเป็นการจัดแบบคละความสามารถ คือ มีทั้งเด็ก
เก่ง ปานกลาง และออ่นใน ห้องเดียวกัน  
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  
 1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดใน นครพนม (The 5 best things 
in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 
5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      
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 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
        1. การสร้างและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 
best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ด าเนินการ
ด้วยกระบวนการ ADDIE MODEL 5 ข้ันตอนตามล าดับ ดังน้ี (Welty, G. 2007)    
  1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)     
  1.2 ขั้นการออกแบบ  (Design)     
  1.3 ขั้นการสร้างและพัฒนา (Development)     
  1.4 ขั้นการน าไปทดลองใช้ (Implementation)     
  1.5  ข้ันการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินการด้วยกระบวนการ ADDIE MODEL    
 1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้รายงานได้ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี      
  1.1.1 วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา วิชา ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 และก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา รวมถึงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและหาคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้     
  1.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน ผู้รายงานได้วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วทราบว่า ผู้เรียนมีความ สนใจและมีทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี เนื่องจากผ่านการเรียนการใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นมาแล้ว ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะน าสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพราะมีการน าเสนอที่มีความหลากหลาย ท้ังภาพและเสียง การใช้สีสัน รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้     
  1.1.3 วิเคราะห์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง1) ห้องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียน 
จ านวน 40 เครื่อง และส าหรับครูผู้สอนจ านวน 1 เครื่อง นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  1 คน ต่อ 1 เครื่อง และมีเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด ผู้รายงานได้ด าเนินการบูรณาการใช้ ห้องปฏิบัติการร่วมกับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการบันทึกขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง   ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 best things 
in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5        
 2 เครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบมัลติมีเดียครบสมบูรณ์พร้อมใช้งาน    
 ขั้นการน าไปใช้ ( Implementation)  น าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in 
Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยด าเนินการทดลอง ภาคสนามกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภาคเรียน
ที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน   
 1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลข้อบกพร่องต่างๆ      
 1.4 โดยได้ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของระบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลโดยยึด หลักการน าเสนอเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ 9 ประการ ได้แก่      
       1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)      
       2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective)     
      3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)      
      4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information)      
      5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)      
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     6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)      
     7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)      
     8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 
     9) สรุป และน าไปใช้ (Review and Transfer)   
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
         การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ตามล าดับ ดังน้ี  
       ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดใน นครพนม (The 5 best things in 
Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                 ตามเกณฑ์  80/80   
      ตอนที่ 2 วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อน และหลังการเรียนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย  เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่ สุดในนครพนม 
(The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองภาคสนาม โดยน าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็น
ที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดลองกับ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพร
อภัยโส) สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน เริ่มต้นโดย
ให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และในระยะเวลา
ที่ท าการสอนมีการเก็บ คะแนนระหว่างเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้  เมื่อเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนท า 
แบบทดสอบหลังเรียนน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนคะแนนเก็บระหว่างเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อ
สรุปผลการศึกษาตามล าดับ   
 
7. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
                การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon 
Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาและผลการศึกษา
สรุปได้ตามล าดับ ดังน้ี  
                    1.  วัตถปุระสงค์ของการศึกษา    
                    2.  สมมุติฐานของการศึกษา    
                    3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
                    4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา    
                    5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
                    6.  สรุปผลการศึกษา    
                    7.  อภิปรายผล    
                    8.  ข้อเสนอแนะ    
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  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
       1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมเีดีย เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon 
Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
        2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อมลัติมเีดีย เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นที่สุดใน
นครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5  
       3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อมลัติมเีดีย เรื่อง ห้าสิ่งท่ี เป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 
best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 สมมุติฐานของการศึกษา  
 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    ที่ผู้รายงาน ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
80/80 2.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดใน นครพนม (The 5 best things 
in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดใน นครพนม (The 
5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายเนือ่งจากประชากรที่ศึกษามีจ านวน 1 ห้องเรียน 
 กลุ่มเป้าหมาย        
        กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 5  (สมพรอภยัโส) สังกัดส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Sampling) เนื่องจากการ จัดชั้นเรียนแต่ละห้องเรียนเป็นการจัดแบบคละความสามารถ คือ มีท้ังเด็กเก่ง ปานกลาง และ
อ่อนใน ห้องเดียวกัน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา    
         1. สื่อมัลตมิีเดยี เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
          2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นที่สุดใน นครพนม         (The 5 best 
things in Nakhon Phanom) เพือ่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
          3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีนโดยใช้สื่อมัลตมิีเดยี เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นทีสุ่ดในนครพนม (The 5 
best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
      1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
      2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครือ่งมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ Cronbach และสตูร KR-20 ของ Kuder-Richardson   
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และ การทดสอบ ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติค่าที (T–Test for Dependent Samples)  
 สรุปผลการศึกษา 
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 การใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้รายงานได้ ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของวัตถุประสงค์การศึกษาและ
สรุปผล ดังนี้    
        1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดใน นครพนม (The 5 best things in 
Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนของนักเรียนรวมทุก หน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.46 และคะแนนการทดสอบหลังจากที่เรียนจนครบ
ทุก หน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.54 ดังนั้น สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง  ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดใน นครพนม (The 5 best things 
in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากับ 80.46/81.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้    
       2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย สื่อมัลติมีเดียเรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม 
(The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี

ผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนหลังเรียน (�̅�=24.64) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅�=22.55) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่
เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ท่ีก าหนดไว้ 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่ง ท่ีเป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 best 
things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุด 4 ข้อ คือ นักเรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหา
ได้ด้วยตนเอง มีการจัดล าดับการน าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ  สื่อมัลติมีเดียมีการออกแบบให้ใช้ง่ายเมนูไม่สับสน  และสื่อมัลติมีเดีย 

ช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้ (�̅�=4.85 , �̅�=4.82 , �̅�=4.67 , �̅�=4.63) ตามล าดับ 
 
 อภิปรายผล  
            จากการศึกษาการใช้สื่อมัลตมิีเดยี เรื่อง ห้าสิ่งท่ีเป็นทีสุ่ดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้     
            1. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom ) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสื่อมัลติมีเดีย
ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นนี้ได้ ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม โดยศึกษาหลักการและทฤษฎีการ ออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วยกระบวนการ ADDIEMODEL 5 ขั้นตอน (Welty, G. 2007 ) ตามล าดับ ดังนี้ 1) ขั้นการวิเคราะห์ 
(Analysis) 2) ขั้ นการออกแบบ (Design) 3) ขั้ น  การสร้ า งและพัฒนา  ( Development) 4) ขั้ นการน า ไปทดลอง ใ ช้  
(Implementation) และ 5) ขั้น การประเมินผล (Evaluation) ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียครั้งนี้ ผู้รายงานได้ 
พยายามท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้จากผู้สอนโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้การน า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพนั้น
ผู้รายงานได้ด าเนินการ ดังนี้  1) การ ตรวจสอบคุณภาพโดยคณะผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินผลและแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียให้สมบูรณ์ 2) ท าการทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุ่มเล็กเพื่อหาข้อบกพร่องในกระบวนการต่างๆ และแก้ไข
ปรับปรุงอีกครั้ง 3) หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียในการทดลองขั้นสุดท้ายโดยการ ทดลองภาคสนาม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาบทเรียนดังกล่าว จึงส่งผลให้ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูง
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กว่าเกณฑ์ 75/75 สอดคล้อง กับผลการวิจัยของรอกีเย๊าะ บาเหม (2557) ได้วิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันระถมศึกษา ปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.63/80.18 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80     
              2) ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
และสอดคล้องกับ อมรรัตน์ ทองดี และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2557) ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียในการแก้ โจทย์ปัญหา เรื่อง 
การบวกเลข ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์กูล) อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์นุ
กูล) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้อง 
มีนักเรียน จ านวน 20 คน พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 73.00/73.50  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนหลังการเรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อสื่อ
มัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลขอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัย อนัญญา อินทรภักดิ์  และคณะ 
(2558) ได้วิจัยเรื่อง  ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย แบบแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาบทเรียน มัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ช้ันปีที่ 5 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ เท่ากับ 73.65/72.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
70/70 2) ผลการเรียนด้วย บทเรียนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 
5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t = 6.10) 3) ผล
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื่อง 
โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้โจทย์ 
ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 9.70)  4) ผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยบทเรียน มัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่มีความสามารถทาง คณิตศาสตร์ แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนกลุ่มต่างมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มเมื่อ 
เปรียบเทียบกับนักเรียน ในกลุ่มอื่นๆ 5) ผลการวิเคราะห์ระดับความ พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ บทเรียนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา 
เรื่อง โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกจากน้ียังสอดคล้อง กับผลการวิจัยของยุทธศักดิ์ ญานะ (2555) ได้วิจัย เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดีย เรื่อง ล าดับและอนุกรมส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดารามัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.13/81.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่ก าหนดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 59 คน ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ไว้    
          2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดใน
นครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม 
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ นั่นแสดงว่า การเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนสูงขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจาก
คุณค่าและประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดียที่มีต่อการเรียนการสอนใน หลายๆ ด้าน  ได้แก่ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชานั้นๆ 
และสนใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียน สามารถเรียนได้ตามความช้า-เร็วของตนเองท าให้ควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนได้ การ 
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ตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ท าให้นักเรียนได้รับการเสริมแรงและอยากเรียนมากขึ้น ปัจจัยที่ ท าให้สื่อมัลติมีเดียมีคุณค่าและ
มีประโยชน์ ได้นั้นจะต้องมีขั้นตอนในการพัฒนาและการออกแบบที่ดี และเหมาะสม ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2554) ได้กล่าวว่า ใน
การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจ าเป็นจะต้องค านึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการ เรียนรู้ของ
มนุษย์ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) โดยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม
ภายนอกท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง และมีการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นตัวการ ซึ่งจากการน า ทฤษฎี
ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา  และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Junaidu, S. (2018 : Abstract). ได้วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโครงสร้าง
ข้อมูลด้วยระบบมัลติมีเดียออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อให้ ความส าคัญของการสร้างเนื้อหาหลักสูตรมัลติมีเดีย โดยการน า
ภาพเคลื่อนไหวมาใช้เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริงมากที่สุด ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอน 
โครงสร้างข้อมูลด้วยระบบมัลติมีเดียออนไลน์ ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
น าไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได้ และสอดคล้อง กับผลการวิจัยอลงกต เกิอพันธุ์ และเอกนฤน บางท่าไม้ 
(2556)   ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อ มัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียน อนุบาลนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรง เรียน อนุบาลนครปฐม ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย จ านวน 1 ห้อง จ านวน 50 คน พบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มี ประสิทธิภาพ 81.07/83.13 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย คะแนนหลังการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรรัตน์ ทองดี และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2557) ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์
ปัญหา เรื่อง การบวกเลข ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์กูล) อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้าน หนองสองห้อง (อินท
ปัญญาราษฎร์นุกูล) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน จ านวน 20 คน พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข 
ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 73.00/73.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
คะแนนหลังการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1  มีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข อยู่ในระดับมาก 3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่ง  ที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้ สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นท่ีสุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมความพึงพอใจ อยู่ระดับในมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ที่สุด 4 ข้อ คือ นักเรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีการจัดล าดับการ น าเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจ  
สื่อมัลติมีเดียมีการออกแบบให้ใช้ง่ายเมนูไม่สับสน  และสื่อมัลติมีเดียช่วย แก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้ การที่ผลการศึกษา
ปรากฏเช่นนี้เนื่องจากผู้รายงานได้น าข้อดีและ ประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ลักษณะของ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นการน าเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมและเครื่องช่วยสอนมา ผสมผสานกัน แต่
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนท่ีดีกว่า เช่น ความสามารถในการน าเสนอเนื้อหา ความเร็วใน
การจัดเก็บเนื้อหา การซ่อนและค้นหาค าตอบ การเสริมแรงและการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสนใจและ ความสามารถของตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชา เรียนช้าได้ตามที่
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ต้องการ ส่งเสริมให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพราะต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหาและฝึกคิด อย่างมี
เหตุผล สร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน สามารถรับรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายนักเรียนและเสริมแรงให้
อยากเรียนสอดคล้องกับ อัญชริกา จันจุฬา (2552) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนโดยภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ค าศัพท์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในระดับมาก ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ภาพที่น าเสนอ เสียง ลักษณะของตัวอักษรข้อความและกราฟิก และมัณฑนา 
ศรีเทพ (2553) ได้กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อการกระท าใน กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จะมีผลให้เกิดความเต็มใจ และยินดี ในการกระท า ส่งผลให้ด าเนินกิจกรรม นั้นๆ จนบรรลุผลส าเร็จ  
             สรุปผลการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้รายงานได้สร้างสื่อมัลติมีเดียนี้ข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยยึดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีใน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามล าดับขั้นตอนอย่างละเอียด เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ผ่านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้รายงานได้น าสื่อมัลติมีเดียไป
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยได้ทดลอง รายบุคคลและทดลองกับกลุ่มเล็กเพื่อหาข้อบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงจน
เสร็จสมบูรณ์หลังจาก นั้นได้น าไปทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย ซึ่งผล
การทดลอง   
              สรุปได้ว่า การใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon Phanom) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ เท่ากับหรือ สูงกว่า 80/80 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่ เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best 
things in Nakhon Phanom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานได้
พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้เป็นสื่อและนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา    
        1.1 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ห้าสิ่งที่เป็นที่สุดในนครพนม (The 5 best things in Nakhon 
Phanom) เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นนวัตกรรมที่
ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้นดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการน าสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ 
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
        1.2  การพัฒนาและการสร้างสื่อมัลติมีเดียนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึงกลุ่มนักเรียนเป็นส าคัญ ควรสร้างให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
        2.1  ควรน ารูปแบบการสรา้งสื่อมัลตมิีเดียที่มีความหลากหลาย เพื่อให้การน าเสนอบทเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
        2.2  ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยใช้สือ่มัลติมเีดียกับการสอนในรูปแบบอื่นๆ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
อลงกต เกอพันธุ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เนต็ เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม. การศึกษา ค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
 การศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 106 
 

อัญชริกา จันจุฬา.(2552). ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรยีน โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ มลัติมเีดีย วิชาภาษาอังกฤษ 
 เรื่อง ค าศัพท์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6. วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ  
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดภุณัฑ์. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุ
 สภาลาดพรา้ว.  
กาญจนา โพธิลักษณ์. (2554). การใช้เกมเสริมทักษะการอ่านค าที่มตีัวสะกดส าหรับนักเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง. วิทยานิพนธ์   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวทิยาลัย   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
จรรยา บญุปล้อง. (2541). การพฒันารูปแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอนเพื่อสอน  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์  ดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย.    
CarmelitaY.R. (2008). “A Comparisonof Computer - Assisted Instruction and theTraditionalMethod of 
 TeachingBasic”, Journal of Statistics Education.Vol.16, No.1 : Camelita Y. Ragasa. 
Junaidu, S. (2018). Effectiveness of Multimedia in Learning and Teaching   Data Structures Online. Turkish 
 Online Journal of Distance Education.   9(4) : 97-107. 
Neumann, D., Neumann, M. & Hood, M. (2011). Evaluating computerbased simulations, multimedia and 
 animations that help integrate blended learning with lectures in first year statistics. Australasian 
 Journal of Educational Technology. 27(2) : 274-289.  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 107 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

The Relationship between Using Information Technology and Academic Operations of Teachers in 
Schools under The Secondary Educational Service Area Office 1 

นภา  ภูมิอาวาส 
Napa  Poomiarwas 

วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลยัพะเยา  กรุงเทพมหานคร  10330 
E-mail : tammeejojo@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระดับการปฏิบัติงานวิชาการ    ของครู
ในสถานศึกษา (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา และ (3) 
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ปีการศึกษา 2562 จ านวนครู 266 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
ค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า (1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับกลางถึงสูง (r มี
ค่าระหว่าง .666-.793, p<.01) และ (3) ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการ สามารถท านายการ
ปฏิบัติงานวิชาการของครูได้ ร้อยละ 70.6 น้ าหนักการท านายเป็น .427 และ .385 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research were as follow ( 1)  to study the state of information technology and 
academic operations of teachers in schools (2)  to study the relationship between information technology and 
academic operations in schools and ( 3)  to study the effect of information technology toward the academic 
operations of teachers in schools under the secondary educational service.  The samples were 266 secondary 
schools teachers selected by stratified sampling from schools under the secondary educational service area 
office 1.  The instrument for collecting data was Likert’ s Scale questionnaire which the validity was between 
0.67–1.00. The reliability was 0.89. The data were analyzed through mean standard deviation simple correlation 
and multiple regressions analysis.  

The research results revealed that (1) the information technology and academic operations of teachers 
in schools under the secondary educational service area office 1 in overall and each aspect were at high level  
(2) the relationship between information technology and academic operations of teachers in schools was positive 
relation at medium to high level ( r =  . 666- . 793, p<. 01)  and ( 3)  the computer operating system and the 
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administration management could be predicted the academic operations of teachers for 70. 6% ,  of the 
predictors were .427 and .385 respectively. 
 
Keywords: Information Technology, Academic Operations of Teachers in Schools 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรที่เข้ามาอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้     การ
เข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่
เช่ือมโยงกัน ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาในปัจจุบันก็มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารการศึกษามากขึ้น (สุรพงษ์ 
วงษ์ทน, 2552, น. 24) 
 การปฏิบัติงานวิชาการถือเป็นงานหลักของโรงเรียน (อุณากรรณ สวนมะม่วง , 2553, น. 23-24) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะ
สนับสนุนงานวิชาการให้บรรลุความส าเร็จ ซึ่งงานวิชาการเป็นตัวก าหนดปริมาณงานในโรงเรียน ขอบข่าย การบริหารงานวิชาการที่
ส าคัญ 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผนงานท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการวิจัยในช้ันเรียนเป็นงานท่ี
เป็นระบบเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูและตัดสินคุณภาพของผู้เรียน ด้านการนิเทศเป็นงาน
ที่เกี่ยวกับการติดตามการสอนของครู ให้ค าแนะน า สนับสนุนช่วยเหลือครูผู้สอน และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เป็นการจัดหา จัดท า ปรับปรุงที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงมีการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคัญ ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะของ
บุคลากร ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการ มาใช้ในการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาท้ังผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2549, น. 3) 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน
วิชาการของครูในสถานศึกษา และเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงาน
วิชาการของครูให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระดับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2.3 เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตประชากร 
  3.1.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 2 
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน โดยมีครูทั้งสิ้น 857 คน 
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  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 266 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน (Krejecie and Morgan, 1970 
อ้างอิงในธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2548, น. 51) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
 3.2 ขอบเขตตัวแปร 
  3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากรด้านระบบ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการ 
  3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษาแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การวัดผลและประเมินผล 
 3.3 ขอบเขตเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2562 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 การค้นคว้าอิสระเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด มี 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบถามเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ขนาดของสถานศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร 
ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานวิชาการของครูใน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผล เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) โดยเทคนิค IOC มีค่าความตรงระหว่าง 0.67-1.00  แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คนและหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิของแอลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วส่งหนังสือพร้อมกับ
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรียน จ านวน 266 ฉบับ โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองได้
แบบสอบถามคืนมา 266 ฉบับ คิดเป็น 100% 

 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation) โดยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้าน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา  
             สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ข้อที ่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
n = 266 

ระดับ 
x  S.D. 

1. ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร 3.89 .86 มาก 
2. ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.77 .91 มาก 

3. ด้านการบริหารจดัการ 3.98 .91 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.88 .68 มาก 

 
จากตารางที่ 1 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ด้าน
ความรู้และทักษะของบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

5.2 การปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้าน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา  
             สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ข้อที ่ การปฏิบัติงานวชิาการของครู 
n = 266 

ระดับ 
x  S.D. 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.85 .81 มาก 
2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.76 .86 มาก 

3. การนิเทศการศึกษา 3.70 .85 มาก 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.70 .87 มาก 

5. การวัดและประเมินผล 3.85 .81 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.77 .69 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 1 

พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดและประเมินผล 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และล าดับสุดท้ายคือ การนิเทศการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 5.3 ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา  
             สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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การปฏิบัติงานวิชาการของครู  n = 266 

 Y X1 X2 X3 
การปฏิบัติงานวิชาการของครู (Y) 1.000    

ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร (X1) .666** 1.000   
ด้านระบบอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ (X2) .793** .682** 1.000  
ด้านการบริหารจดัการ (X3) .785** .697** .761** 1.000 

    p < .01 
จากตารางที่ 3 แสดงว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับกลางถึงสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r มีค่า
ระหว่าง .666-.793) 

5.4 ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถท านายการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา  
             สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีตัวแปรท านาย 2 ตัว 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสถิติ 

ค่าเบต้า( ) ค่าที (t) ค่าพี (p) 
1. ด้านระบบอุปกรณ์และคอมพิวเตอร ์ .427 7.86** .00 

2. ด้านการบริหารจดัการ .385 6.92** .00 
ค่า R = .840, ค่า R-square = .706 , p < .01 

ตัวแปรถูกท านาย : การปฏิบัติงานวิชาการของครู 

 จากตาราง 4 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถท านายการปฏิบัติงานวิชาการของครูได้ร้อยละ 70.6     (ค่า R 
= .840, ค่า R-square = .706) โดยด้านระบบอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการ สามารถท านายการปฏิบัติงาน
วิชาการของครู ได้ร้อยละ 70.6 น้ าหนักการท านายเป็น .427 และ .385 ตามล าดับ ตัวแปรท านายที่ดีคือ       ด้านระบบอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ (  = .427, p = .00) และด้านการบริหารจัดการ ( = .385, p = .00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 

6.1 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 3 
ด้าน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังน้ี ด้านการบริหารจัดการ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร และด้านระบบ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาจเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงาน หากสถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการใช้งานจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้นและเกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียน ดังที่ สุรพงษ์ วงษ์ทน (2552) ได้กล่าวถึงบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทต่อการศึกษาในการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สามารถใช้และน าเสนอข้อมูลให้กับผู้เรียน ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา (2546) ได้ศึกษาการใช้ข้อมูลการใช้สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าการใช้สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
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6.2 การปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 5 ด้าน โดย
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจเนื่องมาจากโรงเรียนเห็นว่างาน
วิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียน และให้ความส าคัญในด้านงานวิชาการ ดังที่ ไกรเลิศโพธิ์นอก (2542) ท่ีว่าการบริหารงานวิชาการเป็น
งานหลักเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน เป็นงานส าคัญยิ่งงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญา ความนึกคิดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมี
คุณค่าในสังคม การบริหารงานวิชาการจะดีมีคุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครู เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการโดยการท างานร่วมกับครู ให้ค าแนะน าครู และประสานให้ครูทุกคนท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ     สมพร พรมชินวงศ์ (2550) ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารวิชาการอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับกลางถึงสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา การที่ครูมีความรู้  ความเข้าใจ มี
ความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และมีการบริหารจัดการที่ดี จะเป็นสิ่งสนับสนุนใน       การท างานเพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ ดังที่ ฉนวน อุทโท (2553) กล่าว่า เทคโนโลยีได้ก่อประโยชน์ให้แก่ระบบการศึกษา มากขึ้นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการศึกษาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าสามารถเร่งอัตราการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น ลดภาระทางด้านบริหารของ
ครู สอดคล้องกับงานวิจัยของเพลินพิศ หยาดผกา (2548) ได้ท าการวิจัยจากการศึกษาการจัด  การระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
พบว่า ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาทุกขนาดมีความจ าเป็นต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างยิ่ง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารงานวิชาการต่อไปได้  
 6.4 ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถท านายการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา    ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาจเป็นเพราะความพร้อมของระบบและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์จะให้การปฏิบัติงานวิชาการเป็นไปได้อย่างสะดวกมีความรวดเร็วในการท างานและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการบริหารจัดการ อาจเป็นเพราะการน าใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการจะส่งผลการให้ปฏิบัติงานของครูเป็น
ระบบ เกิดความคล่องตัวในการท างาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังที่     กมลพันธ์ แก้วโชติ 
(2550) ได้รวบรวมและกล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศคือ เทคโนโลยีเพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และ เผยแพร่ 
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะในเรื่องความถูกต้อง     ความแม่นย า และความ
รวดเร็ว ให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลพธู ปียวรรณ (2552) พบว่าการด าเนินการขององค์กรต้องมี
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการแก้ปัญหา และแสวง
โอกาสที่ดีให้กับองค์กรและน าไปใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อน าพาให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 

7.1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรสนับสนุนให้
มีระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารควร
จัดหางบประมาณในด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งงบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้การใช้งานมีคุณภาพและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานของครู 
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7.1.2 การปฏิบัติงานวิชาการของครู ด้านการนิเทศการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ดังนั้น ในด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการติดตามการนิเทศ รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบที่หลากหลายในการนิเทศในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับครูในด้าน
การท าวิจัย เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวิจัย และสามารถน าความรู้ไปท าวิจัยได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

7.1.3 ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา พบว่า
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับกลางถึงสูง ดังนั้น โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งานแต่ละประเภทของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ จัดให้มีระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม
ในการใช้งาน มีระบบ Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานต่างๆ ของโรงเรียน 

7.1.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถท านายการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา ได้แก่ ด้านระบบและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนควรส่งเสริมด้านระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้
งาน การปฏิบัติงานวิชาการก็จะมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนควรน าใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการในด้านงาน
วิชาการ จะส่งผลการให้ปฏิบัติงานของครูเป็นระบบ เกิดความคล่องตัวในการท างาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษาการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 
7.2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
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ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน 

Administrative Factors Affecting Success in Management Schools 
under the Primary School Jurisdiction In the northeast province 

ปราณี  รัตนธีระชัยกุล โกวิท  วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ  พลเดช 
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย ์
Email : immeey.immeey@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ (1) เพื่อประเมินระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (2) เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริหารกับความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา (4) เพื่อหาตัวพยากรณ์ในการท านายความส าเร็จในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และ (5) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจาก
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 485 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มี 
2 ลักษณะ ได้แก่ แบบส ารวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ระดับความส าเร็จในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) ปัจจัยทางการบริหารทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (4) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านการจูงใจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านการพัฒนาบุคลากร และ
ตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้ร้อยละ 61.60 และ (5) สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  = 0.460 + 0.317(X6)** + 0.224(X3)** + 0.175(X7)**   
และสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน   = 0.325(ZX6)** + 0.231(ZX3)**  
+ 0.197(ZX7)** - 0.088(ZX4)* + 0.082(ZX5) + 0.062(ZX8)  + 0.116 (ZX1) - 0.003(ZX2) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการบริหาร ความส าเร็จ บริหารจดัการ 
 
Abstract 
 The purpose of this research were 1) to investigate their levels of administrative factors affecting success 
in management schools  2 )   to investigate their levels of success in management schools 3 )  to study the 
relationship between administrative factors and success in management schools  4 )   to find out predicted 
equation for prognosis success in management schools  5)  to establish predicted equation for prognosis success 
in management schools under the Primary School Jurisdiction In the northeast province. They were classified by 
using their positions and schools sizes. The sample consisted of 4 8 5  administrators and teachers, selected by 
using Krejcie and morgan table and stratified random sampling. The instrument used in this study was a 
questionnaire with two parts : checklist, five - rating scale.  
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The statistics used to analyzed the collected data were frequency, percentage, mean,standard deviation, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. The results were as follows : 1 ) 
Administrative factors affecting success in management schools under the Primary School Jurisdiction In the 
northeast province was overall found at a high level. 2) The level of success in management schools under the 
Primary School Jurisdiction In the northeast province was overall found at a high level. 3 )  All administrative 
factors had a positive relationship with of success in management schools under the Primary School Jurisdiction 
In the northeast province. 4 )  The variables that could predict their success in management schools under the 
Primary School Jurisdiction In the northeast province. At the statistical significance of the .0 1  level were as 
follows: organization structure, motivation and information technology. Moreover, the variables that could 
predict their success in management schools at the statistical significance of the .0 5  level were as follows: 
communications, atmosphere and culture of the organization, budget, leadership, personnel development. 
These variables could be used together in order to predict their success in management schools at 61.60 (R2 = 
0.616). 5) The predicted equation can be established as below. Predicted equation of raw scores :   = 0.460 + 
0.317(X6)** + 0.224(X3)** + 0.175(X7)**  Predicted equation of standard scores :   = 0.325(ZX6)** + 0.231(ZX3)** 
+ 0.197(ZX7)** - 0.088(ZX4)* + 0.082(ZX5) + 0.062(ZX8)  + 0.116 (ZX1) - 0.003(ZX2) 
 
Keywords: Administrative Factors Success Management 
 
1. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในห้วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกัน
ใกล้ชิดมากขึ้น เป็นสภาพไร้พรมแดน การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งในด้านระบบการบริหารงานและ
บุคลากรให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
ขอบเขตรับผิดชอบท่ีเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2560: 18)  การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ถือเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะบริหารจัดการสถานศึกษาให้เปี่ยมด้วยคุณภาพ
และมีมาตรฐานจนเป็นท่ียอมรับ สามารถน าสถานศึกษาก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง นับเป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้แต่การจะบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนั้น นับเป็นความท้าทายความสามารถ
ของผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยทางการบริหารในด้านต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการเป็นองค์การช้ันน า  มีคุณธรรม
เป็นเลิศ  บนพ้ืนฐานความเป็นบุรีรัมย์สู่สากล  การเตรียมบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัดยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่
หลักของผู้บริหารที่จะบริหารงานน าพาองค์การสู่ความส าเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยปัจจัยทางการบริหารในด้านต่าง ๆ 
มาเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ปัจจัยทางการบริหารนับเป็นตัวแปรส าคัญ ที่น าพาองค์การ
ไปสู่เป้าหมายประสบความส าเร็จ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์. 2561: 5) จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
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ปัจจัยทางการบริหารนับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ  และการบริหารในปัจจุบันนั้น  
ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า  มีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผนยุทธศาสตร์  มีความเป็นมืออาชีพ  มีทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารงาน  สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างาน  มีความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น าองค์การ ได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความส าเร็จ  ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในระดับชาติ ต่อไป 
 
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจยัทางการบริหารทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีาน 
 2.  เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีาน 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีาน 
 4.  เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ในการท านายความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีาน 
 5.  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีาน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ปัจจัยทางการบริหาร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน 
 2.  ปัจจัยทางการบริหาร อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถเป็นตัวพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีานได ้
 
4. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาวจิัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา   
รวมทั้งสิ้น  3,208  คน จ าแนกเปน็ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  236  คน และครู  จ านวน  2,972  คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
485 คน  จ าแนกเป็นผู้บริหาร 146 คน และครู 339 คน 
 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)    
 ตอนที่  2  ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการบริหารจัดการสถานศึกษามีลักษณะเปน็แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) 
 ตอนที่  3  ความส าเร็จในการบรหิารจัดการสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยส่งแบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดบรุีรมัย์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมลูกลับคืนมาได ้485 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
   1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจกแจงความถี่ ค านวณหาร้อยละ (Percent) เสนอข้อมูลเป็น
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
   2.  การวิเคราะหร์ะดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอสีาน และระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสานวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จัดเป็นข้อมูลตารางประกอบความเรียง 
   3.  การวิเคราะหห์าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
และระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน 
วิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficinet) ใช้เกณฑ์ของ
เบอร์ก (Borg) ซึ่งจะใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ขึ้นไป (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สภุาพ ฉัตราภรณ์. 2543: 86) 
  สูงกว่า 0.85 หมายถึง  มีความสัมพันธ์สูงมาก 
  0.65 - 0.85 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง 
  0.35 - 0.64 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
  0.20 - 0.34 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ า 
  ต่ ากว่า  0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ ามาก 
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยทางการบรหิารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน โดยใช้วิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 1.  ระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการจูงใจ ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  
 2.  ระดับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดภาคอีสาน มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจของบุคลากร รองลงมา คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน ปัจจัยทุกปัจจัย มี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
คือ ด้านโครงสร้างองค์การ (r = .729) และปัจจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ ด้าน
งบประมาณ (r = .649) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (r = .648)  ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (r = .613)  ด้านการจูงใจ (r 
= .585) ด้านภาวะผู้น า (r = .543) ด้านการพัฒนาบุคลากร (r = .511)  และด้านการติดต่อสื่อสาร (r = .398) 
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 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการ  Enter  พบว่า  เมื่อน าตัวแปร
ด้านปัจจัยทางการบริหาร 8 ด้าน มาพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน พบว่า  สามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีประสิทธิภาพในการ
ท านายร้อยละ 61.60  (R2  = 0.616)  และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)  พบว่า ตัวแปรอิสระ
ที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่   
 ด้านโครงสร้างองค์การ (Beta = 0.325)  ด้านการจูงใจ (Beta = 0.231)  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = 
0.971)  ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
ด้านการติดต่อสื่อสาร  (Beta = -0.088) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  (Beta = 0.082) ด้านงบประมาณ  (Beta = 
0.062) ด้านภาวะผู้น า (Beta = 0.116) ด้านการพัฒนาบุคลากร  (Beta = -0.003) ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Y  = 0.460 + 0.317(X6) + 0.224(X3)+ 0.175(X7)   

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 yZ   = 0.325(ZX6) + 0.231(ZX3) + 0.197(ZX7) - 0.088(ZX4) + 0.082(ZX5)+ 0.062(ZX8)  + 0.116 (ZX1) - 

0.003(ZX2) 

 

9. อภิปรายผล 

 1.  ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรยีงล าดับคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3  ล าดับแรก  คือ  ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านการจูงใจ ด้าน
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับผลการวจิัยของ ประภัสสร ทิพหนองแวง (2560 : 130 - 135)  ได้ศึกษาปัจจยัที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยั 
พบว่า ปัจจัยการบรหิารโรงเรยีนมาตรฐานสากล และความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  22  ตามความคดิเห็นของผู้บรหิารและครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรด้านโครงสร้างองค์กร  ด้านบรรยากาศองค์กร 
และด้านทรัพยากรและเทคโนโลย ี
   2.  จากผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือด้านความพึงพอใจของบุคลากร ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์  (2556 : 86)  ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยทางการ
บริหารของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยรวม  มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วย
ปัจจัย  6  ด้าน คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในงานของครู  3)  การพัฒนาวิชาชีพครู  4) คุณลักษณะของผู้เรียน  
5)  การพัฒนาบุคลากร  6) การสอนของครู ที่เป็นต้นแบบ  น ามาซึ่งความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
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 3. ผลการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว 
มีความสมัพันธ์กับความส าเรจ็ในการบริหารจัดการศึกษา   
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการ Enter  พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการจูง
ใจ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  ด้านงบประมาณ ด้านภาวะ
ผู้น า ด้านการพัฒนาบุคลากร  สอดคล้องกับงานวิจัย  ประภัสสร  ทิพหนองแวง (2560 : 130 - 135)  พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี มีอ านาจพยากรณ์ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ วิภาพร ยืนยง  (2560 : 95 - 99)  พบว่า 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.   ปัจจัยทางการบรหิารทีส่่งผลต่อความส าเร็จ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดภาคอีสาน ด้านการตดิต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 

 2. ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผู้บริหารจดักิจกรรมเพื่อให้

นักเรียนมีคณุลักษณะทีด่ีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในรูปแบบวจิัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการบริหารจดัการ

สถานศึกษาสู่ความส าเร็จ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอื่น 

ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย ส าหรับพัฒนาความสามารถในการสร้างชุด
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครู
แกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) แนวทางการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย คือ ก) 
การประชุมสร้างความเข้าใจ ข) สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดี ค) ด าเนินการออกแบบและสร้างกิจกรรม ง) การนิเทศ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ (2) ผลการประเมินความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์
มีผลสรุปรวมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.70 จากคะแนนเต็ม 10 
 
ค าส าคัญ: นิเทศโดยกระบวนการวิจัย ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
Abstract 
 The research objectives were: 1) to develop guidelines for research based supervision in abilities to 
create learning activity package in science object. 2) Develop abilities to create learning activity package in science 
object. The samples under study were fifty in the 2018 academic year. The results of this study were as follow: 
(1) guidelines for research based supervision in abilities to create learning activity package in science object by 
action research consisted of a) meeting to create understanding, b) build familiarity and good relationships, c) 
proceed to design and create activities, d) supervision, collaborative thinking, collaborative work, collaborative 
learning, (2) result of abilities to create learning activity package in science object of leader science teacher 
revealed that summary of the ability in creating science learning activity package averaging 9.70 out of 10. 
 
Keywords: Research based supervision, learning activity package in science object, Leader science teacher 
 
1. บทน า   
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องใช้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในทุกด้าน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2560, น. ค-ฏ) สอดคล้องกับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เน้นการปฏิรูปครูทั้งระบบท้ังด้านการผลิต เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนของครูการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดตั้งโรงเรียนร่วมพัฒนา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, 
น. 1-2) วิชาวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ควรควบคู่
กับองค์ความรู้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,  น. 6-7) ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่าง
เร่งด่วนเพื่อเตรียมประชากรของประเทศให้มีสมรรถภาพพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามแนว Active 
Learning เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ (นรินทร์ เจริญพัน, 4 กุมภาพันธ์ 2559, online) หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนโดยการชี้แนะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีมีบทบาทและกระบวนการที่มุ่งหมายในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้ข้อมูลนักเรียน ช้ัน
เรียน และโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBS : Research Based 
Supervision) และใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ศึกษานิเทศก์ต้องด าเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้การนิเทศแนวใหม่โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เป็นการนิเทศโดย
ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบ P-A-O-R (Plan-Action-Observe-Reflect) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนร่วมกับครูโดย
ศึกษานิเทศก์ร่วมคิด ร่วมท า รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้กับครูอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 มีแนวทางการนิเทศติดตามและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะท าการ
นิเทศโดยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถม ศึกษาปีที่ 4 – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย ส าหรับพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                   
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 190 คน   
 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
  ครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 50 คน (จบการศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี  ฟิสิกส์ และ
ชีววิทยา) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย หมายถึง การนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ โดยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ค้นพบปัญหา และใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (P-A-O-R) ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันเรียนรู้
ระหว่างศึกษานเิทศก์และครูผู้สอน เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ  
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 2. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หมายถึง ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในสาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  และสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เท่านั้น 
 3. ความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หมายถึง 
ความสามารถของครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 –                   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง ด้านความสามารถในการสรุปความ เนื้อหาสาระในการสอน เทคนิคการจ าที่สื่อความรู้ความเข้าใจและด้าน
ความสามารถในการน ารูปแบบการสอน หรือ เทคนิคการสอน หรือ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 
5. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมิส และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and 
Mc Taggart, 1998 อ้างอิงในวีระยุทธ์  ชาตะกาญจน์ , 2558, น. 40) คือการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base 
Supervision) ตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (P-A-O-R) ดังนี ้
 1. การวางแผน (P-Plan)  
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูแกนน าวิชา
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  1.2 ด าเนินการประชุมครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อด าเนินการสร้าง
ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม  การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
  1.3 ศึกษานิเทศก์และครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ตัวช้ีวัด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. การปฏิบัติการ (A-Act)  
  2.1 ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศ ติดตามการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 –                         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย   
  2.2 ครูด าเนินการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning    
 3. การสังเกต (O-Observing)  
   การสังเกต (O-Observing) ศึกษานิเทศก์ บันทึกผลการนิเทศติดตามการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์ และสังเกตการสอนของครู 
 4. การสะท้อนผล (R-Reflecting)  
   การสะท้อนผล (R-Reflecting) การนิเทศโดยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยการสรุปผลการนิเทศ การสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหน่วยการเรียนรู้  
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แบบสัมภาษณ์ครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์: การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. แบบสังเกตการสอนของครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์:  การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. แบบประเมินความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์                
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการสอนของครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์   
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากการประเมินความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัย 
 ผลการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base Supervision) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ดังนี ้
 1. แนวทางการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base Supervision) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
  1.1 การวางแผน (P-Plan) การประชุมครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษา             
ปีที่  6 เรื่องการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning               
โดยแบ่งกลุ่มครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็น 3 กลุ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษา  คือ กลุ่ม
ที่ 1 สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  กลุ่มที่ 2 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  กลุ่มที่ 3 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
เพื่อวางแผนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.2 การปฏิบัติการ (A-Act) และการสังเกต (O-Observing) ด าเนินการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสร้างการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และครูด าเนินการสร้าง            
ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
  1.3 การสะท้อนผล (R-Reflecting) การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base Supervision) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยการสรุปผลการนิเทศการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาการ
นิเทศโดยกระบวนการวิจัย มีผลการพัฒนาการสร้างชุดการสอนของครู ท าให้เกิดแนวคิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายของครูที่มี
ศักยภาพในการสอน ซึ่งครูแกนน ามีความถนัดในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามสาระและมาตรฐาน 
  จากการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้น สรุปแนวทางการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การประชุมสร้างความเข้าใจ กับครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ
สร้างความเข้าใจการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวางแผนและออกแบบ
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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  2) สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดี ผู้นิเทศคือศึกษานิเทศก์ สร้างความเป็นกันเอง ท าความรู้จักกับครูแกน
น าวิชาวิทยาศาสตร์ และครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน และการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาระหว่างครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
3 
  3) ด าเนินการออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6  โดยครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ให้เหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียน และน ากิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนท่ีรับผิดชอบ              
  4) การนิเทศ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้  โดยศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศ ติดตามการออกแบบและ                
สร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการเยี่ยมช้ันเรียน การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การนิเทศทางไกล เช่น กลุ่มไลน์   ( line 
group): ครูแกนน าวิทย์ประถม (กลุ่มไลน์ของครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 50 
คน) เพื่อร่วมกับครูผู้สอนในการวิพากษ์และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน                
  2. ผลการพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษา            
ปีท่ี 6 ของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ตัวช้ีวัดสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ ครูสรุปความ เนื้อหาสาระในการสอน เทคนิคการ
จ าที่สื่อความรู้ ความเข้าใจ น ารูปแบบ หรือเทคนิค หรือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งชุด
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างขึ้นมีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 50 หน่วยการเรียนรู้  
และครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน มีความสามารถ
ในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสรุปรวมคะแนนความสามารถในการ
สร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย เท่ากับ 9.70 จากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในระดับดีมาก 
 
6. อภิปรายผล 
 1. แนวทางการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า
การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย มีขั้นตอนการนิเทศประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และ  การสะท้อนผล 
สอดคล้องปราโมทย์  พรหมขันธ์ (2556, น. 104-105) ท าการพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
การศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ซึ่งจากการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยพบว่าครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์หน่วยการ
เรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้จากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาจเนื่องด้วยครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้
ความสามารถคุณวุฒิตรงกับวิชาและเนื้อหาที่ท าการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การนิเทศติดตามงานในหน้าที่หลักของ
ครูผู้สอน และครูได้ท าในสิ่งที่ตนเองถนัดจึงท าให้มีเห็นประโยชน์ของการนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่ศึกษานิเทศก์และ
ครูผู้สอนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับแม็คเวล และโรบิน สมิธ (T. 
W. Maxwell and Robyn Smyth, 2010, p. 407) วิจัยการนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการวิจัยการศึกษาเป็นกรณีศึกษาที่
ก าหนดแนวคิดการท าโครงการวิจัยและให้ค าปรึกษา พิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 3 ประเด็น คือ การจัดการเรียนรู้และกระบวนการ
สอน  การพัฒนานักเรียน  และการด าเนินโครงการวิจัย  เป็นฐานทางทฤษฎีของการวิจัยส าหรับเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา ต้นแบบการ
จัดการวิจัย เพื่อก ากับการด าเนินการวิจัย อ านวยความสะดวกในการท างานของการก ากับดูแล มุ่งเน้นคุณสมบัติการวิจัยที่ส าคัญ
และมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาการวิจัยเพื่อระบุเป้าหมายเชิงปฏิบัติ  อ านวยความสะดวกในโครงการและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนและเป้าหมายความส าเร็จ 
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 2. ผลการพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษา           
ปีท่ี 6 พบว่า จากการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย ครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการ
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดจ านวน 70 ตัวช้ีวัด เพื่อออกแบบการสอน 50 หน่วยการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ที่มีความหลากหลาย และเป็นไปตามขั้นตอนการสร้างชุดการสอนของชัยยงค์  พรหมวงค์ (2545, น. 123) การ
ก าหนดหน่วยการสอน โดยการแบ่งเนื้อหาโดยประมาณ แต่ละหน่วยการสอนจะถ่ายทอดความรู้ ตามความเหมาะสมของเนื้อหากับ
นักเรียน ซึ่งการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสรุปรวมคะแนนความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉลี่ย เท่ากับ 9.70 จากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สอดคล้องกับไลเลีย ฮาเลียม, นอร์ อีซา บวง 
และ ที สุบาฮาน มีรา (Lilia Halim, Nor Aishah Buang and T. Subahan Meerah, 2010, p 2868) และสามารถ  ทิมนาค 
(2554, น. 491 – 492) พบว่าครูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับสันติ 
ศรีสวนแตง และผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2554, น. 266) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่าการนิเทศอย่างต่อเนื่องท าให้นิสิตครูแต่ละโรงเรียนประสบความส าเร็จในการสร้าง
นวัตกรรมจากงานวิจัยในช้ันเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย เป็นการนิเทศติดตามที่ผู้นิเทศและผู้รับ การ
นิเทศร่วมกันคิด ร่วมท า และร่วมแก้ปัญหา ในทุกกระบวนการท าให้ผู้รับการนิเทศ หรือครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นชุด
การสอนที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้เรียน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสอนโดยการปฏิบัติ การแก้ปัญหาการสอนบูรณาการ การคิดวิเคราะห์
การสรุปองค์ความรู้ และการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนที่สนุกสนานแฝงด้วยความรู้ 
 
7. ข้อเสนอแนะ           
 1. ผลการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยไปใช้ พบว่าการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้เป็นอย่างดี  ควรน ากระบวนการ
นิเทศส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียนกับนักเรียน เพื่อให้เกิดการวิจัยในช้ันเรียน พัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. ผลจากการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยกับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติ การพัฒนาการคิด และการใช้เทคโนโลยี เช่น สื่อออนไลน์ (Online) สื่อมัลติมีเดีย 
(Multimedia) แอพพลิเคชั่น (Application) ทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ผลจากการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยกับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 –ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เกิด
แนวทางการในการนิเทศภายในระดับช้ันเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และการสังเกตการสอนเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน 
เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา 
 4. ผลการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยกับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบประสิทธิภาพการนิเทศการสอนของครูผู้สอน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการนิเทศ  ต้องมี
ผู้ให้ความรู้ ช้ีแนะ เพื่อเป็นโค้ช (Coaching) และด าเนินการติดตามดูแล (Mentoring) ตลอดกระบวนการนิเทศ  เพื่อให้การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาต้นแบบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป  
 
8. กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณา ของคณะผู้ เ ช่ียวชาญที่ปรึกษารายงานการนิเทศโดย
กระบวนการวิจัย คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  3) ดร.สมประสงค์ ชัยโฉม ข้าราชการบ านาญ อดีตศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 4) ดร.ปา
ริชาติ เข่งแก้ว ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และ5) ดร.วิทยา  เกษาอาจ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของรายงานการนิเทศโดย
กระบวนการวิจัยด้วยความเอาใจใส่ จนท าให้รายงานฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า 
 กราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศโดยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะครูแกนน าวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี  ในการเข้าท าวิจัยและเก็บข้อมูลในการนิเทศโดยกระบวนการวิจัยในครั้งนี้  
 เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีที่สุด
เสมอมา 
 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และนวัตกรรม การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาต่อไป   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ครูโรงเรียนบางกะปิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 150 
คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 108 คน โดยใช้ตาราง Cohen เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรง ( IOC) ได้ 0.60 -1.00 และผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)  ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ โดยค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
Abstract 

In this survey research, the researcher examines to (1)  investigate teacher's opinions toward academic 
leadership of school administrators under the secondary educational service and (2) compare teacher's opinions 
toward academic leadership of school administrators under the secondary educational service divided by 
education background and working experience. The sample consisted of 108 teachers in Bangkapi School during 
academic year of 2019. The proper size of the sample was determined using the Cohen table whereas the simple 
random sampling method was applied in selecting the members of the sample population. The research 
instrument was a five-rating scale questionnaire. It was determined that the content validity of the items fell in 
the range between 0.60 -1.00 and the Cronbach's alpha coefficient showing a level  of reliability at 0.98. The 
data collected were analyzed using the percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA 
technique. The research result were elaborated that (1) teacher's opinions toward academic leadership of school 
administrator were performed at a high level ( 2) the comparison of teacher' opinions as divided by their 
education background and work experience were not significant differences. 
Keywords: Academic Leadership, School Administrators, Secondary School 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาไปอยา่งรวดเร็วในทุกๆด้าน เพื่อให้ก้าวเท่าทันกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 การ

ปรับปรุงระบบการศึกษาจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เข้าทันสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge society) การศึกษาไทยในปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการ
เรียนรู้ทีเ่ปิดกว้าง มีหลากหลายรปูแบบให้มนุษย์ทุกคนไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว  โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ท่ีไร้ขอบเขตภายใตโ้ลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การศึกษาจึงส าคัญเพราะเป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่เกดิขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกสถานท่ีในขณะเดยีวกันแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคณุลักษณะทักษะและสมรรถนะทีส่อดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิและยุทธศาสตร์ชาต ิ3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคณุธรรม จริยธรรม 
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง ไดว้างเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
เป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 

บุคคลส าคัญที่จะพัฒนาการศึกษาและบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  
เพราะผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย  ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าในด้านความรู้ ทักษะ วิธีการ การ
บริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติของคนในองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดคุณภาพของสถานศึกษา   ตลอดจนต้อง
อาศัยคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในการบริหารโรงเรียนจะแบ่งการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ บริหารงานวิชาการ  บริหารงาน
บุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยที่ด้านบริหารวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารสถานศึกษา เพราะงาน
วิชาการสามารถบ่งช้ีความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งองค์ประกอบที่
สามารถมองเห็นได้เด่นชัดของคุณภาพการศึกษา คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ดังนั้น  ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2553, หน้า 1-2) งานด้านวิชาการจึงต้องจัดการให้เป็นระบบเพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาผู้เรียนและการบริหาร
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาก าหนด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีภาวะผู้น าทางวิชาการ เนื่องจากผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการน าและรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใ นการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนอันจะน าไปสู่วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารควรใช้ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันในการด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

จากการประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในด้านผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียน จากการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ซึ่งเป็นการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน)  ในนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2561 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตลอดระยะ เวลา 3 ปี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีการจัดอันดับโรงเรียนที่มีผลการ
พัฒนา O-Net ผลปรากฏว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในในเขตบางกะปิ 
อยู่ในอันดับ 8 จากจ านวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 52 โรง  ซึ่งนับได้ว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิมีการผล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงสุดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดสอบ O-Net ของโรงเรียน ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้บริหาร
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มุ่งเน้นการด าเนินงานในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งต้องอาศัยภาวะ
ผู้น าทางวิชาการในการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการใช้นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา  

ผู้วิจัยในฐานะที่ก าลังศึกษาและสนใจด้านการบริหารการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ส าคัญยิ่งต่อการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษา น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตบางกะปิ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป 

  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
    2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
  
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน ได้แก ่1) ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 2) ด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน 3) ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 4) ด้านการประเมินผลการสอนของครู 5) ด้าน
การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรยีนบางกะปิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน  150  
คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรยีนบางกะปิ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศกึษา 2562  จ านวน  108  คน  
ได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของโคเฮน (Cohen. 1928, pp. 147) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของประชากร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการตามแนวคิดของ เซย์ฟาร์ธ (Seyfath) ประกอบด้วย ด้านมุมมองและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร  ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ด้านการประเมินผลการสอนของครู  ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
     3.2 เคร่ืองมือ/การสร้างเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 ฉบับ ประกอบไปด้วย 2 ตอน  ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบลักษณะของแบบสอบถามเป็นเลือกตอบแบบ (Checklist) 
จ าแนกตาม (1) วุฒิการศึกษา (2) ประสบการณ์ในการท างาน 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 
5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert Scale )  
     3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
            ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  จากการค้นคว้าเอกสารรายงานการ วิจัย  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลมาสังเคราะห์สรุปเป็นร่างแบบสอบถาม  

ขั้นที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของข้อค าถาม ความ
เหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความชัดเจนของภาษาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ได้ค่าตั้งแต่ 0.60-1.00 

ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงไปทดลองใช้ (try out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
ขั้นที่ 5 น าผลของแบบสอบถามทีไ่ด้จากการทดลองใช้ (try out) มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)  
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98  

ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาต่อไป 
     3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้  
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2. น าแบบสอบถามส่งให้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการท า
แบบสอบถามตามวันเวลาที่ก าหนด และผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  

3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
     3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
มีขั้นตอนต่อไปนี ้
   1.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน   
โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)   
   2 .  วิ เ คราะห์ข้ อมู ล เกี่ ย วกับภาวะผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริ หารสถานศึกษาของโ รง เ รี ยนมั ธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์  ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง  ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมากที่สุด   
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง  ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมาก   
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง  ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปานกลาง   
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง  ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง  ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับน้อยที่สุด        
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           3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test) และประสบการณ์ในการ
ท างาน  วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 
4. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้                                                  
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวม 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา x̄ 

SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง     
    ด้านหลักสูตร 

4.26 0.50 มาก 

2. ด้านการประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน 4.30 0.48 มาก 
3. ด้านการจัดโครงการส าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 4.12 0.62 มาก 
4. ด้านการประเมินผลการสอนของครู 4.31 .0.43 มาก 
5. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า    
    ในวิชาชีพครู 

4.26 0.51 มาก 

รวม 4.25 0.44 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x̄=4.25) และรายด้าน  
โดยเรียงล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการประเมินผลการสอนของครูมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ที่ (x̄=4.31) ด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน (x̄=4.30) ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู (x̄=4.26)  

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

 
t p 

  x̄ SD  x̄ SD  
1. ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดา้น   
   หลักสูตร 

4.28 0.50 4.22 0.50  0.559 0.577 

2. ด้านการประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน 4.30 0.49 4.30 0.46  0.056 0.955 
3. ด้านการจัดโครงการส าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการ   
   พิเศษ 

4.13 0.62 4.10 0.61  0.222 0.825 

4. ด้านการประเมินผลการสอนของครู 4.33 0.42 4.27 0.46  0.639 0.524 
  5. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน 
     วิชาชีพครู 

4.28 0.49 4.23 0.55  0.523 0.602 

รวม 4.26 0.43 4.22 0.46  0.447 0.656 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTxMdhlvJmMAM-aNi09o00_5e4q2w%3A1580005651536&lei=E_ksXoapINDZz7sP06O3iA0&q=x%CC%84%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=2ahUKEwjl2Jzdm6DnAhWn73MBHRyMBeIQsKwBKAB6BAgCEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTxMdhlvJmMAM-aNi09o00_5e4q2w%3A1580005651536&lei=E_ksXoapINDZz7sP06O3iA0&q=x%CC%84%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=2ahUKEwjl2Jzdm6DnAhWn73MBHRyMBeIQsKwBKAB6BAgCEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTxMdhlvJmMAM-aNi09o00_5e4q2w%3A1580005651536&lei=E_ksXoapINDZz7sP06O3iA0&q=x%CC%84%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=2ahUKEwjl2Jzdm6DnAhWn73MBHRyMBeIQsKwBKAB6BAgCEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTxMdhlvJmMAM-aNi09o00_5e4q2w%3A1580005651536&lei=E_ksXoapINDZz7sP06O3iA0&q=x%CC%84%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=2ahUKEwjl2Jzdm6DnAhWn73MBHRyMBeIQsKwBKAB6BAgCEAE
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า t ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน   
น้อยกว่า  

3 ปี 
3-7 ปี 7 ปี ขึ้นไป F P 

x̄ x̄ x̄ 

1. ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง   
    ด้านหลักสูตร 

4.23 4.28 4.24 0.109 0.897 

2. ด้านการประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน 4.28 4.30 4.32 0.048 0.953 
3. ด้านการจัดโครงการส าหรับเดก็ท่ีมีความ  
   ต้องการพิเศษ 

4.01 4.18 4.11 0.594 0.554 

4. ด้านการประเมินผลการสอนของครู 4.27 4.33 4.30 0.192 0.825 
5. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า  
   ในวิชาชีพครู 

4.22 4.34 4.20 0.980 0.379 

รวม 4.20 4.29 4.23 0.319 0.728 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า F ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
5. อภิปรายผล 

5.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรง เรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้ทักษะ ความรู้ มาก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ส่งเสริมให้ครูมี
การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง  ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับครูในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ รวมถึงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏบิตังิาน
ของครู เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าของสถานศึกษาร่วมกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิฤมล ญาวิลาศ (2559) การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ ทองอากาศ (2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

5.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเล็งเห็นถึง

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTxMdhlvJmMAM-aNi09o00_5e4q2w%3A1580005651536&lei=E_ksXoapINDZz7sP06O3iA0&q=x%CC%84%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=2ahUKEwjl2Jzdm6DnAhWn73MBHRyMBeIQsKwBKAB6BAgCEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTxMdhlvJmMAM-aNi09o00_5e4q2w%3A1580005651536&lei=E_ksXoapINDZz7sP06O3iA0&q=x%CC%84%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=2ahUKEwjl2Jzdm6DnAhWn73MBHRyMBeIQsKwBKAB6BAgCEAE
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ความสามารถของครูผู้สอนด้านวุฒิการศึกษาต่างกันส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกันและสนับสนุนให้ครูในทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานโดยไม่ค านึงถึงวุฒิการศึกษา เช่น การให้ครูในกลุ่มสาระเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการ
ท างานของโรงเรียนหรือครูที่วุฒิการศึกษาน้อยกว่าเป็นหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ และให้ครูได้แสดงออกและลงมือปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การท างานที่มีส่วนร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บาลกีส กาซา (2560) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอกรงปินัง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัย  พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร  เทพสีดา (2560)  ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัย  พบว่า การ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลตามความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  พบว่า  โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

5.3 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูท างานเป็นทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรโดยให้ครูมีบทบาทใน
การท างานฝ่ายต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์ในการท างานและอายุงานที่มากกว่าหรือน้อยกว่า ท าให้ครูมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น แสดงศักยภาพในการท างาน  ส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดความเข้าใจในการท างานที่ตรงกัน  อัน
น าไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพรรณ ยังบุญสุข (2558) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเคียนซา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3  ผลการวิจัย พบว่า ผล
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์  บุญปัน (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน   

 
6. ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

1. ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ผู้บริหารควรอ านวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร เช่น การ
จัดหาเอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนและสนับสนุนให้ครูสร้างเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 

3. ด้านการจัดโครงการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้บริหารควรด าเนินการประชาสัมพันธ์และและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

4. ด้านการประเมินผลการสอนของครู ผู้บริหารควรมีการประชุมช้ีแจงผลการประเมินครูเพื่อให้ครูปรับปรุงผลการสอนของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ครูซักถามข้อสงสัยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ร่วมกัน  

5. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ผู้บริหารควรมีการสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ ให้ครูพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (3) 
ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ด าเนินการวิจัยโดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อน
เรียน ใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 3 เล่มซึ่งผ่านการหาค่าประสิทธิภาพแล้ว น าผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติที 
วิเคราะห์ค่าความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิภาพ 80.85/81.25 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
 
Aabstracts 
 The purposes of this study were: ( 1) compare the learning achievement between the pretest and the 
posttest of using the activity packages entitled acid-base.   ( 2) evaluate the students’ satisfaction towards 
regarding learning with activity packages. And ( 3) create the activity packages on acid-base to meet the criteria 
set at 80/80.  Students started with taking the pretest assess the learning achievement. Use activity packages in 
all 3 books which passed the developmental testing. Then the students take the posttest and the data were 
statistically analyzed by dependent samples t-test. Analyze the satisfaction with the activity packages from mean 
and standard deviation. The results were as follows : ( 1) Posttest scores of learning achievement of activity 
packages were significantly higher than those of pretest ones at the .05  (2) students’ satisfaction with the activity 
package was at a highest level and had a mean score of 4.60. And (3) The efficiency of the activity packages on 
acid-base was 80.85/81.25 higher than the criterion set.  
 
Keywords: activity packages, achievement, satisfaction 
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1. บทน า 
        วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้

กับเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรากฐานมาจากการน า
วิทยาศาสตร์ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทั้งสิ้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงให้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ว่า “วิทยาศาสตร์ จึงถือเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการพัฒนา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด รู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21  สร้าง
องค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลที่หลากหลาย”    

         จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่ามาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชา/หมวดวิชาที่ส าคัญ  ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ร้อยละ 61.82  ระดับคุณภาพพอใช้  ซึ่งเกณฑ์การประเมินก าหนดให้มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 98 คน มีระดับผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป โดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 25.68 ซึ่งต่ า
กว่าเกณฑ์ ท่ีตั้งไว้มาก ส่งผลให้การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียนต่ าลง ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อนักเรียนท่ีต้องการศึกษา
ต่อเพิ่มเติมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาทั้งด้านความรู้และด้านทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทาง (บุญเกื้อ ควรหาเวช,2545) ที่กล่าวว่า นักเรียนมีความแตกต่างกันแต่ละบุคคล ไม่สามารถเรียนรู้ได้
เท่ากันภายในเวลาเดียวกัน แต่สามารถเรียนรู้ได้ใกล้เคียงกันถ้ามีสื่อ/นวัตกรรมและเวลาในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอรวมถึง
การปรับรูปแบบการสอนของครู ควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้จึงนับเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
น าไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทดลอง (สมจิต สวธนไพบูลย์,2535) ผู้เรียน
ปฏิบัติการทดลองอย่างเป็นขั้นตอนและทราบถึงผลการกระท าของตนเอง ถือเป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียน  หากพิจารณาในด้านพฤติกรรมของผู้เรียน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวัยที่ชอบการแข่งขัน  ทั้งแบบ
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงออกกึ่งเล่นกึ่งเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในห้อง เรียน นอกจากนี้ เกม จัดเป็นสื่อประเภทหน่ึง ที่มีผู้
กล่าวถึงว่า (พรรณี เจนจิต , 2550 , น. 309-311)  สามารถน ามาประกอบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยต้องมีการก าหนดเนื้อหาประกอบ  การเล่นเกม 
วิธีการเล่น และผลจากการเล่นเกมน ามาใช้ในการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในการเรียนรู้ นอกจากนี้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะยังช่วย
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวน และตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนอง  
                ดังนั้น การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การทดลองประกอบเนื้อหาของบทเรียนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  เกมและแบบฝึกเสริมทักษะที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ 
ผ่านแบบทดสอบในแต่ละเล่มของชุดกิจกรรม จะเป็นการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    2.1  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ตามเกณฑ์ 80/80   

    2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมก่อนเรียนและหลัง
เรียน   

    2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           การวิจัยนี้ออกแบบโดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experiment design) (อรพินทร์  ชูชม , 2552 , น.1-15) มีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยคือ การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงในแผนภาพที่ 1 
และ การศึกษาผลทีไ่ดร้ับจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงในแผนภาพท่ี 2 
   

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การศึกษาผลที่ไดร้ับจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
       การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบมีกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest 
- Posttest Design) (อรพินทร์ ชูชม , 2552 , น.1-15)  
       4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
             4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ห้อง รวม 121 คน 
             4.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

      4.2.2.1กลุ่มตัวอยา่งเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 30 คน  

     4.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่ายจากนักเรียนทีไ่ม่เคย
เรียนเนื้อหานีม้าก่อน เป็นการทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามระดบั
ผลการเรยีนวิชาเคม ี
            - กลุ่มทดลองแบบรายบุคคล (1:1:1) จ านวน 3 คน 
                    - กลุ่มทดลองกลุม่ย่อย (3:3:3) จ านวน 9 คน  

        - กลุ่มทดลองกลุ่มภาคสนาม (10:10:10) จ านวน 30 คน  

ประสิทธิภาพ 

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 
เรื่อง กรด-เบส ส าหรับนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  

เรื่อง กรด-เบส ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี  

เรื่อง กรด-เบส ส าหรับนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด

กิจกรรมการเรียนรู ้
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      4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.3.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส 3 เล่ม ได้แก่ อิเล็กโทรไลต์-นอนอิเล็กโทรไลต์ , ปฏิกิริยาการ
สะเทินและความเป็นกรดเบสของสารละลายเกลือ และ การไทเทรต 
           4.3.2 ตัวแปรตาม คือ  
     4.3.2.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

    4.3.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส 
    4.3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย     ประกอบด้วย  
                  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง ความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหา พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
องค์ประกอบของเล่มชุดกิจกรรม คือ 

      1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
      1.2 เนื้อหา-ทฤษฎ ี
      1.3 การทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบทฤษฎ ี
      1.4 เกม 
      1.5 แบบฝึกเสริมทักษะ 

                2. แผนการจัดการเรยีนรู้เรื่อง กรด-เบส จ านวน 6 แผนการจัดการเรยีนรู้  เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง  ประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
                3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส สร้างแบบอิงเกณฑ์ของ บุญชม  ศรสีะอาด เป็นชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรยีนรู้ที่คาดว่าจะได้รับ มีค่าความอยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 
.23 - .87 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .20 - .67 มีค่าความเช่ือมั่นของแบบ ทดสอบทั้งฉบับ ตามวิธีการของคูเดอร์ ริชารด์สนั 
โดยใช้สูตร KR-20 เท่ากับ .71  
                4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง กรด-เบส ประกอบไปดว้ย 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ จ านวน 17 ข้อ ลักษณะของแบบ สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scaie) มี 5 ระดับ ข้อความเป็นข้อความทางบวก มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

      
    4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส จ านวน 40 ข้อ กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ด าเนินการจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
เคมี เรื่องกรด-เบส ท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ซึง่เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ี
ใช้ทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรยีนกลุ่มตัวอยา่งท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุด 
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 เล่ม 
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         4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ค านวณหาประสิทธิภาพ   E1 / E2   ค านวณโดยใช้สูตร 
  

   สูตรที่ 1      

                       

 เมื่อ   E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   ∑X  คือ ผลรวมของคะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน 

             A  คือ คะแนนเต็มของแบบวัด        
                         N คือ จ านวนผู้เรียน                                                  

                         

สูตรที่ 2   

 

เมื่อ E2 คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้จากคะแนนเฉลี่ยของ 
                                    การท าแบบทดสอบหลังเรยีนของผู้เรยีนทั้งหมด 

∑F คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 
             B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  

 N คือ  จ านวนผู้เรียน 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องกรด-

เบส ของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตร t- test dependent (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์และคณะ, 2559 , น.329) หรือใช้สถิติ Pair 
simple t-test  

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ด้วยค่าความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
             5.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องกรด -เบส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  มี
ประสิทธิภาพ 80.85/81.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส   

การหา  จ านวน      ระหว่างเรียน (90 คะแนน)   แบบทดสอบ (40 คะแนน) 
ประสิทธิภาพ นักเรียน        คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ         คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

รายบุคคล   3             71.33  79.26            32.33  80.83               79.26/80.83 

รายกลุม่    9             72.33  80.37            32.44  81.11             80.37/81.11 

ภาคสนาม   30             72.77  80.85             32.50  81.25               80.85/81 

         5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 22.77 คะแนน และ 31.97 คะแนน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
   N    คะแนนเต็ม �̅� S.D. t p (1-tailed) 
ก่อนเรียน       30          40      22.77 2.42  

31.80 
 

.000 หลังเรียน 30          40 31.97 2.85 
 p < .05 

             5.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกรด-เบส ในแต่ละเล่ม พบว่า  
มีความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน สูงข้ึนเป็นล าดับในเล่มที่ 1 , 2 และ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนในชุดกิจกรรม 

 

 

 

 

 
  
 
 
                

 

 

                

รูปแบบ ผลสัมฤทธ์ิ N G x  S.D. t p 

 
เล่ม1 

ก่อน 30 10 4.43 1.07  
14.75 

 
.000 หลัง 30 10 7.16 1.01 

 
เล่ม2 

ก่อน 30 10 4.17 0.79  
15.99 

 
.000 หลัง 30 10 7.26 1.08 

 
เล่ม3 

ก่อน 30 10 3.73 0.74  
17.14 

 
.000 หลัง 30 10 6.80 1.30 

 
แบบทดสอบ 

ก่อน 30 40 22.77 2.42  
31.80 

 
.000 หลัง 30 40 31.97 2.85 

E1/E2 
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   5.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด   
( x  = 4.69 , S.D = 0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่องกรด-เบส 

 รายการประเมิน   x  S.D. แปลผล 

       ด้านปัจจัยน าเข้า 4.78 0.48 มากที่สุด 
       ด้านกระบวนการ 

      ด้านผลผลติ 
4.65 
4.67 

0.58 
0.56 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

     รวม 4.69 0.57 มากที่สุด 
 
6. อภิปรายผล  
 6.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส (E1/E2) เท่ากับ 80.85/81.25 ตามกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน , การทดลองทางวิทยาศาสตร์ , เกม  
และแบบฝึกเสริมทักษะ ถือเป็นสื่อที่สร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา (บุญ
เกื้อ ควรหาเวช,2545) ในด้านการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ ควรสร้างชุดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความสามารถ ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากครูเป็นส าคัญให้เป็น
นักเรียนเป็นส าคัญ เน้นความส าคัญของสื่อท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ ดังปรากฏเป็นองค์ประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 
 6.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 22.77 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 31.97 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั้น แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส  เป็นชุดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและเหมาะสมกับผู้เรียน มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนคิดเช่ือมโยงจนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา-
ทฤษฎียิ่งขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้เกมซึ่งเหมาะสมกับพฤตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการท าแบบเสริมทักษะ 
องค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมี พัฒนาขึ้นได้ จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย (ปวีณา  ชาลีเครือ,2553) ที่พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นบูรณาการหลังเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากชุดกิจกรรมช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดเวลา ให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา   
 เนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกรด-เบส ทั้ง 3 เล่ม ที่ประกอบด้วย อิเล็กโทรไลต์-นอนอิเล็กโทรไลต์ , ปฏิกิริยา
การสะเทินและความเป็นกรดเบสของสารละลายเกลือ และ การไทเทรต เป็นหัวข้อการเรียนรู้ ในเรื่องกรด-เบส ที่มีความซับซ้อนใน
ด้านความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน มีเนื้อหาในส่วนที่เป็นนามธรรม รวมถึงการใช้ความรู้ในด้านความจ าเกี่ยวกับทฤษฎี อันเป็น
สาเหตุของการเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องกรด -เบสได้ ตามที่กล่าวว่าในงานวิจัย (ศิริธร อ่างแก้ว,2559) ดังปรากฏในผลการ
เปรียบเทียบคะแนนของการทดสอบในแต่ละเล่ม ซึ่งมีความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน สูงขึ้นเป็นล าดับ
เนื่องจากเนื้อหาในเล่มที่ 1 , 2 และ 3 มีความซับซ้อนมีการใช้ทฤษฎีในรูปแบบนามธรรมมากขึ้นเป็นล าดับ มีการใช้พื้นฐานความรู้
เดิมของนักเรียนประกอบกับการเรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ประกอบการ
เรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส จึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี โดยสะท้อนให้เห็น
อย่างชัดจากการประมวลความรู้ทั้ง 3 เล่ม ผ่านการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกรด-เบส ซึ่งให้ค่า t-test เท่ากับ 
31.80 ซึ่งสูงกว่าการวิเคราะห์เป็นรายเล่มอย่างชัดเจน 
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 6.3  ผลของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( x  
= 4.69 , S.D = 0.57)  เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านผลผลิต และ ด้าน
กระบวนการ เนื่องจากในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ  และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย (น้ าฝน  คูเจริญไพศาล,2559) ที่พบว่า นักเรียนท่ีใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบส 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเนื่องจากเป็นสื่อการเรียนที่มีกิจกรรมหลากหลาย ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในบทเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความคิดระหว่างกัน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

   7.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ นักเรียนควรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
อย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้เวลาเปน็ไปอย่างเหมาะสม 

 7.1.2 ครูผูส้อนควรให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่นักเรยีนอยู่เสมอ ในระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  7.2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ท่ีเกดิจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์  
  7.2.2 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ให้มากข้ึน เพือ่ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เสรมิสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนและผูส้อน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562 ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยอาศัย
ตารางส าเร็จรูปของโคเฮน (Cohen) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน     

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
Abstract 

The study aimed to ( 1)  investigate teachers' opinions toward academic administration of the school 
administrators under the secondary educational service and ( 2)  compare teachers' opinions toward academic 
administration of the school administrators under the secondary educational service divided by teacher's 
education background and working experience. Participants were 108 teachers at the Rattanakosinsomphot 
ladkrabang school during academic year of 2019, recruited through simple random sampling method and 
considerated sample size through Cohen table. The questionnaire regarding teacher's opinions about academic 
administration of the school administrators was employed for collecting the data while the descriptive statistic, 
t-test and one-way ANOVA were employed for statistical analysis. The research results were elaborated that 1) 
teachers' opinions toward academic administration a case study were performed at a high level 2) the 
comparison of teacher's opinions as divided by their educational background and working experience were not 
significant differences. 
 
Keywords: The Academic Administration, School Administrators, Secondary School 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) เป็นยุคที่นวัตกรรมใหม่ก าลังเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตมนุษย์มากขึ้น และด้วยความที่ AI สามารถท างานได้หลายอย่างและมีประสิทธิภาพท่ีสูงจนเทียบเท่าหรืออาจมากกว่ามนุษย์ 
(ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ http://www.towardsdatascience.com สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดด ที่ส่งผลท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านโครงสร้าง
ประชากรที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีอัตรา   การเกิดที่ลดลง ด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ด้านก าลังคนที่จะต้องมีการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุผลดังกล่าว มนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่แต่ละประเทศต้องมีแนวทางใหม่ ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนามนุษย์เพื่อให้สามารถปรับตัวและการรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต จะเห็นได้ว่า ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นั้นมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่
ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่
สาม มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2561, เล่มที่ 135, ตอนที่ 82 ก) ซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โดยมีหลักการให้ความส าคัญกับ
ประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 ดังนั้น สถานศึกษาจะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการที่หลากหลายตามบริบทของ
สถานศึกษา และเพื่อให้การบริหารสถานศึกษาส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารสถานศึกษา ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้มุ่งให้กระจายอ านาจใน การบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน โรงเรียนและชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถานศึกษามี
ความเข้มแขง็ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ธัญดา ยงยศยิ่ง, 2560, หน้า 2) 

งานวิชาการ จึงถือว่าเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มุ่งกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33) ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่รองรับ
การขยายตัวของกรุงเทพฝั่งตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่มาจากชุมชนแออัดของการท่าเรือ เขตคลองเตยคลองไผ่สิงโต มีฐานะทาง
เศรษฐกิจระดับปานกลางถึงค่อนข้างยากจน ซึ่งด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองต้องเน้นเรื่องของการด ารงชีวิตมากกว่าการ
ดูแลด้านการศึกษาของบุตรหลาน ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีผ่านมาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ถึงแม้ว่า
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O – NET ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 จะพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมยังคงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนจะ
เป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งที่สะท้อนผลการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์
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ที่ตั้งไว้ และเป็นเครื่องวัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูและมีความสนใจด้านการบริหารการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ในเรื่องของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งได้ก าหนดประเด็นของการศึกษาไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 4) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน 
2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของโคเฮน (Cohen, 2011) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประกอบด้วยปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และประสบการณ์ในการท างาน 

ประกอบด้วยต่ ากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี และ10 ปี ข้ึนไป 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และด้านการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างาน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและด้านการพัฒนาสื่อและใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert’ five rating scale) 
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3.3 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามประมาณค่าชนิด 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert’ five rating scale) และเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการ
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

4. น าผลของแบบสอบถามที่ได้จากการทดลอง (Try out) มาหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่น ด้วยวิธีของครอ
นบาค เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficent) ได้ค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป และค่าความเช่ือมั่น 0.85 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือ ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงถึงผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าส่งแบบสอบถามจ านวน 108 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการท าแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 3. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าทางสถิติต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรมแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหา ค่าร้อย
ละ (Percentage) 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการก าหนดเกณฑ์ 
การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970, p. 190 อ้างถึงใน กุลฑรี พิกุลแกม, 2551, หน้า 64-
65) ดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา      สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
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4. สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาพรวม 

การบริหารวิชาการ X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 3.92 .60 มาก 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ 3.89 .60 มาก 
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 4.08 .49 มาก 

4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     4.06 .66 มาก 
รวม 3.99 .53 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.99) และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ 3 

ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน (X ̅= 4.08) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X ̅= 

4.06) และด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา (X ̅= 3.92) 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

การบริหารวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

t p ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 3.91 .61 3.94 .54 -.238 .812 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ 3.91 .61 3.82 .59 .634 .527 
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 4.09 .52 4.03 .36 .742 .461 

4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     4.12 .65 3.87 .67 1.665 .099 
รวม 4.01 .55 3.91 .48 .763 .447 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า t ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  

การบริหารวิชาการ 
ประสบการณ์การท างาน 

F p ต่ ากว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 10 ปี ข้ึนไป 

X̅ X̅ X̅ 
1. ด้านการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 3.80 4.16 3.91 3.040 .052 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ 3.83 4.09 3.84 1.733 .182 
3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 4.01 4.21 4.09 1.369 .259 
4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

4.02 4.25 3.99 1.326 .270 

รวม 3.91 4.17 3.96 2.086 .129 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า F ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ไม่แตกต่างกัน 
 
4. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวิชาการ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญในการบริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และยังมีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครู 
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงในส่วนท่ียังบกพร่องให้ดี
ยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพจน์ โพธิวรรณ์ 
(2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภารัตน์ สิงห์หน (2560) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอแก่งหางแมว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงบุคลากรภายในสถานศึกษา ก่อน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้บริหารยังสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร เช่น การจัดอบรม หรือสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ ใหญ่เลิศ (2554) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า การบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพงศ์ ปราบงูเหลือม 
(2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และยังพัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแก้ไข ปรับปรุงปัญหาของการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ค้นพบจากการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยา สวยงาม (2558) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุ่มย่อยที่ 6 จังหวัดพะเยา) พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญดา ยงยศยิ่ง (2560) 
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ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 พบว่า  
การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.3 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา  มีการก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนไว้อย่างชัดเจนส่งผลให้ครูสามารถ ด าเนินการวัดผลและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความของนักเรียนทุกระดับช้ันได้ตรงกับสภาพจริง พร้อมทั้งมีการจัดเก็บหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แจ่มใส กรมรินทร์ (2556) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการ
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา บ ารุง (2557) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.4 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียน
สนใจและเกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้วยการ
จัดการอบรมให้แก่ครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา สวยงาม (2558) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุ่มย่อยที่ 6 จังหวัดพะเยา) พบว่า การ
บริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพงศ์ ปราบงูเหลือม (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  

2.1 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามี
การบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่ค านึงถึงวุฒิการศึกษา  จากการบริหารเช่นนี้
ของผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ครูทุกคนไม่ว่าจะจบการศึกษาระดับใดเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้วยความเต็มใจ
และมีความทุ่มเท ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลุ่มที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนและนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร 
ไม่แตกต่างกัน 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการมอบหมายงานให้ครูโดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์ในการท างานและผู้บริหารยังเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ครูได้แสดง
ความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ ผู้บริหารยังเป็นผู้ที่ ช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ครู ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญดา ยงยศยิ่ง (2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีทัศนะต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา บ ารุง (2557) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า ระดับการ
ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3  ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
1. ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน
มากยิ่งข้ึน 

3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และสนับสนุนให้ครูสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบ 

4. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินการพัฒนาและใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้วิจัยเชิง

คุณภาพ 
2. ศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ ยวกับปลาและ 
พืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่มีคุณภาพจากการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญ และ (2) เพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจของนักเรียนใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูล  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูน

อิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.45, S.D.= 0.59) และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.48, S.D.=0.72) 
 
ค าส าคัญ: หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ แม่น้ ามูล การเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ า 
 
Abstract 
 This research aimed to 1 ) Create a quality electronic comic book to promote learning about fish and 
aquatic plants in Mun River for primary school students evaluated by experts and 2) Evaluate student satisfaction 
towards electronic comic book to promote learning about fish and aquatic plants in Mun River for primary school. 
The sample group consists of 25 Grade 5 students in their second semester of 2019 academic year from The 
Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon 
Ratchasima Province, selected by purposive sampling. Research instruments included electronic comic book, 
quality evaluation assessment form for experts and satisfaction survey for students. Data analysis applied average 
and standard deviation techniques. Research findings were that 1) Overall, experts assessed quality of electronic 

comic book at a high level (�̅�= 4.45, S.D.= 0.59) and 2) Students were in general satisfied with electronic comic 

book at a high level (�̅�=4.48, S.D.=0.72). 
 
Keywords: Electronic Comic Book, Mun River, Learning about fish and aquatic plants 
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1.  บทน า 
 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562-2565) ที่พัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์ที่จะปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และอารยธรรมโคราชและอีสานใต้ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม (กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2562) 
  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา เป็นรายวิชาที่เน้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้การ์ตูนเพื่อการเรียนการสอน 
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ที่ จ ะ บู ร ณ า ก า ร เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า กั บ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ก า ร พัฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  
เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” จึงได้มีแนวทางให้นักศึกษาในรายวิชาการผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา ออกแบบและพัฒนา
หนั งสื อการ์ ตู นอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  โดยบู รณาการ เนื้ อหามาพัฒนา เป็ นหนั งสื อการ์ ตู นจากหลักสู ตรท้ องถิ่ น โคราช  
จี โอพาร์ค  (ฉบับ พ.ศ .2562) ซึ่ งหลักสูตรดั งกล่ าว เป็นหลักสูตรที่ สถาบันวิจั ย ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
การปลูกฝังองค์ความรู้  ค่านิยม วัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษ์ทรั พยากรทั้งที่ เป็นทางกายภาพ และทางวัฒนธรรม  
ที่อยู่ ในเขตโคราชจีโอพาร์ค ครอบคลุมพื้นที่  5 อ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา คือ อ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  
เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีฐานทรัพยากรที่มีความโดดเด่น เช่น เขาเควสตา ป่าดิบแล้ง อาณาจักรศรี
จะนาศะ เมืองเสมา พระนอนหินทราย ปราสาทพนมวัน ซากไดโนเสาร์ ไม้กลายเป็นหิน ไฮยีน่า ซากช้าง 10 สกุล และสัตว์มีกระดูก
สันหลั งอื่ น  ๆ  เป็นต้ น  ซึ่ งองค์ ความรู้ เ กี่ ย วกับทรัพยากร เหล่ านี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู กถ่ ายทอดไปยั ง ชุมชนมากนัก  ท า ให้  
ไม่เกิดความตระหนักรู้ และบางครั้งก็ถูกท าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ, 2562) 
 จากแนวทางการบูรณาการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม  
การเรียนรู้ เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูล ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ร าชันดันเต้  ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล  
โดยร้อยเรียงเนื้อหาในหลักสูตรโคราชจีโอพาร์ค หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง แม่น้ ามูล สาระการเรียนรู้ย่อย วิถีชีวิตริมมูล  
เป็นนิทานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าที่อยู่ในแม่น้ ามูล ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนในหลักสูตรโคราชจีโอพาร์ค เพื่อให้ความรู้
กับนักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักในทรัพยากรท้องถิ่นของตน น ามาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต ซึ่ง
ถือเป็นการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ท่ีมีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ า
ในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิด ADDIE Model มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี ้
  3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา
หลักสูตรโคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ. 2562) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  วิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์เนื้อหาที่จะน ามาใช้
พัฒนา เป็ นการ์ ตู นอิ เ ล็ กทรอนิกส์ เ พื่ อส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยนรู้ เ กี่ ย วกั บปลาและพื ชน้ า ในแม่ น้ า มู ล ส าหรับนั ก เ รี ยน  
ช้ันประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล 
 3.1.2 การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบตัวละครหลัก คือ Dante (ดันเต้ ) และขอจดลิขสิทธิ์ตัวละครกับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา วางโครงเรื่อง เขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และออกแบบหน้าจอ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3.1.3 การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้สร้างหนังสือการ์ตูน โดยสร้างตัวละคร และภาพประกอบในการ์ตูนทั้งหมด 
แล้วจัดท าหนังสือการ์ตูนในรูปแบบของไฟล์ PDF น าเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วย ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้บริหาร และคณะครูจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากนั้นน ามาสร้างเป็นหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย ที่มีท้ังตัวอักษร ภาพ และเสียงบรรยาย แล้ว
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3.1.4 การทดลองใช้ (Implementation) ผู้วิจัยน าหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล  
ที่ปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.1.5 การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยน าผลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 3.2.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 300 คน 
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ส าหรับ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล โดยเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ. 2562) 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 3.3.2 แบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ เ ช่ียวชาญ  แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา  
ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน รวมข้อค าถาม จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ซึ่งผ่านการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
 3.3.3 แบบประ เมินความพึ งพอใจของนัก เ รี ยนที่ ใ ช้หนั งสือการ์ ตูนอิ เล็ กทรอนิกส์  จ านวน 10 ข้อค าถาม  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ซึ่งผ่านการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม 
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และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน 
 3.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ผลจากการประเมินคุณภาพ
ของผู้ เ ช่ียวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยน าผลที่ ได้ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554: 121) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด    
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับมาก    
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับน้อย    
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพ/ความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ผลการพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ า ในแม่น้ ามูลส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ผู้วิจัยได้มีการออกแบบตัวละครหลัก คือ ดันเต้ แล้วจดลิขสิทธิ์ตัวละครกับกรมทรัพยส์ินทางปัญญา ในประเภทงาน
ศิลปกรรม ลักษณะงานจติรกรรม ได้รับการรับรองเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ดังรูปที่ 1-2 

  
รูปที่ 1 ตัวละครดันเต้ที่จดลิขสิทธิ ์ รูปที่ 2 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

 เมื่อสร้างหนังสือการ์ตูนตามโครงเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบตัวละครเพิ่มเติมเพื่อ
สร้างเป็นหนังสือการ์ตูน คือ พ่อมดนิรนาม ชาวบ้าน ปลา และพืชน้ าที่อยู่ในแม่น้ ามูล แล้ว จึงได้สร้างเป็นหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย มีตัวอย่างดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผูก้อบกู้แม่น้ ามูล 

 
 ผู้วิจัยได้น าหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพของ
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลรายด้าน ดังตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ประเด็นวัดคุณภาพ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา 4.36 0.66 มาก 

ด้านการออกแบบ 4.56 0.53 มากที่สุด 
ด้านการใช้งานหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส ์ 4.44 0.57 มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.59 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เช่ียวชาญประเมินประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.45, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุด คือ ด้านการออกแบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�=4.56, S.D.=0.53) รองลงมาคือ ด้านการใช้งานหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.44, S.D.=0.57) 

และด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.36, S.D.=0.66) ตามล าดับ 
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 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและ
พืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ผู้วิจัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลา
และพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
จ านวน 25 คน จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลตามข้อค าถาม ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลผล 

1. ความเหมาะสมของตัวละครและภาพประกอบ 4.56 0.58 มากที่สุด 
2. ขนาด รูปแบบ และการจัดวางตัวอักษร 4.44 0.71 มาก 
3. การเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม สวยงาม 4.48 0.77 มาก 
4. ปริมาณข้อความในแต่ละหน้าจอ 4.44 0.92 มาก 

5. เสียงบรรยายชดัเจน น่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหา 4.40 0.76 มาก 
6. การแสดงผลบนหน้าจอมีความชัดเจนและอ่านง่าย 4.36 0.91 มาก 
7. ผู้เรียนสามารถควบคุมการใช้งานหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกสไ์ดด้้วยตนเอง 4.60 0.50 มากที่สุด 
8. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์มคีวามเร้าใจ น่าสนใจ สนุกสนาน ชวนติดตาม 4.48 0.77 มาก 
9. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ชว่ยให้มีความรูเ้กี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูล
มากยิ่งข้ึน 

4.56 0.65 มากที่สุด 

10. นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนด้วยหนังสือการต์ูนอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องอื่น ๆ 
หรือวิชาอื่น ๆ ต่อไป 

4.52 0.65 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.48 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลา

และพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4.48, 
S.D.=0.72) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ผู้เรียนสามารถควบคุมการใช้งาน

หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.60, S.D.=0.50) และข้อค าถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจ

น้อยที่สุด คือ การแสดงผลบนหน้าจอมีความชัดเจนและอ่านง่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.36, S.D.=0.91) 
 
5.  อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 5.1 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบตัวละคร จนน าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ตัวละครหลัก คือ ดันเต้ และน าไปพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดีย ซึ่งคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้ ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.45, S.D.=0.59) ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัย
ได้ด าเนินการอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม ด้วยการพัฒนาตามแนวคิดวิธีการระบบ ADDIE Model ซึ่งมีข้ันตอนประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล สอดคล้องกับขจรศักดิ์ ทองรอด (2559) ที่ได้ท าการวิจัย
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เรื่อง กระบวนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม โดยใช้แบบจ าลอง ADDIE Model ซึ่งท าให้เกิดกระบวนการผลิต
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ก่อให้เกิดสื่อที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ ท าให้สื่อการสอนชนิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล อีกทั้งในกระบวนการพัฒนา ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็น
ล าดับและเป็นขั้นตอน จึงส่งผลให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ (คธาวุธ ศรียา, 2562) และสอดคล้องกับปารัชญา มะโนธรรม และสุรชัย 
ประเสริฐสรวย (2551) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าจากหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรา
ตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกิตติคุณ ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี 
นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับแวววิไล จ าปาศักดิ์ (2560) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ลักษณนาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.44, S.D.=0.52) 
 
 5.2 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและ
พืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 25 คน หลังจากใช้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาและพืชน้ าในแม่น้ ามูลส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ราชันดันเต้  

ผู้กอบกู้แม่น้ ามูล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.48, S.D.=0.72) ทั้งนี้ เนื่องมาจากหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์มีข้อความ ภาพการ์ตูน เสียงดนตรี เสียงบรรยาย มีการร้อยเรียงเรื่องราวที่สนุกสนานกว่าการอ่านหนังสือเรียน 
สามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยตนเอง และส่งผลให้อยากเรียนในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย สอดคล้องกับ จุรีภรณ์ ปุยะพันธ์ และ
น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ (2558) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.46, S.D.= 0.75) และสอดคล้องกับ ทัศนกร สมใจหวัง และน้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ (2559) ได้ท าการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เรื่อง ความรู้สู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=2.77, 
S.D.=0.42) และสอดคล้องกับ จินตนา ไชยฤกษ์ ประกอบ ใจมั่น และกรวรรณ สืบสม (2562) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 

ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.59) 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ 

6.1.1 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการสอนที่นักเรียนมีความช่ืนชอบ เพราะมีทั้งภาพ เสียงดนตรี เสียง
บรรยาย ร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสนุกสนาน และมีการสอดแทรกเนื้อหาที่ส าคัญไว้ในเรื่องราวของการ์ตูน ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย 
และนักเรียนสามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยตนเอง ย้อนกลับมาในจุดที่ยังไม่เข้าใจ หรือข้ามไปหน้าอื่น ๆ ได้อย่ างสะดวก จึงถือ
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.2 ผู้สอนจัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการเข้าถึงหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
เนื่องจากหากใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเกินไป อาจมีปัญหาการเปิดใช้งานหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

6.2.1 ควรเพิ่มการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม โดยการเพิ่มแบบฝึกหัด หรือ
แบบทดสอบ แล้วหาประสิทธิภาพสื่อด้วย E1/E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนใน
ห้องเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 
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6.2.2 ควรเพิ่มแบบทดสอบเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 

6.2.3 เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์มีกา รเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย รองรับการเข้าถึงอย่างหลากหลาย และพิจารณาถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นักเรียนจะใช้ในการ
เข้าถึงหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ประเมินความพึงพอใจของคณะครูมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
คณะครูมีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่คณะครูในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ปีการศึกษา 2562  จ านวน 108 คน 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ Cohen เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.971 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ความพึงพอใจของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) คณะครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการบริหารหลักสูตรและการนิเทศการศึกษา  และ  3) คณะครูที่มี
ประสบการณ์ท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ ความพึงพอใจ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา  

 

Abstract 

The purpose of this research were (1) to assess the satisfaction of private elementary school teachers in 
Bangkok on academic administration under the Office of the Private Education Commission and (2) to compare 
the satisfaction of private elementary school teachers in Bangkok on academic administration under the Office 
of the Private Education Commission classified by education level and work experience.  The sample was 108 
teachers in private elementary school in Bangkok under the Office of Private Education Commission, academic 
year 2019, calculated the size of the sample by Cohen's method. The instrument used in the research was a 
questionnaire with confidence equal to 0.971. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-
way ANOVA were employed to analyze data. The findings revealed 1) the satisfaction of private elementary 
school teachers in Bangkok on academic administration was at a high level. 2) The teachers with different 
educational levels were satisfied on academic administration differently significance at the level of 0.05 in 
curriculum administration and educational supervision, and 3) no significant different among teachers with 
different experiences.   
Keywords : Academic administration, Satisfaction, Private elementary school 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 164 
 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่เสริมสร้างคนให้เกิดการพัฒนาตามที่ประเทศชาติ

ต้องการ ยิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นประชากรมีจ านวนมากขึ้น สถานศึกษาจ านวนมากขึ้น มีการ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนมีอย่างหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ใน
สถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ ชิดมากขึ้นรวมทั้งการแข่งขันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมโลก 
วัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง การศึกษายิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ เพื่อให้เป็น
คนท่ีมีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมที่เขาอยู่และสังคมโลก  

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่เร่งพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพของคน สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ  

พระราชบัญญัติการศึกษาการแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2553 มีผลให้ระบบ
การศึกษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และที่ส าคัญที่สุดคือ คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาใหม่ย่อมเกิดขึ้น โรงเรียนในรูปแบบเดิมจะหายไป แต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียนเอกชนซึ่งมีการแข่งขันสูงต่างปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการบริหารเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจาก
การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ก าลังเกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์กว้าง ไกล เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่อนาคตที่ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารต้องใช้ทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะด้านการบริหาร
วิชาการ   

การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่ส าคัญยิ่งและเป็นหน้าที่หลักส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องให้ความส าคัญและ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ งานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษา และจะต้องบริหารจัดการให้ดีที่สุด มีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนถือเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จและความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งการด าเนินงานบริหารงานวิชาการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือจะต้องมีหลักวิชาการที่ดี และมีศิลปะเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จอย่างสูงสุดในการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา (กันตนา สว่างศรี, 2559  หน้า 2)  

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อเสริมสรา้งพฒันาการของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องการศึกษาไปสู่เป้าหมาย โรงเรียนถือเป็น
หน่วยงานการศึกษาที่ส าคัญที่สุด ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้น าสูง เพื่อให้การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ภาระงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายคือให้ผู้เรียน เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข 

การบริหารงานวิชาการจะด าเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนที่มีความพึง
พอใจ มีผลต่อความส าเร็จของงานและสถานศึกษา รวมทั้งความสุขของครูในสถานศึกษา หากในสถานศึกษาใดก็ตาม ครูผู้สอนไม่มี
ความพึงพอใจในการท างาน ก็จะเป็นเหตุหนึ่งท าให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพลดลง และเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานอีกด้วย ความพึงพอใจจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของงาน ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน เป็นความรู้สึกรวมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในทางบวก มีความสุขในการปฏิบัติงานและ
ได้รับผลตอบแทนเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้ครูเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา (บังอร เดช



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 165 
 

ศรี, 2558 หน้า 2-3)  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงานวิชา การของโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
วิชาการในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรและครูในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการด าเนินงานวิชาการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อประเมินศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอชน 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ท างาน 

3. ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานวิชาการให้ประสบ

ความส าเร็จจ าเป็นต้องบริหารงานตามหลักการบริหารงานวิชาการเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

4.1 ด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ปีการศึกษา  2562 จ านวน 150 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา  2562 จ านวน 108 คน โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเปิดตารางของ L. Cohen, L. Manion, and K. Morrison 

4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระได้แก่ วุฒิการศึกษา คือปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 10 ปี  

ระหว่าง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี ตัวแปรตามได้แก่  ความพึงพอใจของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

4.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผู้วิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมห านคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 4 ด้าน ดังนี ้ การบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และการนิเทศการศึกษา ตอนท่ี ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

4.4 การสร้างเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและ

พัฒนาแบบสอบถาม 
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4.4.2. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8-
1.00 จ านวน 40 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญไดต้รวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม  

4.4.3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)  กับครูที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 30 คน เพือ่หาค่าความเชื่อมั่น 
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น .971 

4.4.4. น าแบบสอบถามทีผ่่านการทดลองใช้แล้วและปรับปรุงแก้ไขจดัท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 
4.5 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 
108 ชุด ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน 

 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อย
ละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยการทดสอบค่าที และจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 
5. สรุปผลการวิจัย 
          5.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ครูมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  การ
วัดและประเมินผล การนิเทศการศึกษา และการบริหารหลักสูตร ตามล าดับ 
 5.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านการนิเทศ
การศึกษา โดยที่ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากว่าครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการ
วัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
6. อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าประเด็นที่น่าสนใจ  ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

6.1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ครูมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่หนึ่ง ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ล าดับท่ีสอง การวัดและประเมินผล ล าดับที่สาม การนิเทศการศึกษา และการบริหารหลักสูตร ตามล าดับสอดคล้องกับ สาย



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 167 
 

ชล มากมี (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่ พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับ 
ลัดดาวัลย์ ใจไว (2558) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นงานท่ีส าคัญยิ่งและเป็น
หน้าที่หลักส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องให้ความส าคัญและเอาใจใส่เป็นพิเศษ งานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักของการ
บริหารสถานศึกษา และจะต้องบริหารจัดการให้ดีที่สุด  

 6.2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา โดยครูที่มี
วุฒิปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ท าให้มีมุมมองในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษาที่มีลักษณะที่หลากหลาย แตกต่างกัน
ตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอน ในขณะที่ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเข้าใจ
ถึงความส าคัญนี้เป็นอย่างดี จึงท าให้มีระดับความพึงพอใจต่างกัน สอดคล้องกับ ไชยกร กิติยายาม (2560) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของครูกับการพัฒนางานวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลปิงโค้ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 
3   ส่วนด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการวัดและประเมินผลมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจนเหมาะสมตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด รวมทั้งจัดให้มีสาระการเรียนรู้ครบถ้วน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาทั้งความรู้และทักษะที่ส าคัญของผู้เรียน ท าให้ครูมีความพึง
พอใจระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายนภา ดาวแสง (2559 ) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

6.3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่าครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโดยวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน ท้ังนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา เห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการและด าเนินการตามหลักการบริหารงานวิชาการ 
ตามที่ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และกัลยมน อินทุสุต (2558, น.5-6) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จะด าเนินไป
ส าเร็จบรรลุความมุ่งหมายตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินงานได้ส าเร็จเพียงใด และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา เพื่อสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมประคับประคอง ร่วมควบคุมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี ชุรี (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน             

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

7.1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารควรส่งเสริมให้กรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด
และก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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7.1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรสนับสนุนวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้วยโอกาส ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

7.1.3 ด้านการวัดและประเมินผล ควรมีการก าหนดระเบียบการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนประสบการณ์การ
เรียนรู้จากสถานศึกษาอื่น สนับสนุนให้ครูจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย และน าผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  

7.1.4 ด้านการนิเทศการศึกษา ควรมีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศเพื่อใช้ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และน าผลการนิเทศมาวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของตน
ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมตี่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในระดับ

ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
7.2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมตี่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในระดับ

มัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7.2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ 

กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระที่กรณุาให้ค าแนะน า 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ  
(2) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 227 คน โดยท าการเทียบสัดส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน แล้วท า
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย คือ ปัจจัย
ด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และ  (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .139 ถึง .236 ถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ซึ่ง
ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และปัจจัยด้านโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
Abstract  
 The purposes of this research were ( 1 )  to specify the factors affecting the learning achievement in a 
Thai language, and (2) to specify the relationship between school factors, family factors and learner factors and 
the learning achievement in a Thai language of Grade 5 students under the Suan Luang District Office, Bangkok. 
The sample consisted of 227 Grade 5 students in academic year 2018. The instrument used in the research was 
a five-rating scale questionnaire with validity between 0.67-1.00 and reliability (Cronbach Alpha Coefficient) .94. 
Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. The results showed that ( 1)  school factors, family factors and learner factors were at a high level, 
and (2) there was a relationship between each of the factors and the learning achievement in a Thai language. 
Related to all factors with a correlation coefficient between .139 and .236 considered to have a low relationship. 
Family factors and learner factors were correlated with the learning achievement in a Thai language with 
statistical significance at the level .01 of and school factors were correlated with the learning achievement in a 
Thai language with statistical significance at the level of .05 
Keywords: Factors, the Thai language Achievement, Grade 5 Students 
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1. บทน า  
 ภาษาไทยมีความส าคัญในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติของประเทศไทย  ทุกคนในชาติจ าเป็นต้องเรียนรู้และท าความ
เข้าใจให้ดี  เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง คนไทยไม่เพียงแต่ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารความหมายเท่านั้น  
แต่ยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และประกอบอาชีพ  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ถูกต้องคล่องแคล่ว ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา จึงเป็นหน้าที่ส าคัญที่
ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักแก่ครูทุกคนให้เห็นความส าคัญของภาษาไทย  โดยเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมกันส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยของนักเรียน  มีการจัดเวลาเรียนที่เหมาะสมในการสอนภาษาไทยแต่ละช่วงช้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4) 
 แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนวิชาภาษาไทยของสถานศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน  
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดของการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและสังคม จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558-2559 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) สูงขึ้น (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2561, ออนไลน์) จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย คือ 1) ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน  2) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง  และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
และ 3) ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 2555, น. 85 ; รุจิราพรรณ 
คงช่วย, 2557)  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อระบุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน  กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตประชากร 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 537 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 227 คน โดยการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie, 
R.V.,and Morgan D.W. (1970, p. 608)  
 2.  ขอบเขตตัวแปร 
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  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  1. ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ 1) คุณภาพการสอนของครู 2) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ 3) 
สภาพแวดล้อมทางการเรียน   
  2. ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ 1) การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง และ 2) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
  3. ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ 1) เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และ 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 
 3.  ขอบเขตเวลา  
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัด
ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 537 คน โดยการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie, R.V.,and Morgan 
D.W. (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 227 คน จากนั้นท าการเทียบสัดส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน แล้วท าการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านโรงเรียน  ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Item 
Objective Congruence ) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งจะคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 (วรรณี แกมเกตุ, 2551, น. 
220) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 จากนั้นหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีหา 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้งฉบับซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามตอนที่ 1 หาค่าร้อยละ และตอนท่ี 2 หาค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation) ระหว่างปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัด
ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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∗ 𝒑 <  .05 , ∗∗ 𝒑 <  .01  

 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัย และอันดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยรวม  

ปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย 

𝒏 = 227 
ระดับปัจจัย อันดับ 

�̅� 𝑺. 𝑫. 
1. ปัจจัยด้านโรงเรียน 3.85 .47 มาก 2 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว 3.94 .58 มาก 1 
3. ปัจจัยด้านผู้เรียน 3.60 .57 มาก 3 

รวม 3.80 .46 มาก  
  
 จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว  ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านผู้เรียน 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน (𝑟) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  
 
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยแต่ละด้านกับการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทย 
𝒏 = 227 

ระดับความสัมพันธ ์
𝒓 𝑷 

1. ด้านโรงเรียน .139* .036 ต่ า 
2. ด้านครอบครัว .172** .009 ต่ า 

3. ด้านผู้เรียน .236** .000 ต่ า 
  
 
 จากตาราง 2 พบว่า  ปัจจัยด้านโรงเรียน  ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน มีความสั มพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ในทุกปัจจัย  มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .139 ถึง .236 ถือว่าอยู่ในระดับต่ า โดยปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านผู้เรียน มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และปัจจัยด้านโรงเรียน  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
Harvighurs and Neugraten (1969 อ้างถึงใน พรพรรณ แก้วฝ่าย, 2556, น. 26) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด ชีวิตและการอบรมของครอบครัว คุณภาพของ
การศึกษาในโรงเรียน และความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองหรือระดับความมุ่งหวังในอนาคต 
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 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในด้านผู้เรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .159 - .256 ถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ต่ า เนื่องมาจาก ปัจจัยด้านผู้เรียนไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ยังมีองค์ประกอบหลาย
ประการที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (อัญชนา  โพธิพลากร, 2545, น. 95) โดยตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยมีความสัมพันธ์ ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยข้างต้น  ท าให้ทราบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษาไทยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ท าให้นักเรียนมีความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้ประสบความส าเร็จ พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย รู้จักวางแผนใน การท างาน เห็นคุณค่าของความพยายามในการท างาน (พรพรรณ แก้วฝ่าย, 
2556, น. 36 ; บวรศักดิ์ คงเวน, 2550, น. 33)  
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในด้านครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .117- .194 ถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต่ า จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับดี -ดีมาก 
ร้อยละ 74 อาจเป็นเพราะปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือปัจจัยด้านครอบครัว เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ครอบครัว โดยเฉพาะ  
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องออกไปท างานนอกบ้าน หลายครอบครัวจึ งไม่มีโอกาสดูแลบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นเหตุผลให้
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดน้อยลง (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) โดยตัวแปรด้านการส่งเสริมการ
เรียนของผู้ปกครอง และตัวแปรด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจาก พ่อแม่ผู้ปกครองมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นผู้ที่ช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีอิทธิพลต่อนักเรียนใน
การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ มีพฤติกรรมสนับสนุนการเรียน (นคร เหมนาค, 2555, น. 50)  
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดส านักงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในด้านโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .018 -.170 ถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต่ า อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ก าหนดให้ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการ
สอนตามนโบบายของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงท าให้การจัดการศึกษาเป็นไปในลักษณะเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน  
(ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2562, หน้า 15) จึงส่งผลให้ปัจจัยด้ านโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับต่ า โดยตัวแปรด้านคุณภาพการสอนของครู ตัวแปรด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนไปถึง
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งครูจะต้องพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (วิวัตร์ พงษ์ภา, 25 54, น. 20 ; 
พรพรรณ แก้วฝ่าย, 2556, น. 37 ; ปัญญา  กันเกตุ, 2558)  
   
7. ข้อเสนอแนะ  
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน สถานศึกษาหรือครูผู้สอนจะต้องสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  
  1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว นักเรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียน จะต้องได้รับความเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน จากครอบครัว โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง ให้ค าชมเชยหรือ
ของรางวัลเมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จ ให้ก าลังใจแก่นักเรียนเมื่อเกิดความท้อแท้  
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   1.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาความต้องการของผู้เรียนในการส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
  2.2 ควรเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ส านักงานเขตอื่น ๆ  
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ทัศนคติของนักศกึษาปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และปริมณฑลที่มีต่อการบัญชี และการท างานบัญช ี
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บทคัดย่อ 
  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคตินักศึกษาปีท่ี 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลที่มีต่อการบัญชี และการท างานบัญชี (2) วิเคราะห์ทัศนคติการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน 
และ (3) เป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการสอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติอ้างอิงแบบไม่มีพารามิเตอร์ จากข้อมูลทุติยภูมิมีกลุ่มตัวอย่าง153 คนนักศึกษาปีท่ี 4 สาขาการบัญชี 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (2) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่
ดีต่อการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการฝึกงานจาก
การเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา (3) จากการผลวิจัยสามารถน าไปเป็นต้นแบบการปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้สอดคล้อง
กับการท างานของนักศึกษา 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ การบัญชี 
 
Abstract 

The purpose of this research were to study (1) Attitude of the 4th year accounting students in private 
universities in Bangkok and Metropolitan Area to wards accounting and Accounting Work (2) Analyze the attitude, 
apply knowledge from the course to be used in accounting work in an internships and (3) The guideline to 
improve teaching curriculum. By collecting data with questionnaires and to analyze the descriptive statistics. And 
statistics without parameters from secondary data. The samples were 153 of the 4th year accounting student. 

 The results of the research found that;  (1) The samples had good attitude towards accounting, with 
statistical significance at .05 level. (2) they had good apply knowledge from the course to be used in accounting 
work in an internships, with statistical significance at.05 level, not depended on the internship students choice 
of establishment (3) From the results, capable to be used as a model to improve the curriculum in accordance 
with the work of students. 
Keywords: Attitudes, Accounting 
 
1. บทน า 

ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพความรู้ การพัฒนา
ศักยภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดธุรกิจในภาคเอกชนขึ้นมากมาย จึงจะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์นั้นเป็นพ้ืนฐานของจุดเริ่มต้นต่างๆ  
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 การศึกษาสร้างคน สร้างชาติ กระบวนการสร้างชาติซึ่งประเทศต้องใช้ก าลังปัญญา ก าลังปัญญา หมายถึง คุณภาพของ
ก าลังคนอันเป็นแรงงาน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งประเทศไทยยังต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศ
ช้ันน าอื่น ๆ (อัญญาศรีสมพร 2552,ออนไลน์) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการก าหนดอนาคตให้นักศึกษาเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก
การศึกษาแต่ละสาขาแต่ละรายวิชานั้นล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะเฉพาะทางของแต่ละอาชีพ การบัญชีก็เช่นเดียวกัน เป็นรายวิชาชีพ
แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า 
ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการด าเนินงาน รวมไปถึงการ
วิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี  เพื่อให้ผู้ที ่มีส่วนได้เสียในกิจการนั้น ๆ ได้ทราบผลประกอบการที่
สามารถวัดมูลค่าได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบัญชีและนักบัญชีมีความส าคัญต่อทุกภาคส่วน และนักบัญชีไทยก็เริ่มลดน้อยลงเนื่องจาก
เหตุผลนานาปราการ ดังนั้นทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเล็งเห็นถึงความส าคัญของทัศนคตินักศึกษาปีท่ี 4 คณะบัญชี 
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีต่อการบัญชี และการท างานบัญชี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคตินักศึกษาปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีต่อการ
บัญชี  

2. เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน  
3. เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการสอน 
 

3. ขอบเขตวิธีการวิจัย 
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปีท่ี 4 คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีต่อการบัญชี 

และการท างานบัญชี ด้วยการตอบแบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 153 คน 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2562 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปีที่ 4 คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีต่อการบัญชี 

และการท างานบัญชี ด้วยการตอบแบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ปีการศึกษา 2562(รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

5. สมมติฐานการวิจัย 

𝐻0 : 𝜌 = 0 ทัศนคติต่อการท างานบัญชี ไม่ขึน้อยู่กับการฝึกประสบการณ์ 

𝐻1 : 𝜌 ≠ 0 ทัศนคติต่อการท างานบัญชี ข้ึนอยู่กับการฝึกประสบการณ ์
 
6. วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะบญัชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2562 การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาเลือกวิธีเจาะจงโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจ านวนทั้งสิ้น 153 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเก็บรวมรวบข้อมูลโดยส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้น
ที่ก าลังศึกษา 

ตอนท่ี 2 การประเมินตนเองจากการฝึกงานโดยน าข้อมูลคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้การสอนและการประเมินผลของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งเป็นรายด้านท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามรถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง ทักษะด้าน IT ด้านทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณรายวิชาชีพและ ด้านบุคลิกภาพ 

 

ทัศนคตทิางด้านการท างานบญัชี 

 
การประเมินตนเองจาการฝึกงาน 

- คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้การ
สอนและการประเมินผลของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขา
รายวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2)
รวม 6 ด้าน 
 
- การน าความรู้จากรายวิชามาใช้กลุ่มหมวดรายวิชา
เฉพาะและกลุ่มหมวดรายวิชาเอกเลือก 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 
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ตอนที่ 3 การประเมินตนเองจากการฝึกงานโดยน าข้อมูลการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน เป็น
แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มหมวดรายวิชาเฉพาะได้แก่ รายวิชาการบัญชีรายวิชาการภาษีอากร
รายวิชาการบัญชีต้นทุนรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมภายในและรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจกลุ่มหมวดรายวิชาเอกเลือกได้แก่ 
รายวิชาการออกแบบระบบบัญชีรายวิชาการวางแผนก าไรและควบคุมรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบัญชีรายวิชาสัมมนาบัญชี
การเงินและรายวิชาการวางแผนภาษี 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลทัศนคติทางด้านการท างานบัญชี เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นท่ีต้องปรับปรุง เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีผู้ท าการศึกษาวิเคราะห์จากแบบสอบถาม รวบรวมและน ามาวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติโปรแกรม IBM SPSS Statistics V.23 เพื่อประมวลผลทางสถิต ิ
1.การวิเคราะห์สถติิเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.การวิเคราะห์สถติิอ้างอิงแบบไมม่ี่พารามเิตอร์  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ด้วย

วิธี Pearson Chi-square  
 

สูตร                   𝜒2 = ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗)2

𝐸𝑖𝑗

𝑐
𝑖=1

𝑟
𝑖=1  

 
7. ผลการวจิัย 
 การศึกษาครั้งนี้ข้อมูลตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ สามารถน ามา
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติอ้างอิง
แบบไม่มี่พารามิเตอร์  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ด้วยวิธี Pearson Chi-square ที่ได้จาก
การเก็บแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทั้งจ านวน 153 คน เป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15 และเป็นเพศหญิงจ านวน 
139 คน คิดเป็นร้อยละ 90.85 และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง/คน ค่าร้อยละ 
     1.ชาย 
     2.หญิง 

14 
139 

9.15 
90.85 

จ านวนรวม 153 100.00 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 2  คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์พบว่า คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน ดังนี้ ผลการประเมินระดับดีมาก คือ ด้าน
จริยธรรม และจรรยาบรรณรายวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.89) ระดับดี คือ ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ทักษะด้าน IT (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ด้านความสามรถสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย = 
3.76) และระดับพอใช้ คือ ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.11) 
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ตารางที่ 2  คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ประเมิน 

1. ด้านความสามรถสร้างปฏสิัมพนัธ์กับกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
2. ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
3. ทักษะด้าน IT 
4. ด้านทักษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
5. ดา้นจริยธรรม และจรรยาบรรณรายวิชาชีพ 
6. ด้านบุคลิกภาพ 

3.76 
3.11 
3.91 
3.95 
4.89 
4.12 

.281 

.251 

.261 

.152 

.156 

.144 

ด ี
พอใช้ 

ด ี
ด ี

ดีมาก 
ด ี

การวิเคราะห์ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทัศนคติการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงานพบว่า  การน า
ความรู้ความสามารถในรายรายวิชามาใช้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ และ  กลุ่มหมวดวิชาเอกเลือก พบว่ากลุ่ม
หมวดวิชาเฉพาะผลการประเมินระดับมากที่สุด คือ รายวิชาการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 5.00) รายวิชาการบัญชีรายวิชาการภาษีอากร 
(ค่าเฉลี่ย = 5.00) ระดับมาก คือ รายวิชาการบัญชีต้นทุน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) ระดับน้อย คือ รายวิชาการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน (ค่าเฉลี่ย = 2.28) และระดับน้อยมาก คือ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย = 1.84) 

กลุ่มหมวดวิชาเอกเลือก พบว่าผลการประเมินระดับมาก คือ รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบัญชี(ค่าเฉลี่ย = 3.87) 
ระดับน้อย คือ รายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน (ค่าเฉลี่ย = 2.00) รายวิชาการออกแบบระบบบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 1.13) รายวิชาการ
วางแผนก าไรและควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 1.00) และรายวิชาการวางแผนภาษี (ค่าเฉลี่ย = 1.00) 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทัศนคติการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน 

การฝึกประสบการณ์ การน าความรู้ความสามารถในรายรายวิชา
มาใช้ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ประเมิน 

กลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ 
     1.รายวิชาการบัญชี 
     2.รายวิชาการบัญชีรายวิชาการภาษีอากร 
     3.รายวิชาการบัญชีต้นทุน 
     4.รายวิชาการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
     5.รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
กลุ่มหมวดวิชาเอกเลือก 
     1.รายวิชาการออกแบบระบบบัญชี 
     2.รายวิชาการวางแผนก าไรและควบคุม 
     3.รายวิชาโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการบัญชี 
     4.รายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน 
     5.รายวิชาการวางแผนภาษ ี

 
5.00 
5.00 
3.63 
2.28 
1.84 

 
1.13 
1.00 
3.87 
2.00 
1.00 

 
.000 
.000 
.944 
.451 
.399 

 
.338 
.000 
1.128 
.000 
.000 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
น้อย 

น้อยมาก 
 

น้อยมาก 
น้อยมาก 

มาก 
น้อยมาก 
น้อยมาก 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 4 ทัศนคติทางด้านการท างานบัญชี พบว่า ระดับการประเมินดีมาก คือ สามารถน าความรู้
จากการเรียนมาใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์(ค่าเฉลี่ย = 5.00) การปฏิบัติง่ายกว่าทฤษฏี (ค่าเฉลี่ย = 4.53) ระดับพอใช้ คือ 
ผลการเรียนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.18) และหลักทฤษฎีจากการเรียนแต่ต่างจากขั้นตอนการปฏิบัติท างาน 
(ค่าเฉลี่ย = 2.65) 
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ตารางที่ 4 ทัศนคติทางด้านการท างานบัญช ี

ทัศนคติทางด้านการท างานบญัชี ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ
ประเมิน 

1. สามารถน าความรู้จากการเรียนมาใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ ์
2. ความแตกต่างทฤษฎีจากการเรยีนกับข้ันตอนการปฏิบตัิท างาน 
3. การปฏิบัติง่ายกว่าทฤษฏ ี
4. ผลการเรียนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติท างาน 

5.00 
 

2.65 
4.53 
3.18 

.000 
 

1.435 
.501 
1.064 

ดีมาก 
 

พอใช้ 
ดีมาก 
พอใช้ 

การวิเคราะห์สมมติฐาน 

𝐻0 : 𝜌 = 0 ทัศนคติต่อการท างานบัญชี ไม่ขึน้อยู่กับการฝึกประสบการณ์ 

𝐻1 : 𝜌 ≠ 0 ทัศนคติต่อการท างานบัญชี ข้ึนอยู่กับการฝึกประสบการณ ์

ดังนั้น ค่า 𝜌(0.11 ) มีค่ามากว่า ค่า 𝛼(0.05) จึงยอมรับ 𝐻0 ปฏิเสธ 𝐻1  

สรุปการวิเคราะหส์มมติฐานตารางที่ 5 ค่าสถิติการวิเคราะหส์มมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการท างานบญัชี ไม่ขึ้นอยู่กับการ
ฝึกประสบการณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 5 ค่าสถิติการวิเคราะหส์มมติฐาน 

 
  

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

42.061 
42.426 
3.677 
153 

32 
32 
1 

.110 

.103 

.055 

α=0.05 
 
สรุปแบบสอบถามปลายเปิด 
กรณีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

1.การฝึกประสบการณ์นักศึกษาไม่ไดเ้รียนรู้งานอย่างท่ีควร  
2.สถานประกอบการคับแคบ วัสด ุอุปกรณ์ ไมค่รบ ไม่มีโต๊ะนั่ง ท าให้ไมไ่ด้ท างาน 
3.พี่เลี้ยงมีน้องฝึกงานหลายคน ต่างสถาบัน เกิดการเลือกปฏบิัต ิ
4.สถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยไมไ่ดส้ัมภาษณ์ จึงท าให้เกิดการสื่อสารไม่ตรงกัน 

กรณีข้อเสนอแนะ 
1.ควรเน้นการสอนวิชาโปรแกรมส าเร็จรปูทางการบัญชี ในปีแรกๆ 
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8. อภิปลายผล และสรุปผล 
 การอภิปลายผล 

ผลจากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลการวิจัยพบว่า (1)กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 (2)กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานบัญชีจากการฝึกงาน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามผลการ
เรียนรู้การสอนและการประเมินผล ด้านคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) ประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน โดยผลการประเมินเรียงจากระดับดีมากไปหาระดับพอใช้ ดังนี้ 
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณรายวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะด้าน IT ด้านความสามรถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ไม่
ขึ้นอยู่กับการฝึกงานจากการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา และ 

การวิเคราะห์ทัศนคติการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน การน าความรู้ความสามารถในรายรายวิชา
มาใช้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มหมวดวิชาเฉพาะ และ  กลุ่มหมวดวิชาเอกเลือก พบว่ากลุ่มหมวดวิชาเฉพาะผลการประเมินระดับ
มากที่สุดไปหาน้อยสุดดังนี้ รายวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีรายวิชาการภาษีอากร รายวิชาการบัญชีต้นทุน รายวิชาการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน และรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  กลุ่มหมวดวิชาเอกเลือก พบว่าผลการประเมินระดับมากไปหาน้อย
สุดดังนี้ รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบัญชี รายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน รายวิชาการออกแบบระบบบัญชี รายวิชาการวางแผน
ก าไรและควบคุม และรายวิชาการวางแผนภาษี  

(3)จากการผลวิจัยสามารถน าไปเป็นต้นแบบการปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับการท างานของนักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 

จากการประเมินตนเองจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดสามารถสรุปผลการประเมินที่มีความคลาดเลือนตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ ความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การบัญชีที่เปิดสอนนั้น ปัจจุบันทางสาขาเปิดสอนให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 เนื่องจาก นักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตรฯ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการณ์ อาจเกิดจากการกดดันจากแรงกระตุ้น สภาพแวดล้อมต่างๆ 
 
 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีต่อ
การบัญชี และการท างานบัญชีสรุปได้ดังนี้ (1)กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 (2)วิเคราะห์
ทัศนคติการน าความรู้จากรายวิชามาใช้ท างานบัญชีในการฝึกงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ไม่ขึ้นอยู่กับการฝึกงานจากการ
เลือกสถานประกอบการของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
(มคอ.2) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้การสอนและการประเมินผล ด้านคุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ และ(3)จากการผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นต้นแบบการปรับปรุงหลักสูตรการสอนในปีการศึกษาถัดไปเพื่อให้
สอดคล้องกับการเรียนและท างานของนักศึกษา  

 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปีท่ี 

4 การศึกษา 2562 ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขารายวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (มคอ.2) ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา
เป็นผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจสอบ และอื่นๆ จึงจ ากัดขอบเขตให้นักศึกษาฝึกงานกับส านักงานบัญชีเท่านั้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร และ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและครูสังกัดในโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ                     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test  และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  โดยค่า f – test 

ผลการวิจัย พบว่า (1) การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และขนาดของโรงเรียนต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.5  
 
ค าส าคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the operation of the care system to support students in the 
opportunity schools. And Bangkok Metropolis. 2. Compare opinions of teacher administrators classified by school 
size Continue to operate the system to help students in schools expanding educational opportunities Bangkok. 
The informants were 160 administrators and teachers in schools that were used as a questionnaire and statistical 
analysis. By distribution of frequency and percentag Standard deviation and t - test and analysis of variance 
(ANOVA) by f - test. The results of the research are as follows: 1. Implementation of the system to support 
students in schools for expanding educational opportunities Bangkok The overall picture is in the high level in 
every aspect. With average values in the following order Screening for students In knowing individual students 
Promotion and development2. Comparison of the opinions of the school administrators and the size of the 
school on the operation of the student support system To compare the differences It was found that there was 
no significant difference at 0.5 
 
Key words: School care system, Opportunity expansion school 
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1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 (มาตราที่ 6) ได้ก าหนดความมุ่ง

หมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา 22 มีแนวการจัดการศึกษายังให้ความส าคัญแก่
ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ รวมทั้งมาตรา 23(5) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย ในส่วนของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบในการจัดการ
ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนขยายโอกาส มีโรงเรียนในการก ากับดูแล จ านวน 437 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนประถม จ านวน 328 โรง  
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 103 โรง และโรงเรียนมัธยม จ านวน 6 โรง ได้จัดท ามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
เสริมสร้าง และพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Road Map) 
ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดให้มีมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อใช้
เป็นกรอบในการส่งเสริมก ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลและการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ทันต่อ
สภาพการณ์ปัจจุบันและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและมุ่งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถด าเนินงาน
ระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งผลการด าเนินงานสุขภาวะ
ทางใจของโรงเรียนในเขตประเวศในปี 2561 พบว่า  ผลการด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในส านักงานเขตประเวศ
(อ้างอิง ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตประเวศ เช่น การรายงานผลการด าเนินงานสุขภาวะทางใจของนักเรียน ปี พ.ศ 2561) ตาม
โครงการสุขภาวะทางใจของนักเรียนในด้านการประเมินผล 4 ด้านประกอบด้วย 1. ด้านพฤติกรรมอารมณ์ 2. ด้านความประพฤติ 3. 
พฤติกรรมไม่อยู่นิ่งสมาธิสั้น และ 4. การสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียน จากผลการประเมินสุขภาวะทางใจของนักเรียน พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาในหลายด้านๆ มีนักเรียนจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาดังกล่าว 
และจากการส ารวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลและการเยี่ยมบ้านนักเรียน ยังพบว่ามีข้อมูลปัญหาหลายประการ เช่น 
ปัญหาครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง แยกกันอยู่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ บิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง
หรืออยู่กันตามล าพัง สภาพปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ เช่น การใช้สารเสพติดหรือ ไป
เที่ยวเตร่ มั่วสุม พฤติกรรมอาจคล้อยตามได้ง่าย จากข้อมูลสภาพปัญหาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก เช่น ในด้านการวางแผนบริหารจัดการ งบประมาณของโรงเรียน รวมไปถึงงานบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เป็นภาระงานที่ยากและต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ 
เพราะมีผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง ถ้างานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนจนจบหลักสูตร 
ลดภาระการออกกลางคัน ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป โดยก าหนดให้โรงเรียนต้องมี
การวางแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติ ด ปัญหาครอบครัว สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบอย่างเห็นเป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเหตุผลความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 103 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนที่ต้องดูแลจ านวน 116,042  คน ที่
อยู่ในความดูแลของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร หากสถานศึกษาทั้ง 103 โรงเรียน มีหลักการบริหารสถานศึกษาที่ดีโดยเฉพาะ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นให้ได้รับการดูแลและช่วยเหลือได้อย่างมี



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

   

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 185 
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบข้อมูลด้านการบริหารงานที่จะช่วยให้ระบบการดูแลนักเรียนเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่จะได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
3. สมมุติฐานการวิจัย   

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 
4. ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 103 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 80 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมลูคือ ผู้บรหิารและครผูู้รบัผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ซึ่งการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ เคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 80 โรงเรียน จากทั้งหมด 103 โรงเรียน ส าหรับผู้ให้ข้อมูลผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
คือ ผู้บริหารและครผูู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 160 คน ซึ่งข้อมูลที่ได้กลับมาครบคิดเป็นร้อยละ 100 
  
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยขั้นแรกได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาด
เล็ก 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 2 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน 2 โรงเรียน เพื่อตั้งเป็นข้อค าถามส าหรับออกแบบเครื่องมือ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นปฏิบัติการ 3. ขั้นติดตามและประเมินผล ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 5 
ด้าน 
 2. ผู้วิจัยน าข้อมูลการสัมภาษณ์จากข้อท่ี 1 มาตั้งเป็นข้อค าถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย น าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อปรับแก้ไข และน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คนเพื่อหาค่าความตรงตามเนื้อหา(Content validity) ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
4. ด้านการป้องกันและการแก้ไข และ 5. ด้านการส่งต่อ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ   
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   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นข้อค าถามปลายเปิด การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยน าไปทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร ( Try out 
) จ านวน 30 คน ตามวิธีของ Cronbach (1974, p.161) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .840 
 4. น าเครื่องมือท่ีปรับแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนใน 2 ทาง คือ จัดส่งทางไปรษณีย์และจัดส่งด้วยตนเอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยใช้โปแกรมส าเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและขนาดของโรงเรียนที่สังกัดสถานศึกษาต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบค่าเฉลี่ย ใช้  t - test  และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  โดยค่า f – test 
  
6. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน(�̅�=4.05, 𝑠. 𝑑=0.47)  

มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียน (�̅�=4.12 ,𝑠. 𝑑 =0.53) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( �̅�=4.11 , 

𝑠. 𝑑 =0.50)  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (�̅�=4.02 , 𝑠. 𝑑 =0.48) ด้านการป้องกันและการแก้ไข         ( �̅�=4.01 , 𝑠. 𝑑 

=0.47)  ด้านการส่งต่อ ( �̅�=4.01 , 𝑠. 𝑑 =0.40)   
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกัน ต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้บริหารและครูมีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก    

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และ ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครู และขนาดของสถานศึกษา พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.5 
  
7. อภิปรายผล 
 1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้  ด้านการคัดกรองนักเรียน (�̅�=4.12 ,𝑠. 𝑑 =0.53) 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( �̅�=4.11 , 𝑠. 𝑑 =0.50)  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (�̅�=4.02 , 𝑠. 𝑑 =0.48) ด้านการ

ป้องกันและการแก้ไข ( �̅�=4.01 , 𝑠. 𝑑 =0.47)  ด้านการส่งต่อ ( �̅�=4.01 , 𝑠. 𝑑 =0.40)   
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนขยายโอกาสกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 หมวด 7 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว การให้ค าปรึกษา
ฝึกอบรมแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน นอกจากนั้น 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ก าหนดมาตราการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาและการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งอยู่ในเป้าประสงค์ของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ก าหนดให้
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร จึง
ส่งผลให้การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันทรัตน์ เกื้อหนุน (2553:บทคัดย่อ) ศึกษาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมมีระดับของผลที่เกิดจากการด าเนิ นงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ทั้ง 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งกมล นาคะเวช 
(2553:บทคัดย่อ) ที่ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการคัดกรองนักเรียน ตามล าดับ  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อินทิรา ฮวดเจริญ 
(2550:บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ตามกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. 
ด้านการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  4. ด้านการป้องกันและการแก้ไข                5. ด้านการส่งต่อนักเรียน
ตามต าแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี อยู่ในระดับมาก ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับการ
ด าเนินงานสูงสุด ได้แก่ การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับ
มาก และข้อท่ีมีระดับการด าเนินงานต่ าสุด ได้แก่ การส่งต่อนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก และไม่แตกต่างกัน  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และในการท างานจะต้องร่วมมือกับครูและผู้ปกครอง เพื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสุขและส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดารัตน์ มาตมูลตรี(2560:บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ของสหวิทยศึกษา ซับสนุ่น – หนองย่างเสือ  สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา และผลการเปรียบเทียบการบริหารงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวม แตกต่า งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันช่วยเหลือ และ
แก้ไข ไม่แตกต่างกันและผลการเปรียบเทียบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัด
กรองนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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8. สรุปผลการวิจัย     
1.ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  พบว่าข้อการรายงานและประเมินผลด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าไปสู่

การช่วยเหลือ มีการด าเนินงานโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ  
การด าเนินการสถานศึกษาควรต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน ด้านความสามารถ ด้านผลการ

เรียน ด้านสุขภาพ ด้านครอบครับ ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านความประพฤติ โดยการ สังเกต สัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านและครูควรมี
ความเข้าใจและรู้จักนักเรียนให้มากข้ึน ควรจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น จัดการประชุมผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดประเมินผล ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และแนวทางการประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและกับครูทุกคนในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้เพียงพอ และควรจัดให้ครู
ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็น
รายบุคคล และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อการส่งเสริมพัฒนา และป้องกันแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนได้ตรงตามประเด็นเหมาะสมตามสภาพของนักเรียนรวมทั้งควรเพิ่มขั้นตอนการรายงานและประเมินผลนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหา ได้ตรงตามสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละบุคคล และอาจจะมีการประเมินผู้เรียนทุก ๆ
ภาคเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า การรายงานและประเมินผลด้านการคัดกรองนักเรียนเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือที่
เหมาะสม  มีการด าเนินงานโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ  

การด าเนินการสถานศึกษาควรต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เข้าใจตรงกันในการคัดกรองนักเรียน โดยการใช้ข้อมูล ด้านสุขภาพ
ร่างกายของนักเรียน ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ด้านผลการเรียนของนักเรียน ด้านครอบครัวของนักเรียน ด้านความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน ด้านค่าใช้จ่ายมาโรงเรียนของนักเรียน และด้านอาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อจัดแบ่งเป็น กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และควรเพิ่มการประเมินผลด้านการคัดกรอง โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กท่ีมีปัญหา เพื่อน าข้อมูล
ที่เป็นข้อมูลดิบมาท าการวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

3. ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานักเรียน พบว่า ความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนท่ีอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มทีม่ีปัญหา และการรายงานประเมินผลด้านการสง่เสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน มีการ
ด าเนินงานโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง การด าเนินการสถานศึกษาควรส่งเสรมิ สนับสนุน ควรให้ครูมีกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อการป้องกันปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนใหต้รงกับปัญหาและความต้องการ
ของนักเรียน และสร้างความร่วมมอืกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหา มีการสรา้งแรงจูงใจให้กับบุคลากรหรือครูทีร่ับผดิชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โดยให้มีการจดัท ารายงานและประเมินผลความก้าวหน้าด้านการส่งเสริมส าหรับกลุ่มนักเรียนปกติ และ
การพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปญัหา 4.ด้านการป้องกันและการแกไ้ข  พบว่า การวางแผนด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียน  และการจดักิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปญัหา มีการด าเนนิงานโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับปานกลาง                                                                                                                                                        
 การด าเนินการสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญัในการจดัท าแผนงาน โครงการทีส่่งเสริมให้ครรูู้จักการ จดักิจกรรมที่
หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสมกบันักเรียนกลุม่เสีย่งและกลุ่มที่มี
ปัญหาอีกท้ังสร้างให้เกดิความร่วมมือกับผู้ปกครองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน 
               5. ด้านการส่งต่อ พบว่า ระบบการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปให้ผู้เช่ียวชาญภายนอกแก้ไขปัญหา การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา  ขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ และการรายงานและประเมินผลด้านการส่งต่อนักเรียนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการส่งต่อ  มีการด าเนินงานโดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง  
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 การด าเนินการสถานศึกษา ควรสร้างระบบ ขั้นตอน ในการส่งต่อทั้งการช่วยเหลือภายในและการช่วยเหลือจากภายนอก 
ในระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะกรณีที่ต้องส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปรับการรักษาสถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหารุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ไปพบหรือรักษาโดยผู้เช่ียวชาญ และยังเป็นการป้อง
ปราม เช่น กรณีปัญหายาเสพติด เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามหรือแพร่กระจายไปสู่นักเรียนกลุ่มปกติ หรือ กลุ่มเสี่ยง ควรมีการรายงาน
และประเมินผลการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียนถึงปัญหา อุปสรรค ประเด็นความส าเร็จ รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงท่ีมี
ลักษณะคล้ายหรือมีปัญหาใกล้เคียงกันได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ 
 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร เท่าน้ัน ผลการวิจัยที่ได้จึงสามารถสะท้อนข้อมูลของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แค่โรงเรียนขยายโอกาส เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในระดับที่
เชื่อถือได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์ให้มีประสิทธิ 

ภาพตามเกณฑ์ 75/75และค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5 และ (2) ประเมินการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติในสาธารณ 
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรม คูม่ือ แบบประเมินการเช่ือมโยง
ตามแนวคิดของ Evitts (2004)  โพรโตคอลชั้นเรยีน และช้ินงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมฯ ทีส่รา้งขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.87/80.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.67 2) การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนแสดงการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและความคิดรวบยอด มากท่ีสุด ซึ่งมีจ านวน 26 คน รองลงมา คือ การแสดงแทนมี 22 คน จากนักเรียนทั้งหมด 33 คน 

 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ช้ันเรียนคณติศาสตรร์ะดับประถมศึกษา การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 
Abstract 

The purposes of this study were to construct the learning activity packages for promoting mathematical 
connection ability to efficiency of 75/75 and the index of effectiveness was more than 0.50 and to evaluate 
mathematical connection ability of grade 4 students whom studying with the learning activity packages. The 
sample group was 33 grade 4 students in the 2nd semesters 2018 at the Demonstration School in Lao PDR. The 
research instruments were learning activity packages, learning guide, mathematical connection ability test 
according to Evitts (2004), classroom protocols and students’ task. Data were analyzed by frequency, percentage, 
average and standard deviations. The results found that 1) the efficiency of learning activity packages was 
79.87/80.15 and the effectiveness index of learning activity packages was 0.67. 2) For mathematical connections 
ability, the majority of students used Procedure-Concept type (26 students out of 33 students) and 
Representational Connections type (22 students out of 33 students) respectively.  

 
Keywords: Learning Activity Packages, Primary Mathematics classroom, Mathematical connections 
 
1. บทน า 

ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว เป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา รัฐบาลได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นใจกลาง
ของการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต 
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(ว.ค.ส) ถือเป็นหนึ่งใน 8 วิทยาลัยครูใน สสป.ลาว ที่ใช้เป็นแหล่งพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบัน ว .ค.ส ได้ให้
ความส าคัญในงานวิจัยที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน โดยเฉพาะช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนประถมสาธิต ดังนั้นครูคณิตศาสตร์ที่สอนวิชา
คณิตศาสตร์ในว.ค.ส และครูประถมจึ่งต้องมีการท างานร่วมกันเพื่อช่วยครูประถมในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในห้องเรียนรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ จากการได้ร่วมท างานกับครูประถม
สาธิตพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนั้นครูส่วนใหญ่สอนตามวิธีสอนที่
ยึดครูเป็นหลัก ส่วนในด้านการออกแบบกิจกรรมส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีเวลาออกแบบกิกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆที่น ามาสอนนั้น
เป็นการคัดเอาเนื้อหาภายในแบบเรียนมาออกแบบกิจกรรม ด้านการผลิตสื่อการสอนยังขาดความเข้าใจในการผลิตสื่อท่ีช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนในเรื่องเนื้อหาที่ผู้สอนน ามาสอนนั้นใช้หลักการโดยการยึดตามเนื้อหาจากคู่มือครู และแบบเรียน
คณิตศาสตร์เป็นหลักซึ่งมีลักษณะขาดการเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาสาระที่ใช้สอนท าให้ผู้เรียนยังขาดมุมมองทางด้านการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับความรู้ที่ได้นั้นจะว่าถูกใช้เมื่อไรและอย่างไร อีกทั้งยังไม่ได้เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ท าให้ผู้เรียนไม่มีพื้นที่ในการค้นหาวิธีการเรียนรู้ลักษณะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้พิมพ์พร อสัมภินพงค์ (2562) 
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันท่ีผู้สอนมักสอนวิชาคณิตศาสาตร์ให้เป็นเรื่องไกลตัวผู้เรียนมียกสถานการณ์สมมุติที่
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือยกโจทย์ปัญหาที่ผู้เรียนไม่มีวันพบในชีวิตประจ าวัน หากสามารถจัดการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงกับสิ่ง
ต่างๆใกล้ตัวผู้เรียนผู้เรียนจะทราบถึงผลที่เกิดขึ้นและสามารถใช้จินตนาการเชื่อมโยงไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์จ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนคณิตศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องความส าคัญกับการเฝิก
ทักษะพื้นฐานของกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการเชื่อมโยงต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  

ความส าคญัของการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการทีต่้องอาศัยการคิดวเิคราะห์และความคิดรเิริม่สรา้ง 
สรรค์ในการน าาความรู้เนื้อหาและหลักการทางคณิตศาสตร์มาสรา้งความสัมพันธอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้ทักษะและ
กระบวนการที่มีในเนื้อหาคณติศาสตร์กับงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อน าไปสูก่ารแก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบรูณ์
ขึ้นการทีผู่้เรียนเห็นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์จะส่งเสริมมใหผู้เรยีนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาตา่งๆในคณิตศาสตร์และความ 
สัมพันธ์ระหวา่งแนวคดิทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้งและมีความคงทนในการ
เรียนรู้ตลอดจนช่วยใหผู้่เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่าน่าสนใจและสามารถน าาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ (คู่มือการใช้หลักสูตร
ระดับประถมศึกษา, พ.ศ 2560) จากการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาผู้เรียนให้ความสนใจอย่างมากกับกิจกรรมที่ใช้สื่อ
การเรียนรู้สิ่งรอบตัว สิ่งที่เคยเห็นและเคยสัมผัส หากผู้สอนน าสิ่งใกล้ตัวเหล่านั้นเพื่อน าเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้หรือประกอบเข้ากับ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดค าถามและจุดประกายความสงสัยว่าผู้สอนจะท าอะไรเนื้อหาที่ใช้ในการสอน
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตท าให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ายต่อการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เกิดแก่ตัวผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถก าหนดเนื้อหาที่ใช้สอนและมีบทบาทส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกท ากิจกรรมที่ได้จากเนื้อหาที่เรียน และเมื่อนักเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียน
ได้รับทักษะจากการท ากิจกรรมมากที่สุด ซึ่งตรงกับการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย ค านิยาม บท
นิยาม และสัจพจน์ ที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้การให้เหตุผล ที่สมเหตุสมผล สร้างทฤษฏีต่างๆขึ้น และไปใช้ เป็นวิชา
เกี่ยวกับความคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น มีความคิดเชิงวิเคราะห์ เหตุผลที่สมเหตสมผล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการและด้วยวิธีการเรียนที่ผู้เรียนสนใจ โดยผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่
เรียนและวิธีเรียนด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี,2550) การจัดการเรียนรู้นั้นต้องอยู่ภายใต้การรับรู้ที่สื่อถึงผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจใน
สิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้นั้นไปพัฒนาความรู้ของตนเองได้ ฉะนั้นผู้สอนจะมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ และเป็นผู้ที่คัดกลองข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้เรียน (ยุพิน พพิพิธกุล และ สิริพร ทิพย์คง, 2549) ดังนั้นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าในการจัดการเรียนการสอนจึ่งเป็น
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อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื้อหาที่ได้จากการเรียน
ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นเพื่อช่วยพัฒนา และต่อยอดความคิด และที่ส าคัญชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วยสื่อการเรียนที่หลากหลายมาประกอบกันเพื่อท าเป็นชุดกิจกรรม เช่น คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม บัตรงาน แบบทดสอบ 
แบบวัด สื่อการเรียนต่างๆ ท่ีได้รับการจากออกแบบจากผู้สอนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนในการเรียน การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจตัวกิจกกรมที่ได้รับการออกแบบมากยิ่งข้ีน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษา และกีฬามีการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการสอน มี
การฝึกอบรมครูประจ าการเกี่ยวกับการน าใช้หลักสูตร แบบเรียน คู่มือครู การน าใช้อุปกรณ์ แต่พบว่าผลสัมฤทธิ์ยังต่ า ดังปรากฏใน
ผลการประเมินผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาลาวช้ันประถมปีท่ี 3 ในปีคริสต์ศักกราช 2011 
ระดับประเทศครั้งที่ 3 (National Assessment of Student Learning Outcome: ASLO III) โดยสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และกิฬา พบว่า ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ามากเพราะนักเรียนที่ผ่าน
การประเมินทักษะระดับ 3 จากระดับสูงสุดคือระดับ 6 มีจ านวนไม่ถึง 23% และท านองเดียวกัน จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาลาว และโลกรอบตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีคริสต์ศักราช 2009 ระดับ ประเทศ
ครั้งท่ี 2 (National Assessment of Student Learning Outcome: ASLO II) ก็พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่
ในระดับต่ ามาก เช่นกัน (การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และกิฬา, 2014) จากปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ 
และกีฬาได้มีการทบทวนหลักสูตรโดยเฉพาะด้านการจัดการสอนประกอบกับผลจากการสอบถามครูสอนคณิตศาสตร์ในการประ 
เมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาลาว และโลกรอบตัวเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถม
ปีที่ 5 ดังกล่าวได้พบว่าครูคณิตศาสตร์มีการจัดการสอนที่ไม่หลากหลาย การออกแบบกิจกรรมการสอนยังเป็นการออกแบบผ่าน
แบบเรียนตามรายวิชาเรียน ขาดการเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาที่ใช้เรียน ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลายเป็นเรื่องไม่
น่าสนใจ และยากเกินไปส าหรับการับรู้ของผู้เรียนเพราะเนื้อหาท่ีเลือกมาสอนนั้นมีลักษณะนามธรรมมากไปไม่เหมาะสมกับกบัละดบั
พัฒนาการด้านการเรียนของผู้เรียน อีกท้ังครูส่วนมากยังยึดติดกับการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง คิดเป็น 72.38% ด้วยเหตุผลดั่ง
กล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ชองนักเรียนช้ันประถมปีที่ 4 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) สร้างชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนสาธติ
วิทยาลัยครสูวันนะเขตให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75และค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5 

2)  เพื่อประเมินการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน

ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาครูจ านวน 3 โรงเรียนโดยเลือก โรงเรียนละ 1 ห้องนักเรียนจ านวน 106 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประถมสาธติ สังกัด วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มจ านวน 33 คน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในการทดลองดังนี ้
1) ขั้นทดลองหาประสิทธิภาพแบบเดีย่ว ใช้เวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง (ขั้นตอนหาประสิทธิภาพเครื่องมือ) 
2) ขั้นทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก ใช้เวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง (ขั้นตอนหาประสิทธิภาพเครื่องมือ) 
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3) ขั้นทดลองหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ใช้เวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง (ขั้นตอนหาประสิทธิภาพเครื่องมือ) 
4) ทดลองหาประสิทธิภาพในกลุม่ตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 ชุด  

คือ ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง พ้ืนท่ี ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การวัด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณติ 
2. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

4 ประกอบด้วยค าชี้แจงในการใช้ คู่มือครู คู่มือนักเรียน แผนการจัดการเรยีนรู้ สื่อการสอน ใบงาน เกณฑ์ที่ใช้ดูการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

3. แบบประเมินการเช่ือมโยงเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็น 
แบบทดสอบชนิตเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

4. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 
1. การทดลองครั้งท่ี 1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยง 

ทางคณิตศาสตร์ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในเครือ่ข่ายที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 3 คน แล้วจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 14 ช่ัวโมง ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทกสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์หา
ค่าประสิทธิผลแบบเดีย่ว (E1/E2) 
ดัชนีประสิทธิผล และน าข้อมลูที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. การทดลองครั้งท่ี 2 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนในเครือ่ข่ายที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 9 คน แล้วจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 14 ช่ัวโมง ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทกสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์หา
ค่าประสิทธิผลแบบกลุ่มเล็ก (E1/E2) ดัชนีประสิทธิผล และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้

3. การทดลองครั้งท่ี 3 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทีไ่ม่ใช่เป็นตัวอย่าง จ านวน 40 คน แล้วจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 14 ช่ัวโมง ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทกสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะหห์าค่าประสิทธิผลแบบ(E1/E2) ดัชนีประสิทธิผลและน าข้อมลูที่ไดม้าปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4. ประเมินการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิการเชื่อมโยงคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่สร้าง 
ขึ้นตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 และหาคา่ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

2. ประเมินการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ 
เชื่อมโยงเชิงโมเดล การเช่ือมโยงเชิงโครงสร้าง การเชื่อมโยงทางการแสดงแทน การเชื่อมโยงเกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบยอด 
และการเชื่อมโยงระหว่างสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้ความถี่ของจ านวนนักเรียนท่ีแสดงการเชื่อมโยงในแต่ละลักษณะ โดยใช้ ความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่สร้างขึ้น 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5  
 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากน าไปทดลองใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีค่าประสิทธิภาพ 79.87/80.15 และมีคา่ดัชนีประสิทธิผล 0.67 ดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์  

กลุ่มตัวอย่าง 
(n) 

แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเตม็ คะแนนรวม 

(∑ 𝑥) 

ร้อยระของคะแนน
เฉลี่ย 
(E1) 

คะแนนเตม็ คะแนนรวม 

(∑ 𝑦) 

ร้อยระของคะแนน
เฉลี่ย 
(E2) 

33 120 3,163 79.87 20 529 80.15 

 
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงคณิตศาสตร ์

จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม 
รวมคะแนนทดสอบ 

ก่อนเรียน 
รวมคะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 
ค่าประสิทธิผล 

33 20 255 529 0.6765 

 
2. ประเมินการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ผลการประเมินการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่รวบ 
รวมได้ทั้ง 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนแสดงออกทั้ง 5 ลักษณะได้แก่ การเช่ือมโยงเชิงโมเดล การเช่ือมโยงเชิงโครางสรา้ง การ
เชื่อมโยงทางการแสดงแทน การเช่ือมโยงเกี่ยวกับข้ันตอน และความคิดรวบยอด และการเชื่อมโยงระหว่างสาระทางคณิตศาสตร์  

 
 

1) ลักษณะการเชื่อมโยงเชิงโมเดล 
ผู้วิจัยพบว่าในชุดกิจกรรมในเรยีนรู้ชุดที่ 1 เรื่องพื้นที่ (แผนการจัดการเรยีนรู้แผนท่ี 1 – 4) นักเรียนมลีักษณะการเชื่อมโยง

เชิงโมเดลด้วยการใช้การนับช่องตาราง มีการเปรีบเทียบขหนาดตารางที่นับได้ มีการตัดแปะเพื่อให้เกิดการค านวณหาพื้นที่ และใน
แผนสุดท้ายที่ใช้กิจกรรมเพนโทมิโนเข้าช่วย นักเรียนสามารถประกบ เพนโทมิโนเพื่อให้เกิดเป็นตารางที่สมบูนณ์ ส่วนชุดที่ 2 เรื่อง
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การวัด (แผนการจัดการเรียนรู้แผนท่ี 5 – 8) นักเรียนมีลักษณะการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นด้วยการวัดขหนาดของรูปทีไ่ด้ มีการ
เปรียบเทยีบขนาดและหาค่าการวดัผ่านการใช้ความรู้เดิมในเรื่องพื้นที่มาช่วย และชุดที่ 3 เรื่องเรขาคณิต (แผนการจัดการเรยีนรู้แผน
ที่ 9 – 12) มีลักษณะการเช่ือมโยงเชิงโมเดลน าความรู้เรื่องพื้นที่ และการวัดเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยจาก
ชีวิตประจ าวัน จากเนื้อหาบทเรียนท่ีเรียนมาก่อนหน้านี ้

 
 
 
 

 
 
 

2) ลักษณะการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้าง 
ชุดกิจกรรมในเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่องพื้นที่ นักเรียนมลีักษณะการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างในแผนที่ 1 ยังไม่ปรากฏ ส่วนแผน 2 

นักเรียนเริ่มมีการเช่ือมโยงโดยบอกได้ถึงตารางพื้นที่ท่ีค านวณนั้นเปน็ตารางเซนติเมตร ส่วนในแผน 3 และ4 ผู้เรียนมองโครงสรา้ง
เป็นสูตรที่จะมาใช้ค านวณได้ ส่วนชุดที่ 2 เรื่องการวดั นักเรียนสามารถวัดเส้นรอบรูปเป็นตารางเซนตริเมตร และ ชุดที่ 3 เรื่อง
เรขาคณิต  มลีักษณะการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างโดยน าความรู้เรื่องพื้นที่ และการวัดเขา้มาช่วย ซึ่งเป็นการระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยจาก
ชีวิตประจ าวัน จากเนื้อหาบทเรียนท่ีเรียนมาก่อนหน้านี ้

3) ลักษณะการเชื่อมโยงทางการแสดงแทน 
ชุดกิจกรรมในเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่องพื้นที่ นักเรียนมีลักษณะการเชื่อมโยงทางการแสดงแทนในแผนที่ 1 และ2 ยังไม่ปรากฏ 

ส่วนแผน 3และ4 นักเรียนใช้การยา้ยรูปในส่วนท่ียื่นออกมาเพื่อไปตอ่กับรูปที่ได้เป็นการค านวณหาพื้นที่ ส่วนในแผน 4 นักเรียนมีการ
ใช้อักษรที่เป็นตัวแทนของเพนโทมิโนมาเป็นการแสดงแทน ส่วนชุดที่ 2 เรื่องการวัด มีการวัดขหนาดของกระดาษแล้วน ามาบวกกนั 
และ ชุดที่ 3 เรื่องเรขาคณิต  มีลักษณะการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างโดยน าความรูเ้รื่องพื้นที่ และการวัดเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการระลึกถึง
สิ่งที่คุ้นเคยจากชีวิตประจ าวัน จากเนื้อหาบทเรียนที่เรียนมาก่อนหน้านี้ ในแผน 12 นักเรียนระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวันมา
ออกแบบช้ินงานท่ีเป็นการประดิษฐ์ลวดลายจากเรขาคณิต 

 
 
 

 
 
 
 

4) ลักษณะการเชื่อมโยงเกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบยอด 
ชุดกิจกรรมในเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่องพื้นที่ นักเรียนมีลักษณะการเช่ือมโยงเกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบยอด ในแผนที่ 1ยัง

ไม่ปรากฏ แผน 2 นักเรียนเริ่มเข้าใจความคิดรวบยอดในการน า 1𝑐𝑚 × 1𝑐𝑚 เพื่อการค านวณหาพื้นที่ ส่วนแผน 3 มีการใช้ 
ด้านกว้างคูณ ด้านยาว และแผน 4 นักเรียนได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปจัตุรสัที่สมบูนณ์ ส่วนชุดที่ 2 เรื่องการวัด นักเรียน สามารถ
บอกได้ว่าเส้นรอบรปูแสดงด้วยหนว่ยการวัดของขหนาด และ ชุดที ่ 3 เรื่องเรขาคณิต  มีลักษณะการเช่ือมโยงเชิงโครงสร้างโดยน า
ความรู้เรื่องพื้นที่ และการวัดเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยจากชีวิตประจ าวัน  

 

การประกบเพนโทมิโนเพื้อหาเพื่อที่ การวัดขหนาดของตาราง ใช้การวัดเข้าช่วยเพื่อการออกแบบ 

อักษรที่เป็นตัวแทนของเพนโทมิโน การวัดขหนาดของกระดาษ ช้ินงานท่ีเป็นการประดิษฐล์วดลาย 
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5) ลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างสาระของคณิตศาสตร์ 
ชุดกิจกรรมในเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่องพื้นที่ นักเรียนมลีักษณะการเชื่อมโยงระหว่างสาระของคณิตศาสตร์ มีการใช้การบวกเป็นหลัก  มี
เฉพาะแผนท่ี 4 ที่นักเรียนมีการบวกตามจ านวนรปูเพนโทมโินที่นักเรียนเลือกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก และรูปจัตรุัส ส่วนชุดที่ 2 
เรื่องการวัด นักเรียน สามารถบอกได้ว่าเส้นรอบรูปแสดงด้วยหน่วยการวัดของขนาดรูป และ ชุดที่ 3 เรื่องเรขาคณิต  มีลักษณะการ
เชื่อมโยงเชิงโครงสร้างโดยน าความรู้เรื่องพื้นที่และการวัดเข้ามาช่วยซึ่งเป็นการระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยชวีิตประจ าวัน  
 ลักษณะการเชื่อมโยงคณติศาสตรท์ี่นักเรียนแสดงออกเห็นได้วา่ลณัษณะการเชื่อมโยงเกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบ
ยอดมีมากท่ีสุด ซึ่งมีจ านวน 26 คน นักเรียนพยายามสร้างสตูรจากขั้นตอนมีการวดัก่อนจะท าการค านวณ ส่วนในลักษณะการ
เชื่อมโยงทางการแสดงแทนนักเรียนได้ใช้ลักษณะตัวอักษรเพื่อใช้แทนภาษาทางคณิตศาสตร์เพื่อบอกถงึลักษณะรูปร่างของสิ่งที่
นักเรียนค้นหาค าตอบจากการประกบรูป ต่อรูปต่าง ๆ 
 
5. อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ส่งเสรมิการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 4 ที ่
สร้างขื้นประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 ชุด คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นที่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่องการวัด และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ 79.87/80.15 เนื่องจากในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การศึกษาหลักสูตร ศึกษาแบบเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศลาว ไทย และญี่ปุ่น(ฉบับแปลภาษาไทย) ก าหนดเรื่องเพื่อออกแบบชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ และจัดแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆที่เกี่ยวโยงกันเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงการเชื่อมโยงทางคณิตศาตร์ อีกท้ังยังสะดวก
ต่อการเรียนรู้ หลังจากนั้นได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข น าชุดไปทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2545) กล่าวถึงขั้นตอนการผลิตชุด
การสอนไว้ว่า ต้องก าหนดเรื่องเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบ่งหน่วยการสอน หาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม เมื่อท าการสร้างเสร็จเรียบร้อยน าไปทดสอบโดยวิธีต่างๆก่อนน าไปใช้จริง เช่นทดลอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคลุม และความตรงของเนื้อหา และตรงกับแนวคิดของ จันทร์ทรา รัตไพบูลย์ (2549) ช่ึงได้กล่าวไว้ว่าการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้สร้างจะต้องศึกษาเนื้อหา วางแผน ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดยน าๆปทดลองใช้ ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ โดยการหาประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพ 

ผลการประเมินการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวมีประดันที่หน้าสนใจดังนี้ ช้ันเรียนที่ด าเนินไปพร้อมกันเนื่องจากยึกแนวคิดของนักเรียน
เป็นหลักท าให้แนวคิดท่ีเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เพื่อผลักดันให้นักเรียนแต่ละคนได้อภิปรายถึงเป้าหมายของบทเรียนที่วางแผนตาลักษณะ 
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามแนวคิดของ Evitts (2004) การเช่ือมโยงเชิงโมเดลเป็นการระลึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยจาก
ชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากช้ันเรียนหรือคาบเรียนก่อนหน้านี้ โดยที่นักเรียนพยายาม นับซ่องตารางเพื่อหาพื้นที่ พยายามขีด
เขียนเพื่อย้ายซ่องตารางให้เกิดพื้นที่ การเช่ือมโยงเชิงโครงสร้างการเช่ือมโยงเชิงโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเห็น

รูปต้นแบบ(แบบเรียนคณิตศาสตร)์ การเช่ือมโยงท่ีสื่อถึงการเชื่อมโยงเกี่ยวกับขั้นตอน และความคิดรวบยอด 
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โครงสร้างของสูตรพื้นท่ีสี่เหลี่ยมมุมฉาก ครูรวบรวมวิธีแก้ปัญหาของนักเรียนได้แก่ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยการค านวณ
โดยใช้ด้านยาวและด้านกว้าง การเช่ือมโยงทางการแสดงแทน การเช่ือมโยงทางการแสดงแทนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดง
ในรูปแบบต่างๆ เช่นจ านวน สัญลักษณ์ รูปภาพ และภาษาพูดที่ท าให้เกิดความหมายของแต่ละคน การแสดงแทนเพื่อหาพื้นที่ของ
รูปได้แก่ การนับ การตัดแล้วมาต่อ ใช้สูตรหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาษาพูดที่ท าให้เกิดความหมายเพื่ออธิบายการหาพื้นที่ 
การเชื่อมโยงเกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบยอด เป็นการอธิบายหรือลงมือกระท าเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการ สูตร การ
รับรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่นักเรียนค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีมาของสูตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเช่ือมโยงระหว่างสาระคณิตศาสตร์ จาก
การคาคการณ์แนวคิดของนักเรียน การตอบค าถามของนักเรียนอ้างอีงไปยังเนื้อหาคณิตศาสตร์ ด้วยการอธบายถึงคาวมสัมพันธ์ของ
ด้านยาวและด้านกว้าง สาระเนื้อหาที่ซ่อนในการอฺบายคือ การวัด เรขาคณิตและจ านวน  พบว่าการแสดงลักษณะการเช่ือมโยง
เกี่ยวกับขั้นตอนและความคิดรวบยอดนั้นแสดงออกมากที่เห็นเห็นได้จากความถี่ที่ได้จากร่องรอยการแสดงออกของนักเรียนที่
สามารถใช้ขั้นตอนในการค านวน มีการอธิบายลงมือกระท าเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการ สูตร การรับรู้เกี่ยกับคณิตศาสตร์ 
จากแผนการสอนท่ี 12 เรื่อง  เรขาคณิต ในกิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ลวดลายด้วยเรขาคณิต มีจ านวนนักเรียนที่สามารถแสดง
การเช่ือมโยงลักษณะนี้ได้ 26 คน ส่วนลักษณะที่รองลงมีคือการเช่ือมโยงในลักษณะการแสดงแทนในแผนการสอนที่ 4 เรื่อง พื้นที่ 
ในกิจกรรมเพนโทมิโนหรรษาได้ 22 คน 
 
6. สรุป  
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิการเชื่อมโยงคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สร้างขึ้น ค่าประสิทธิภาพ79.87/80.15 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.67 ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์ เป็นการแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงการเช่ือมโยงตามลักษณะต่างๆของการเช่ือมโยง เป็นการฝึกกา รเรียนรู้เพื่อให้เห็นถึง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากช้ันเรียนหรือคาบเรียนก่อนนี้เป็นฐานในการเรียนรู้คณิตศาตร์ด้วยตนเอง การเรียน
เชิงโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเห็นโครงสร้างของสูตร และใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การเช่ือมโยงทางการแสดงแทน 
นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่นจ านวน สัญลักษณ์ รูปภาพการเช่ือมโยงเกี่ยวกับขั้นตอน และ
ความคิดรวบยอดด นักเรียนสามารถตัดย้าย แสดงขั้นตอนการค านวณได้ ส่วนการเช่ือมโยงระหว่างสาระคณิตศาสตร์ จากการ
คาดการณ์ของนักเรียนนักเรียนเห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างสาระที่ช่อนไว้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กล่าวได้ว่าการสร้างชุดที่ด้วยให้
นักเรียนเห็นถึงประโยคในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์จ าท าให้นักเรียนหันมาสนใจการเรียนคณิตศษสตร์ และมองคณิตศาสตร์เป็น
เรื่องสหนุกและปุกความคิดในลักษณะต่างๆในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์   
 
7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนส าหรับการน าไปใช้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามรถพัฒนาการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ในแต่ละลักษณะได้ ครูผู้สอนจึงควรน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่สามรถเห็นลักษณะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเน้นย้ าให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นการเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเจ้าเพิ่มขึ้น 

2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างมีอิสระ ครูผู้สอน
ความกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

1. ควรวิจัยเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนท่ีสนใจต้องการ
จะมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ได้รูปแบบการสอนที่เหมาะสม อันจะน าไปสู่การเช่ือมโยงทาง
คณิตศษสตร์ในแต่ละลักษณะการเชื่อมโยงได้ 

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น คุณลักษณะของผู้เรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะการเชื่อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้มากขึ้น อันเนื่องจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นการส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเน่ืองจากประชาชน
ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเท่าที่ควร ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจารณาประเด็นเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย แนวคิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้เขียนเสนอแนะประเด็นการส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นว่า ควรยึดหลักการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันด าเนินงานในทุกกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันและท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
Abstract  

This academic article is aimed to present the issues of public participation in local development since 
the people in the service area of the local administrative organization do not take part in the formulation of 
plans and activities. For local development as it should be in this event, the conceptual framework of public 
participation and local development will be reviewed in considering issues to answer objectives. The author 
suggests the main points derived from the examination of various documents, including the concept of public 
participation and participation in local development. The author has suggested the participation of people in 
local development should adhere to the principles of public participation by allowing people to work together 
in all activities to create a sense of belonging together and give people the benefits that meet the needs.  

 
Keywords: local development, participation, local government  
 
1 บทน า 

นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็น ทศวรรษส าคัญของการปฏิรูปการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเกิดจากการที่รัฐบาล ได้เร่งรัดจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น โดยวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของในองค์กร ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐ 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283 ได้บัญญัติความไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล จัดท า บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะโดยต้องค านึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย โดยถือว่าองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงน ามาสู่การกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศ เป็นส่วนรวมด้วยโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน และความอิสระในก าหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อ านาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(1) บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของตนเองและการก าหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความ
จ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร  ที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความ
โปร่งใสมากที่สุด และต้องมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านก ารศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านสวัสดิการ สังคม ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น  

ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการใช้สิทธิโดยตรงในมาตรา 43 ซ่ึง
ก าหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน 
หรืองดเว้นไม่ด าเนินการสิ่งที่จะก่อผลเสีย และหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอน้ันโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 
และตามมาตรา 78 รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนการมีส่วนร่วม
ในท้องถิ่นน้ัน ตามมาตรา 253 ก าหนดให้ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลให้
ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560, 2560)  

การวางแผนจึงถือเป็นกลไกส าคัญประการหน่ึงที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นผู้น าและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ดังน้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือที่ส าคัญคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวางแผน กระบวนการมีส่วนร่วมและการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ มีให้คุ้มค่าก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติอย่างมากโดยเฉพาะ ในประเด็นที่ส าคัญ คือ ประชาชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือ สนอแนะประเด็นใหม่ ๆ โดยเฉพาะการ
เข้าร่วมผ่านการปฏิบัติงานของ “ตัวแทนประชาชน” ในการเสนอปัญหาและโครงการที่ประชาชนต้องการกันจริง ๆ นอกจากน้ีแล้ว
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการตามแผน การขาดแคลนทรัพยากรอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติ  ตามแผนในการ
ด าเนินการแต่ละครั้ง ต้องยืมเครื่องมือจากหน่วยงานอ่ืน และที่ส าคัญคือ การอนุมัติแผนหรือโครงการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ จะเน้นระบบสาธารณูปโภค เช่น การซ่อมถนน ขุดคลอง ท่อระบายน้ า การปรับภูมิทัศน์ การปรับผิวจราจรการ
ก่อสร้าง ฯลฯ มากกว่าการเสนอโครงการทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

ประกอบกับหลายปีที่ผ่านมาน้ัน ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีได้แสดงให้เห็นว่า เกิดปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เน่ืองจากประชาชนมาร่วมประชุมไม่มากในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล จึงท าให้โครงการที่ได้เสนอมาน้ัน ไม่ได้มา
จากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ประกอบกับก่อนเสนอโครงการไม่ได้มีการประชุมทบทวน แผนพัฒนาชุมชน ท าให้มีเพียงคนกลุ่มเดียว
เป็นผู้เสนอโครงการ อีกทั้งโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลเป็นงบประมาณที่ สูงมาก ท าให้คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดท าแผนต้องจัดล าดับความส าคัญใหม่ จึงตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ได้ทุกโครงการรวมไปถึงประชาชนไม่
ค่อยเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดท าแผนพัฒนามักคิดว่าหากเสนอ ความคิดเห็นแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ไม่น าไปบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และยังมองการจัดสรรโครงการในแต่ละหมู่บ้านเกิดจากผู้มีอ านาจได้มีการตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้าเวทีการ
ประชุม ประชาคมเป็นเพียงการประชุมเพื่อสร้างกระบวนการของการท าแผนพัฒนาสามปีเท่าน้ัน 
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2 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
Sherry R. Arnstein (1969) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ถือเป็นอ านาจประเภทหน่ึงของประชาชนและ

เป็นกระบานการการจัดสรรอ านาจ (Redistribution of power) โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้ไร้ซ่ึงอ านาจที่มักไม่มีโอกาส ถูกกีดกัน 
หรือ ถูกแยกออกจากกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่ างจริงจังในกระบวนการดังกล่าว 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ให้ประชาชนซ่ึงไร้ซ่ึงอ านาจสามารถก าหนดแนวทางในการรับรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรร-ใช้จ่าย รายได้ภาษีอากร การด าเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆและการ
เปิดเผยและการกระจาย ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามแนวคิดดังกล่าว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกได้เป็น
ทั้งหมด 8 ระดับดังต่อไปน้ี 

1. ระดับความถูกจัดการได้ (Manipulation) คือ การที่กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ เช่น คณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมือน “ตรายาง”ที่ถูกน ามาใช้ เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างหรือแสวงหาการ
สนับสนุน แทนที่จะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างแท้จริง ล าดับขั้นต่ าสุดของขั้นบันไดแห่งการมีส่วนร่วมน้ีแสดงถึงการ
บิดเบือนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือนโยบายของผู้มีอ านาจ  

2. ระดับการบ าบัดรักษา (Therapy) คือ จากการทดลองพฤติกรรมกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ความไร้ซ่ึงอ านาจ 
(The Powerless) เปรียบเสมือนความเจ็บปวยทางจิตใจ ภายใต้สมมติฐานน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมอย่างเข้มข้นจึงเป็นสาเหตุของความเจ็บปุวยแต่อย่างใด 

3. ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) ได้แก่ การให้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ และทางเลือกนโยบาย
ต่างๆแก่ประชาชนถือเป็นครั้งแรกของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง อย่างไรก็ดีจุดเด่นของการมีส่วนร่วมในระดับน้ี คือ การ
ไหลข้อมูลทางเดียว(One Way Flow Information) และ มิได้มีช่องทางส าหรับการตอบสนองความต้องการหรือการให้อ านาจแก่
ประชาชนในการต่อรองแต่อย่างใด ดังน้ัน ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมักอยู่ ณ ขั้นตอนท้ายสุดของการวางแผนแล้ว ประชาชน
แทบไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการที่ถูกออกแบบมา เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่สื่อสารมวลชน 
เอกสารสรุปแผนงาน/โครงการ โปสเตอร์และการให้ข้อมูลตามการร้องขอต่างๆ  

4. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) ได้แก่ การชักชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็น เช่น การส ารวจ
ความคิดเห็น การประชุมชุมชน การท าประชาพิจารณ์ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีการพยายามดึงดูดประชาชนให้มาเข้าร่วมและ
ปริมาณการมีส่วนร่วม ยังสามารถวัดผลออกเป็นเชิงปริมาณได้ เช่น จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุม จ านวนเอกสารที่แจก
ออกไป จ านวนแบบสอบถามที่ประชาชนตอบ ฯลฯ  

5. ระดับการปลอบใจ (Placation) ได้แก่ ประชาชนเริ่มที่จะมีอิทธิพล แต่ยังคงอยู่ภายใต้สภาวะของการท าให้ประชาชน
ตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ (Tokenism) กล่าวคือ ประชาชนสามารถให้ค าปรึกษาหรือเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนได้
อย่างไม่มีของเขตแต่การตัดสินใจ ในขั้นสุดท้ายยังเป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่สามารถน าเอาค าปรึกษาหรือค าแนะน าของ
ประชาชน มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้งน้ีโอกาสที่ประชาชนจะได้รับการปลอบใจขึ้นอยู่กับ 1) คุณภาพความช่วยเหลือทาง
เทคนิค ระหว่างที่ประชาชนจัดล าดับนโยบาย(Policy Prioritization) และ 2) ระดับการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนเพื่อกดดันให้ผู้
มีอ านาจรับฟังและตัดสินใจ ตามการจัดล าดับความส าคัญของนโยบายที่พวกเขาได้เสนอให้ไป  

6. ระดับความร่วมมือ (Partnership) คือ อ านาจถูกจัดสรรผ่านการต่อรองระหว่างประชาชน กับผู้มีอ านาจ ทั้งสองฝ่ายมี
ความรับผิดชอบในการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน ภายใต้รูปแบบของ  คณะกรรมการนโยบายร่วม (Joint Policy Boards) 
คณะกรรมการวางแผน รวมทั้งคณะกรรมการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ  

7. ระดับอ านาจการเป็นตัวแทน (Delegated Power) ได้แก่ การที่ประชาชนสามารถมีบทบาทน าในการตัดสินใจวางแผน
และด าเนินการตามแผนงานต่างๆได้ประกันถึงการรับผิดชอบต่อสังคม  (Accountability) โดยภาครัฐซ่ึงจะป้องกันมิได้เกิดการ
ตัดสินใจในนโยบายของรัฐแตกต่างไปจากความคิดเห็นร่วมกันของประชาชนและภาครัฐที่เกิดจากการต่อรองกับประชาชนระหว่าง
กัน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมน้ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะตอบสนองปัญหา หรือ ความต้องการของประชาชนแต่เน่ินๆไม่รอ
ให้ถึงกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต่อย่างใด  
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8. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) คือ การที่ประชาชนได้รับการประกันว่า นโยบายและการบริหาร
แผนงานหรือโครงการใดๆก็ตามที่ตนมีส่วนร่วมน้ันจะเป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งยังสามารถต่อรอง
ข้อก าหนดต่างๆที่เก่ียวข้องและไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเหล่าน้ันได้ภายหลัง ดังภาพประกอบ ต่อไปน้ี  

 
 

 
 

รูปที่ 1 Sherry Arnstein’s“ladder of citizen participation”(Arnstein 1969). 
 
International Association of Participation (2006) หรือเรียกว่า IAP2 คือสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ได้กล่าวถึงตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน าเสนอการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 
ขั้น ซ่ึงเป็นตามหลักการเดียวกับของ Arnstein คือ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอ านาจและอิทธิพลของประชาชนในการบริหารหรือตัดสินใจ
มากขึ้นด้วย แบ่งออกได้ดังน้ี  

1. การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน 
เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนสูงที่สุด  เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ด าเนินการตามผลการตัดสินใจน้ัน รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นน้ีที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือสภาเมือง การมีส่วนร่วมใน
รูปแบบน้ีสะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอ านาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในระดับน้ี องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง อาทิเช่น ข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มี
คุณภาพการใช้ การมีส่วนร่วมในระดับน้ีสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของประชาชนในระดับสูง  

2. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ 
เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง  โดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท างานร่วมกันใน

กระบวนการของการตัดสินใจ ฉะน้ันความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในขั้นน้ีเช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจ
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ร่วมกัน เชื่อว่าจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
องค์กรตัดสินใจด้วยไม่ใช่เพียงให้ความคิดเห็น ต่อองค์กรตัดสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท  
เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะ
สะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นน้ีใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่
รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวร มากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นน้ี อ านาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น ตัวอย่าง เทคนิค
การมีส่วนร่วมที่ใช้มาก อาทิเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งคณะท างานภาคประชาชน เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น  
เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

ดังน้ัน ประชาชนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วนร่วมในลักษณะน้ี 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันน้ีกฎหมายส่วนใหญ่ มักก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 

 5. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด  บทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน 

ปัจจุบันการที่ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน และ
สะท้อนภาครัฐท าตนเป็นพ่อรู้ดี แต่ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องตระหนักว่า ไม่ว่าจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การให้ข้อมูล ลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้มองแต่ด้านดีเท่าน้ันหัวใจส าคัญ 
คือ การให้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ  

สามารถสรุปได้ว่า หัวใจของการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบใดมักจะสะท้อนอ านาจและความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยส าหรับผู้เขียนน้ันเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การที่ประชาชนเข้าใจไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม อย่างแท้จริง  ทั้งน้ีต้องอยู่บน
พื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าใจร่วมต่อ
กิจกรรมน้ัน ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องมีลักษณะการเข้าใจร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด  
3 กลไกและวิธีการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ฐิติอลีนา ใจเพียร (2558) ได้น าเสนอวิธีการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมว่า องค์การหรือเทศบาลต าบล 
มีกลไกและวิธีการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการท างานดังน้ี  

(1) การเข้ามามีส่วนร่วมในด้านนโยบาย คือ การเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ แนวคิด ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนโยบายผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในเรื่องของการมีส่วนร่วมต้องสร้างช่องทางที่จะพัฒนาให้เกิดตัว
แทนที่แท้จริงจากกลุ่มต่าง ๆ มีกลไก และกระบวนการที่สร้างตัวแทนภาคประชาชนที่เกิดจากคนในพื้นที่ให้ได้  

(2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การแสดงบทบาทในฐานะประชาชนในการแสดงประชาพิจารณ์เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ให้ประชาชนเข้มแข็งและมีกลไกที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  

(3) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการ กฎหมายเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมซ่ึงปัจจุบันมีหลายชุมชนที่
พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

(4) การมีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการในชุมชนของตนเอง  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การจัดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนช่วยกันพัฒนาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
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วิธีการของเทศบาลที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การเปิดเผยข้อมูล  ข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การน าความคิดเห็นของประชาชนไปจัดท าแผน แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา ให้ร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือจัด จ้าง 
และร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างงาน แบ่งได้เป็น  

(1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ  รายงานประจ าปี จดหมายข่าว 
หอกระจายข่าว การจัดประชุม เว็บไซต์ เป็นต้น  

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยผ่านเวทีประชาคม การจัดประชุม ตู้รับฟัง ความคิดเห็นการร้องเรียน การ
ประชาพิจารณ์ จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดลงในแผนชุมชน เป็นต้น  

(3) การดึงประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยอาจจัดตั้งเป็นชุดกรรมการต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษา  และร่วมเป็นสมาชิกใน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  

(4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ ซ่ึงเม่ือมีการแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วก็ต้องตรวจติดตามการท างานของ
เทศบาล ร่วมตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 

ดังน้ันการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอนจึงมีความส าคัญเป็นกลไกในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น การเริ่มมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น
เพื่อเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนในด้านนโยบาย การร่วมตัดสินใจในเข้าเป็นกรรมการด าเนินงานโครงการ การร่วมเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการรับผลประโยชน์ของโครงการ การร่วมตรวจสอบผลการท างานเพื่อน าไปสู่การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจทางการเมืองของท้องถิ่นได้  

อีกทั้งสิ่งส าคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปกครองตนเองตามที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักการ
ไว้ให้รัฐบาลมอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก ากับตรวจสอบเท่าที่จ าเป็น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรจะวางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะ
ส่งเสริมให้การก ากับตรวจสอบจากรัฐบาลเป็นไปตามความราบรื่น โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารจัดการ
ตามภารกิจของตน อีกทั้งจะท าให้กระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชนมีโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการปกครอง ตนเองระดับท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (ด ารงค์ วัฒนา , 2547) 
4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี มีการบูรณาการ
แผนพัฒนาชุมชนเพื่อสะท้อนปัญหาความความต้องการของประชาชนผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น แต่ปัญหาในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมักเกิดขึ้นในการน าระเบียบกฎหมายต่างๆมาปฏิบัติจริง เน่ืองจากการดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ได้เกิด
ขึ้นมาอย่างแท้จริง อาทิประชาชนเข้าร่วมจ านวนไม่มากนัก และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปร่วมในเ วทีประชาคม เกิด
ต้นทุนในการเข้าร่วมท าประชาคม การเสนอปัญหาของประชาชนที่เป็นโครงการเกินศักยภาพของเทศบาล สภาพสังคมเมืองท าให้
ประขาชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเข้ามาส่วนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา จะมีเพียงแกนน าไม่ก่ีคนเท่าน้ันที่เสนอความเห็นอยู่เป็น
ประจ า แผนพัฒนาที่ชุมชนเสนอเข้าบรรจุเป็นแผนพัฒนาเทศบาลอาจไม่ได้ด าเนินการเสมอไป เน่ืองจากไม่ได้รับการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการชุดต่างๆในการจัดท าแผน ผู้บริหาร หรือเป็นโครงการที่ไม่อยู่ใน  อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น เป็นต้น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัดด้วยหลายด้าน ทั้งงบประมาณ กฎระเบียบ ค าสั่งจากส่วนกลางที่เข้ามาแทรกแซง ท าให้การ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนที่ควรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ซ่ึงเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักในการ
พิจารณา ท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีบทบาทน้อย เน่ืองจากเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อจัดท าโครงการต่างๆของแผนพัฒนาสามปีในเวทีประชาคมท้องถิ่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม
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ประชาคมแต่ละครั้งมักไม่กล้าออกความเห็นหรือเสนอแนะประเด็นใหม่ๆ จะมีเพียงแกนน าไม่ก่ีคนเท่าน้ันที่ผู้ตัดสินใจแทนและเสนอ
ความคิดเห็นอยู่เป็นประจ าและที่ส าคัญที่สุดคือเกิด ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นเสริมอ านาจ เน่ืองจากเทศบาลได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าควบคุมนโยบายการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนน้อย ภาครัฐยังคงมีบทบาท
ครอบง าในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารการพัฒนายังคงเป็นไปในลักษณะบนสู่ล่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการพัฒนาจึงเป็นไปในลักษณะ “สั่งการ” จากภาครัฐที่อยู่นอกชุมชน การพัฒนาจะ
มุ่งเน้นภารกิจตามบทบาทหน้าที่มากกว่าจะเอาตัวปัญหาเป็นตัวก าหนดการระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ันๆ 

 
5 สรุป 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ดังต่อไปน้ี 
 5.1 ควรสร้างกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่าการท าเวทีประชาคมเป็นขั้นตอนหลัก โดยเทศบาลต้องออกข้อบังคับ
ให้ผู้บริหารเทศบาล ต้องออกเอกสารรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบ
ความก้าวหน้าโดยตลอด และสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทางเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 5.2 ควรมีการจัดประชุมประชาคม โดยควรจัดรูปแบบที่เรียบง่าย อาจจัดประชุมประชาคมเป็นประจ าทุกเดือนหรือมีการ
จัดท าโครงการเทศบาลฯ สัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน 
 5.3 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบฯ กฎหมายการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนๆ แก่
ประชาชนและคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความใกล้ชิดแก่ประชาชนในพื้นที่ขึ้น 
 5.4 ควรจัดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งเป็นสิ่งที่
ประชาชนได้รับประโยชน์และสิ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน 
 5.5 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถท าให้เกิดขึ้นจริงได้ ควรท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อไม่ยึดติดกับเรื่องงบประมาณที่สนับสนุน ควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม
อบรมพร้อมกับผู้น าชุมชน เพื่อให้เกิดแนวความคิดและวิธีปฏิบัติที่ตรงกัน และในการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง เพื่อ
ช่วยพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมที่คิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
ฐิติอลีนา ใจเพียร. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ภายใต้
 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยเนช่ัน.   
Arnstein, Sherry R.(1969) 'A Ladder Of Citizen Participation', Journal of the American Planning  Association, 35: 4, 
 216 — 224. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 206 
 

คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรท่ีเกื้อหนุนสู่ความผูกพันต่อองค์การ 
Quality of Working Life of Employees leading to Organizational Commitment 

เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และเพ็ญศรี ฉิรินัง  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

E-mail: auemduen.kae@rmutr.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
  บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน แนวคิดของความผูกพันองค์การ รวมทั้ง
ชี้ให้เห็นถึงหนทางของคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อเก้ือหนุนสู่การผูกพันองค์การที่เป็นจริง โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
สมาชิกที่เรียกว่าความผูกพันองค์การน้ัน เป็นประเด็นหน่ึงที่ได้รับความสนใจทั้งจากผู้บริหารและนักวิชาการทั่วไป เพราะตระหนักดี
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ โดยเสนอแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 8 ประการของ ริชาร์ด อี วอลล์
ตัน และแนวคิดของ เฮวิทท์ เอสโซซิเอท ที่ให้มุมมองของความรู้สึกที่พนักงานมีให้กับองค์การ คือ การพูดในเชิงบวก การด ารงอยู่ 
และความมุ่งม่ันท างานอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงข้อเสนอแนะกรณีศึกษาและการวิจัยจากหลาย ๆ องค์การทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่เห็นเป็นรูปธรรมของคุณภาพชีวิตที่น าไปสู่ความผูกพันองค์การ ซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีน้ันต้องสอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรที่อยู่ในองค์การ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกความผูกพันต่อองค์การ  ดังน้ัน ผู้บริหารในองค์การจึงควร
สร้างกระบวนการระบบบริหารคุณภาพชีวิตการท างานให้เกิดขึ้นจริง มีการส ารวจ ประเมินและติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้
ข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงที่แท้จริง 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน  ความผูกพันต่อองค์การ 
 
Abstract 

The objectives of this research paper are to review the quality of work life and organizational 
commitment concept and indicates the way quality of work life leads to a substantive organizational 
commitment. To emphasize, The organizational commitment or a relationship between organizations and 
employees becomes one of the aspects that has been receiving attention from executives and scholars 
because they realize that it is an important factor that brings about organization success. The paper also 
proposes Richard E. Walton's eight criteria for quality of working life and Hewitt Associates' concept, which 
represent viewpoint in feelings that employees have toward their organization; including positive speech, 
existence, and working determination. Moreover, it suggests several case studies and researches from many 
domestic and international organizations, which show that the idea of quality of work life leading to 
organizational engagement is concrete. Besides, to have a good quality of working life, the quality of working 
life should conform and respond to employee needs so that employees would feel connected with their 
organizations. Therefore, the manager should create the quality of working life management system, and keep 
observing, evaluating, and constantly following up the system to acquire relevant information that can 
develop and improve the understanding of employee needs. 
 
Keywords : Quality of working life, Organization Commitment, Organization engagement 
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1. บทน า   
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวิทยากรสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบจะ

ตามไม่ทัน ประเทศไทยต้องหมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากภายในประเทศเอง และสังคมโลกด้วย 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและการแข่งขันที่เข้มข้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จนส่งผลกระทบกับการด าเนินชีวิต
และความเป็นอยู่ในสังคมไทย จึงเป็นจังหวะเวลาที่ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวรองรับกับสถานการณ์โลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป 
โดยมีการพัฒนาประเทศ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีการระบุและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยหน่ึงในข้อหลักการส าคัญของแผนฯ 
น่ันคือ ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

คนถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ หากเปรียบองค์การเป็นดั่งประเทศชาติ คนหรือบุคลากรในองค์การเป็นดัง
ขุมทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์การ  โดยบุคลากรจะเป็นตัวจักรที่ผลักดันเป้าหมายขององค์การให้ก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ได้ ท าให้องค์การเติบโต ก้าวหน้าแบบยั่งยืน ซ่ึงการเริ่มต้นท างานของบุคลากรส่วนใหญ่จะมีความมุ่งม่ันทุ่มเทการท างาน
เพื่อตนเองและองค์การมาก แต่อาจลดน้อยถอยลงได้ หากบุคลากรไม่ได้รับการยอมรับ หรือการผลักดันจากองค์การส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน และอาจส่งผลเสียหายองค์การได้อย่างมหาศาล  ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้บุคลากร
ท างานร่วมกับองค์การ และอุทิศตนเพื่อองค์การ แต่ในทางกลับกัน หากบุคลากรขาดความผูกพัน และความภักดีต่อองค์การ เม่ือมี
ปัญหา เกิดความอึดอัด ไม่พอใจต่องาน บุคลากรจะร้องทุกข์ ขาดงาน ผลสุดท้ายคือลาออก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อองค์การ ในการ
เสียเวลา และทรัพยากรอย่างมากในการสร้างบุคลากรเพื่อทดแทนขึ้นมา  

องค์การควรจะท าอย่างไร เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในการสร้างความสุข แรงจูงใจให้กับบุคลากร และให้สอดคล้อง
และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี และเกิดรู้สึกผูกพันทางใจและความรู้สึกที่
พนักงานมีให้กับองค์การ เพื่อน าไปสู่การสร้างและบริหารความผูกพันของพนักงานในองค์การและตอบโจทย์ที่ว่า “จะท าอย่างไรให้
พนักงานอยู่กับองค์การได้ดีและมีความสุข หรืออย่างน้อยที่สุดพนักงานจะต้องพูดถึงองค์การในทางที่ดี ” (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์ิ, 
2554) ซ่ึงบทความน้ีได้ทบทวนแนวคิดทั่วไปเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน และแนวคิดของความผูกพันองค์การ รวมทั้ง
กระบวนการน าไปสู่ปฏิบัติที่แท้จริง โดยมีเน้ือหาตามล าดับ ดังน้ี 
 
2.  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ในชีวิตมนุษย์มีหลายด้านของชีวิต ทั้งด้านครอบครัวและการท างาน และคุณภาพของชีวิตก็มีมิติหน่ึงที่ส าคัญ น่ันก็คือ 
“คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of working life : QWL)” ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานน้ัน ได้มีนักวิชาการหรือ
นักทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้อธิบายความหมายหลากหลายประเด็นได้อย่างน่าสนใจ   

2.1 คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีเป็นอย่างไร 
 มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและคาดหวัง ซ่ึงความต้องการและคาดหวังน้ันก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาและบริบท

ของแต่ละคน เรื่องดังกล่าวได้มีนักทฤษฎีที่ศึกษาเก่ียวกับล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจ และนักจั ดการองค์การ 
สามารถน าไปศึกษาความต้องการของบุคลากรในองค์การ เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิสูงสุด ตรง
ตามเป้าหมายขององค์การได้ โดยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy  of Needs Theory) ได้แบ่งเป็น
ล าดับขั้น 5 ระดับ (Maslow, 1954) ดังน้ี   
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นล าดับขั้นที่ต่ าที่สุด และเป็นความต้องการพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ที่พักอาศัย เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น หาก
ไม่มีสิ่งเหล่าน้ี ก็จะไม่มีค านึงความต้องการในล าดับขั้นต่อไป 
 2. ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety and Security Needs) เช่น ความต้องการความม่ันคง 
ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากเปรียบเสมือนดั่งองค์การ พนักงานมีความต้องการม่ันคงปลอดภัยในการท างาน มีเครื่องมือที่
ใช้ในการท างานอย่างสะดวก และปลอดภัย หรือมีสัญญาการว่าจ้างที่ม่ันคงและแน่นอน เป็นต้น 
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 3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เช่น ความต้องการความรักและความเข้าใจ การได้รับการยอมรับและ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นต้น 
 4. ความต้องการเกียรติยศ (Esteem Needs) คือ การได้รับความเคารพและยกย่องจากบุคคลอ่ืน รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าน้ันเป็นความรู้สึกจากภายใน การได้รับชื่อเสียง ต าแหน่ง รางวัล และเกียรติยศ เป็นต้น  
 5. ความต้องการพัฒนาตนเองให้สูงที่สุด (Self-Actualization Needs) เช่น การประสบผลส าเร็จและเจริญรุ่งเรือง
ในหน้าที่การงานอย่างสูงสุด หรือการได้รับความส าเร็จตามความต้องการตามใจที่ปรารถนานึกคิดเอาไว้ เป็นต้น  

การเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากร เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างองค์การอย่างยิ่ง ซ่ึงมีนักทฤษฎีองค์การในยุคพฤติกรรมที่
เน้นและให้ความส าคัญไปที่คุณค่าความเป็นคน โดยการมุ่งค้นหาค าตอบโดยการวิเคราะห์ให้ทราบถึงความต้องการของมนุษย์ และ
พยายามแสวงหาสิ่งจูงใจที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์  เพื่อที่จะท าให้คนปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg ได้เสนอแนวทางศึกษาความต้องการของพนักงาน
และจูงใจในการท างานมี 2 ขั้นตอน (Herzberg, 1964 อ้างใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2555, น. 12-13) คือ     
 1. ขั้นตอนแรก เป็นสถานการณ์ที่องค์การต้องเตรียมการเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พอใจของ
บุคลากร ปัจจัยกลุ่มแรก คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในงานและบริบทของงาน ที่ท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความพึงพอใจในงาน เรียก
ปัจจัยกลุ่มน้ีว่า “ปัจจัยภายนอก” หรือ “ปัจจัยสุขอนามัย” (Hygiene Factors)   

1.1 นโยบายบริหาร (Policy and administration) การบริหารจัดการในองค์การ และนโยบายต่าง ๆ อาทิ
เช่น เวลาการปฏิบัติงาน และการลา ฯลฯ นโยบายควรมีความชัดเจนและยุติธรรม 

1.2 เงินเดือน (Salary) การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล สามารถแข่งขัน
กับตลาดแรงงานได้  

1.3 สภาพเงื่อนไขการท างาน (Working Conditions) สภาพแวดล้อมในองค์การมีความปลอดภัย อุปกรณ์ใน
การท างานมีความทันสมัย 

1.4 ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ (Interpersonal Relations) ทั้งความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (relations 
with superiors)  ผู้ใต้บังคับบัญชา (relations with subordinates) และเพื่อนร่วมงาน (relation with 
peers) 

1.5 ความม่ันคงในงาน (Job Security) การที่องค์การจัดเตรียมให้พนักงานมีความรู้สึกม่ันคงในการท างาน 
1.6 การบังคับบัญชา (Supervision) การได้รับดูแลเอาใจใส่ รวมถึงได้รับการแนะน าและควบคุมงานจาก

ผู้บังคับบัญชา 
1.7 สวัสดิการ (Welfare) การที่บุคลากรได้รับการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่จ าเป็นจากองค์การ  

2. ขั้นตอนที่สอง องค์การจัดหาปัจจัยในส่วนน้ีขึ้นมา เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานเพิ่มขี้น เรียกปัจจัย
กลุ่มที่ 2 ว่า “ปัจจัยภายใน” หรือ “ปัจจัยจูงใจ” (Motivators Factors) ซ่ึงเก่ียวข้องกับเน้ือหาของงาน ประกอบด้วยปัจจัย
ดังต่อไปน้ี   

2.1  ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท างาน (Achievement) การที่พนักงานได้ท างานที่มีความเหมาะสมและความ
เชี่ยวชาญ ซ่ึงจะช่วยให้การท างานส าเร็จได้  

2.2   ความก้าวหน้าในงาน (Advancement) บุคลากรสามารถเติบโตทางสายงาน ซ่ึงจะกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงาน
ให้กับองค์การได้อีกทางหน่ึงด้วย 

2.3   การได้รับการยอมรับ (Recognition) การได้รับความชื่นชมและยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จาก
การที่ท างานที่ประสบผลส าเร็จ  

2.4   ความส าคัญของงานที่รับผิดชอบ (Responsibility) การที่พนักงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในงาน  
2.5   สถานภาพ (Status) การมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมอันเกิดจากงาน 
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2.6  ความท้าทายในงาน (Challenging/ Stimulating work) ลักษณะของงานที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของบุคลากร   

จากความหมายต่าง ๆ  ที่นักทฤษฎีได้นิยามไว้ข้างต้นจะพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นค าที่มีความหมายกว้างครอบคลุม
ไปในทุกด้านที่เก่ียวข้องกับชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคล และปัจจัยแวดล้อมในการท างานต่าง ๆ ภายในองค์การ แต่มีเป้าหมาย
ส าคัญร่วมกันอยู่ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตการท างาน และเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรในการท างาน ให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุข
ทั้งร่างกายและจิตใจ ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นอย่างยิ่ง    

 นอกจากน้ี Richard E. Walton (อ้างใน Pooja Verma & Dr. O. P. Monga, 2015, p.50) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ลักษณะส าคัญที่ประกอบขึ้นของชีวิตการท างานที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่ปรารถนาในชีวิตการ
ท างานที่ดีและมีคุณภาพ โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ   

1. การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) หมายถึง การบุคลากรได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับ
องค์การอ่ืน ๆ หรือตลาดแรงงานได้ 

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย(Safe and healthy working conditions) หมายถึง การที่องค์การ
ก าหนดนโยบายและมาตรการที่ค านึงอย่างสูงสุดถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงจากการท างาน รวมถึงสุขภาพอนามัยของบุคลากร 
และจะต้องท าให้บุคลากรรู้สึกสะดวกสบายทั้งกายและจิตใจ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Opportunity to use and development 
of human capacities) หมายถึง องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องความริเริ่ม
สร้างสรรค์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาในการท างานในที่ตนเองรับผิดชอบ  

4. ความเจริญเติบโตและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Future opportunity for continued growth and 
security) หมายถึง องค์การจะต้องช่วยบุคลากรให้มีโอกาสสร้างความก้าวหน้าและเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่การงาน รวมทั้งมีความ
ม่ันคงในอาชีพและองค์การ 

5. การบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social integration) หมายความถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น สร้างบรรยากาศในการท างานมีความเป็นมิตรและเอ้ืออาทรต่อกัน  

6. ฐานของความยุติธรรมและประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism or “the rule of law” in work 
organizations) หมายถึง องค์การจะต้องส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในการบริหารงาน ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ได้ 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานและชีวิตด้านอ่ืน ๆ (Work and the total life space) การที่องค์การ
ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งเรื่องการท างานอย่างเหมาะสมและชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

8. ความสัมพันธ์กับสังคม (Social relevance of work life) การที่บุคลากรได้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การที่มี
ภาพลักษณ์ที่ดีกับของสังคม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม 
การปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด เป็นต้น  

ลักษณะที่ประกอบขึ้นทั้ง 8 ประการน้ี เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรที่มาสามารถน ามาวัดได้ และ
นอกจากน้ีแล้ว ยังพบว่ามีงานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพการท างานที่ได้ท าการศึกษาไว้หลากหลายชิ้นจากประเทศต่าง ๆ ในที่น้ีขอ
ยกตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียที่เป็นประเทศชั้นน าที่คนไทยรู้จักกันดี คือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
เกาหลี รวมทั้งประสบการณ์ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

2.2 ประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ  

 ประเทศญี่ปุ่น 

การศึกษาของ Ali Nasermoaddeli และคณะ เรื่องคุณภาพชีวิตของข้าราชการในประเทศญี่ปุ่น (อ้างใน ศิรินันท์ กิตติ
สุขสถิต และคณะ, 2557, น. 40-41) โดยใช้วิธีติดตามและศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุภาพจิตและสังคมเป็นระยะยาวต่อเน่ือง 1 ปี 
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(ระหว่าง พ.ศ.2544-2545) ผู้เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 1,392 คน โดยแบ่งช่วงอายุของการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มอายุต่ ากว่า 30 ปี 2) 
กลุ่มอายุ 30-39 ปี 3) กลุ่มอายุ 40-49 ปี และ 4) กลุ่มอายุ 49 ปี โดยผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่มีอายุ 40 ปีขี้นไป ทั้งเพศหญิง
และเพศชาย จะมีภาวะสุขภาพกายที่ดีลดลง ซ่ึงเป็นผลจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ และมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับผิดชอบงานที่ มีคุณค่า 
สามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาได้เป็นอย่างดี และผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มอ่ืน นอกจากน้ี พบว่า ในเรื่ อง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ต่างกันมีผลต่อการจัดการปัญหาสุขภาพที่ต่างกัน และมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตเช่นกัน  

 ประเทศเกาหลี 
การศึกษาของ Kim และ Cho เรื่องคุณภาพชีวิตของข้าราชการในประเทศเกาหลี โดยเปรียบเทียบกับพนักงาน

บริษัทเอกชน (อ้างใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2557, น. 37-39) ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตของข้าราชการมีระดับต่ ากว่า
พนักงานเอกชน โดยมิติด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ นอกจากน้ี ผลส ารวจ
ยังพบว่า ข้าราชการมีระดับรายได้ต่ ากว่าจ านวนชั่วโมงการท างานการท างานมากกว่า และมีรายได้สุทธิของครอบครัวต่ ากว่า ส่วน
ใหญ่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง นอกจากน้ีพบว่าจ านวนวันหยุดมีน้อยกว่าพนักงานเอกชน  

 ประเทศไทย 
ในส่วนของบ้านเรา มีส านักงานงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้สร้างกรอบแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 4 มิติ (ณัฏฐา บัวหลวง, 2550, น. 26-27) ดังน้ี 
1) มิติด้านการท างาน หมายถึง ทางกายภาพ ทางการบริหาร และทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) มิติด้านส่วนตัว หมายถึง ข้าราชการมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีสุขภาพกายแข็งแรง 

สุขภาพจิตดี ไม่มีความเครียด มีการพัฒนาด้านจิตใจ 
3) มิติด้านสังคม หมายถึง ข้าราชการมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ มีความผูกพันกับองค์การ มีการ

สื่อสารภายในองค์การที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4) มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีความเป็นอยู่ที่ดี

พอสมควรแก่ฐานานุรูป รู้จักบริหารจัดการเงิน 
นอกจากน้ีมีผลการศึกษาของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

ข้าราชการพลเรือนสังกัดราชการส่วนกลาง (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, 2540) ซ่ึงได้รับการมอบหมายจากส านักงาน ก.พ. ให้
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจจ านวน 6,487 คน พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยโดยรวม มี 5 ปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ ได้แก่ ความก้าวหน้าเป็นปัจจัยที่ข้าราชการโดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตามด้วย
ค่าตอบแทน การพัฒนาข้าราชการ สวัสดิการ และผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานน้ี เป็นเรื่องที่องค์การต้องจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ไม่
เฉพาะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ความก้าวหน้าในงาน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
ความสัมพันธ์ในที่ท างานทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมในองค์การ อีกทั้งองค์การจะต้องสร้างความ รู้สึกให้
พนักงานรับรู้ถึงความยุติกรรมและความเสมอภาคภายในองค์การเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงเรื่องภายนอกองค์การ ที่องค์การสามารถ
จัดสรรให้พนักงานใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างเรื่องงาน ครอบครัว และส่วนรวม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสุขกายสบายใจในองค์การ 
และผูกพันต่อองค์การที่ท างานอยู่ด้วย 

3. แนวคิดของความผูกพันองค์การ 
 หากจะกล่าวถึงเรื่องของความผูกพันองค์การน้ัน เป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่ผู้บริหารหรือนักทรัพยากรบุคคลจะน ามาใช้ในองค์การ 

เพื่อสร้างความสุขและความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงมีนักวิชาการท่านหน่ึงได้กล่าวไว้ว่า “เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูล และน าข้อมูล
มาบริหารจัดการมาสร้างและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในองค์การ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้พนักงานในองค์การมีความพึง
พอใจ มีความสุข มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และต้องการอยู่กับองค์การให้นานที่สุด” (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์ิ, 2554) โดย Hewitt 
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Associates เป็นบริษัทที่รับปรึกษางานด้านทรัพยากรมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 ได้ให้มุมมองเรื่องของความรู้สึกผูกพันของพนักงานกับ
องค์การน้ัน เป็นความผูกพันทางใจ และความรู้สึกที่พนักงานมีให้กับองค์การ ซ่ึงจะองค์ประกอบจาก 3S คือ (Aon Hewitt, 2015) 

S1-Say คือ บุคลากรมีความผูกพัน พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอกในเชิงบวกเก่ียวกับองค์การ  
S2-Stay คือ บุคลากรมีความผูกพัน มีความสัมพันธ์กัน หรือร่วมมือกัน เพื่ออนาคตของเขากับองค์การ และเป็นส่วน

หน่ึงขององค์การ 
S3-Strive คือ บุคลากรที่มีความผูกพันรู้สึกถูกกระตุ้นให้มุ่งม่ัน และใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อ

สนับสนุนองค์การ 

จากแนวคิดดังกล่าวของ Hewitt น้ีได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Strellioff, 2003 (อ้างใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และ
คณะ, 2552, น. 177-178) ที่มองว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกของพนักงานในรูปของพฤติกรรม 3 ลักษณะ
เช่นเดียวกัน ทั้งการพูด (Say) การอยู่กับองค์การ (Stay) และการรับใช้ (Serve) ซ่ึงแนวคิดเรื่องความผูกพันของพนักงานน้ีเอง The 
Gallup Organization ได้น ามาศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในการท างาน โดยได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้  3 
ประเภท (สุรัสวดี, 2554) คือ 

ประเภทที่ 1 : พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) คือ พนักงานที่ท างานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ และ
ค านึงถึงองค์การ 

ประเภทที่ 2 : พนักงานที่ไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์การ (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือล้นในการ
ท างานท างานโดยไม่ตั้งใจ 

ประเภทที่ 3 : พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไม่มีความสุขในการ
ท างาน และผลส ารวจของ The Gallup Organization จากจ านวนพนักงาน จ านวน 3 ล้านคน ใน 350 องค์การของสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพันในงาน และบุคลากรกลุ่มน้ี หากอยู่ในองค์การนานขึ้นก็จะยิ่งมีความผูกพันลดน้อยลง 
นอกจากน้ี ยังพบว่า พนักงานที่ไม่มีความผูกพันองค์การ (Actively disengaged) มีแนวโน้มผลิตงานได้น้อยกว่า มีความซ่ือสัตย์ต่อ
บริษัทน้อยกว่า มีความพึงพอใจต่อชีวิตส่วนตัวน้อยกว่า มีความเครียดมากกว่า และมีความรู้สึกม่ันคงในหน้าที่การงานต่ ากว่าเพื่อน
ร่วมงาน (RYT9 อาร์วายทีไนท์, 2544)   

นอกน้ียังพบว่า มีแนวคิดของ Mowday และคณะ (Mowday el al., 1982 อ้างใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ , 
2552, น. 185-188) ที่อธิบายความผูกพันต่อองค์การว่ามีลักษณะที่ต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. ช่วงแรกเข้าท างาน (Initial commitment) พบว่า บุคคลมีความผูกพันตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นท างาน จึงเป็นช่วงของ
ความคาดหวัง ซ่ึงส่งผลต่อระดับความผูกพันองค์การของบุคลากรที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ในระหว่างการท างาน ช่วง
ระยะแรกปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การในขั้นน้ี ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความคาดหวังเก่ียวกับงาน และปัจจัย
ในการเลือกอาชีพการงาน  

2. ช่วงระยะของชีวิตการท างานในองค์การ (Commitment during early employment) ความผูกพันองค์การจะมี
การพัฒนาในช่วงน้ี โดยจะเริ่มมีความเสถียรและเป็นขั้นตอนที่ส าคัญก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความ
ผูกพัน คือ ประสบการณ์การท างานในระยะเริ่มต้น ทั้งจากงาน หัวหน้า กลุ่มเพื่อนร่วมงาน หรือความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

3. ช่วงระยะหลังของชีวิตการท างานในองค์การ (Commitment during later career) ซ่ึงเป็นช่วงที่มีระยะเวลาการ
ท างานมากขึ้น และน าไปสู่งานที่มีความท้าทายมากขึ้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การ ได้แก่ อายุการท างาน และการ
ลงทุนไปกับองค์การ การสร้างความผูกพันทางสังคมที่เพิ่มขึ้นโดยการทุ่มเทและเสียสละให้กับองค์การ รวมถึงโอกาสของหางานได้
ลดลง ทั้งหมดน้ีเป็นเหตุผลักดันให้ในช่วงระยะปลายชีวิตการท างานของบุคลากรมีความแนบแน่นกับองค์การมากขึ้น 

การศึกษาของ Porter and Steer (Porter and Steer, 1983 อ้างใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ , 2552, น. 188-
189) ยังได้เสนอแบบจ าลองเพื่อใช้ศึกษาความผูกพันองค์การ ซ่ึงได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การโดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส ความต้องการ
ประสบความส าเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

2. โครงสร้างองค์การ เป็นลักษณะที่เป็นระบบแบบแผน และมีหน้าที่ชัดเจน การท าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

3. ลักษณะของบทบาท เช่น งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายของงาน งานที่ท ารู้สึกว่ามีคุณค่า และมีบทบาทที่
ชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

4.  ประสบการณ์ในการท างาน เช่น ทัศนคติของกลุ่มที่มีต่อองค์การ ความไว้วางใจต่อองค์การ การรู้สึกว่าตนเป็น
ส าคัญขององค์การ เป็นต้น  

ส าหรับในประเทศไทย ได้มีสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดท าเครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมี
สุขและความผูกพันของบุคลากร และเสนอ Emo-meter (Employee Engagement on meter) ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย
องค์การระดับตัวบุคคล เพื่อสะท้อนความอยู่ดีมีสุข และผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย 3Bs (จิรประภา อัครบวร และคณะ , 
2557) ได้แก่ 1) BE: Well-Being ความอยู่ดีมีสุข 2) BL: Belonging ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญขององค์การ และ 3) BS: 
Doing the Best ความอยากทุ่มเทกายและใจ ที่จะท างานให้แก่องค์การอย่างเต็มที่ ซ่ึงได้ศึกษากับบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ 15 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยท าการศึกษาบุคลากรกลุ่มที่อยู่ด้วยรักและผูกพัน หรือมีความอยู่ดีมีสุข และผูกพันในระดับใด พบว่า โรงพยาบาลทั่วไป 
มีความผูกพันในระดับสูง อยู่ในสัดส่วนค่อนข้างมาก (ร้อยละ 76) ตามด้วยโรงเรียนแพทย์ มีความผูกพันในระดับสูง (ร้อยละ 74) 
โรงพยาบาบาลชุมชน มีความผูกพันในระดับสูง อยู่ในสัดส่วนค่อนข้างมาก (ร้อยละ 70) และโรงพยาบาลศูนย์ มีความผูกพันใน
ระดับสูง อยู่ในสัดส่วนไม่มากนัก (ร้อยละ 51) 

กล่าวโดยสรุป ความผูกพันต่อองค์การน้ัน เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความทุ่มเทและความพยายามของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมการท างานตามรับผิดชอบของตนเองที่ได้รับอย่างจริงจัง ความรู้สึกของพนักงานที่มีความยึด
ม่ันผูกพันในงานน้ัน จะรู้สึกนึกคิด จิตใจพูดถึงองค์การแต่ในด้านบวก มีความปรารถนาที่จะอุทิศให้กับองค์การ พร้อมที่จะ
กระตือรือร้นในการท างาน มุ่งม่ันในงานเต็มที่ มีพลังในการท างานสูง โดยจะทุ่มเท และอุทิศในการท างานด้วยความเต็มใจ โดยความ
ผูกพันต่อองค์การน้ัน จะท าให้บุคลากรจะมีความเชื่อว่าตนเองสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จได้ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์การได้  ซ่ึงแนวทางต่าง ๆ น้ีจะช่วยสร้างให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 
4. หนทางของคุณภาพชีวิตการท างานเกื้อหนุนสู่การผูกพันองค์การท่ีเป็นจริง 

ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินค ากล่าวที่ว่า นักวิชาการมักจะบอกทฤษฎีในการปฏิบัติไว้ในกระดาษอย่างสวยหรู แต่ใน
การปฏิบัติที่แท้จริง ไม่สามารถด าเนินการได้ ซ่ึงมีนักวิชาการของส านักงาน ก.พ. น าแนวคิดการท างานไปสู่การน าไปปฏิบัติที่แปลง
จากกระดาษขึ้นมาให้เกิดเป็นจริง โดยน าทฤษฎีหลักการบริหารงาน (Administrative Principles) มาประยุกต์ คือ POSCoRB และ 
PDCA เกิดเป็นระบบบริหารคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน (ณัฏฐา บัวหลวง, 2550: น. 30-32) คือ  

ขั้นตอนที่ 1 :  ก าหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการท างานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ลักษณะ และประเภทขององค์การ  
ขั้นตอนที่ 2 : ก าหนดคณะท างาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งกระบวนการด าเนินการที่ชัดเจน มอบหมาย

คณะท างานเป็นผู้ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด  
ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นขององค์การ เป็นการรวบรวมหรือพัฒนาฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลบุคคล 

ข้อมูลปฏิบัติงาน ข้อมูลองค์การ และส ารวจความต้องการอ่ืน ๆ  
ขั้นตอนที่ 4 : วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิการท างานในทุกมิติและในภาพรวม จัดล าดับความส าคัญและเลือก

ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงต่อองค์การมาด าเนินการก่อน   
ขั้นตอนที่ 5 : ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่เป็นไปได้ในการด าเนินงาน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 

โดยในแผนงานจะต้องมีเรื่องของการพัฒนา การให้ความรู้ การให้ค าปรึกษา และกระบวนการรับฟังปัญหา 
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ขั้นตอนที่ 6 : ด าเนินการปฏิบัติและติดตามผลตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

ขั้นตอนที่ 7 : ทบทวนโดยบริหาร มีกระบวนการน าเสนอผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
น าผลของการด าเนินการมาประเมินรับทราบปัญหา และอุปสรรค เพื่อขอความคิดเห็นในการปรับปรุง หรืออนุมัติแผนการ
ด าเนินการต่อไป 

การจัดระบบหรือกระบวนการบริหารคุณภาพชีวิตการท างานและน าไปสู่ความผูกพันองค์การของบุคลากรน้ัน มีความเป็น
จริงได้หรือไม่ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างของกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น การศึกษาวิจัย “คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์” ของเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ได้ท าการศึกษาบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์โดยรวมของบุคลากร เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2560) เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันตอองคการและความสุขในการท างานของอาจารยมหาวิทยาลัย” ไดขอสรุปวาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ เช่นกัน 

  นอกจากน้ี ยังพบการศึกษาของเฉลิมขวัญ เมฆสุข และประสพชัย พสุนนท์ (2560) เรื่อง “ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทสยามฟิตติ้งส์ จ ากัด” จากผลการวิจัยพบว่า ระดับของความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และพบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การมี 3 ปัจจัย คือ 
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่ อ
สังคม ทั้งน้ี รัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ และอมรศักดิ์ โพธ์ิอ่ า (2560) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อธิบายเหตุผลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในองค์การจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การน้ันได้ท างานอย่างมีความสุขและส่งผลให้เกิดผล
ลัพธ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในการท างานที่มีคุณภาพ และยังส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโดยตรง 

อีกข้อค้นพบหน่ึงของการศึกษาของ Louise P Parkes and Peter H Langford (2008) ได้ท าการศึกษาความสมดุลกับ
การท างาน หรืองานที่เป็นมิตรกับชีวิตบุคลากร อย่างไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากร ซ่ึงเป็นการศึกษาพนักงานของ
ออสเตรเลียจ านวน 16,000 คนจาก 28 องค์การ ว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างงานและ
ภาระผูกพันในชีวิตอ่ืน ๆ หรือไม่  ผลการศึกษา พบว่า ความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต มีความสัมพันธ์หรื อเก่ียวข้องน้อย
ที่สุดกับความผูกพันของพนักงานและความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การ นอกจากน้ียังศึกษาผลกระทบของวิธีการที่องค์การวางกลยุทธ์
ความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าการ
แก้ปัญหาความมุ่งม่ันและการรักษาพนักงานอีกด้วย แต่การศึกษาของ Selahattin Kanten & Omer Sadullah (2012) ที่ท าการ
วิจัยเชิงประจักษ์เก่ียวกับคุณภาพความสัมพันธ์ของชีวิตการท างานและความผูกพันในงานของบริษัทหินอ่อนขนาดใหญ่ของตุรกี 
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหว่างมิติของคุณภาพชีวิตในการท างานและการผูกพันในงาน คุณภาพชีวิตในการท างานน้ัน 
ส่งผลกระทบต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานซ่ึงแตกต่างกัน และการรับรู้ในเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานน้ันมีความแตกต่างกัน
ระหว่างพนักงานกลุ่มที่ใช้แรงงานและพนักงานที่ท างานในออฟฟิศอีกด้วย 

5. บทสรุป 
ในปัจจุบันน้ี องค์การควรให้ความส าคัญกับจิตใจของคนท างาน โดยยึดม่ันว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์อันมีค่าและให้ความใส่ใจที่

จะตอบสนองความต้องการของบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้กับบุคลากร โดยคุณภาพชีวิตการท างานน้ันไม่ใช่เรื่อง
แปลกใหม่ส าหรับองค์การ แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นก าลังใจส าคัญของคนท างาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่ดี เปรียบเสมือนสุขทั้งกายสุขทั้งใจ 
นอกจากน้ันยังต้องค านึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานของบุคลากร และภาพลักษณ์องค์การก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน 
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เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ขององค์การได้เป็นอย่างดี ซ่ึงปัจจัยน้ีจะเกิดขึ้นล าบากหาก
ไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร ซ่ึงการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการพูดในเชิงบวกเก่ียวกับ
องค์การ การด ารงอยู่กับองค์การ และความมุ่งม่ันท างานอย่างเต็มความสามารถ เป็นการสะท้อนถึงความยึดม่ันและให้ใจจนเกิด
ความผูกพันต่อองค์การ โดยองค์การควรมีระบบบริหารคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์การ เป็นกระบวนการ
ในปฏิบัติที่ดี ชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งองค์การต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อค้นหาความต้องการของบุคลากรเป็นระยะ 
ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่แท้จริง สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การจะต้องจัดการให้ กับพนักงาน 
โดยเป้าหมายที่จะท าให้พนักงานมีความสุขและมีความผูกพันต่อองค์การ และสิ่งที่ตามมาคือองค์การบรรลุผลตามนโยบายที่
ตั้งเป้าหมายไว้ได้ส าเร็จ 
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แก้ปัญหาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในเขตตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร   จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาและได้ท าการจัดกลุ่มรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย นาม
แนวคิดของ Kaiser (2000:205-208) และ Brain Quinine (1996:147) โดยประเด็นจากการศึกษาที่ได้คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเป็นองค์การแห่การเรียนรู้ประเภทของหลักสูตร ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์ประกอบของการ
จัดการการเรียนรู้สู่ชุมชน  
 
ค าส าคัญ :  การจัดการการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในยุคดิจิทัล 

 
Abstract 

             The objective of this academic paper is to 1) present the issues of professional learning management 
to the community of the College of Technology and Vocational Education. In the western region of Bangkok   
2) Comparative discussion Issues of being a professional learning community of the College of Technology and 
Vocational Education in West of bangkok 3) Propose guidelines for methods of problem solving at the level of 
factors affecting the professional learning community of the College of Technology and Vocational Education 
in the western region of Bangkok from  The study of theories and research Related to the factors in order to 
study which factors are affecting the professional learning community of the school, and have organized a 
group of documents and research related to the research Of the researcher named the concept of Kaiser. 
(2000:205-208) and Brain Quinine (1996:147) The study point is the factor that influences the learning 
organization of the curriculum type Factors related to being a learning organization Composition of Manage 
learning to the community 
 
Keywords:  Developing learning to the community in the digital age 
 
1. บทน า 
          การศึกษาในยุคดิจิทัลก็เช่นเดียวกับที่จะต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ จึงเป็นเหตุให้
การศึกษาไทยต้องพัฒนาเส้นทางสู่การศึกษาโดยการน าเทคโนโลยีและเครื่องมือระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อน
การศึกษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งเสริมสนับสนุนโครงการส าคัญต่างๆ ที่เป็นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
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21 เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  การพัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   ระบบการศึกษาในยุคดิจิทัลเป็นการศึกษา
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิมจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนมาเป็นการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่
ทุกเวลาโดยการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสร้างสรรค์นวัตกรรม  และ
การวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   (The  department of research 
administration and  educational  insurance,  2016) การปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อก าหนดทิศทาง
เข้าสู่ยุคดิจิทัล ในส่วนของการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาการศึกษาโดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ประยุกต์ใช้และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมให้ส่งเสริมและก าหนดเป็นทิศทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมที่ใช้ช่องทางสื่อสารด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ต้องน านวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ  ข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย เช่น การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
ด้านการแพทย์  การใช้เทคโนโลยีด้านการประกอบธุรกิจเป็นต้น การพัฒนาการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนระบบการศึกษาระดับประเทศ   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับของโครงสร้างการปฏิรูป
สังคมไทยให้เท่าเทียมกับประเทศที่ก าลั่งพัฒนาในอาเซียนและเป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงบทบาทวิทยาลัยการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล (Rohidsathan,2016)

การพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล 4.0 

 

ความรู้/นวัตกรรม คน 

วิจัยและพัฒนา การศึกษา 

เทคโนโลยี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 1.0, 2.0, 3.0 
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 การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล ควรมีการจัดท าอย่างมีกระบวนการจัดการ การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ และมีช่องทาง
การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
การศึกษาในการวางระบบเพื่อให้สอดรับการปฏิรูประบบการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงของประเทศและเพื่อการพัฒนานวัตกรรมมุ่ง
สู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงการจัดการของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีความเท่า
เทียมกันในทุกระดับ เน้นความเข้าใจในการเรียนที่น ามาใช้งานได้ ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาคุณภาพของครูการดูแลเอาใจใส่ระบบการ
เรียนรู้ โดยไม่มีความแตกต่างของพื้นที่หรือระยะทางในการเข้าถึงองค์ความรู้มาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระดับการศึกษาของ
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้ดีขึ้น ในยุคดิจิทัล 
           การพัฒนาคนโดยลดความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงองค์ความรู้ (Knowledge Access)  ารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบ
การบริการจัดการ การให้บริการตามลักษณะที่มีอยู่และพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมของพื้นที่   เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ (DITP Design Channel,, 2016) และพัฒนาทักษะ  และ
กระบวนการ การเรียนรู้ต่าง ๆ ของผู้เรียนให้สอดรับการเข้าสู่สังคมโลกในทศวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาที่มี
คุณภาพและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมถึงการบริหารจัดการให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเองและอาชีพในตลาดการแข่งขันแรงงานอย่างเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพในตลาดการแข่งขันแรงงานอย่างเท่า
เทียมกันเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะที่หลากหลายพร้อมเข้าสู่สังคมโลกดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีการสนับสนับสนุน
การใช้ฐานข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้มากมาย แต่มีน้อยรายที่จะเข้าถึงระบบฐานข้อมูล หรือน าฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาความรู้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาส ช่องทาง รายได้ให้กับตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและตนเองให้
ปรับตัวอยู่เสมอในสังคมปัจจุบัน 
 การพัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อที่จะให้เกิดทักษะ 3 ด้านคือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Panich, 2013) รวมถึงการบริหารจัดการให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพในตลาดการแข่งขันแรงงานอย่างเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะที่หลากหลายพร้อมเข้าสู่
สังคมโลกดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 การบริหารเชิงบูรณาการสู่ความส าเร็จของการสร้างสังคมความรู้มาจากความสามารถในการพัฒนาคนให้มีความรู้ มี
ประสบการณ์ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้
ทักษะ การใช้เครื่องมือจากสารสนเทศ การมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการมีวินัยในการเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การมี
ทักษะด้านการวิจัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรม ซ่ึงที่จะตามมาคือ การสร้างนวัตกรรมในรูปของ 
ผลิตภัณฑ์สินค้า หรือนวัตกรรมด้านการด ารงชีวิตการสสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสู่ตลาดที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มทุนให้กับ
สังคม 
 การจัดการความรู้ยุค Thailand 4.0 จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่มีใช้อย่าแพร่หลายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของการด าเนินของการน ามาเป็น
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลกระจายความรู้และการเข้าถึงการศึกษาโดยการสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พื้นที่
ห่างไกลทุกพื้นที่เข้าถึงให้มากที่สูงเพื่อการขยายโดยการศึกษาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เพื่อการวิจัย การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
 การพัฒนาสังคมยุคดิจิตอล (Digital Society) ให้สามารถเข้าถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ( ICT) การ
เรียนรู้ในระบบบริการรูปแบบต่างๆ ที่ต้องใช้ช่องทางดิจิตอลซ่ึงเป็นระบบกลไกลที่ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อยอดการสร้างรายได้และอาชีพ โดยมีทิศทางการพัฒนาดังน้ี (Phaserd,A. 2017) 
        ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลให้เกิดปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะวิวัฒนาการเหล่าน้ันแทรกซึมอยู่ในทุกตารางการใช้ชีวิตของประชาชนทุก
ช่วงวัย เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตจนท าให้เกิดความเคยชินในชีวิตประจ าวัน
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เทคโนโลยีการศึกษา 

Thailand 4.0 

เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Mediated Communication) ซ่ึงเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ท าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันได้ กล่าวถึงอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติ อาริยธรรมยุคโลกาภิวัฒน์ อาริยธรรมของโลก โลกทั้งโลกจะเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี สภาพของสังคมจะเปลี่ยนไปจากยุค
อุตสาหกรรมเป็นโลกยุคโลกาภิวัฒน์ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิมในรูปแบบของการติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วย
ในการพิมพ์ท าให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีพัฒนาจนถึงการสื่อสารกันโดยการส่งข้อความเป็นเสียงทา
โทรศัพท์ได้ มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ท าให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบของข่าวสารมากขึ้น 
ในปัจจุบันมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมการใช้เทคโนโลยีด้านน้ีเราควรรู้จักวิธีใช้ให้เหมาะสม เพื่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การเพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิ ตอล
การศึกษาจากวารสารงานวิจัย บทความวิชาการวารสารและเว็บไซต์ 
 (Lorsueannarat,2009;Panich,2013;Phaserd,2017; Unthachai,2016; DITP Design Channel,2016;) มีการสรุปใน
ประเด็นความสามารถต่างๆของบทบาทหน้าที่นักเทคโนโลยีการศึกษาจ าเป็นต้องมีในการท างานยุคดิจิตอล ควรมีทั้งหมด 5  ด้าน  
ประกอบด้วย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงบทบาทนักเทคโนโลยีการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชนในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 

1.Digital skill นักเทคโนโลยีการศึกษา ในยุค Thailand 4.0 ที่ควบคู่กับยุคดิจิทัลจะต้องมีความรู้ และทักษะในเรื่องของการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ดิจิทัล ที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน คิดวิเคราะห์ในการน าอุปกรณ์ เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เอ้ือต่อ การใช้งานให้มากที่สุดร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบดิจิทัลที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยและสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น  

 2. ICT นักเทคโนโลยีการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่ควบคู่กับยุคดิจิทัลจะต้องมีความสามารถ ในการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก (Big Data & Analytics) เป็นการบริหารและ จัดการข้อมูลจ านวนมาก ทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน
ฐานข้อมูล และข้อมูลที่ยังไม่มีระบบจัดการ (Unstructured Data) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อน าไปใช้ต่อยอด ให้เกิดผล
โดยการเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้าใช้มูลที่มีอยู่ ในระบบฐานข้อมูลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. Information นักเทคโนโลยีการศึกษา ในยุค Thailand 4.0 ที่ควบคู่กับยุคดิจิทัลจะต้องมีความรู้และเป็นที่ปรึกษาใน
เรื่องของการเลือกและสร้าง ช่องทางการเข้าถึงระบบสารสนเทศในเรื่องของเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ การใช้งานและประโยชน์ของสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และ
สร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาในการตอบสนองต่อ การพัฒนานวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ที่เหมาะสมตามบริบทของ
สภาวะน้ันๆ ได้ 

Digital skill  

 ICT  

 Information 
literacy 

 Media  

Change 
Leadershi

p 
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4. Media นักเทคโนโลยีการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่ควบคู่กับยุคดิจิทัลจะต้องมีความรู้ ในการเลือกใช้สื่อประเภท
ต่างๆ ตามความเหมาะสมตาม ความต้องการของผู้ใช้เพื่อความถูกต้อง การได้รับประโยชน์ จากการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสม ตลอดจนการให้ ค าปรึกษาในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ในการ น าเสนอนวัตกรรมด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้ตรง 
ตามวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อตามกลุ่มเป้าหมาย 

5. Change Leadership นักเทคโนโลยีการศึกษา ในยุค Thailand 4.0 ที่ควบคู่กับยุคดิจิทัลจะต้องเป็น ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ มีความมุ่งม่ัน มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็น
ความส าคัญของการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาระบบดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาด้านวิชาการ
และการวิจัย การสนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ตลาดสังคมโลก 

 
2. บทสรุป 

การศึกษายุคดิจิทัล จ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนในด้านการบริหารบุคคล ข้อมูล สารในเทศและการติดต่อสื่อสาร เพื่อการ
ที่จะน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ที่ต้องผสมผสานกับ
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันและสร้างนวัตกรรม
ในองค์ความรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างรายได้ สร้างงาน การสร้าง
นวัตกรรมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชนเพื่อพัฒนาคนไทยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองอย่างไม่
จ ากัดในทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะที่หลากหลายพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล อย่างรู้เท่าทัน
และสามารถแข่งขันระดับโลกได้ 

การจัดความรู้ในยุคดิจิทัลมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารที่ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ในระบบการศึกษา
ไทย มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการผลิตสื่อด้าน การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ส าหรับการจัดการความรู้ขององค์การ การใช้ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรุ้ การสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาความรู้ นวัตกรรม การวิจับ และการประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในประจ าวันของ
ประชาชนทุกช่วงวัยให้ดูเหมือนเป็นสิ่งหน่ึงที่น าเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันตามปกติโดยการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน มา
ใช้ส่งเสริมการน ามาเป็นช่องทางหาความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ ตลอดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในบทบาทของนักเทคโนโลยีศึกษา ที่ควบคู่อยู่ในยุคดิจิทัลให้มีสมรรถณะการ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้เริ่มในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงผ่านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีระบบ
การศึกษาที่ดีมีมาตรฐานและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถที่ทัดเทียมก้าวสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาระดับโลกต่อไป 
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บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เน่ืองจากการ
จัดการสิ่งแวดสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึงต่อการพัฒนาประเทศอย่า งยั่งยืน ปัญหาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับชาติและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะมลพิษ ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ
และสิ่งมีชีวิตตลอดจนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกระทบต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิด 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและนิเวศอุตสาหกรรม ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจาก
การพิจารณาทบทวนเอกสารต่าง ๆประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 3) การใช้แนวคิดนิเวศอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 4) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมโดยการสร้างระบบและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  

ค าส าคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

Abstract 
This academic paper aims to present environmental management guidelines for industrial business 

sectors. Because effective environmental management is one of the important factors for sustainable national 
development. Environmental management problems are a national problem and are becoming more ser ious 
every day, resulting in global warming, pollution and affecting humanity and living things, as well as natural 
disasters affecting the system of economic development and the nation. In this article, the conceptual 
framework on environmental and ecology management industry will be reviewed in considering issues to 
answer objectives. The author suggests the main points derived from the review of various documents, 
including 1) sustainable development by focusing on eco-friendly approach  2) approach in environmental 
management 3) the use of industrial ecology concepts in environmental management and 4) guidelines for 
industrial business sectors and 4) environmental management guidelines for industrial business sectors by 
creating systems and processes that are environmentally friendly. 

 
Keywords: environmental management, industrial business sector, sustainability  
 

1. บทน า  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษยชาติ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าทั่วโลกก าลังเผชิญหน้า

กับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และใช้หมดไปอย่างฟุ่มเฟือย และปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก
ประชากรโลกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทรัพยากรยังมีจ านวนคงที่ และมีอยู่อย่างจ ากัด ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลเป็นวงกว้าง 
เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจาก การเพิ่มของประชากร 
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การพัฒนาเศรษฐกิจก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แหล่งสร้างมลภาวะเกิดจากแหล่งชุมชนและการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม เกิดมลพิษปนเปื้อนในน้ า อากาศ ดิน เกินกว่ามาตรฐานก าหนด และส่งผลกระทบขยายวงกว้างสู่แหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรซ่ึงใช่ร่วมกัน รวมถึงส่งผลกระทบชั้นบรรยากาศที่ถูกท าลายไปและเกิดปรากกฎการณ์โลกร้อนซ่ึงส่งผล
กระทบไปทั่วโลก  

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาในอดีต ได้มุ่งเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
แนวทางดังกล่าวได้ท าให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจมาเป็นล าดับ  กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ท่ามกลางเศรษฐกิจ สังคมที่ก าลังพัฒนา ท าให้เกิดความตื่นตัวในการร่วมอนุรักษ์ รักษา เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม จากปัญหาความเสื่อม
โทรม และผลกระทบ ที่เกิดจากทุกกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งจากชุมชน ภาคเกษตรกรรม การคมนาคมการท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว เติบโตอย่างต่อเน่ืองก็สร้างมลภาวะทั้งทางน้ า ทางอากาศ สิ่งแวดล้อมในชุมชน   

จากสภาพปัญหาเช่นที่กล่าวน้ีได้เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลกเช่นกัน กระแสการพัฒนาในระดับโลกจึงมุ่งไปที่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็นแนวคิดการพัฒนาที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้ความสามารถใน
การพัฒนาของคนรุ่นต่อ ๆ ไปลดลง ทั้งน้ีประเทศไทยก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความยั่งยืน  ก็คือการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน
ตลอดไป 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแต่
มุ่งเน้นผลก าไรที่เกิดจากการผลิต ซ่ึงแม้จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจอุตสาหกรรม แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ เกิดการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาซ่ึงปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ คุณภาพน้ า
เสื่อมโทรมลง การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอุตสาหกรรม พื้นที่ป่าลดน้อยลงเป็นต้น เหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศต่าง ๆ น ามาซ่ึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ ปรากฎการณ์ Global Climate Change ซ่ึง
ไม่เพียงแต่ภาคอุตสาหกรรมไทยเท่าน้ัน หากแต่อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 

ส าหรับประเทศไทยได้มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และก าหนดให้ประเทศไทย
ต้องมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2561 ดังน้ัน ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงต้องเร่งปรับตัว
พัฒนาทั้งมิติด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และประการส าคัญ คือ มีความ
เก้ือกูลกับสังคม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ ดังน้ัน การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงเป็นกลไกส าคัญในการเติมเต็มความยั่งยืนให้
ปรากฎเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
 
2. แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’ คือ รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่การลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน หรือการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานให้คุ้มค่า และลดการปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีการด าเนินงาน
ภายใต้หลักการความร่วมมือพึ่งพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ร่วมกัน 
ภาพท่ี 1  คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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ท่ีมา: Modern Manufacturing Thailand, 2562.  

โดยที่คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่ 1) มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero 
Emission) หรือมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด 2) มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ละได้มาตรฐาน 4) มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดี 5) มีการเก้ือกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคมโดยรอบ 

ส าหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ต้องด าเนินงานครอบคลุม 5 
มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ  
 
การจัดการส่ิงแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีผลดีต่อคุณภาพชีวิต น่ันก็คือ 
จะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษ ที่จะมีผลต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ปลอดภัยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์วิทยา เพื่อประกอบการ   ด าเนินงานในการจัดการดังน้ี คือ  

1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ใช้อย่างฉลาด หรือใช้ตามความ
จ าเป็น ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย และไม่เกิดการสูญเปล่า หรือเกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด   

2) การประหยัดของที่หายาก และของที่ก าลังสูญพันธ์ุ 
3) การปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งที่เสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนน าไปใช้ เพื่อให้ระบบสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

 
3. แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิด
หลักในการด าเนินงาน ดังน้ีคือ  

1. มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ในระบบธรรมชาติ มีศักยภาพ ที่สามารถให้ผลิตผล
ได้อย่างยั่งยืน ถาวร และม่ันคง คือ มุ่งหวังให้เกิดความเพิ่มพูนภายในระบบ ที่จะน ามาใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ  

2. ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศให้มี ชนิด ปริมาณ และสัดส่วน
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติ เพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ  

3. ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐาน โดยจะต้องมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพ ทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ในสภาพที่ก าลังมีการใช้ และในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหลอ  

4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุม และก าจัดของเสีย มิให้เกิดขึ้นภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการ
น าของเสียน้ัน ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเน่ือง  

5. ต้องก าหนดแนวทางในการจัดการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ในแต่ละ
สถานที่ และแต่ละสถานการณ์  

จากแนวคิดดังกล่าว เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้ัน มีหลายชนิด และแต่ละชนิด ก็มีคุณสมบัติ 
และเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว ดังน้ัน เพื่อให้การจัดการสามารถบรรลุเป้าหมายของแนวคิด จึงควรก าหนดหลักการจัดการ หรือแนวทาง
การจัดการให้สอดคล้องกับชนิด คุณสมบัติ และเอกลักษณ์เฉพาะอย่างของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ  
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4. การจัดการส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ

ท้องถิ่นยังคงมีปัญหาอย่างต่อเน่ืองในหลายพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถกระตุ้นให้เกิด
การจ้างงาน มีการเติบโต และเกิดความก้าวหน้าในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีในแขนงต่าง  ๆ แต่ขณะเดียวกันเม่ือมี
ขบวนการผลิตเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือของเสีย หรือสารมลพิษที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ น้ าเสีย สาร
มลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน สารตะก่ัวและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และขยะมูลฝอย  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดการ เม่ือมีการปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต่อชุมชนและสิ่งมีชีวิตอ่ืน  ๆ ทั้งพืชและสัตว์ 
ปัญหาด้านผลกระทบของมลพิษจากสถานประกอบการ หรือโรงงานเป็นปัญหาท้าทายความสามารถของทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ประชาชน และชุมชน ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเฝ้าระวัง เพื่อ
ป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกัน 
 
5. การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

สาระส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กล่าวว่า ประชากร การบริโภคและเทคโนโลยี เป็นพลังผลักดันหลักที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และได้เสนอนโยบายและแผนงานในการที่จะบรรลุถึงความสมดุลอย่างยั่งยืนระหว่าง  การบริโภค 
ประชากรและสมรรถนะของโลกในการค้าจุนสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสนองความต้องการของมนุษย์  และมีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศพัฒนา
แล้วมักเป็นผลมาจากรูปแบบการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและไร้ประสิทธิภาพ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อมมักสัมพันธ์
เชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาความยากจน เม่ือประชาชนถูกกดดันจนเกือบถึงจุดประทังชีพก็ย่อมแสวงหาทรัพยากรใหม่  ครอบครอง
พื้นที่ใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมุ่งไปที่การด าเนินงานเพื่อแก้ไขการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย การแก้ไขหรือขจัด
ปัญหาความยากจน ตลอดจนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะเห็นว่าความส าเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมาจาก
การด าเนินงานที่เป็นสหวิทยาการ มีความหลากหลายของวัฒนธรรม และการด าเนินการในหลายมิติพร้อมกันไปเพื่อให้การพัฒนา
ส่งผลที่เท่าเทียมกันต่อชนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะให้สนองความต้องการของผู้ด้อยโอกาสที่สุดและอ่อนแอที่สุดในสังคม ได้แก่ ผู้
มีรายได้ต่ า เด็ก สตรี และคนในท้องถิ่นชนบท การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม สาระส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือ การป้องกันภาวะมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากร การแบ่งผลประโยชน์และ
ต้นทุนอย่างยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลกระทบมาถึง  ดังน้ันวิธีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และ
ออกเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยได้มีการปรับปรุงองค์กรที่ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น
ใหม่ แนวทางการพัฒนาประเทศได้เริ่มมองเห็นความจ าเป็นในการก าหนดแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกระแสโลก  
อย่างไรก็ดี สังคมก็ยังมีปัญหาอยู่มาก คุณภาพสิ่งแวดล้อมและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติยังอยู่ในภาวะวิกฤติ จึงได้ปรับแนวคิดการ
พัฒนาจากเดิมที่เน้นเศรษฐกิจมาเป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเน้นการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นแนวทางของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันน้ันได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
ด้านคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ‚การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน นอกจากน้ี 
ยังได้ก าหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ  รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้นเพื่อเป็นกลไก
ระดับชาติในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

 
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
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1. การให้การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้รู้จักธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์อย่างแท้จริง โดยให้มี
การศึกษาถึง นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้จริง ในการด ารงชีวิต ให้ผสมกลมกลืน 
กับธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ได้มุ่งสอน โดยยึดหลักศาสนา โดยสอนให้คนมีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ท าลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่
ในธรรมชาติด้วยกัน พิจารณาถึง ความเป็นไปตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ ยอมรับความเป็นจริง ของธรรมชาติ และยอมรับความจริงน้ัน 
โดยไม่ฝืนธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ท าให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ ของ
สังคมและประเทศชาติ ในการพัฒนา 

2. การสร้างจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการท าให้บุคคล เห็นคุณค่าและตระหนัก ในสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบ จากการท ากิจกรรม ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึก รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา การสร้างจิตส านึก โดยการให้การศึกษา เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจ ของ
บุคคล และยังมีผลต่อ พฤติกรรม ของบุคคล ให้มีการเปลี่ยนแปลง การด าเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืน กับ
ธรรมชาติ 

3. การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อม ด ารงชีวิต โดยสอดคล้องกับธรรมชาติ ซ่ึงการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมน้ี จะเป็นสิ่งที่ เกิดตามมา จากการให้การศึกษา และการสร้างจิตส านึก ท าให้มีการ
ด ารงชีวิต โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 

 
7. การปลูกจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

1. สอดแทรกการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ให้รู้จักธรรมชาติที่อยู่รอบ
ตัวอย่างชัดเจน จนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการกระท าของตนที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ร่วมสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ต่อปัญหาที่ เ กิดขึ้น ที่บ้ านหรือชุมชน ที่ เ ก่ียวกับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ        

3. แนะน าวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายาก สอนวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้
กลับมาเพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ ด้วยการใช้อย่างฉลาด ใช้อย่างประหยัด และฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียหายหรือเสื่อมโทรมให้ดี
ขึ้น 

4. แนะน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ไม่จ าเป็น หรือจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จัดเวลาให้มีการศึกษาประเภทของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ความเชื่อง
โยงความอยู่รอดระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

6. แนะน าแนวทางให้ วางแผนการด ารงชีวิต อย่างเรียบง่าย ด้วยการไม่ท าลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

7. แนะน าขั้นตอนปฏิบัติให้ทดลองใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุด 
8. โน้มน้าวให้ประชาชนกลายเป็นนักอนุรักษ์นิยม เพื่อช่วยเผยแพร่จิตส านึกไปยังครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

ให้ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงภัยพิบัติที่ ก าลังเ กิดขึ้นต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งแนวทางในการแก้ไข ให้
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยู่หรือกลับคืนมาได้ดังเดิม 

9. ชักน าและร่วมกันในการท ากิจกรรม ที่เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อม และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ 

การด าเนินงานในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยากและมีปัญหาอันเกิดจากปัจจัยหลาย 
ๆ อย่าง ดังน้ันทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกัน อีกทั้งภาคประชาชนก็มีส่วนส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา หากหลายๆฝ่ายระดม
สมอง ร่วมคิด ร่วมท า บูรณาการร่วมกัน ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้น้ี  
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กลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร 
Good Governance Based Public Administration Strategies  

of a Sub-district Administration Organization in Samut Sakhon Province 
คชา สอทอง และฐิติมา โห้ล ายอง 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุสภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร (2) 
ประเมินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร (3) เสนอรูปแบบกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ ผู้น าชุมชน รวมทั้งสิ้น 22 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ แต่ในส่วนของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานน้ันยังไม่ครบทุกด้าน (2) 
ผลการประเมินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาลน้ันยังขาดหลักธรรมาภิบาลในบางประเด็น เช่น 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลได้แสดงความ
ปรารถนาที่จะแก้ไขให้ลุล่วงแต่ยังไม่ส าเร็จ (3) รูปแบบกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ี ที่เสนอแนะประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี (ก) การก าหนดกลยุทธ์ใช้หลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรม ความรับผิดชอบ และ
ความโปร่งใส (ข) การบริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วม และความโปร่งใส และ(ค) การขับเคลื่อนใช้หลักธรรมาภิบาล
ในด้านนิติธรรม และความรับผิดชอบ 
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล การบริหาร กลยุทธ์ 
 

Abstract 

This study aims to (1) identify the administrative conditions of the selected   sub-district administrative 
organization in Samut Sakhon Province, (2) assess its administration based on the good governance principles, 
and (3) offer good governance public administration strategies for the organization. This qualitative study 
employed in-depth interviews and non-participant observations to collect the data from a total of 22 key 
informants comprising public-sector administrators and community leaders. A thematic analysis was used to 
analyze the data. The findings revealed that (1) while the administrative conditions of the sub-district 
administrative organization were consistent with its designated plan, its good-governance administration did 
not cover every aspect of the principles, (2) based on such principles, the results of the assessment on its 
administration did not fulfill some of the good-governance components, such as the lack of officer 
participation in developing the sub-district administrative organization and the officers’ problem-solving 
commitments which then produced unsuccessful outcomes, and (3) three good governance based public 
administration strategies were offered, including (a) good governance strategic planning on the rule of law, 
responsibility and transparency, (b) good governance administration on participation and transparency, and (c) 
good governance enforcement on the rule of law and responsibility. 
Keywords : good governance administration strategies 
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1. บทน า 
 เม่ือประเทศต้องประสบกับปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่ร้ายแรง และยุ่งยากมากกว่าที่ ผ่านมาจนรัฐบาลไทย
ภายใต้การการน าของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินในปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก
กองทุนระหว่างประเทศ (International Monetay Fund) ซ่ึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้ตกลงให้ความช่วยเหลือ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และมีการก าหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการอันเป็นกลไกส่วนหน่ึงในการสร้างหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Govermance) (วิศรา รัตนสมัย, 2543, หน้า1.) โดยมีประเด็นหลักส าคัญเก่ียวการจัดบทบาทของภาครัฐให้เหมาะสมในสังคมซ่ึง
รวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ
สาธารณะชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องท าที่จ าเป็น และ
ให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น ซ่ึงเหตุผลการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การด าเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการอันเน่ืองมาจากการล่าช้าในการตัดสินใจจาก
ส่วนกลาง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึง
ส่งเสริมให้การพัฒนาส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (สิริพัฒน์ ลาภจิตร
,2550,หน้า 23-24.) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นอีกหน่ึงองค์กรที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารงานภาครัฐที่พัฒนาในระดับต าบลเป็น
องค์กรที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหลักหรือเป็นแกนน าที่ส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับ
ต าบลตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตื่นตัว และร่วมกิจกรรมพัฒนาในด้านต่างๆ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าความสามารถใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรด าเนินงานพัฒนา
งานในท้องถิ่นประสบผลส าเร็จแตกต่างกันออกไป 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง และเพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และ
หลักการมีส่วนร่วม เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง และ
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ระบุสภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครที่คัดเลือกไว้  
 2. ประเมินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครตามหลักธรรมาภิบาล    
 3. เสนอรูปแบบกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
3.ค าถามการวิจัย 
 . สภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครที่คัดเลือกไว้เป็นอย่างไร 

2. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างไร 
 3. รูปแบบกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร เป็น
อย่างไร 
 
4. การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมมีเน้ือหาหลัก 3 ประเด็นคือ (1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (2) แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ (3) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 1 (4) แนวคิดที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
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1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การน าเสนอตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบดังกล่าวเป็นความพยายามในการที่จะแยกประเด็นความสนใจในการศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติออกไปอย่างกว้างๆไม่ได้มีการให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่ตัวแบบใดโดยเฉพาะทั้งน้ีเพราะการศึกษาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติแม้จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันแต่ผลงานศึกษาที่ออกมายยังไม่มากเพียงพอที่จะช่วยท าให้สามารถหา
ข้อสรุป หรือยึดถือตัวแบบใดตัวแบบหน่ึงในการสร้างความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
(Implementation Processes) ได้   
 ตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบน้ีมี ตัวแปรตามคือผลที่ได้จากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ และ 
ตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งผลให้เกิดผลการน านโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงในแต่ละตัวแบบที่    วรเดช  จันทรศร (2559) ได้
พัฒนาขึ้นจะพิจารณาถึงขอบเขตที่เฉพาะและค้นพบว่าตัวแบบแต่ละตัวแบบจะมีตัวแปรอิสระที่แตกต่างกัน 
 1)  ตัวแบบยึดหลักเหตุผล 
 ตัวแบบที่ยึดถือฐานคติที่ว่า “นโยบายที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจนมีการ
มอบหมายงาน และก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่ หน่วยย่อยต่าง ๆ ขอองค์การมีระบบวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนระบบการ
ให้คุณให้โทษ” ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เริ่มต้นมาจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ
ว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องการ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดภารกิจมอบหมายงานหรือก าหนด
ความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซ่ึงจะช่วยให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปโดย
ราบรื่น นอกจากน้ีการก าหนดมาตรฐานในการท างานยังอ านวยประโยชน์ ให้เกิดระบบการประเมินผลที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
เป็นการง่ายที่ผู้บริหารนโยบายสามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างตลอดเวลาและต่อเน่ือง ในประเด็น
สุดท้ายระบบการประเมินผลที่สมบูรณ์ และการมีมาตรฐานในการท างานที่เด่นชัดย่อมส่งผลให้การใช้ระบบการให้คุณให้โทษเป็นไป
อย่างเป็นธรรมมากมากยิ่งขึ้น และการสร้างความเป็นธรรมในระบบจะช่วยเสริมสร้างให้มาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงขึ้นอีกด้วย 
 2) ตัวแบบด้านการจัดการ 
 ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีองค์การเน้นให้ความสนใจที่
สมรรถนะขององค์การ เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดในลักษณะน้ีนโยบายที่จะประสบความส าเร็จได้จึง
ต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมบุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องมีความรูความสามารถทั้งทางด้านการบริหาร และด้าน
เทคนิคอย่างเพียงพอนอกจากน้ีองค์การยังต้องมีการวางแผนเตรียมการหรือมี ความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่เครื่องมือ
เครื่องใช้ และงบประมาณตัวแบบน้ีจึงเป็นความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติโดยการแก้
ที่ตัวองค์การ เช่น การขาดเงินทุนการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรความล่าช้าในการจัดตั้ง
ระบบงานต่าง ๆ เป็นต้น  
 วรเดช จันทรศร (2559) ได้ท าการเปรียบเทียบถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งของประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 
เช่น กรณีของประเทศไทยสามารถพิจารณาได้จากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารของกรมต ารวจ
ในอดีต เช่นในปี  พ.ศ. 2519 กรมต ารวจได้เสนอนโยบายขอปรับปรุงส่วนราชการของกรมต ารวจโดยการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม
เพื่อให้การด าเนินงานของกรมต ารวจมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแง่ต่างๆ  ได้ดียิ่งขึ้น
เมือนโยบายได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในสมัยน้ันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้น ซ่ึงรวมแล้วเป็นจ านวนกว่า 71 หน่วยงาน 
กลับส่งผลให้ กรมต ารวจประสบปัญหาในแง่ ของการจัดวางระบบการบริหาร ปัญหาด้านบุคลากร และความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ให้สมกับเจตนารมณ์ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่โดยไม่คาดคิด ทั้งน้ี เน่ืองจากกรมต ารวจไม่ได้มีแผนงานการปฏิบัติการในส่วน
ของการวางแผนก าลังคนการเตรียมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การจัดหาวัดสุอุปกรณ์ตลอดจนสถานที่มารองรับไว้แต่อย่างใดผลของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้การด าเนินงานกรมต ารวจต้องอยู่ในภาวะชะงักงัน  และต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าภายใน 
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 3) ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ 
 ตัวแบบน้ีเน้นศึกษาปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการสร้างความผูกพันและการยอมรับ  เพื่อมุ่งสนองตอบ
ความต้องการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ความสนใจในลักษณะน้ี จึง เป็นเรื่องของการน าตัวแบบทางด้านการพัฒนา
องค์การ (Organization Development Model) มาประยุกต์โดยตรงตัวแบบน้ีจึงเน้นที่การมีส่วนร่วม (Participation) ของ
องค์การเป็นส าคัญภายใต้ฐานคติที่ว่า “การมี ส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพการน านโยบายไปปฏิบัติ ให้บังเกิด
ความส าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจการใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสมการสร้างความผูกพันของสมาชิกในองค์การ  การมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดการยอมรับตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้การควบคุม  หรือใช้อ านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา” ทั้งน้ี 
เพราะการแบ่งแยกว่าการก าหนดนโยบายเป็นเรื่องที่ควรมาจากระดับสูง และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในระดับล่าง
เป็นเรื่องที่ขัดกับสภาพความเป็นจริงการท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของนโยบายและเห็นว่าความส าเร็จของนโยบายคือ
ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนจึงน่าจะส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์อ่ืน ๆ
กล่าวอีกนัยหน่ึงการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของกระบวนการที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดหรือวาง
กรองนโยบายโดยถือว่านโยบายเหล่าน้ันมาจากตัวผู้ปฏิบัติเองโดยตรง 
 4) ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ 
 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) พัฒนามจากแนวคิดของนักสังคมวิทยา
องค์การที่พยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพความเป็นจริงทางสังคม (Social Realty) ในองค์การ ตัวแบบน้ี เชื่อว่าอ านาจของ
องค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทางรูปนัย แต่มีอยู่กระจัดกระจายในองค์การในทรรศนะน้ีหมายความว่าสมาชิกขององค์การทุกคนมี
อ านาจในแง่ของการใช้วิจารณญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่ มีหน้าที่ต้องติดต่อและให้บริการประชาชน  (Street-Level 
Bureaucrats) โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้การยัดเหยียดนโยบายใหม่ ๆ ที่ จะไปมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันของข้าราชการเหล่าน้ีมักจะไร้ผลนอกเสียจากข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติจะยอมรับหรือปรับนโยบายแนว
ทางการปฏิบัติเหล่าน้ันเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่ประจ าวันเองโดยนัยน้ีความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็น
เรื่องของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพแต่เกิดจากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารนโยบายที่ไม่เข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงของการ
ปฏิบัติเกิดขึ้นในลักษณะใดมากกว่า 
 5) ตัวแบบทางการเมือง 
 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) เชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น 
(Players) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์การกลุ่ม หรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การตัวแบบน้ีเห็นว่าการสร้าง
การยอมรับ (Consensus) และการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้แต่ความขัดแย้ง (Conflict) เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในองค์การและในระบบสังคมทั่วไปการหวังที่จะให้ทุกฝ่ายเห็นชอบและ ปฏิบัติตามนโยบายจึง
เป็นสิ่งที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง ซ่ึงเป็นเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคม ซ่ึงย่อมจะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสีย
ประโยชน์จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกฝ่ายจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นเบื้องแรก ดังน้ัน การน านโยบายไปปฏิบัติจึง
เป็นเรื่องของการเผชิญหน้าการบริหารความขัดแย้งการแสวงหาผู้สนับสนุนหรือการยอมรับการโฆษณาชวนเชื่อการรู้จักสร้างเงื่อนไข
และหาข้อต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรทั้งระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลหน่วยงานตลอดจนองค์การต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องความเป็นไปได้
ของการสร้างความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนหน่ึงจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจาสถานะของอ านาจ  และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานในฐานะที่จะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์ การ  (Players) จ านวน
หน่วยงานที่จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องการสนับสนุนจากนักการเมืองสื่อมวลชนกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์บุคคลส าคัญต่าง  ๆ 
รวมถึงสภาพความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพความรู้ความสามารถความช านาญในการต่อรองของผู้เล่น (Players) แต่ ละคนเป็น
ส าคัญ 
 6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ  
  ตัวแบบที่  รวบรวมแนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆที่มีต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ ซึงแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่  มิติที่หน่ึงเป็นการวัดความส าเร็จและความล้มเหลว
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ของนโยบายจากผลผลิตผลลัพธ์และผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นมิติที่สองเป็นการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย และมิติที่สามเป็นการวัด
ว่าผลของนโยบายน้ันสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมได้หรือไม่ส่วนตัวแปรอิสระที่  น ามาพิจารณาน้ันมาจาก 4 ปัจจัย
ด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิ ภาพในการวางแผนและการควบคุมภาวะผู้น าและความร่วมมือและการเมืองและการ
บริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 

 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ 

 จากการไปศึกษาจากหนังสือการวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ของ ปกรณ์ ปรียากร (2558) ผู้วิจัยได้
สรุปการจัดการเชิงกลยุทธ์น้ันประกอบด้วยองค์ประกอบ  5 ประการ ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี1 ก าหนดทิศทาง (Formulating organization’s mission/Goal setting) 
         เป็นการก าหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision ) การก าหนดภารกิจ (Mission) และการ
ก าหนดเป้าหมาย (Gold)  
ขั้นตอนที่2 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Evaluation of organizational resources & environmental 
opportunities and threats)  
          ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การน้ันจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  และการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง (Strength–S)  จุดอ่อน (Weakness –W) โอกาส (Opportunity 
–O)  และอุปสรรค (Threat- T)  
ขั้นตอนท่ี3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
          การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยองค์การจะต้องก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่
ดีที่สุดที่ เหมาะสมกับองค์การที่สุด   โดยค านึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย   3 ระดับ คือ  กลยุทธ์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy)   กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) 
ขั้นตอนท่ี4 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
           การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย  ไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียด
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน  ซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้าน
วัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร  เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ขั้นตอนท่ี5 การประเมินผลและการเลือกทางเลือกกลยุทธ์ (Evaluation and choosing alternative strategy) 
          การประเมินผลกลยุทธ์และเลือกทางเลือกกลยุทธ์เป็นหน้าที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์
ที่น าไปปฏิบัติ  ทั้งน้ีในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติน้ันมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง   เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์น้ันจะ
ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ 
 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
แนวนโยบายด้านการบริหาร และการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร 
 1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ก้าวหน้าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 
 2. ส่งเสริมการปกครองท้องที่ (ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน) ให้มีการท างานร่วมกับท้องถิ่นด้วยความสมานฉันท์ ให้เกิดศักยภาพที่
เหมาะสม 
 3. ส่งเสริมการประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
 4. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา และการตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 
 5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมฟังข้อเสนอแนะซ่ึงกันและ
กัน เพื่อพัฒนาต าบลให้ก้าวหน้าต่อไป 
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4. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล  
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวความคิดที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากแนวคิดหน่ึงในสถานการณ์โลกปัจจุบันดังที่ธนาคารโลกมี
ข้อสรุปไว้ว่าหลัก Good Governance หรือวิธีการปกครองที่ดีตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่าแนวความคิดน้ีจะเป็น
กุญแจที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่
สภาวะปรกติมีเสถียรภาพได้อย่างรวดเร็ว องค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เก่ียวกับกรอบเป้าหมายวัตถุประสงค์  แนวทาง 
และวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมที่ประกอบด้วยธรรมเป็นสังคมที่ใช้หลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในทุกกรณีที่ตนเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง ฉะน้ันในงานวิจัยครั้งน้ีจึงได้รวบรวมและสรุป
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏอยู่ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี : ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และพระราชกฤษฎีกา : ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อ
น ามาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งน้ีส านักนายกรัฐมนตรี  : ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ส านักนายกรัฐมนตรีเม่ือปี พ.ศ. 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติในการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยก าหนดเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และระเบียบน้ีเริ่มมีผลการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงในระเบียบใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย  6 ประการ คือ  
(สุดจิต นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี , (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์ , 2543), หน้า 14.) 
 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคม
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับเหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจ
ของตัวบุคคล  
 2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดม่ันในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  
 3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร
ทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  
 4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ
ของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการไต่สวนการประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  
 5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง   
 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. นรากร พลหาญ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 2. พระคณพศ กิตฺติสาโร (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล  : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมาภิบาลด้านนิติธรรมอยู่ใน
ระดับมาก 
 3. พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2557) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน  
อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 
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 วิธีการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
นโยบาย กฎหมาย และงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก ในลักษณะของการตีความและมุ่งหาค าอธิบาย อันจะ
น าไปสู่การเข้าใจในความหมายของบริบทของกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) อันจะน าไปสู่การเข้าใจในความหมายของ
บริบทของกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลัก    ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร ในลักษณะมุ่ง
หาค าอธิบาย โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย กฎหมาย และงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร 
รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ 

7. ผลการวิจัย 
 จากข้อมูลส าคัญต่างๆและการสังเกตการณ์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัย โดยเน้ือหาในผลการวิจัยจะแยกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซ่ึง
ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังน้ี 
1. การก าหนดกลยุทธ์ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. รูปแบบกลยุทธ์ 
1. การก าหนดกลยุทธ์ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 การก าหนดกลยุทธ์ มีองค์ประกอบอยู่ด้วย 3 ประการ คือ 
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 (2) การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์  
 (3) การก าหนดกลยุทธ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
จากผลการศึกษาพบว่า 
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบ และความโปร่งใส 
 (2) การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส 
 (3) การก าหนดกลยุทธ์ น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรม 
1.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบอยู่ด้วย 5 ประการ คือ 
 (1) การท างานที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
 (2) ความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่น  
 (3) ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  
 (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 (5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของบุคลากรใน อบต.  
ผลการวิเคราะห์ 
 (1) การท างานที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส 
 (2) ความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่น น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
 (3) ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วม 
 (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
 (5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของบุคลากรใน อบต. น้ันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัด 
2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบอยู่ด้วย 4 ประการ คือ  
 (1) สมรรถนะขององค์กร  
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 (2) การควบคุม  
 (3) การท างานเป็นทีม  
 (4) การยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ  
ผลการวิเคราะห์ 
 (1) สมถรรนะขององค์กร น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบ 
 (2) การควบคุม น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรม 
 (3) การท างานเป็นทีม น้ันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัด 
 (4) การยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ น้ันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัด 
3 รูปแบบกลยุทธ์ จากผลการศึกษาในข้อ1. การก าหนดกลยุทธ์ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ2. การขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสรุปรูปแบบกลยุทธ์ การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
8. สรุปและอภิปรายผล 
 การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละมิติได้ ดังน้ี 
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบซ่ึงซ่ึงมีลักษณะท านองเดียวกับแนวคิดของ 
ปรกรณ์ ปรียากร (2558) ที่เห็นว่าการก าหนดกลยุทธ์ต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อม เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
และความโปร่งใส ท านองเดียวกับงานวิจัยของ นรากร พลหาญ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
 (2) ก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใส 
ซ่ึงมีลักษณะท านองเดียวกับแนวคิดของ ปกรณ์ ปรียากร (2558)  ที่เห็นว่าการก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์น้ันเพื่อให้องค์การมี
จุดหมายปลายทางและทิศทางที่ชัดเจน 
 (3) การก าหนดกลยุทธ์ น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรมซ่ึงมีลักษณะท านองเดียวกับ แนวคิดของ ปกรณ์ ปรียากร 
(2558)  ที่เห็นว่าการก าหนดกลยุทธ์ต้องชี้ให้เห็นถึงทิศทางการเจริญเติบโตของกิจการ 
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 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
แต่ละมิติได้ ดังน้ี 
 (1) การท างานที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสท านองเดียวกับแนวนโยบายด้านการ
บริหาร และการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครที่ก าหนดเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามในการบริหารงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 (2) ความร่วมมือระหว่างท้องที่และท้องถิ่น น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสท านองเดียวกับ
งานวิจัยของ นรากร พลหาญ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
 (3) ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมท านองเดียวกับแนวนโยบายด้านการ
บริหาร และการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาครที่ก าหนดเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามในการบริหารงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่ วมมีลักษณะท านองเดียวกับงานวิจัยของ 
พระคณพศ กิตฺติสาโร (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล  : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี”และความโปร่งใสท านองเดียวกับงานวิจัยของ นรากร พลหาญ 
(2552) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
 (5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของบุคลากรใน อบต. น้ันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัด ซ่ึงไม่ไปในทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2557) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสาม
พราน  อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 
 การขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยในแต่ละมิติได้ ดังน้ี 
 (1) สมถรรนะขององค์กร น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงมีลักษณะท านองเดียวกับงานวิจัยของทฤษฎี
ของ วรเดช จันทรศร (2559) ที่เห็นว่าสมรรถนะองค์กรจะต้องมีโครงสร้างภายนอกและภายในที่แข็งแรง เช่นมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามรถ มีงบประมาณเพียงพอ มีวัสดุที่ทันสมัย เป็นต้น 
 (2) การควบคุม น้ันมีหลักธรรมาภิบาลในด้านนิติธรรม ซ่ึงมีลักษณะท านองเดียวกับทฤษฎีของ วรเดช จันทรศร (2559) ที่
เห็นได้ว่าการควบคุมเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานซ่ึงต้องมีการควบคุมจากฝ่ายบริหารเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติของแต่
ละฝ่ายได้ 
 (3) การท างานเป็นทีม น้ันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัด ซ่ึงไม่ไปในทางเดียวกันกับทฤษฎีของ วรเดช 
จันทรศร (2559) ที่เห็นได้ว่า การท างานเป็นทีมน้ันมีความส าคัญในการด าเนินงานซ่ึงดีกว่ามุ่งใช้การควบคุม 
 (4) การยอมรับนโยบายของผู้ปฏิบัติ น้ันยังไม่มีตัวบ่งชี้ทางด้านธรรมาภิบาลอย่างเด่นชัดซ่ึงไม่ไปในทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของ พระคณพศ กิตฺติสาโร (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล  : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี” 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 การเลือกพื้นที่ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกศึกษากลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่ืนๆ และจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทยด้วย เพื่อให้จังหวัดอ่ืนมีแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของสังคมในแต่ละจังหวัด 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความจ าเป็นอย่างมากใน

ยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนอย่างมากในระบบราชการ ซ่ึง

ภาครัฐที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน จึงต้องตื่นตัวต่อกระแสของการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี โดยท าการศึกษาภายใต้แนวคิดของ ลีโอ

นาร์ด เนดเลอร์ ผลจากการทบทวนจะเสนอประเด็นที่มีหลักส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาและด้านการศึกษา 

ถือเป็นกระบวนการในการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์ทาง

ภาครัฐในการบริหารจัดการให้มีความเท่าทันเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะมากขึ้น นอกจากน้ีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่น าเข้ามาจะมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางภาครัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระบบราชการ นวัตกรรม 

 

Abstract 

 The objectives of this article are revision of idea and theory about the human resource development 

that has the most important in the technological innovation era because the leap of change of technology is a 

part of the bureaucratic system. The government is a responsibility to provide the services for people, so the 

government is awakened to these changes by education under Leonard Nadler theory. The results from 

revision by the way important are training, development and education. Human resource development is a 

systematic planning process in order to improve the potential in working of personnel including bring it to use 

in bureaucratic system in management for being technological understanding and improve skills. Apart from 

application of innovation and information technology system that was imported to be a part of helping in 

working of government personnel for working more efficiently.  

 

Keywords: Government personnel development, Bureaucracy, Innovation  

 

1. บทน า 

 ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ไปอย่างก้าวกระโดดซ่ึงการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในสังคมอย่างแน่นอน  เม่ือการพัฒนาของเทคโนโลยีมีมากขึ้นท าให้

การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายตามไปด้วย  เพราะเทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร

ของมนุษย์ให้เป็นไปได้ง่ายมากขึ้นซ่ึงในสังคมที่มีขนาดใหญ่มีประชากรเป็นจ านวนมากย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย  จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นกติกาของสังคมท าให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกัน มีข้อตกลงเดียวกัน ที่ทุกคนในสังคมมี
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ความเข้าตรงกันว่าสิ่งใดกระท าได้สิ่งใดกระท าแล้วจะมีความผิดมีบทลงโทษตามมาสิ่งเหล่าน้ีเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ในสังคมและ

ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างดีโดยมีกฎระเบียบ กติกา ข้อบังคับ หรือที่เราเรียกว่ า กฎหมาย ก็จะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามามี

บทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ ภาครัฐมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อหรือด าเนินการในเรื่อง

ต่างๆ โดยมีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งการรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานกันไปตามแต่ภารกิจหน้าที่โดยทุกหน่วยงานจะมี

เป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางเอาไว้ ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะประชาชนในฐานะ

ผู้รับบริการจากภาครัฐและภาครัฐมีหน้าที่ในการให้บริการน้ันเอง เพราะฉะน้ันภาครัฐในปัจจุบันจึงมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ การ

พัฒนาระบบบริการให้มีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการใช้บริการจากประชาชน ซ่ึงก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ตามมาด้วย จากการใช้ข้อมูลข้อมูลที่ได้รับบันทึกด้วย

กระดาษในอดีตปรับเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล ที่น าไปสู่ระบบการเชื่อมต่อ (E-Government)โดยระบบ (E-

Government)น้ีจะมีส่วนช่วยในการเชื่อมต่อองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายหน่วยงานมาเข้าด้วยกัน ซ่ึงการท างานของ

ระบบในรูปแบบน้ีจะท าให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และในส่วนของภาคประชาชน สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้

แบบครบวงจรมากขึ้น มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าประชาชนจะติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานใดก็จะสามารถเข้า

ใช้บริการในระบบน้ีได้ในที่เดียว (One Stop Service) ซ่ึงท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้บริการกับ

หน่วยงานของรัฐเพราะในบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญซ่ึงอีกเป็นสิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ได้คือความสะดวก การประหยัดเวลาและการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางระยะไกลและจะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ ได้อีกด้วยจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นที่

น้ันๆ ดังน้ันระบบที่ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประขาขนทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับยุคแห่ง

เทคโนโลยี นอกจากน้ันภาครัฐในระดับสากลในปัจจุบันได้มีร่วมมือกันพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเน่ือง การระบุตัวตน

อัจฉริยะจากการพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวก แบบผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆที่

เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตนแบบในอดีตด้วยการให้ข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ บัตร

ประชาชน เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวตนของผู้มาติดต่อว่าเป็นตัวจริงเพื่อป้องกันการน าข้อมูลไปใช้ ในทางที่ผิดกฎหมาย ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลในยุคน้ี จึงท าให้การยืนยันตัวตนจากเดิมในอดีตเหล่าน้ันง่ายขึ้นอย่างมาก ด้วยการแสกนลายน้ิวมืออย่างในระบบ

โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงระบบยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่เหล่าน้ีจะท าให้การยืนตัวตนสามารถท าได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นตลอดจนมีสะดวก

มากยิ่งขึ้นในการติดต่อเข้ารับการบริการจากหน่วยงานของรัฐและยิ่งไปกว่าน้ันด้วยกระบวนการเชื่อมต่อกันของของภาครัฐเอง

จะต้องมีกระบวนการติดต่อสื่อสารในภาครัฐที่มีความเสถียร เร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐจึงมีความจ าเป็นอย่างมากในยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลง

อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเข้ามาส่วนอย่างมากในระบบราชการ ซ่ึงภาครัฐที่มีหน้าให้บริการประชาชน จึงต้องความตื่นตัวต่อ

กระแสของการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี การพัฒนาบุคลากรของภาครัฐจึงมีความจ าเป็นต่อการรับมือกับเทคโนโลยีและการปรับตัว เพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ในทางภาครัฐได้อย่างมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการภาครัฐบุคลากรของภาครัฐจะต้อง

เท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต่อเน่ืองในการพัฒนา 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐกับระบบราชการในยุคแห่งเทคโนโลยี 
 เม่ือการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวกระโดดอย่างมาก ดังน้ันการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรของภาครัฐที่
มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและขับเคลื่อนกลไกทางภาครัฐให้เดินหน้าได้ จึงต้องมีการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ (สุธินี ฤกษ์
ข า,2560,น.28)กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การท าให้บุคลากรขององค์การอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น  ทั้งในแง่ของสภาพ
จิตใจและผลการปฏิบัติงาน  เพราะฉะน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดจาการผสมผสานความรู้หลากหลายสาขาด้วยกัน 
เช่น จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเชิงระบบซ่ึงศัพท์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น2 ด้าน คือ ทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนา 
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 ลีโอนาร์ด เนดเลอร์ (Leonard Nadler : 1980)  ได้กล่าวว่า ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ว่าเป็น
กระบวนการในการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพ  ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้นและเป็นการด าเนินการเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลา
หน่ึง  เพื่อให้น าไปปรับกับการท างานและปรับปรุงความสามารถในการท างานให้ดีมากขึ้น  ซ่ึงแนวคิดน้ีจะมีจุดประสงค์ในภาพรวม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ( Improving Job Performance) และประกอบกับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพในการท างาน ลีโอนาร์ด เนดเลอร์ (Leonard Nadler : 1980) ได้แบ่งการพัฒนาบุคลากร ออกเป็น 
3 ประเภท 

1. การฝึกอบรม (Training) กระบวนการซ่ึงจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรที่จะท าให้เกิดความรูโดยการเรียนรู้ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรปัจจุบันที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่หรือมีภาระหน้าที่รับผิ ดชอบงานที่ได้รับมอบหมายในภายภาคหน้า  มี
ความสามารถในการท างานได้ดีขึ้น  จุดประสงค์ก็คือ  การยกระดับความรู้ความสามารถ  ทักษะ ของบุคลากรในตอนน้ันให้มี
ความสามารถในการท างานในต าแหน่งน้ันได้  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วหรือมีพฤติ กรรม
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามจุดประสงค์การฝึกอบรมที่หน่วยงานได้วางเอาไว้ 

2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการด้านหน่ึงที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นตลอดจน 
ทักษะ ทัศนคติ และการเสริมสร้างและเป็นการเสริมสร้างให้มีความสามารถในปรับตัวในหลายๆ ด้านให้กับตัวบุคลากรเองโดย
อาจจะมีการขอลาเพื่อศึกษาต่อทั้งในเวลาและนอกเวลา เพื่อเตรียมตัวให้มีความพร้อมส าหรับความต้องการของหน่วยงานในภาย
ภาคหน้าต่อไป 

3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการด้านการเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมส าหรับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานในอนาคต โดยไม่ได้มีจุดเน้นส าคัญที่ตัวของเน้ืองาน แต่ให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามความต้องขององค์การน้ัน ๆ 

(ดนัย เทียนพุฒ, 2537, น.22) ได้ให้แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับ ลีโอนาร์ด เนดเลอร์ (Leonard Nadler : 1980) ที่ว่า
กรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การจะครอบคลุมด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม 
ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา ซ่ึงแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักส าคัญ ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังรูปที่ 1 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 ขอบเขตแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักจุดเน้น 

 
H ย่อมาจาก  Human 
R ย่อมาจาก  Resource 
D  ย่อมาจาก  Development 
HRD ย่อมาจาก Human Resource Development 
ที่มา : (ดนัย เทียนพุฒ, 2537, น.22) 
 (จ าเนียร จวงตระกูล, 2553,น. 464) กล่าวว่า การพัฒนา (Development) หมายถึง การด าเนินการซ่ึงเป็นระยะยาวหรือ
ตามที่มีการก าหนด ซ่ึงเป็นกระบวนการที่มีความมุ่งเน้นในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของบุคลากรและเป็นการปรับปรุงด้าน
ศักยภาพของบุคลากร เช่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความสามารถที่สูงขึ้นหรือมีความสามารถที่จะรองรับการ เลื่อนขึ้นไปยัง
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ต าแหน่งที่สูงกว่าหรือเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความสามารถที่จะก้าวไปยังต าแหน่งบริหาร ตลอดจนมีการพัฒนาด้านความสามารถ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระบบสายงานเป็นต้น ดังน้ันการพัฒนาส่วนใหญ่จึงเก่ียวกับการด าเนินการในเรื่องทั่ว ๆ ไปมากกว่า
ที่จะเน้นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันซ่ึงมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา มีสิ่ง
ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ ดังน้ันเพื่อให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับการท างานที่จะต้องมีส่วนของเทคโนโลยีเข้ามา จึงจ าเป็นต้องมีการ
ฝึกอบรม เช่น การพัฒนาทักษะ การเป็นผู้น า การรู้จักในตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเองและทักษะการเขียน เป็นต้น นอกจากน้ีการ
พัฒนายังรวมไปถึงวิธีการต่างๆ เช่น การก าหนดเป้าหมาย รูปแบบ นโยบาย และระเบียบวิธีต่างๆ รวมไปถึงหลักการและวิธีการใน
การจูงใจคนอ่ืน ๆ เป็นต้น การพัฒนาน้ันอาจะใช้รูปแบบตามกระบวนการทั้งสองรูปแบบ คือ เป็นรายบุคคลหรือการพัฒนาแบบเป็น
กลุ่มเช่น การพัฒนาพนักงานให้สามารถท างานร่วมกันแบบทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นต้น 
 

3. ความท้าทายในการพัฒนาขององค์กร 
 การบริหารระบบงานที่มีขนาดใหญ่ย่อมเป็นเรื่องที่มีความท้าทายสูงต่อการท างานเสมอ การบริหารจึงจ าเป็นต้องท าให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจะส่งผลให้เรื่องการบริหารงานในด้านบุคลากรกลายเป็นเรื่องท้าทายในฐานะโจทย์ที่มีค าตอบของ
ผู้บริหารในระดับสูง สิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าจะเป็นการตอบโจทย์ต่อองค์กรได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับในด้านความสามารถทางการแข่งขันของ
บุคลากรและการเติบโตของของการพัฒนาอย่างม่ันคงและมีความต่อเน่ืองไม่ขาดตอนมีการก าหนดกรอบว่าจะต้องท าอย่างไร จึงจะ
สร้างความสามารถในการบริหารจัดการนโยบายและหลักสูตร ที่มีความหลากหลายเพื่อให้มีการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการในทุกๆ ด้านขององค์กรมากกว่าการสูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ซ่ึงอาจจะได้รับจากกระแสนิยมทางสังคม
หรือจากแหล่งทางโซเซียลมีเดียต่างๆ เพราะหากท าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
รองรับยุคเทคโนโลยีจึงจะสามารถตอบโจทย์ที่แท้จริงต่อองค์กรได้ 

การพัฒนาบุคลากรในศตวรรษน้ีมีความจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาที่สามารถวัดประเมินผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีการใช้เทคโนโลยีให้มีส่วนเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้ถูกน ามาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลทั้งในส่วนของบุคลากร
ภายในองค์กรน้ันตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรรวมไปถึงการรับรู้จากบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูล เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
การเพิ่มและขยายการรองรับการให้บริการประชาชนโดยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรจึงกลายเป็นส่วนที่มีความส าคัญของประสิทธิภาพผู้น าองค์กรในการเลือกใช้เครื่องมือ โครงการต่างๆ ที่ก าลังตอบสนองต่อ
การพัฒนาที่ทันยุคสมัยและสร้างการแข่งขันอย่างก้าวหน้าอย่างแท้จริงจับต้องได้หรือ ยังคงเลือกในรูปแบบที่ไม่ทราบถึงความ
ต้องการของภาคประชาชนและปล่อยโอกาสทางการพัฒนาผ่านไปตามเวลาโดยสูญเปล่าทั้งที่สามารถสร้างขึ้นมาได้จริงส่งเสริ ม
ความสามารถที่มาจากคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นทักษะที่มีความเก่ียวข้องกับลักษณะส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ด้านของตัวบุคคล เช่น  

1. การสร้างแรงจูงใจ สร้างทัศนคติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการท างานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพใน
การท างาน รวมไปถึงจะต้องหาวิธีการด าเนินการจัดท าขีดความสามารถหลักของบุคลากรเพื่อเป็นการก าหนดให้บุคลากร
ทุกระดับทุกคน มีขีดความสามารถหลักที่สอดคล้องและรับกับวิสัยทัศน์หรือวัฒนธรรมขององค์กรน้ัน ๆไปด้วย  

2. สร้างการพัฒนาบุคลากรในด้านความใส่ใจในการใฝ่รู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีพัฒนาในด้าน
ทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน มีความกล้าตัดสินใจและมุ่งม่ันในการให้บริการเพื่อให้ไปสู่ความเป็นคุณภาพที่มี
มาตรฐานและความเป็นเลิศในการให้บริการภาคประชาชนการประสานท างานเป็นทีมเดียวกัน 
องค์กรมีขีดความสามารถเป็นเลิศได้ดีเพียงใดน้ัน จะขึ้ นอยู่กับบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กรน้ันด้วยและบุคลากรก็จะมี

คุณภาพมากน้อยได้เพียงใดก็ขึ้นอยู่ที่องค์กรได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรมากน้อยเพียงใดสิ่งเหล่าน้ีเป็นจริงในยุคปัจจุบันที่
แทบทุกองค์กรจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมากและแสดงออกอย่างชัดเจน ท าให้มีการตื่นตัวในการเตรียมความ
พร้อมต่อการพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในทางการแข่งขันของบุคลากรองค์กรน้ันๆ เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ หลายองค์กร
ยังไม่มีข้อมูลว่าควรจะท าอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรในรับการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการส ารวจข้อมูล
จากบุคลากรขององค์กรน้ันและในหลายองค์กรยังมองว่าการสนับสนุนงบประมาณทางการพัฒนาเป็นความท้าทายที่มีความเสี่ยงของ
แต่ละองค์กรที่อาจจะสูญเปล่าได้โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจึงไม่ทราบว่าควรท าแบบไหนจึงจะคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปสร้าง
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ค าถามที่ว่าลงทุนงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรแล้วจะได้อะไรกลับมาที่สามารถจับต้องได้หรือไม่ ลงทุนไปแล้วในช่วงระยะแรกๆ 
อาจจะดีก็ได้แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอะไรเลยลงทุนงบประมาณไปเสียเปล่าเท่าน้ัน 
 ภาครัฐจะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีการตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรน้ันถือได้ว่าเป็น
ความท้าทายขององค์กรเพราะในปัจจุบันทุกองค์กรต่างก็มีนโยบายที่ให้ความส าคัญต่อด้านการพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงการ
พัฒนาที่มีความหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยู่ที่ว่าโครงการไหนหรือรูปแบบใดที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ต้องการหรือคาดหวัง
ผลลัพธ์เอาไว้จะต้องท าอย่างไรเพื่อให้เกิดการสนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้เกิดการพัฒนาความสามารถได้ดีที่สุด ท าให้การพัฒนา
บุคลากรกลายเป็นการใช้งบประมาณที่ควรจะต้องเล็งผลตั้งแต่ต้นไม่เช่นน้ันจะท าให้กลายเป็นการลงทุนด้านงบประมาณที่สิ้นเปลือง
ไปโดยใช่เหตุโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย 
 
4. ด้านความท้าทายในการปฏิบัติ 
 ความท้าทายในการปฏิบัติเป็นอีกหน่ึงในตัวชี้วัดความส าเร็จที่องค์กรชั้นน าในระดับสากล ที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานที่
ให้บริการประชาชนและสังคม เพื่อให้เข้าใกล้การบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่มีความยั่งยืนหน่ึงในน้ันคือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและไม่นับรวมเรื่องอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานที่มีความส าคัญแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
อัตราก าลังบุคลากรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานรวมถึงมีความ
คุ้มค่าสูงสุด ที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันและท าให้รูปแบบการด าเนินการของภาครัฐ
มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ศักยภาพของด้านทรัพยากรบุคคลน้ันมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อ
ที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีน้ันจะมีส่วนช่วยให้เกิดการท างานประสานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้าง
เติมเต็มความผูกพันและคงรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กรมากขึ้น พร้อมทั้งมีก าลังใจเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมใน
การบริการประชาชน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของบุคลากรและองค์กร ซ่ึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภาครัฐและระบบราชการ
ก้าวเป็นองค์กรที่มีความพร้อมสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 เน่ืองด้วยการเล็งเห็นโอกาสของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ประเด็นดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภาครัฐเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและลงทุนด้านงบประมาณมาอย่างต่อเน่ือง เพราะบุคลากรในทุกระดับ ล้วนเป็น
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมุ่งเน้นความเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอีกด้วยมีความกล้าคิดก้าวหน้ามุ่งการประสานความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน เม่ือสร้างให้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวได้แล้ว จึงมีสร้างแผนยกระดับความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นคนดีคนเก่งควบคู่กันไปและจัดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจหลักส าคัญ
ภายใต้นโยบายของหน่วยงาน  โดยจะต้องมุ่งไปที่การสร้างความคาดหวังในผลลัพธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรและลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปหน่วยงานอ่ืนจากความมุ่งม่ันของหน่วยงานและได้ระบุปัจจัย
ต่างๆ ที่น ามาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรภาครัฐได้โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายองค์กร
รวมไปถึงนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ จึงต้องมีความพร้อมหรือความสามารถที่บุคลากรจ าเป็นต้องมี เช่น 

1. สร้างบุคลากรที่มีความเป็นผู้น า มีทักษะที่จ าเป็นในการท างานและทักษะที่จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2. มีการวัดผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและความผูกพันของบุคลากรในภาครัฐ 
3. ก าหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ 

 
5. ด้านมาตรการด าเนินการ 
 มาตรการด าเนินการน้ันด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเม่ือน ามาร่วมกับนโยบายด้านการปฏิบัติต่อบุคลากรของภาครัฐ ในการ
ให้โอกาสกับบุคลากรในทุกระดับเพื่อโอกาส ของการพัฒนาและความก้าวหน้าอีกบทบาทหน้าที่อย่างหน่ึงของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
คืองานพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรด้วยการพัฒนาด้านขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้มีการสร้างผลในการท างานที่ดีมี
ประสิทธิภาพที่สุดในหน้าที่รับผิดชอบของตน ซ่ึงโดยอาจจะเกิดจากการให้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการก าหนดขีดความสามารถเฉพาะ
ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่หรือแต่ละระดับจะต้องมีความสามารถในแต่ละประเภทชนิดด้านใดบ้างที่ส าคัญส่งผลต่อการปฏิบัติงานและ
จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานน้ันประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจขององค์กร ท าให้บรรลุวิสัยทัศน์นโยบายต่างๆ ขององค์กรได้
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ภาครัฐจึงควรจะต้องก าหนดการพัฒนาเป็นกรอบการด าเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 3 ช่วง
หลักๆ ดังน้ี 

1.มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
2.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและมีการวัดประเมินผล 
3.สนับสนุนให้ความสามารถตกผลึกเป็นประสบการณ์ติดตัวที่คงอยู่เสมอ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

เปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยี 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศน าเข้ามามีส่วนช่วยในการท างานของบุคลากรทางภาครัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยให้

การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนและจะต้องการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนและพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง มีการสนับสนุนการฝึกอบรมที่ท าให้เข้าใจถึงงานที่ลงมือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งผู้บริหารของ
หน่วยงานควรที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านศักยภาพและโอกาสการเรียนรู้ของบุคลากรไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นให้มีการทดลอง 
และการประสานงานด้วยความกระตือรือร้นที่มีความใส่ใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อเพื่อน ามาปรับปรุง มีการสรรหา
วิทยากรต่างๆที่จะมาฝึกอบรมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านน้ันๆ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอมาสนับสนุนในการส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆให้มีความทันต่อสถานการณ์ให้สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการแนวทางในด้านต่างๆมีการฝึกอบรมโดยให้ลงมือปฏิบัติงาน
จริง (On- the job Training) เพื่อเป็นการฝึกอบรมที่มุ่งสอนให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานน้ันๆ
จริงโดยการให้ลงมือท างานจริงๆ สถานที่ๆ ท างานจริงการฝึกอบรมแบบน้ีมักนิยมใช้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการต่างๆซ่ึงไม่เป็นที่
นิยมใช้กันกับบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงานซ่ึงจะต้องมีการจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้นมา
เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้ 
 
6. บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดดซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ันย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในสังคมอย่างแน่นอนไปด้วย  เม่ือการพัฒนาของเทคโนโลยีมีมากขึ้นท า
ให้การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยน้ันเอง เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารของ
มนุษย์ให้เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ซ่ึงในสังคมที่มีขนาดใหญ่มีประชากรเป็นจ านวนมากย่อมส่งผลมากมายตามมา ภาครัฐซ่ึงมีหน้าที่
ให้บริการประชาชนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อยุคแห่งเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศน าเข้า
มามีส่วนช่วยในการท างานของบุคลากรทางภาครัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่ วยให้การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้บริการ
ประชาชนการพัฒนาบุคลากรในศตวรรษน้ีจึงมีความจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาที่สามารถวัดประเมินผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการใช้เทคโนโลยีให้มีส่วนเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้ถูกน ามาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการในการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพโดยมีหลักที่
ส าคัญคือ การฝึกอบรม การพัฒนาและการศึกษาต่อ เพื่อให้มีความสามารถที่สูงขึ้นหรือมีความสามารถที่จะรองรับการเลื่อนขึ้นไปยัง
ต าแหน่งที่สูงกว่าหรือเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความสามารถที่จะก้าวไปยังต าแหน่งบริหาร ตลอดจนมีการพัฒนาด้านความสามารถ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระบบสายงาน ซ่ึงเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่จะส่งผลทั้งในส่วนของบุคลากรภายในองค์กรน้ันตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันและท าให้รูปแบบการด าเนินการของภาครัฐมี
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ศักยภาพของด้านทรัพยากรบุคคลน้ันมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อที่ว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีน้ันจะมีส่วนช่วยให้เกิดการท างานประสานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างเติมเต็ม
ความผูกพันและคงรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กรมากขึ้นอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น (2) เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
คอร์รัปชั่นในประเทศไทย และ (3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การศึกษาวิจัยฉบับน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์จากการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับและ
น่าเชื่อถือ ทั้ง รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงแผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย บทความวิชาการ และ เอกสาร
วิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และได้รับการยอมรับและเชื่อถือในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์การจัดรูปแบบข้อมูล ได้มี
การแบ่งหัวข้อประเด็นไว้อย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อย
พัฒนา และการคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส่าคัญที่สุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ (2) ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของประเทศไทยเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน และ (3) แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานภาครัฐเกิดจากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมที่แผงอยู่ในทุจริตเชิงนโยบาย 
การศึกษาน้ีได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ก าหนดนโยบายการสร้างค่านิยมแบบใหม่ให้กับประชาชนโดยการสร้างจิตส า นึกของ
ความเป็นไทย ค่านิยมเพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น (2) ส่งเสริมการกฎหมายที่เอ้ืออ านวย (3) ก าหนดมาตรการที่มุ่ง
ก าจัดจุดอ่อนของระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคุณธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ (4) หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมี
กระบวนการหล่อหลอมความซ่ือสัตย์สุจริต ความรู้สึกของความมีคุณธรรม  (Sense of morality) ความกล้าหาญทางคุณธรรม 
ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย (5) หน่วยงานภาครัฐต้องทบทวนปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความคล่องตัว ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการลดขั้นตอนการท างานและกระบวนการให้บริการ และ (6) ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง  
 
ค าส าคัญ: การทุจริต, สังคมไทย, นโยบาย, องค์กร 
 
Abstract 
 This research has the following objectives: (1) to gather basic information related to corruption (2) to 
study the situation of corruption in Thailand and (3) to make policy recommendations For the development of 
a form to prevent corruption This research study uses qualitative research, descriptive, analytical, compiled 
from reliable and reliable data sources, including related research reports. Which is distributed in the thesis 
database and Thai research results Academic article and academic documents In order to get accurate 
information And has been accepted and trusted in using in data format analysis The topic of the issue is 
divided clearly. In order to gather data as efficiently as possible. The results of the study show that (1) 
Corruption is regarded as a major problem in countries around the world, whether developed or 
underdeveloped countries. And corruption has become one of the most important problems in many 
countries. (2) Currently, corruption in Thailand is a social problem that affects national development. In all 
aspects and (3) guidelines for preventing and combating corruption in government agencies In government 
agencies due to personal exploitation more than the public that the panel is in policy corruption This study 
suggests policy (1) establishing a new value creation policy for the public by creating Think of being Thai 
Values for anti-corruption (2) Promote favorable laws (3) Define measures aimed at eliminating system 
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weaknesses Strengthen And morality of civil servants or government officials. (4) Various departments must 
have a process for forming honesty. Sense of morality Moral courage Responsibility (5) Government agencies 
must review, improve work processes to be streamlined, modern, transparent, verifiable by reducing work 
procedures and service processes, and (6) the government sector must seriously resolve the said problems. 
 
Keywords: Corruption, Thai society, Policy, Organization 
 
1. บทน า 

การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจการเมือง และ
ความม่ันคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อสายตาของประชาคมโลก  องค์กรระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส 
Transparency International (TI) ให้นิยามค าว่า คอร์รัปชั่นคือ การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิด (abuse of 
entrusted power) เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลซ่ึงใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนสภาประชาคมยุโรปได้ให้ค าจ ากัดความคอร์รัปชั่น
หมายถึง การใช้อ านาจสาธารณะที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือการให้สินบน และความประพฤติทั้งหลายของบุคคลซ่ึงได้รับ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในภาครัฐหรือเอกชนประพฤติที่ฝ่าฝืนหน้าที่ของตน โดยไม่สมควรกับต าแหน่งหน้าที่ของตนใน
ฐานะเจ้าพนักงานแห่งรัฐเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ตัวแทนหรือฐานะความสัมพันธ์อ่ืน ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใด ๆ
โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน (ฐานันท์ วรรณโกวิทย์,2554) ฉะน้ัน การทุจริตคอร์รัปชั่น จึงหมายถึงการใช้หรืออาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ อ านาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน รวมถึงการติดสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบ
อุปถัมภ์ และความไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตาม
กฎหมายองค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transparency International หรือ TI) ได้จัดอันดับดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perceptions Index,2018) ประจ าปี 2561 พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมี
ปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง (The 2018 Corruption Perceptions Index, 2018) 

เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2562 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI ได้แถลงรายงานดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
โลก ประจ าปี 2561 จาก 180 ประเทศทั่วโลก เป็นการจัดอันดับความโปร่งใสสถานการณ์คอร์รัปชันในปี 2018 (พ.ศ. 2561) โดยมี
การส ารวจข้อมูลถึง 13 ครั้ง และสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการคอร์รัปชันในภาครัฐจาก 180 ประเทศ และเขตการ
ปกครองทั่วโลก ซ่ึงจากผลการส ารวจพบว่า 2 ใน 3 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน เฉลี่ยแล้วได้เพียง 43 
คะแนน หมายถึงหลายประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างต่อเน่ือง (โชคสุข กรกิตติชัย, 2562, 
น. 1) ส าหรับ “ประเทศไทย” ในปี 2561 มีอันดับและคะแนนลดลงกว่าปี 2560 การที่ประเทศไทยถูกลดความน่าเชื่อถือเรื่องความ
โปร่งใส ท าให้ถูกลดอันดับจาก 96 ไปอยู่อันดับที่ 99 ของโลก จาก 180 ประเทศส่วนคะแนนความโปร่งใสลดลงไป 1 คะแนน ด้วย
คะแนนความโปร่งใส 36 คะแนน น่ันหมายถึง มีการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น หากเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงดูได้
จากตารางดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (โชคสุข กรกิตติชัย, 2562, น. 2) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในสังคมไทยแม้จะ
เกิดขึ้นและอยู่มานาน จนเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสังคมซ่ึงเกิดขึ้นได้ในทุกรัฐบาล ทุกรูปแบบการปกครอง แต่ปัญหาน้ีไม่ใช่เรื่องของ
ความจ าเป็นตามธรรมชาติที่บางคนมองว่า ความโลภ โกรธ หลง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคอร์รัปชันสามารถ
แก้ไข ป้องกันและปราบปรามได้ หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนที่เคยมีปัญหาน้ีมาก่อน ส าหรับประเทศไทยก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ี
ได้ ถ้าประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่ว่า การที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐคอร์รัปชั่นท าให้ประเทศชาติเสียหายมากเพียงใด การ
มีหน่วยงานสอบสวนปราบปรามคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและกล้าสอบสวน ปราบปรามเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การที่ประชาชนมี
การศึกษาและมีจิตส านึกที่ตื่นตัวในฐานะพลเมืองที่ต้องร่วมมือกันท างานเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศร่วมกันและถ้าประชาชนกล้าลุกขึ้นมาร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั้นอย่างจริงจังปัญหาน้ีก็จะสามารถ
แก้ไขได้ 
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การสังเคราะห์

งานวิจัยที่

เก่ียวกับการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

สถานการณ์การคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 

รูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายส าหรับ

การพัฒนาการ

ป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการคอรร์ัปชั่น 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
2) เพื่อศึกษาสถานการณ์การคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 
3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 
3. กรอบแนวคิดวิจัย 
 การศึกษาวิจัยฉบับน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์จากการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
และน่าเชื่อถือ ทั้ง รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงแผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย บทความ วิชาการ และ
เอกสารวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และได้รับการยอมรับและเชื่อถือในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์การจัดรูปแบบ
ข้อมูล ได้มีการแบ่งหัวข้อประเด็นไว้อย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดย
แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1 
 

 

 
 

4. วิธีด าเนินงานวิธีวิจัย  
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสารทั้งเอกสาร ทั้งเอกสารจากรายงานการวิจัย บทความวิชาการ 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-25562 จ านวน 19 เล่ม โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นทบทวนทฤษฎี และสร้างกรอบความคิดโดยทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการทุตริตคอร์รัปชัน 
 2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานสอบสวนปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 
 3) การวิเคราะห์ให้เห็นถึงบังคับใช้กฎหมายการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีผลต่อการจัดท าแผนนโยบายการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎีในขั้นที่ 1 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารทั้งเอกสาร ทั้งเอกสารจากรายงานการวิจัย 
บทความวิชาการ ที่เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-25562 จ านวน 19 เล่ม ผ่านการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลบทความไทย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท าการสังเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัย และบทความที่เก่ียวข้อง เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัย / ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน้ัน ๆ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 248 
 

 

7. ผลการวิจัย 
 การทุจริตเป็นปัญหาและภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและความม่ันคงของสังคม บ่อนท าลายสถาบันและคุณค่าแห่ง
ประชาธิปไตย คุณค่าทางจริยธรรม ความยุติธรรม เป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน และหลักนิติธรรม (the Rule of Law) 
ท าลายความชอบธรรมของรัฐบาลและก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจนักการเมืองอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ทั้งยังเป็นอันตรายต่อ
ระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติ รัฐประหาร โดยการทุจริตมีตั้งแต่การขูดรีดคนยากจน ไปจนถึงการทุ จริต
จ านวนมหาศาล ของนักการเมือง นักธุรกิจหรือข้าราชการระดับสูงที่โยงใยกับผู้เก่ียวข้องในต่างประเทศ รวมถึงการทุจริต เชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต (กชพัฒน์ บ ารุงศรี, 2559) และรูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย ควรมีหลักการคือ สถาบันครอบครัวและสถถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย์ ความมีระเบียบวินัย 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากน้ีคนในสังคมต้อง
เปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อโดยให้การเคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรมรวมทั้งสื่อมวลชนต้องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝัง จิตส านึกด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร 
จัดอบรมสัมมนา มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ(พรเทพ จันทรนิภ, 2558) 
 1) ปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ
ประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส่าคัญที่สุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ โดยปัญหาน้ียังไม่มี
ทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการ 
บริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติธนาคารโลกและ
ภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ น่าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่าง
แท้จริง (Sumrit Yodsomsak. 2016) ซ่ึงสอดคล้องกับ เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2562 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI ได้
แถลงรายงานดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ประจ าปี 2561 จาก 180 ประเทศทั่วโลก เป็นการจัดอันดับความโปร่งใส
สถานการณ์คอร์รัปชันในปี 2018 (พ.ศ. 2561) โดยมีการส ารวจข้อมูลถึง 13 ครั้ง และสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการคอร์
รัปชันในภาครัฐจาก 180 ประเทศ และเขตการปกครองทั่วโลก ซ่ึงจากผลการส ารวจพบว่า 2 ใน 3 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้
คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน เฉลี่ยแล้วได้เพียง 43 คะแนน หมายถึงหลายประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันได้อย่างต่อเน่ือง (The 2018 Corruption Perceptions Index, 2018) 

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ 38 คะแนน จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลก และอยู่อันดับที่ 3 ของอาเซียน 
ต่อมาในปี 2559 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก 100 คะแนน ท าให้อันดับลดลงอยู่อันดับที่ 101 ของโลก และอันดับที่ 6 ของ
อาเซียน ต่อมาเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2562 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI ได้มีการประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี 2561 โดยประเทศไทยได้ 36 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก และอันดับที่ 5 ของอาเซียน 
ซ่ึงคะแนนลดลง จากปี2560 1 คะแนน ทั้งน้ี คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันยังได้ถูกก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 6 แห่ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดให้ประเทศไทยจะต้องยกระดับ
คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้สูงกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปอีกด้วย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงทีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ในประเทศ
ไทยสามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม
ท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , ม.ป.ป.) แต่ผลคะแนนที่ได้รับ
กลับไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 แห่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ สอดค้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะโฆษกของส านักงาน กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงได้คะแนนเท่าเดิมจาก 6 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
1) กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและดูความเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ ด้านการเมือง 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 249 
 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดการของรัฐบาล 2) การจัดอันดับความเสี่ยงของประเทศต่าง ๆ  ทั้งความเสี่ยงด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเงิน 3) ความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญได้แก่ ความโปร่งในการจัดสรรและการใช้จ่าย
งบประมาณ การใช้ทรัพยากรของราชการ/ส่วนรวม เป็นต้น 4) ปัจจัยเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน การ
แทรกแซงของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินธุรกิจ การให้สินบนและสิ่งตอบแทนส าหรับพิจารณาสัญญาและขอใบอนุญาต 5) 
ส ารวจมุมมองของนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเก่ียวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสูงสุดในการท าธุรกิจ 5 ด้าน คือ การคอร์รัป
ชันความไม่ม่ันคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอว่าแต่ละปัจจัยเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้น เท่าเดิม หรือลดลง  6) หลักนิติธรรม ส่วนคะแนนที่ลดลงจาก 3 
แหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2) มุมมองของนักธุรกิจท้องถิ่นและนักธุรกิจต่างชาติที่ท าธุรกิจใน
ประเทศ 3) ความหลากหลายของประชาธิปไตยที่สังคมโลกยังมองว่า ประเทศไทยยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับการเลือกตั้ง มี
ข้อจ ากัดเรื่องสิทธิเสรีภาพเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และกระบวนการยุติธรรม
ไม่ชัดเจน (โชคสุข กรกิตติชัย, 2562, น. 2-4) 
 2) ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน และ

จากการศึกษาการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ขององค์กรสร้างความโปร่งใสนานาชาติได้สะท้อนให้เห็นว่าการ

คอร์รัปชั่นของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูง คือได้คะแนนต่่ากว่าเกณฑ์มาก ซ่ึงรัฐบาลควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

รูปธรรม ควรมีการบังคับใช้กฎหมายแทนการใช้อ่านาจดุลพินิจ มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการปราบปราม โดยตรง และ

มาตรการในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันศึกษาเรียนรู้และความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ เพื่อให้รู้เท่า

ทันนักการเมืองในปัจจุบันได้โดยให้สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะป้องกันการคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นภธร ศิวารัตน์ และ รศ.ดร.ภักดี โพธ์ิ

สิงห์, 2561, น. 343) และสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตินันท์ สุขีเกตุ (2553: 5-6) กล่าวว่า ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของ

คนในสังคมไทย เน่ืองจากขาดการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก และการมีค่านิยมความเชื่อ วัฒนธรรมการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่า

ความร่ ารวยเป็นสิ่งที่ดีงาม สังคมยอมรับนับหน้าถือตา ท าให้เกิดรากเหง้าของการแสวงหาโอกาสที่ท าให้ร่ ารวยขึ้นทุกวิถีทาง โดยไม่

ค านึงถึงวิธีการที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ นอกจากน้ีพบว่า ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ รายได้หรือเงินเดือนของข้าราชการไม่ เพียงพอ

ต่อการครองชีพเป็นสาเหตุหน่ึงของการทุจริตคอร์รัปชั่น สอดคล้องกับ เกวลิน สถิตานนท์  (2551) ที่พบว่า สาเหตุส าคัญของการ

ทุจริตเกิดจากตัวพนักงานขาดความซ่ือสัตย์และมีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อีกทั้งองค์กรยังขาดระบบการควบคุมที่รัดกุมทั้งยังสอดคล้อง

กับ พุทธชาด สุธีวสินนนท์ (2551) ที่พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดและสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนต้องการเงินทอง

ตลอดจน สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางวัตถุนิยม 

 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณภัทร เตโช (2560, น. 16) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการทุจริตที่พบใน

สังคมไทย มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นสิ่งล่อใจ ประชาชนซ้ือความสะดวกจาก

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีรายได้ไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับรายจ่าย 

2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาบกพร่อง ไม่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบจนท าให้เกิดการ

ทุจริต และขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ท าให้การควบคุมดูแลไม่

ทั่วถึง จึงเกิดการทุจริตในวงราชการได้ง่าย รวมถึงความเกรงใจและเกรงกลัวผู้บังคับบัญชา ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหา

ประโยชน์ ไม่ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรม ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดคุณธรรม การประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง

ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้ใหญ่ ที่ทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วไม่ถูกจับ จึงเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับชั้นผู้น้อยท า

ตาม สังคมไทยที่เน้นวัตถุนิยมมากกว่าความดีงามและศีลธรรม เงิน คือ สิ่งที่มีคุณค่าของสังคมเจ้าหน้าที่ ของรัฐใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยทางด้านอุปโภคบริโภค จึงต้องดิ้นรนด้วยการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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4. ด้านกฎหมายและวิธีการ ได้แก่ การลงโทษทางวินัย ที่มีความยุ่งยากในการหาพยานหลักฐาน เพราะมี

ระเบียบขั้นตอนมากในการสอบสวน การพิสูจน์พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ จะต้องมีหลักฐาน

ชัดเจนจึงยากแก่การพิสูจน์ 

 กล่าวโดยสรุป สาเหตุจูงใจที่ท าการทุจริต ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่รัฐมีรายได้น้อยแต่มี

รสนิยมสูง กระแสวัตถุนิยม มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีโอกาสที่จะกระท าการทุจริตรัฐบาลอ่อนแอและ

วัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนาย ดังน้ันการทุจริตจะเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา เช่น โครงการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่า ถนน ท่าอากาศยาน เขื่อน ทางรถไฟ ระบบคมนาคมหรือการขนส่งต่าง ๆ (ปิยะธิดา อภัยภักดิ์

, 2561, น. 6) 

 3) แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานภาครัฐเกิดจากการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมที่แผงอยู่ในทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การโกงเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยเงินทอนวัด เป็นต้น ซ่ึงเป็น

มาตรการต้องแก้ไขโดยด่วนโดยการร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดย ภาครัฐบาล ต้องปฏิรูปกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานรวมถึง โครงสร้างบทบาทและหน้าที่

จนถึงขบวนการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้ทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างยุติธรรม พร้อมด้วยให้

ภาคเอกชนเข้ามาให้การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ขาดไม่ได้ คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร ก่อน ระหว่างด าเนินการและเม่ือสิ้นสุด รวมกันสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน ามาสู่

การป้องกันและลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยให้หมดไปอย่างยั่งยืน (ปิยะธิดา อภัยภักดิ์, 2561, น. 11) 

สอดค้องกับผลการศึกษาของ บริพัตร ถนอมนาม (2559, น. 200-201) จากการพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์

การทุจริตในวงราชการของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยยังมีอัตราการเกิดการทุจริตในวงราชการในระดับที่สูงพิจารณา

ได้จากจ านวนคดีที่คั่งค้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีเป็นจ านวนมากกว่า 8,000 เรื่อง

เศษต่อปีประกอบการผลการประมาณการผลกระทบในเชิงลบต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินที่ต้องสูญเสียไปเน่ืองจากการทุจริต

ในวงราชการ นอกจากน้ี จากการส ารวจดัชนีความโปร่งของการปฏิบัติราชการของภาครัฐซ่ึงจัดท าโดยองค์กรระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยถูกจัดล าดับว่ามีอัตราการทุจริตในวงราชการค่อนข้างสูง ซ่ึงมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของ

ประชาคมโลกอย่างมาก ทั้งน้ี จากการพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริตในวงราชการของประเทศไทยในปจจจุ

บัน พบว่า ปัญหาที่มีผลกระทบให้การปราบปรามการทุจริตในวงราชการของประเทศไทยไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควร เกิดจากสาเหตุ

ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

ประการที่ 1 การด าเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในวงราชการที่ไม่เด็ดขาดและไม่สามารถด าเนินการยึด

ทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ 

ประการที่ 2 ความเป็นอิสระและหลักประกันความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และ 

ประการที่ 3 ขาดการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามการ
ทุจริตในวงราชการ เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการทุจริตในวงราชการ 

สอดค้องกับผลการศึกษาของ กชพัฒน์ บ ารุงศรี (2559, น. (2))  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ในฐานะหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตของประเทศ ควรท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานงาน และเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา UNCAC และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
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จริงจัง ซ่ึงนับเป็นเวลาอันเหมาะสมที่ส านักงาน ป.ป.ช. จะด าเนินการปรับปรุงระบบงานและเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
มาตรการป้องกันการทุจริตที่เก่ียวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 

 

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ก าหนดนโยบายการสร้างค่านิยมแบบใหม่ให้กับประชาชนโดยการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย ค่านิยมเพื่อการ
ต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมตรวจสอบบทบาท หน้าที่ของข้าราชการประจ า และข้าราชการการเมืองให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 
รวมถึงต้องสามารถจูงใจให้คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้าสู่ระบบราชการและระบบ
การเมืองอันเป็นปัจจัยส า คัญที่จะน า ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 2) ส่งเสริมการกฎหมายที่เอ้ืออ านวย เช่น ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะ และรายได้ของเจ้าหน้าที่
รัฐที่ถูกตั้งข้อสงสัย เม่ือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นขอไป รวมทั้งมีการร่วมมือ ขอข้อมูลจากต่างประเทศได้ด้วย 
กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐโยกย้ายเงินไปต่างประเทศ การจะปราบปรามคอร์รัปชั่นให้ได้ผล จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต ารวจและ
อัยการด้วย 
 3) ก าหนดมาตรการที่มุ่งก าจัดจุดอ่อนของระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคุณธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ด าเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตามความสามารถ 
การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ในอาชีพน้ีได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้อง
คอร์รัปชั่น การเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ 
 4) หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีกระบวนการหล่อหลอมความซ่ือสัตย์สุจริต ความรู้สึกของความมีคุณธรรม  (Sense of 
morality) ความกล้าหาญทางคุณธรรม ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย มีการก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมถึงคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการและบทลงโทษผู้กระท าผิดอย่างชัดเจน และสร้างโปรแกรม
ฝึกอบรมให้กับข้าราชการ และบุคลากรในองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 5) 
หน่วยงานภาครัฐต้องทบทวนปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความคล่องตัว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการลดขั้นตอนการ
ท างานและกระบวนการให้บริการ มีระบบการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ มีความโปร่งใสในการ
ตรวจสอบพร้อมกับส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มบทบาทความร่วมมือจากประชา
สังคม องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ให้เป็นหูเป็นตา ในการตรวจสอบและให้
ข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

6) ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท าหน้าที่ดูแลปัญหา คอร์รัปชั่นในภาพใหญ่ระดับชาติตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ
และส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตาม 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2551 ท าหน้าที่ดูแลคดีที่เก่ียวพันกับการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซ่ึงเป็น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช 2550 เป็นหน่วยงานหลักในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 12 ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความม่ันคง ทั้งในด้าน
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในงานน้ีจะใช้กรอบ
แนวคิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณา
ทบทวนเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย 1) ที่มาของนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2) แนวความคิดเรื่ององค์ประกอบของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3) เงื่อนไขต่างๆที่ใช้ในการก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4) สิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งด้านการลงทุน 
ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี 5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและ 6) แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตเพื่อเพิ่มจุดเน้นการพัฒนาให้เชื่อมโยงและเก้ือกูลประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และด้านจัดท าผังเมืองรวม  

 
ค าส าคัญ : นโยบายการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
 

Abstract  
 This academic article aims to present the policy on the development of special economic zones. Due 
to building Thailand's competitiveness by developing the infrastructure and developing the economic zones, 
the 12th Economic and Social Development Plan establishes a special border economic zones development 
policy as a tool for economic development and spreading prosperity to the region. With the aim of raising the 
income and quality of life of the people and solving security problems Both in trade Investment and tourism 
by considering the strengths of each area and linking with neighboring countries In this article the framework of 
special economic areas will be reviewed in considering issues to answer objectives. The author suggests the 
main points derived from the review of various documents, including 1) the origin of special economic 
development policy, 2) concepts on the main components of the development of special economic zones, 3) 
conditions for considering special economic zones 4) the special economic zone benefits in investment, 
taxation and non-taxation 4) infrastructure development of Thailand and 6) guidelines for the development of 
special economies in the future by focusing on development to connect and support neighboring countries, 
increasing the capacity of small and medium enterprises and the preparation of a comprehensive city plan.  
 
Keywords: development policy, economic development, special economic zones  
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1. บทน า 

เขตเศรษฐกิจพิเศษมีภูมิหลังมาอย่างยาวนาน และปรากฏอย่างเด่นชัดมาตั้งแต่สมัยหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่รัฐ

ประชาคมต่าง ๆ ต้องการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ย่ าแย่ (Yong-Shik Lee, 2009) ค าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special 

Economic Zones: SEZs) มีความหมายครอบคลุมถึง การจัดตั้งเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกในการค้าและการลงทุน รวมทั้ง การให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ อาทิ การอุตสาหกรรม 

การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ (Roberts, 2012)  

ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจสรุปได้เป็น 5 รูปแบบที่ส าคัญ กล่าวคือ (1) Industrial Park (IP) (2) Special 

Economic Zones (SEZs) (3) Eco-Industrial Park (EIP) (4) Technology Park (TP) และ (5) Innovation District (ID) 

Industrial Zones (IP) หรือนิคมอุตสาหกรรม เป็นรูปแบบหน่ึงของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐจัดให้เขตพื้นที่ใด

พื้นที่หน่ึงเป็นเขตอุตสาหกรรม และจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจ อาทิ ถนน การขนส่ง ไฟฟ้าและ

ประปา รวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกันขึ้นเป็นเขตอุตสาหกรรม    

Special Economic Zones (SEZs) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเป็นประเด็นในการวิจัยใน ครั้งน้ีเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญในเรื่องการจัดให้พื้นที่พื้นหน่ึงเป็น เขตเศรษฐกิจที่กฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายทาง

การค้า ที่เรียกว่า “Trade Laws” อาจแตกต่าง หรือได้รับยกเว้นจากที่บังคับใช้ภายในประเทศ โดยทั่วไปจะเป็นการยกเว้น

มาตรการทางภาษี อาทิ ศุลกากร อากร หรือการยกเลิกการจ ากัดปริมาณสินค้าขาเข้า เป็นต้น    

Eco-Industrial Park (EIP) หรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ในรูปแบบน้ีมีความสัมพันธ์

กับแนวคิดเรื่องการสงวนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักไปที่ความ รับผิดชอบขององค์กรทางธุรกิจต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม หรือการผสมผสานทฤษฎีว่าด้วย Corporate Social Responsibility (CSR) ในการด าเนินธุรกิจ และการประกอบ

ธุรกิจจ าต้องค านึงถึงผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม    

Technology Park (TP) หรือเมืองเทคโนโลยี เป็นอีกรูปแบบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ปรากฏอย่างเด่นชัดในช่วง
ศตวรรษที่ 21 หรือสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง Silicon Valley ที่มีการก่อตั้งบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ
ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชั้นน าของโลก    

Innovation Districts (ID) หรือเขตนวัตกรรม เป็นรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจรูปแบบ สุดท้ายที่ปรากฏในปัจจุบัน 
โดยเน้นหนักไปที่องค์กรทางธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจเป็น ส าคัญ (ปวริศร เลิศธรรมเทวี, วรรณิวภา พัวศิริ และ 
วิภาวี รุ่งวณิชชา, 2560)  

ส าหรับประเทศไทยน้ัน ส านักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ท าการวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย
ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  คือการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ Gateway 
ของประเทศ รวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน โดยด าเนินการดังน้ี 
1) การเลือกพื้นที่ ซ่ึงเลือกจากชายแดนที่มีด่านศุลกากรที่มีศักยภาพ รวมทั้งการหารือร่วมกับ จังหวัดในการก าหนดพื้นที่ ต าบล
โดยรอบเพื่อเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ในแง่ของการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐานและด้าน
เศรษฐกิจ  
2) การจ ากัดพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพให้มีขนาดเล็ก เพื่อลดงบประมาณในการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและโอกาสของการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต  
3) การเลือกพื้นที่เป้าหมายขนาดเล็กที่มีศักยภาพ จะช่วยลดผลกระทบจากภายนอกในเชิงลบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
ด้านการจัดระบบด้านแรงงาน ระบบความม่ันคง  การสาธารณสุขชายแดนและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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4) การให้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายที่จ ากัด จะช่วยควบคุมสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการช่วยกระตุ้นให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว  และเพิ่มรายได้ให้แก่ภาพรวมของพื้นที่ รวมทั้งเป็นการกระจาย
รายได้และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่ชายแดน  

กลไกในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน้ัน ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) เป็นกลไกในการบริหารจัดการสูงสุดในการก าหนดและตัดสินใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
บทบาทของคณะกรรมการชุดน้ี ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2) ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้
กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไป
โดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการหรือแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 

4) ออกระเบียบ ประกาศ และ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามค าสั่งน้ี 
5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งน้ี หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

มอบหมาย 
 นอกจากน้ี กนพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน 6 ชุด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย 

(1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านการลงทุน 
(2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความม่ันคง 
(3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
(4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 
(5) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
(6) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ 

2. แผนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ก าหนดแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย รวมทั้งวางเป้าหมาย
ส าคัญให้เกิดการเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศ และเป็นการกระจายรายได้และความเจริญเข้าสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตามแผนที่ 
ก าหนดไว้ คณะกรรมการ กนพ. ดังกล่าวจึงได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประการที่ส าคัญ กล่าวคือ  1. สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  2. 
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  3. สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเน่ือง และ 4. จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน  

โดยระยะที่ 1 ก าหนดไว้ใน 5 จังหวัด 6 พื้นที่ ครอบคลุม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ รวมพื้นที่ 2,932 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,832,480 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เขตเศรษฐกิจตาก ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเมืองแม่สอด และแม่ระมาด มีด้านแม่สอดเป็นจุดผ่าน แดนเชื่อมต่อเมืองเมียวดี 
ประเทศพม่า มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี สามารถเชื่อมโยงไปยังเมือง ย่างกุ้ง อินเดียและจีนตอนใต้ โดยรัฐบาลไทย
ก าหนดตัวอย่างธุรกิจเป้าหมายไว้คือ อุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเข้มข้น ผลิตภัณฑ์เซามิกส์ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ 
ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ และ กิจการด้านโลจิสติกส์     

เขตเศรษฐกิจมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ และดอนตาล มีด่าน มุกดาหารเป็นจุดผ่านแดน
เชื่อมต่อแขวงสะหวันเขต ประเทศลาวซ่ึงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารและเครื่องดื่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ บริการ ฟื้นฟูสุขภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน ศูนย์การเปลี่ยน ถ่ายสินค้า คลังสินค้า และศูนย์กลางสินค้าเกษตร    
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เขตเศรษฐกิจสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่อ าเภออรัญประเทศ และวัฒนานคร มีด่านอรัญประเทศ เป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อ
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่งอยู่แล้ว ได้แก่ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต 
และบริเวณเมืองศรีโสภณ ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมายที่ รัฐได้วางไว้คือ การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร พลังงานทดแทน สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ศูนย์กระจายสินค้า และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

เขตเศรษฐกิจตราด ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอคลองใหญ่ มีด่านบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนเชื่อม จังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา ซ่ึงมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย คือ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
บริการฟื้นฟูสุขภาพ การเดินเรือท่องเที่ยว การค้า ชายแดนปลอดภาษี คลังสินค้า การขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายสินค้าและ ยานพาหนะ คลังสินค้า ห้องเย็น และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร และประมง  

 เขตเศรษฐกิจสงขลา ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอสะเดา มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่าน แดน เชื่อมต่อรัฐเคดาห์
และรัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และระบบถนนระบบรางเชื่อมโยงชายแดนไทย ตัวอย่างธุรกิจ
เป้าหมาย ได้แก่ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา เครื่องเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แปรรู ปอาหาร
ทะเลและอาหารฮาลาล 

ส าหรับในระยะที่ 2 เป็นแผนในระยะยาวที่รัฐบาลได้วางไว้ โดยจะครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย 
หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ซ่ึงครอบคลุม 54 ต าบล ในพื้นที่ 13 อ าเภอ รวมพื้นที่ 3,288.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 
2,055,027.2 ไร่   
ตารางท่ี 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตร.กม. ไร ่

รวม 10 พื้นท่ี 6,220.05 3,887,507.21 

ตาก (14 ต าบลใน 3 อ าเภอ) 1,419.00 886,875.00 

มุกดาหาร (11 ต าบลใน 3 อ าเภอ) 578.50 361,542.50 
สระแก้ว (4 ต าบลใน 2 อ าเภอ) 332.00 207,500.00 

ตราด (3 ต าบลของอ.คลองใหญ่) 50.20 31,375.00 

สงขลา (4 ต าบลของอ.สะเดา) 552.30 345,187.50 

หนองคาย (13 ต าบลใน 2 อ าเภอ) 473.67 296,042.00 
นราธิวาส (5 ต าบลใน 5 อ าเภอ) 235.17 146,981.25 

เชียงราย (21 ต าบลใน 3 อ าเภอ) 1,523.63 952,266.46 

นครพนม (13 ต าบลใน 2 อ าเภอ) 794.79 496,743.75 
กาญจนบุรี (2 ต าบลในอ.เมือง) 260.79 162,993.75 

 

3. การจัดสรรงบประมาณ 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ปีงบประมาณ 

2558 เป็นต้นมา ดังน้ี 
(1) ปีงบประมาณ 2558 มีการจัดสรรงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 2,377.7575 ล้าน

บาท  
(2) งบประมาณปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จ านวน 6,168.9142 ล้านบาท  
(3) งบประมาณปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จ านวน 3,305.9245 ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์จ านวน 6,961.5989 ล้านบาท และ
แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ารวม 1,012.3215 ล้านบาท  
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(4) งบประมาณปี 2561 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน 9,883.4978 ล้านบาท แผนงานการบริหารจัดการน้ า จ านวน 1,063.5867 ล้านบาท และแผนงานการบริหารการจัดการ
ขยะ 127.9680 ล้านบาท 

 
4. มาตรการการสนับสนุนของภาครัฐ 
 1) มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้ก าหนดกิจการและเงื่อนไขใน
การให้การส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้ก าหนดกิจการทั่วไปที่ตั้ งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกิจการเป้าหมายตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์  
 
ตารางท่ี 2 สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและกลุ่มเป้าหมาย  

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มเป้าหมาย 

(1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ ากัดวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน 
(2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิที่
ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 
(3) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 
เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วัน
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
(4) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
(5) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
(6) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น
ส าหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
(7) อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนก าหนด 
(8) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

(1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง 
(2) เซรามิกส์ 
(3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
(4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
(5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
(6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
(7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 
(8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(9) การผลิตพลาสติก 
(10) การผลิตยา 
(11) กิจการโลจิสติกส์ 
(12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
(13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

ท่ีมา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2557.  
มีโครงการลงทุนจ านวน 4 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 535 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติส่งเสริมการ

ลงทุนในเขตฯ ตาก จ านวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 10 ล้านบาท ในเขตฯ มุกดาหาร 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 450 ล้าน
บาท และโครงการลงทุนในเขตฯ เชียงราย 2 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 75 ล้านบาท  
2) มาตรการด้านภาษี 

คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 591 ปี พ.ศ. 
2558 โดยมีสาระส าคัญคือ ให้ลดอัตราการจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ ของรายได้ที่
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เกิดขึ้นจากผลิตสินค้าหรือบริการ หรือการใช้บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีสถาน
ประกอบกิจการอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ไม่ว่าจะมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด) เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน
ส าหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
3) มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุน 

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนหรือขยายกิจการที่ด าเนินการอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม และ
จังหวัดชายแดน ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
4) ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ OSS ด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่เรียบร้อย โดยในบางพื้นที่ได้มีการจัดตั้ง
มากกว่า 1 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีศูนย์ OSS ด้านการลงทุน 2 แห่ง และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีศูนย์ OSS ด้านการลงทุน 4 แห่ง ทั้งน้ี การให้บริการของศูนย์ OSS เป็นศูนย์ให้ข้อมูลและให้
ค าแนะน า รวมทั้งการรับเรื่องและส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างถูกกฎหมาย จะช่วยให้
สามารถจัดหาแรงงานได้อย่างเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
ป้องกันและควบคุมผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
6) การจัดหาพื้นที่พัฒนา 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
17/2558 ได้ระบุถึงความจ าเป็นในการให้ได้มาซ่ึงพื้นที่ที่ต้องใช้ในการผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้มี
การกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  การจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อใช้
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา มีดังน้ี 

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอแม่สอด จ านวน 2,182-3-64 ไร่ 
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภออรัญประเทศ จ านวน 1,186-3-23 ไร่ โดยเป็นพื้นที

ส าหรับให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า จ านวน 660-2-23 ไร่ โดยขณะน้ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว และคาดว่าจะ
ก่อสร้างนิคมฯ ในปี 2560-2561 ส่วนพื้นที่ จ านวน 532-3-0 ไร่ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการก่อสร้างด่าน CIQ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2562 

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอคลองใหญ่ จ านวน 888-2-72 ไร่ โดยเอกชนได้เช่าพื้นที่
เพื่อพัฒนาแล้ว เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 และเริ่มด าเนินโครงการแล้ว 

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอเมือง จ านวน 1,085-2-57 ไร่ 
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอสระใคร จ านวน 718-0-35 ไร่ 
6. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอสะเดา จ านวน 1,069-2-08.7 ไร่ 
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอเมือง จ านวน 1,363-2-17.10 ไร่ 
8. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอแม่สาย จ านวน 870-3-5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

เจรจาขอใช้พื้นที่ 
9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้ก าหนดพื้นที่พัฒนาในอ าเภอเมือง จ านวน 8,193-0-0 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับ

ส่วนราชการใช้ประโยชน์ พื้นที่ส าหรับเอกชนเช่า และพื้นที่ส าหรับชุมชนใช้ประโยชน์ 
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10. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อยู่ระหว่างจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
 
5. สรุป 

แนวทางพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะต่อจะเน้นไปที่ให้ความส าคัญกับการค้า/การท่องเที่ยว และเร่งรัดการ
ด าเนินงานโครงการ/มาตรการของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   เพิ่มจุดเน้นการพัฒนาสนับสนุนความร่วมมือไทย -
ประเทศเพื่อนบ้านซ่ึงเป็นการเปลี่ยนพรมแดนให้เป็นสะพานเชื่อมโยง (Border to bridge)  เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ SMEs 
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนในพื้นที่มากขึ้น 

ในเขตพื้นที่ศักยภาพการลงทุนสูง 4 เขตฯ ได้แก่ ตาก สงขลา สระแก้ว และมุกดาหาร จะเพิ่มจุดเน้นการพัฒนาให้
เชื่อมโยง/เก้ือกูลประเทศเพื่อนบ้าน ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมอาทิ เพิ่มศักยภาพ/ให้โอกาส SMEs  ในการลงทุน  (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า/
ค้ าประกันสินเชื่อ) ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน  เน้นท า
การตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่ม CLMV  เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนใน SEZs มากขึ้น โดยให้เอกชนเสนอโครงการและรัฐ
พิจารณาสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

โดยภาครัฐมีแผนจะเร่งรัดการด าเนินโครงการ/มาตรการส าคัญ ใน 10 เขตฯ ให้แล้วเสร็จ โดยการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน/ด่านศุลกากร และ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพด่าน CIQ เร่งด าเนินงานตามความตกลงการขนส่งข้าม
พรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จัดท าผังเมืองรวม 
และเร่งจัดหาที่ดินที่ใช้เป็นพื้นที่พัฒนา  
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การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุปัญหา อุปสรรค ต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน และ (2) ประเมินระดับ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหน่ึงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวมีจ านวน 353 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกิดจากความรู้
ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิของตนเองยังมีน้อย หรือไม่เข้าใจว่าจะสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้
อย่างไร และ ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 2.77 , S.D. = 0.68) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า สิทธิคุ้มครองคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา 2 มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.19 , S.D. = 0.76) รองลงมาคือ สิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅� = 3.05 , S.D. = 0.73) ขณะที่ สิทธิร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.52 , S.D. = 0.61)  
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องให้ความส าคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ราชการของประชาชน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการเพิ่มมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ: การเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลข่าวสารราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

Abstract 

This quantitative research aims to: (1) 1) access the level of access to public information and (2) 

Identify problems and obstacles in access to public information In sub district administrative organization, Mae 

Hong Son province. Data were collected through questionnaires from 353 personnel, and analyzed with the 

descriptive statistic of frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings showed an access to 

public information stems from knowledge in various fields related to their rights are still few or do not 

understand how to exercise the right to access government information and the level of access to public 

information in general was at a middle level (�̅� = 2.77, S.D. = 0.68) and when considering each item found that 

Right to protection and correction under Section 2 has the highest average value was at a middle level (�̅� = 

3.19 , S.D. = 0.76) followed by the right to protection of personal information was at a middle level (�̅� = 3.05 , 

S.D. = 0.73). While the rights of complaint have the lowest mean at the low level (�̅� = 2.52 , S.D. = 0.61) 

respectively. 

Regarding suggestion, Khun Mae La Noi sub district administrative organization, must give importance 

to the recognition of public information And set guidelines for the public to have greater access to the right to 

receive official information. 

 

Keywords: Data Access, Government Information, Sub district Administrative Organization 
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1. บทน า 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 ที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ สถานที่ติดต่อกับหน่วยงานของ
รัฐ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่ได้มีการ
จัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย 2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยตามที่ก าหนดไว้ คือ ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สัญญาสัมปทาน มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัด
จ้าง ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู มีสิทธิขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องด้วย 3) การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นเฉพาะราย ตามมาตรา 11 โดยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติ ว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผู้น้ันระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับภาระหน้าที่ต่างๆ และภาระหน้าที่ดังกล่าวส่วน
ใหญ่เป็นการบริการ (Services) ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดคุณภาพชีวิตหรือความอยู่ดีกินดี (โกวิทย์ พวงงาม และคณะ , 2551) ซ่ึง
เป็นการที่รัฐบาลกลางเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีอ านาจบริหาร โดยมอบอ านาจการตัดสินใจในการด าเนินภารกิจเพื่อกิจการสาธารณะ
ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยรัฐบาลกลางเป็นเพียงผู้ก ากับดูแล และก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารของท้องถิ่นภายใต้
กฎหมาย เพื่อให้ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะที่การกระจายอ านาจยังเป็นนวัตกรรมของการ
บริหารที่เกิดขึ้นและน าไปใช้ในท้องถิ่นทั่วทุกส่วนของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาที่มีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและ
ตามที่ชุมชนต้องการ (ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ , 2557) และจากการที่มีประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน
สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารหรือเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรียกสถานที่ดังกล่าวว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ดังน้ัน ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งทางกายภาพ และ
อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จึงต้องมีทั้งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 รวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ก าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างกว้างขวาง (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2559) ซ่ึง
ข้อก าหนดทั้งหมดครอบคลุมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

อย่างไรก็ตาม มีผลการศึกษาปัญหาการใช้ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระบุว่าหน่วยงานของรัฐมักจะ
เกิดปัญหาการปฏิบัติต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีการ
ก าหนดชั้นความลับไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการบริหาร งานที่
เป็นมติที่ประชุมลับจึงเห็นได้ว่าการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ให้สัมฤทธ์ิผลตรงตามเจตนารมณ์ 
จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งหน่วยงานของรัฐได้มีการออก กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบ เป็นการภายในเพื่อก าหนดขั้นตอนในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการขอเข้าตรวจดูหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้ยากขึ้น (ชาญณรงค์ เอ่ียมส าอาง, 2560) 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงการเข้าถึงสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ (Right to Know) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเลือกพื้นที่ศึกษาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหน่ึงแห่งที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ฝนตกชุก 
การคมนาคมยากล าบาก ประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และสภาพพื้นที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน คือองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเป็น
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
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           1. เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค ต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่
ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          2. เพื่อประเมินระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ น้ัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า 

"บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลน้ันจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึง
ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ" ซ่ึงมีหลักการและเหตุผลว่า  ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน
มากยิ่งขึ้นสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งน้ีเพื่อพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยให้ม่ันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของ
ตนประการหน่ึงกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหน่ึง 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540) ซ่ึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องด าเนินการใน 4 วิธี คือ  1) การเปิดเผยโดยการก าหนดให้น าข้อมูลข่าวสารลงไปพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา 2) การเปิดเผยโดยการจัดข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 3) การเปิดเผยข้อมูลตามที่ประชาชนมีค าขอ
เป็นการเฉพาะ และ 4) การเปิดเผยเอกสารประวัติศาสตร์ 

ขณะที่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ยังได้ระบุถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน 
สามารถจ าแนกได้ดังน้ี 1) “สิทธิได้รู้” คือ  สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการซ่ึงโดยลักษณะการเข้าถึงพึงรู้ 
ตามมาตรา 7 การตรวจดู ตามมาตรา 9  การขอข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 11 และ การศึกษาค้นคว้า ตามมา ตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของสารราชการ พ.ศ. 2540 2) “สิทธิร้องเรียน” ตามมาตรา 13 เป็นมาตราซ่ึงประกันสิทธิของประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยหากไม่ได้รับความสะดวก หรือด าเนินการล่าช้า หรือหน่วยงานภาครัฐมิได้มีการ
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดไว้ ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้พิจารณาด าเนินการต่อหน่วยงานที่ได้รับการร้องเรียนได้ 3) “สิทธิอุทธรณ์” 
ตามมาตรา 8 เป็นมาตราซ่ึงให้สิทธิแก่ประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่ งที่หน่วยงานภาครัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ 4) สิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับสิ่ง
เฉพาะบุคคล หรือใช้ในการตัวบุคคล ซ่ึงมีสิ่งบ่งชี้ด้วยว่าข้อมูลข่าวสารน้ันเป็นของบุคคลใด 5) สิทธิคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา ๒ 
เป็นมาตราที่ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานรัฐที่มีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประชาชนอยู่ในความครอบครอง จะต้องมีการจัดระบบ
การจัดเก็บที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้โดยมิชอบ อันก่อให้เกิดผลร้ายแก่เจ้าของข้อมูล รวมไปถึงการ
เก็บข้อมูลที่ต้องจัดเก็บโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลเพื่อปูองกันผลกระทบอ่ืน และ6) สิทธิคัดค้าน ตามมาตรา ๗ เป็นกรณีที่กฎหมาย
ขยายการให้ความคุ้มครองไปถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารใดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ โดยระบุให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลน้ันที่ตนเองมีส่วนได้
เสียต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี เอกสารวิชาการ และ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงน าสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการของประชาชน ประกอบด้วย 1) สิทธิได้รู้ 2) สิทธิร้องเรียน 3) สิทธิอุทธรณ์ 4) สิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 5) 
สิทธิคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา ๒ และ6) สิทธิคัดค้าน ตามมาตรา มาท าการศึกษาถึงระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงสามารถเขีบเป็นกรอบวิจัยได้ดัง
รูปต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษา คือ 
           1. ศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ .(Secondary data).จากเอกสารและรายงานที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน              

  2.0เอกสารวิชาการและงานประเมินที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย กฎหมาย หลักเกณฑ์
และวิธีการ งานประเมิน บทความ และข้อเสนอทางวิชาการต่างๆ  
            3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก่ียวกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารราชการ จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน
ทั้งสิ้น 2, 517 คน รวม 5 หมู่บ้าน (ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ ส านักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย เดือน 
ธ.ค. 2560) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ซ่ึงก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 353 คน 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ต่อการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบการพรรณนา 
 
7. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 353 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 54.39 และเป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 รองลงมาคือ อายุ 30-39 จ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 24.10 และ อายุ 50-59 จ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46 
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.78 และ ระดับปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.13 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 68.56 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.73 ค้าขาย และ พนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61 ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอ

แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการตามสมควร แต่

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 

อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 สิทธิได้รู้ 
 สิทธิร้องเรียน   
 สิทธิอุทธรณ์                                       
 สิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 สิทธิคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา ๒ 
 สิทธิคัดค้าน ตามมาตรา ๗ 
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ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกิดจากความรู้ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิของตนเองยังมีน้อย หรือไม่เข้าใจว่า

จะสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างไร ประกอบกับอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ประชาชน เกิดจากความเป็นพื้นที่ห่างไกล มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ฝนตกชุก การคมนาคมยากล าบาก ประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่า

กะเหรี่ยงและสภาพพื้นที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน จึงท าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวน้อย จะมีเพียง

ผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างจริงจัง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลา

น้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงดังในตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสิทธิได้รู้ 

สิทธิได้รู้ X  S.D. แปลผล 

1. มีการก าหนดสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2. มีการการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่หรือจ่ายแจก 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขอส าเนาหรือ 
     ขอส าเนาที่มีการรับรองความถูกต้องได้ 
4. มีข้อมูลอยู่แล้วและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 
    ไม่ใช่เป็นการจัดท าขึ้นมาใหม่ 
5. เอกสารบางประเภทสามารถให้หน่วยงานอ่ืนหรือให้ 
    ประชาชนค้นคว้าได้ 

2.80 
2.64 
2.69 

 
2.72 

 
2.63 

0.82 
0.65 
0.64 

 
0.68 

 
0.60 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 2.70 0.68 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิได้รู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.70 , S.D. = 0.68) 

และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีการก าหนดสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 
2.80 , S.D. = 0.82) รองลงมาคือมีข้อมูลอยู่แล้วและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ไม่ใช่เป็นการจัดท าขึ้นมาใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅� = 2.72 , S.D. = 0.68)   
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสิทธิร้องเรียน 

สิทธิร้องเรยีน X  S.D. แปลผล 
1. มีการก าหนดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อ 
    คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2. มีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้อง 
    เรียนเพื่อให้ผลพิจารณาออกมาโดยเร็วอันเป็น    
    ประโยชน์แก่ประชาชน 
3. มีการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แก่ ประชาชนทราบ 

2.52 
 

2.54 
 
 

2.51 

0.60 
 

0.64 
 
 

0.62 

น้อย 
 

น้อย 
 
 

น้อย 

เฉลี่ย 2.52 0.61 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิร้องเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.52 , S.D. = 0.61) 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ผลพิจารณาออกมาโดยเร็วอันเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.54 , S.D. = 0.60) รองลงมาคือ มีการก าหนดให้ประชาชน

สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.52 , S.D. = 0.60)   
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสิทธิอุทธรณ์ 
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สิทธิอุทธรณ์ X  S.D. แปลผล 

1. ให้สิทธิแก่ประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่ง 
    ที่หน่วยงานภาครัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อ 
   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ   
   ราชการที่มีผลกระทบต่อตนเอง 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์ประกาศต่างๆ ที่ 
   เก่ียวข้องกับการบริหารท้องถิ่น 

2.56 
 

2.59 
 
 

2.54 
 

0.51 
 

0.55 
 
 

0.56 
 

น้อย 
 

น้อย 
 
 

น้อย 

เฉลี่ย 2.56 0.53 น้อย 

จากตารางที่ 3 พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิอุทธรณ์ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย   (�̅� = 2.56 , S.D. = 0.53) 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่มีผลกระทบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.59 , S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ให้สิทธิแก่ประชาชนใน

การอุทธรณ์ค าสั่งที่หน่วยงานภาครัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.56 , S.D. = 0.51)   
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

สิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล X  S.D. แปลผล 

1. ให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ 
    ในความครอบครองของรัฐ 
2. ปฏิเสธการให้ข้อมูลของบุคคลใดแก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูล 
    ส่วนบุคคลทุกประเภท 

2.84 
 

3.26 
 

0.79 
 

0.86 
  

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

เฉลี่ย   3.05           0.73      ปานกลาง 

จากตารางที่ 4 พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในภาพรวม อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 3.05 , S.D. = 0.83) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ปฏิเสธการให้ข้อมูลของบุคคลใดแก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทุกประเภท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.26 , S.D. = 0.86) รองลงมาคือ ให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.84 , S.D. = 0.79)   
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสิทธิคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา 2 
สิทธิคุ้มครองคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา 2 X  S.D. แปลผล 

1. มีการจัดระบบการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยเพื่อ 
   ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้โดยมิชอบ 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถ 
   ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
3. ก าหนดวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอย่างชัดเจน 

3.11 
 

3.53 
 

2.94 

0.80 
 

0.83 
 

0.81 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
เฉลี่ย   3.19           0.76      ปานกลาง 

จากตารางที่ 5 พบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา ๒ ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 3.19 , S.D. = 0.82) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า เปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วน

บุคคลให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.53 , S.D. = 0.83) รองลงมาคือ มีการจัดระบบการจัดเก็บที่มีความ

ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช่โดยมิชอบ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.11 , S.D. = 0.80)  
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านสิทธิคัดค้าน ตามมาตรา 7 

สิทธิคัดค้าน ตามมาตรา 7   X  S.D. แปลผล 

1. การให้มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลน้ัน 
    ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ         
2. สิทธิในการป้องกันผลประโยชน์หรือป้องกันผลกระทบ 
   ของตนเองที่อาจจะเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

2.57 
 

2.58 

0.61 
 

0.58  

น้อย 
 

น้อย 

เฉลี่ย   2.58           0.51      น้อย 

จากตารางที่ 6 พบว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน สิทธิคัดค้าน ตามมาตรา ๗ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.58 , 
S.D. = 0.60) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า สิทธิในการป้องกันผลประโยชน์หรือป้องกันผลกระทบของตนเองที่อาจจะเกิดจากการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.58 , S.D. = 0.58) รองลงมาคือ การให้มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผย

ข้อมูลน้ันที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.57 , S.D. = 0.61)   
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร X  S.D. แปลผล 

1. สิทธิได้รู้ 
2. สิทธิร้องเรียน 
3. สิทธิอุทธรณ์ 
4. สิทธิคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
5. สิทธิคุ้มครองคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา 2 
6. สิทธิคัดค้าน ตามมาตรา 7 

2.70 
2.52 
2.56 
3.05 
3.19 
2.58                

0.68 
0.61 
0.53  
0.73 
0.76 
0.51                

ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

เฉลี่ย   2.77           0.68      ปานกลาง 

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 

อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.77 , S.D. = 0.68) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

สิทธิคุ้มครองคุ้มครองและแก้ไข ตามมาตรา 2 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.19 , S.D. = 0.76) รองลงมาคือ สิทธิ

คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.05 , S.D. = 0.73) ขณะที่ สิทธิร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด อยู่ใน

ระดับน้อย (�̅� = 2.52 , S.D. = 0.61) 
 

8. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในด้านต่างๆ ของประชาชน ที่เก่ียวข้องกับสิทธิของตนเองยังมีน้อย หรือไม่เข้าใจว่าจะ
สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างไร จึงท าให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวน้อย สอดคล้องกับ เพ็ญศรี 
ฉิรินัง (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการของประชาชนเขตหนองแขม ที่มีต่อพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ. 2540 ผลการวิจัยระบุว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การด าเนินกิจกรรมในเรื่อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจาก ข้อมูลข่าวสารที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมี
ลักษณะเป็นข้อมูลประเภทที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของส่วนรวม โดยปกติประชาชนจะมีความคิด ทัศนคติ และค่านิยม ที่เก่ียวกับเรื่อง
คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวเป็นส าคัญ จึงไม่ค่อยมีความสนใจและต้องการยุ่งเก่ียวกับเรื่องของส่วนรวม การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แนะน าประชาชนอย่างจริงจัง และ หน่วยงานราชการไม่เคยจัดประชุมชี้แจงอบรม
เก่ียวกับการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่ของประชาชนว่ามีอ านาจหน้าที่อะไร 
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นอกจากน้ี ผลการวิจัยเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แสดงออกมาในระดับปานกลางทุกด้าน มีสาเหตุมาจากปัญหา และอุปสรรคในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มาจากสภาพพื้นที่ ความเข้าใจ และความสนใจข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ขณะที่ ระดับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เฉลิมพล ประเทียบอินทร์ และคณะ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสถานีต ารวจภูธรสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยระบุว่า  สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
และสมรรถนะของหน่วยงานที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นน้ีเพราะช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารยังไม่แพร่หลายและเป็นการรับรู้ของประชาชนทั่วไป กอปรกับสมรรถนะของหน่วยงานที่ให้บริการเผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ท าให้ประชาชนขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการอย่างทั่วถึง ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องให้ความส าคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ราชการของประชาชน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกในพื้นที่หมู่บ้าน หรือ ก าหนดให้ให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมในโอกาส
ต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ เป็นต้นขณะที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ต้องจัดท างบประมาณที่เก่ียวข้องกับการ
เปิดเผยและบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เพียงพอ เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานด้านการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวมถึงการอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
เป็นธุระในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปตามตาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นการบริการที่พักอาศัยของไทยและปัญหาเกิดขึ้นในการประกอบ

กิจการการให้บริการที่พักอาศัยในปัจจุบัน  เน่ืองจากในปัจจุบันที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 80% อยู่ในรูปแบบ

ของโครงการที่อยู่อาศัยพัฒนาโดยผู้ประกอบการ ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดเรื่องที่พักอาศัยและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่พัก

อาศัยในปัจจุบัน ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณา

ตรวจสอบเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย (1) แนวคิดด้านที่พักอาศัย (2) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่พักอาศัย และ 

(3) ปัญหาเกิดขึ้นในการประกอบกิจการการให้บริการที่พักอาศัยในปัจจุบัน   

 

ค าส าคัญ: การให้บริการ ธุรกิจบริการ ที่พักอาศัย     

Abstract  

 The objective of this academic paper is to present the issues of Thai residential services and the 
problems that may arise in the operation of current residential services. Because currently new housing in 
Greater Bangkok than 80% are in the form of residential projects developed by entrepreneurs. In this event, 
the conceptual framework of residences and current laws relating to the residential business will be reviewed 
in considering the matter to answer the above objectives. The author proposes the main points derived from 
the examination of various documents, including 1) housing concepts, 2) laws and regulations related to the 
residential business, and 3) present problems arising in the operation of accommodation services.  
 

Keywords: Service, services business, housing   
 

1. บทน า 

ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ได้มีการแบ่งบริการออกเป็น 12 สาขาหลัก ประกอบด้วย 1) บริการธุรกิจ 2) การ
สื่อสาร 3) การก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมที่เก่ียวเน่ือง 4) การจัดจ าหน่าย 5) การศึกษา 6) สิ่งแวดล้อม 7) การเงิน 8) สุขภาพ
และบริการเก่ียวเน่ือง 9) การท่องเที่ยว 10) นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 11) การขนส่ง และ12) บริการอ่ืนๆ (World 
Trade Organization, ) โดยบริการอสังหาริมทรัพย์หมายถึง บริการเก่ียวกับการขาย การ เช่า และการจัดการสินทรัพย์ที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงที่ดินและสิ่งก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น ที่พักอาศัย อาคาร  ส านักงาน 

ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารร้านค้าปลีก นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน สนามกีฬา สนามบิน สนามกอล์ฟ เป็นต้น ในฐานะเป็นธุรกิจ

การค้า ได้แก่ การประกอบธุรกิจหรือการท าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงการพัฒนา การออกแบบ การก่อสร้าง การ

ซ้ือขาย การแลกเปลี่ยน การให้เช่า การให้สินเชื่อ การจ านอง การประเมินค่าทรัพย์สิน การโอนเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ และการ

บริหารจัดการดูแลทรัพย์สิน 

mailto:panomsaelee1512@gmail.com
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนสูง และมีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยอาจ  แยกออกเป็น 5 กลุ่ม

ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้สนับสนุนการเงิน กลุ่มผู้ช านาญการ และกลุ่มผู้ควบคุม  ซ่ึงแต่ละกลุ่มประกอบด้วยบุคคล 

หรือหน่วยงานที่แสดงบทบาทต่างๆ ดังน้ี   

กลุ่มผู้ใช้หรือผู้บริโภค คือ กลุ่มที่มีความต้องการในการซ้ือหา และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อ สนองความพอใจสูงสุดของ

ตน กลุ่มผู้ใช้อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเจ้าของใช้เอง กลุ่มผู้เช่า และ กลุ่มนักลงทุน  

กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ กลุ่มที่ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค กลุ่ม ผู้ผลิตอสังหาริมทรัพย์ อาจ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักจัดสรรที่ดิน กลุ่มนักพัฒนาที่ดิน กลุ่ม ผู้รับเหมาก่อสร้าง  

กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง ดังน้ัน ผู้ผลิตจึงมักต้องอาศัยเงินกู้

ระยะสั้นเพื่อการพัฒนาโครงการ ในขณะที่ผู้ใช้ประโยชน์มักต้องอาศัยเงินกู้ระยะยาว เพื่อการซ้ือหา  

ผู้ช านาญการ เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหญ่และสลับซับซ้อน ทั้งในแง่การลงทุน การผลิตและการ  จ าหน่าย รวมทั้งการด าเนิน

ธุรกิจประเภทน้ีต้องอาศัยเงินลงทุนมาก เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เรียกว่าที่ปรึกษาหรือนักวิชาชีพหลายสาขามาร่วมงาน ผู้ช านาญการอาจแยกย่อยได้ ดังน้ี กลุ่ม

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการลงทุน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่ดิน กลุ่มผู้ช านาญด้านการเงิน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้าง กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สิน  

กลุ่มผู้ควบคุมก ากับดูแล เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ควบคุม มากที่สุดธุรกิจหน่ึง โดยการ

ควบคุมส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ การควบคุมการประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ปรากฎในหลายรูปแบบ ดังน้ี การ

ควบคุมการผลิต3 การควบคุมด้านการเงินการคลัง 4 การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ และการควบคุมทางวิชาชีพ 

นอกจากผู้เก่ียวข้อง 5 กลุ่ม ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกลุ่มพัฒนาสาธารณูปโภค ได้แก่ หน่วยงาน  ราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ระบบระบาย  น้ า และการขนส่ง หน่วยงาน

ที่ท าหน้าที่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเหล่าน้ีที่ส าคัญ ได้แก่ กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผัง

เมือง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วน ภูมิภาค องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น หน่วยงานเหล่าน้ี นับว่ามีบทบาทส าคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะระบบสาธารณูปโภคมีผลกระทบ

โดยตรงต่อการเพิ่มราคาที่ดินและ สินทรัพย์ และนับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน  

ในช่วงปี 2558 มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัย รวมทั้งสิ้น 375, 035 ราย และในปี 2559 มีทั้งสิ้น 328, 795 ราย (ศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ , 2562) โดยจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (2562) พบว่าการออกใบอนุญาต

เพื่อก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ หอพักและแฟลตทั่วประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ที่ผ่านมามีจ านวน  613 อาคาร หดตัวร้อยละ 

18.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการลงทุนอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดที่เป็น เมืองที่มีความเคลื่อนไหวของ

กิจกรรมเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและจังหวัดที่มีจ านวนสถาบันการศึกษาสูง 

แนวโน้มการเติบโตการบริการด้านที่อยู่อาศัยจ าต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยบวก ได้แก่ การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจเอเชียและมีความเชื่อม่ันในการลงทุนเพิ่มขึ้น โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าในอนาคต ราคาที่อยู่อาศัยที่ต่ ากว่าประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ โดยเปรียบเทียบ และมาตรการสนับสนุนสินเชื่อของธนาคาร ปัจจัยลบ ได้แก่ ปัญหาความไม่ม่ันคง

ทางการเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่กระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท าให้การพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์มีข้อจ ากัด ต้นทุนแรงงาน ราคาค่าวัสดุ  ก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการหมดอายุของมาตรการ

อสังหาริมทรัพย์   ทั้งเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มูลค่าการซ้ือขายที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต การขอจดทะเบียนอาคารชุด  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของ

ธนาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยจดทะเบียน 
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2. แนวคิดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน 
 จากการทบทวนงานศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจที่พักอาศัยในปัจจุบัน ผู้เขียนพบว่า มีแนวความคิดและกฎหมายที่ใช้อยู่
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักอาศัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

1) ด้านความม่ันคงของประเทศ  
การประกอบกิจการให้เช่าที่พักที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดผลกระทบด้านความม่ังคงภายในประเทศ กล่าวคือ การ

จัดระบบฐานข้อมูลของบุคคล ระบบการลงทะเบียนเข้าพักเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน เป็นมาตรการที่ช่วยในการสอดส่องดูแลและ
ป้องกันบุคคลซ่ึงกระท าความผิดซ่อนตัวหรือหลบหนีการจับกุม อันเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้กระท า
ความผิด รวมทั้งเป็นการควบคุมความหนาแน่นของประชากรที่ให้อยู่ในระดับที่ไม่แออัดเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนน้ันๆ
แนวคิดน้ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงเสนอว่าการปฏิรูปเรื่องการใช้เช่าที่พักจะช่วย
เสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ ช่วยป้องกันผู้ก่อการร้ายหรือผู้หลบหนีเข้าเมือง เน่ืองจากที่พักแรมทุกประเภทอยู่ในระบบที่
สอดส่องดูแลและตรวจสอบข้อมูลการเข้าพักแรมได้ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย (1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, ระเบียบกรมต ารวจว่าด้วยการแจ้งของ
เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซ่ึงรับคนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเข้าพักอาศัย ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้อง คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ (2)  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้อง คือ กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ มีการประกอบกิจการให้เช่าที่พักมากมายหลายแห่ง หากไม่ด าเนินการควบคุมและตรวจสอบ อาจส่งผลให้มีอาชญากรทั้ง
ภายในประเทศและอาชญากรข้ามชาติอาจเข้ามาก่ออาชญากรรม กระท าผิดกฎหมายหรือใช้สถานที่พักดังกล่าวเป็นแหล่งหลบซ่อน
ตัวเพื่อหลบหนีการจับกุมจากการกระท าความผิด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรจึงเข้ามาควบคุม
และตรวจสอบผู้เดินทางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบข้อมูลพากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น จะได้สามารถด าเนินการทาง
กฎหมายได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  2) ความปลอดภัยในการใช้อาคาร โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้อาคารที่พัก 
อีกทั้งต้องค านึงถึงสุขอนามัยของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้เข้าพัก 
 กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

 (1) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, กฏกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 
พ.ศ. 2551, กฎกระทรวงก าหนดประเภทและลักษณะโรงแรมพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอโบอนุญาตและการอกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึง
หน่วยที่เก่ียวข้องคือ กระทรวงมหาดไทย 

 (2) พระราชบัญญัติฝังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้องคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 (3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้องคือ กรมโยธาธิการและผัง
เมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กรณีที่มีการก่อสร้างอาคารก่อนมีการประกาศใช้กฎหมายที่ก าหนดให้
การประกอบกิจการโรงแรมต้องเป็นไปตามที่ก าหนด เช่นน้ีอาคารดังกล่าวจะใช้กฎหมาย ณ ขณะที่ก่อสร้างอาคารน้ันหรือกฎหมาย 
ณ ปัจจุบันที่มีผลใช้บังคับ เน่ืองด้วยอาคารที่ใช้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักน้ันมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการ รวมถึงเจ้ าของ
กิจการ อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หากอาคารไม่ได้มาตรฐานย่อมท าให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของบุคคลได้ทุก
ขณะที่ใช้งานอาคาร ดังน้ัน จึงต้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการควบคุมให้ผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พักก่อสร้างอาคารให้อยู่ใน
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยค านึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนจากการเพิ่มจ านวนแหล่งที่พักเข้าไปใน
พื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นระหว่างชุมชนกับผู้เดิน
ทางเข้าพักในแหล่งชุมชนน้ัน 
 4) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หากมีการก่อตั้งที่พักขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซ่ึงก่อให้เกิดมลภาวะ
ด้านต่างๆ ทั้งทางดิน ทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง อีกทั้งขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสถานที่พัก หรือผู้เข้าพักในบริเวณดังกล่าว ซ่ึ ง
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ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้เข้าพัก รวมทั้งบุคคลที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงน้ันด้วย กฎหมายที่
เก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย  

(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
และอ าเภอหัวหินอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Envionmental Impact Assesment: EIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Environmental. Examination : IEE) 
ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้อง คือ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และที่แก้ไขเพิ่มเดิม เป็นต้น ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้อง คือ กระทรวงสาธารณสุข เน่ืองด้วย

การก่อตั้งสถานประกอบการที่พักดังกล่าว ท าให้เกิดขยะจากการใช้บริการที่พักน้ัน ทั้งขยะจากผู้เดินทาง ขยะจากสถานที่พัก รวมทั้ง

การปล่อยน้ าเสียสู่แม่น้ าล าคลองหรือทะเลโดยไม่มีการบ าบัดก่อน ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางดิน ทางน้ า และทางอากาศ ในส่วนของ

การก่อสร้างอาคารที่ท าให้เกิดฝุ่นละออง รวมทั้งมลภาวะทางเสียงที่อาจสร้างความร าคาญให้กับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง 

 5) ด้านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ ผลต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน โดยค านึงถึงการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจของประเทศ การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆการกระจายรายได้สู่ชุมชน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ กฎหมายว่าด้วยภาษี ได้แก่ ประมวลกฎหมายรัษฎากร กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้อง ซ่ึง

หน่วยที่เก่ียวข้อง คือ กรมสรรพากรสังกัดกระทรวงการคลัง  

 6) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประกอบกิจการที่เช่าที่

พัก จึงท าให้ทิศทางหรือแนวโน้มในการประกอบกิจการให้เช่าที่พักน้ันเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซ่ึงหน่วยที่เก่ียวข้อง คือ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างบุคคลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสารน้ันมี

ความรวดเร็ว ปัจจุบันจึงได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจการให้เช่าที่พัก โดยมีการพัฒนา

รูปแบบที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากแต่เดิม อีกทั้งมีการโฆษณาเชิญชวนผ่านสื่อโชเชียลมีเดียและติดต่อท าธุรกรรมผ่านช่องทาง

ดังกล่าวมากขึ้น จึงต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบเพื่อมิให้ผู้ประกอบการด าเนินการกระท าการอันผิดกฎหมาย 

 7) ด้านความเป็นธรรมต่อคู่สัญญา กฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรือง ให้ธุรกิจการให้เช่า

อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา   

 8) ด้านอ่ืน ๆ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 สืบเน่ือง
จากรณีปัญหาการให้เช่าที่พักรายวันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้อาคารน้ัน ๆ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้อาศัยในอาคาร
ดังกล่าว โดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน รบกวน และความไม่ปลอดภัยในการพักอาศัยได้ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560 )  
 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน  

จากรายงานสถิติรับเรื่องรองทุกขจากผบูริโภคในระบบรองทุกขผูบริโภคประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ประเภทหลักที่มีการรองทุกขเขามามากที่สุด คือ อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย จ านวน 
2,384 ราย คิดเปนรอยละ 31.06 จากจ านวนการร้องเรียนทั้งสิ้น 7,676 ราย โดยในจ านวน 2,384 รายน้ัน ประเภทยอยที่มีการรอง
ทุกขเขามามากที่สุด คือ อาคารชุด จ านวน 970 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.69 ปรากฎตามตารางที่ 1 ต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 272 
 

ตารางท่ี 1 ตารางสถิติรับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภค ประเภทอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย 

ประเภทยอย เดือนต.ค.60 – ก.ย. 61 (ราย) รอยละ 

อาคารชุด 970 40.69 
บานจัดสรร 571 23.95 

อพารทเมนต หอพัก/หองเชา/บานเชา 447 18.75 

คอนโดมิเนียม 171 7.17 
วาจางกอสราง 103 4.32 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 70 2.94 

ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย 26 1.09 

ที่ดิน 16 0.67 
เชาพื้นที่/เชาชวง 10 0.42 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

ตารางท่ี 2 สาเหตุปญหาการรองทุกขจากผูบริโภค 3 ล าดับแรก ประเภท 

ประเภท สาเหตุ/ปัญหา จ านวนการร้องเรียน 

อาคารชุด กอสรางไมแลวเสร็จ 
มีการช ารุดหลังปลูกสราง 

สถาบันการเงินไมอนุมัติสินเชื่อ 

240 
138 
92 

บานจัดสรร มีการช ารุดหลักปลูกสราง 
ขอใหตรวจสอบโครงการ 

ไมด าเนินการตามที่โฆษณา 

144 
112 
80 

อพารทเมนต หอพัก/หองเชา/บานเชา อัตราคาน่้าประปา/คาไฟฟาสูงเกินจริง 
ขอเงินประกันคืน 

เรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสูงเกินไป 

185 
98 
52 

คอนโดมิเนียม ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน 
ขอเงินคืน 

ขอเงินคามัดจ าคืน 

93 
50 
22 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ไมด าเนินการตามที่โฆษณา 
ไมคืนเงินคามัดจ า/คาจอง 

ขอความเปนธรรม 

53 
4 
2 

ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย์  มีการช ารุดหลังปลูกสราง/ทรุด/รอยร
าว/ผนังแตกแยก 

ขอใหตรวจสอบโครงการ 
ไมคืนเงินมัดจ า/คาจอง 

6 
 
4 
4 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

 เม่ือพิจารณาสาเหตุปญหาการรองทุกขจากผูบริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย พบว่า สาเหตุที่พบมากที่สุด 3 

ล าดับแรกของการร้องเรียนอาคารชุด ได้แก่ กอสรางไมแลวเสร็จ มีการช ารุดหลังปลูกสราง สถาบันการเงินไมอนุมัติสินเชื่อ  
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อย่างไรจึงสามารถท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในการท างานรวมทั้งบุคลากรในองค์กรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จในด้านการ
ท างานของบุคลากรในองค์กรว่าจะต้องมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาองค์กรได้ ใช้ทฤษฎีปิร มิดแห่ งความรู้ของ Hideo YamaZali และแนวคิดการจัดการความรู้ที่ เ รียกว่า SECI 
Model(Socialization, Externalization, Combination, Internalization)ของ Ikujiro Nonaka and HirotakaTakeuchi 
รวมทั้งแนวคิด PWQA Model (Public Sector Management Quality Award) ที่อธิบายถึงการพัฒนาองค์กรซ่ึงจะเป็นการระบุ
ถึงความส าคัญของการจัดความรู้ว่าเป็นฐานรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรอันจะน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กรและท าให้องค์กรประสบส าเร็จในการท างาน  ดังน้ันปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประสบความส าเร็จคือการหมุนเวียนความรู้ที่ฝังในตัวคน(Tacit Knowledge)กับความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) โดยอาศัย
กระบวนการอันประกอบไปด้วย1) Socialization 2) Externalization 3) Combination 4) Internalisation 
  
 ค าส าคัญ:   การจัดการความรู้,องค์กร, บุคลากร,การพัฒนาองค์กร 
 

Abstract 
              The purpose of this research paper is to review how to apply the concepts of knowledge 
management of employees for organization development to manage knowledge in order for the organization 
to be prosperous and successful in work and for employees to work effectively and efficiently. This paper will 
focus on representing the concepts of knowledge management of employees for organization development in 
the area of employee's work that the knowledge needs to be managed systematically. The representation of 
knowledge management concepts of employee for organization development has used Pyramid theory of  
learning  of Hideo YamaZali and knowledge management models including SECI Model (Socialization, 
Externalization, Combination, Internalization) of Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, and PWQA Model (Public 
Sector Management Quality Award) to explain organization development, which indicates the importance of 
knowledge management that turns into a standard for employee performance in the organization, leading to 
the achievements in organization's objectives and works. Therefore, significant factors that support the 
knowledge management of employees for organization development are the circulation of knowledge that 
implants in people and explicit knowledge which rely on some processes including 1) Socialization, 2) 
Externalization, 3) Combination, and 4) Internalisation. 
 
Keywords: Knowledge management, Organization, Employees, Organizational development 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 275 
 

ภูมิปัญญา 

1. บทน า 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่วิถีชีวิตของผู้คนมีการเชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั่วโลกโดยผ่านการสื่อสารโครงข่ายไร้สายที่เรียกว่าอิน

เทอร์เนตหรือเรียกว่าสังคมดิจิทัลน้ันวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมยุคดิจิตอลเป็นวิถีชีวิตที่จะต้องเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงความรู้เพราะในยุคน้ี การสื่อสารหรือการเข้าถึงความรู้น้ันไม่ได้จ ากัดเฉพาะความรู้
ในระบบเท่าน้ัน แต่หากมีการเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบหลายช่องทาง ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
(Technology-based Learning) เช่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) ผ่าน
ดาวเทียม (Satellite Broadcast) และอ่ืนๆ อีกมากมาย เน่ืองจากในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและไม่หยุดน่ิงซ่ึงแตกต่างจากในอดีตเม่ือเป็นเช่นน้ี ความรู้ในปัจจุบันที่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ จึงจ าเป็นจะต้อง
น ามาจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบรวมทั้งเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉก
เช่นเดียวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่อยู่ในยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคธุรกิจหรือองค์กรของภาคราชการที่มีการ
แพร่หลายของข้อมูลสารสนเทศซ่ึงความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลภายในองค์กรหรือกลุ่มปฏิบัติงาน ดังน้ันการที่จะท าให้
องค์กรด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องมีการจัดความรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร บทความน้ีจึง
ต้องการศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีวิธีการจัดการความรู้อย่างไรและมี
ปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้บุคลากรภายในองค์กรน้ันน าความรู้ที่ถูกจัดเก็บไว้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลสัมฤทธ์ิของการท างาน
และในการศึกษาครั้งน้ีผู้เขียนได้เลือกทฤษฎีปิรมิดแห่งความรู้ของHideo YamaZali และแนวคิดการจัดการความรู้ที่เรียกว่า SECI 
Model(Socialization, Externalization, Combination, Internalisation)ของ Ikujiro Nonaka and HirotakaTakeuchi 
รวมทั้งแนวคิด PWQA Model (Public Sector Management Quality Award) มาอธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพขององค์กรซ่ึง
โมเดลน้ีจะเป็นการระบุถึงความส าคัญของการจัดความรู้บุคลากรว่าเป็นฐานรองรับการปฏิบัติงานในองค์กรอันจะน าไปสู่การบรรลุ
ตามเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรและท าให้องค์กรประสบส าเร็จในการด าเนินงาน 
 

ทฤษฎีปิรามิดแห่งความรู้ของ Hideo Yamazali 
Hideo yamazali นักวิชาการชาวญี่ปุ่น ได้อธิบายนิยามของความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของปิรามิดแห่งความรู้ หรือระดับ

ความรู้ ว่าความรู้จะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูล (Data) 2) สารสนเทศ (Information) 3) ความรู้ (Knowledge) และ 4) ภูมิ
ปัญญา (wisdom) ดังรูปปิรามิดที่ปรากฏด้านล่างน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มา: บุญดี บุญญาการ และคณะ(2547: 14) 
 
 

       ความรู้ 

     สารสนเทศ 

        ข้อมลู 
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1. ข้อมูล (Data)  
ข้อมูลในที่น้ี หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือความจริงที่เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง ได้แก่  เหตุการณ์ใดๆ ที่ยังไม่ผ่านการ

ประมวลผล ซ่ึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ข้อมูลดิบ  เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ ข้อเท็จจริง รูปภาพที่สื่อความหมาย  ตัวอย่างเช่น  จ านวน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียน จ านวนคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน เป็นต้น 

2. สารสนเทศ (Information) 
สารสนเทศในที่น้ี คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว  ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการ

เก็บข้อมูล เก็บมาได้อย่างไร เพื่อวัตถุประสงค์ใด การท าให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ทราบองค์ประกอบย่อของข้อมูลน้ันๆ เพื่อจะได้
สามารถวิเคราะห์ตามหลักสถิติได้ อันจะท าให้ข้อมูลน้ันเกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด และง่ายต่อการน าไปศึกษาและน าไปใช้ ซ่ึงในยุค
ดิจิทัลน้ี ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหน่ึงของการจัดการความรู้ 

3. ความรู้ (Knowledge) 
ความรู้คือ สารสนเทศที่ได้รับจากประสบการณ์หรือที่เรียกว่า ความรู้ที่ฝังลึก กับความรู้ในระบบ ที่เรียกว่า ความรู้ชัดแจ้ง 

ซ่ึง ความรู้เหล่าน้ี เป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการคิด คัดกรอง เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเข้าใจที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆได้ 
 

4. ภูมิปัญญา (wisdom) 
ภูมิปัญญา เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนที่เกิดจากความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ผสมผสานกับความรู้ในระบบ จากน้ันจึง

น ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และการท างานให้เกิดประโยชน์ เป็นองค์ความรู้ที่มี ลักษณะเป็นองค์รวมที่สั่งสม 
กลั่นกรองมาเป็นเวลายาวนาน 

แนวคิดการจัดการความรู้ (SECI Model) 
แนวคิดการจัดการความรู้แบบSECI Model ของ kujiro Nonaka and HirotakaTakeuchi (1995) เป็นแนวคิดที่กล่าวถึง

การหมุนเวียนของความรู้ระหว่างความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(Tacit Knowledge)กับความรู้ที่ชัดแจ้ง( Explicit Knowledge)โดยอาศัย
กระบวนการทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย 1) Socialization 2) Externalization 3) Combination 4) Internalization ดังแสดงให้
เห็นตามวัฏจักรดังน้ี 

 
ลักษณะการเรียนรู้แบบ Knowledge Spiral ของ Nonaka and Takeuchi (1995) 
ที่มา: ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (ม.ป.ป :15)  
 
1. Socialization คือการสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม เป็นการสร้างความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนโดย

การแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลสู่บุคคลอ่ืน 
2. Externalization คือการสร้างหรือการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดออกมาเป็น

ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 
3. Combination คือการผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้จากความรู้ที่ชัดแจ้งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ที่ชั ดแจ้ง

ใหม่ ๆเพื่อให้ความรู้น้ันสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
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4. Internalisation คือการฝังความรู้ที่ได้รับมาใหม่ไปปฏิบัติซ่ึงก็คือเป็นการแปลงความรู้ที่ชัดแจ้งกลับเข้าสู่ความรู้ที่ฝังลึก
ในตัวบุคคลเพื่อที่จะน าออกมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
แนวคิด PWQA Model (Public Sector Management Quality Award) 
แนวคิด PWQA Model เป็นแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรภาครัฐที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ

จัดการความรู้เพื่อใช้ในการการพัฒนาคุณภาพขององค์กรเพราะการจัดความรู้เป็นฐานรองรับการปฏิบัติงานทุกอย่างของหน่วยงาน
ภาครัฐอันจะน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรโดยการก าหนดเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด ดังน้ี(คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2557: 29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้เป็นการจัดระบบของการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและน าไปใช้ ซ่ึงอาจจะเป็น

การด าเนินการโดยองค์กร หรือกลุ่มบุคคลตามความต้องการส่วนตัว หรือเพื่อการสนับสนุนภารกิจและการปฏิบัติงานขององค์กรน้ัน 
ๆ โดยมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้ในแง่มุมต่างๆ ดังน้ี 

Marquardt (2002:247) ได้นิยามความหมายโดยมุ่งเน้นการน าความรู้ไปสร้างฐานความรู้ (Knowledge base)โดยได้
กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้หมายถึงการเข้าถึง การจัดการ การเก็บรักษา การส่งผ่าน การใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยองค์กรจะจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลพิเศษที่เรี ยกว่า ฐานความรู้ ในขณะเดียวกันมีนักวิชาการ
ต่างประเทศอีกท่านหน่ึงได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้โดยเน้นไปที่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร กล่าวคือ เป็น
การ ใช้ทุ นทางปัญญาเพื่ อน า ไปต่ อยอด เป็นองค์ค วามรู้ ให ม่ เพื่ อ ช่ วย เพิ่ มศั กยภาพขององค์ กร ใน เชิ งการแข่ งขั น 
(Schermerhorn,2002) 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2549:134) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้โดยเน้นไปที่ การแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน
และกันและบุคลากรกับองค์กรจะต้องร่วมมือกันการแลกเปลี่ยนความรู้จึงจะเกิดขึ้นได้  

คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ(2557)ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้โดยเน้นที่ การรวบรวมองค์ความรู้ที่
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร แล้วน ามาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและน าความรู้มาใช้ประโยชน์
ได้ โดยได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

โครงร่างองคก์ร 

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์

2.การวางแผนเชิงกลยทุธ ์

3.การใหค้วามส าคญั กบั
ผูรั้บบริการ และผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสีย 

5. การมุ่งเนน้ 
บุคลากร 

6. การมุ่งเนน้ 
ระบบปฏิบติัการ 

4. การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 

7.ผลลพัธ์
การ

ด าเนินการ 

1.การน า
องคก์ร 
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1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน  Tacit Knowledge)  ได้แก่ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ พรสวรรค์ ของแต่ละบุคคล ที่ไม่
สามารถจะถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ เช่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา เป็นต้น 

2. ความรู้ที่มาจากเอกสารหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึงความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถรวบรวม
ถ่ายทอดโดยผ่านวิธีการในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ต ารา หรือคู่มือต่างๆ 

 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
1. คนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ให้ส าเร็จเพราะคนถือเป็นแหล่งปฐมภูมิของ

ความรู้ อีกทั้งยังเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล คนจะต้องมีทักษะความเข้าใจในการเลือกใช้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การสื่อสาร การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถแสวงหาความรู้ จัดเก็บความรู้และแลกเปลี่ยน ความรู้ เพื่อน าความรู้ไปใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในยุคดิจิทัลน้ี มีเครื่องมือ อุปกรณ์หลายชนิดหลายช่องทางให้เลือกในการรับและส่งความรู้   3. 
กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุง และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่อันเกิดจากความรู้ 

การจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อการพัฒนา (Knowledge management for development) 
ระบบโลกในปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายข้อมูลมหาศาลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน

สังคมวัฒนธรรม ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจส่งผลให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรภาครัฐต่างล้วนต้องมี

การปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลโดยองค์กรเหล่าน้ีต้องมีการปรับปรุงการให้บริการทางด้านต่างๆ 

รวมทั้งการสร้างผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวโน้มที่จะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้น้ันส่วนใหญ่เกิดจากการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะเป็นการก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, 

2560) ดังน้ันในยุคดิจิทัลการจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีการจัดการความรู้

อย่างเป็นระบบจะส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วทุกคนต่างเข้าใจผิดว่าความรู้ในยุคดิจิทัล เป็น

ความรู้ที่ถูกจัดเก็บโดยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว จึงไม่จ าเป็นจะต้องจัดการความรู้ หรือ บางคนเข้าใจผิดคิดว่าไปจัดการที่ตัว “ความรู้” 

ด้วยการน าตัวเอง หรือองค์กรแสวงหาความรู้ด้วยการไปฝึกอบรมด้านวิชาการหรือน าความรู้ของตนเองหรือขององค์กรโดยวิธีการ

น าไปไว้ในเว็บไซต์ หรือบันทึกในรูปแบบเอกสารต่างๆ  ซ่ึงที่ถูกต้องแล้วหาเป็นเช่นน้ันไม่ แต่การจัดการความรู้ของบุคลากรที่ถูกต้อง

จะต้องมุ่งที่กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการประมวลข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ที่เก่ียวกับประสบการณ์ (Tacit 

Knowledge) และความรู้ที่มาจากเอกสาร  ( Explicit Knowledge) เพื่อน าไปสู่ความคิดและการกระท าจากน้ันจึงน ามาสร้างเป็น

ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อจัดเก็บไว้ในรูปลักษณะที่บุคคลหรือบุคลากร รวมไปถึงประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้เหล่าน้ีได้ ใน

ช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อจะได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม การจัดการความรู้ของบุคลากร

เพื่อการพัฒนาองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างานขององค์กรน้ันบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพราะการจัดการความรู้

ของบุคลากรที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้ความรู้เหล่าน้ันรวมทั้งอาศัยเทคโนโลยีในรูปแบบของ

ดิจิทัลจะสามารถเข้าถึงลูกค้าและการบริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีสามรถลดต้นทุนและงบประมาณขององค์กรได้ อีกทั้งองค์กรที่มี

ขนาดเล็กสามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับขนาดขององค์กรด้วยการหลวม

รวมเทคโนโลยีและกระบวนการจัดความรู้ของบุคลากรเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ปฎิบัติงานได้น าความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมและ

ได้รับความรู้ในเวลาที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างานซ่ึงสิ่งที่ส าคัญคือต้องมีการจัดความรู้ของบุคลากรให้เป็นระบบเพื่อมุง

หวังการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนาองค์กร 

 
แหล่งความรู้ในองค์กร 
แหล่งความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่มาจากข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) โดยความรู้ที่ต้องการใช้ในการ

ปฏิบัติงานน้ันมีทั้งที่อยู่ในรูปของความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ซ่ึงหมายถึงความรู้ในรูปของหนังสือ ต ารา วารสาร 
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หนังสือพิมพ์ วิดีโอ electronic file และที่อยู่ในรูปของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของคน (tacit knowledge) ซ่ึงยากต่อการเล่าหรือ
เขียนออกมาให้ผู้อ่ืนทราบหรือเข้าใจโดยความรู้ที่ใช้ในการท างานส่วนใหญ่ เป็นความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลซ่ึงความรู้ในองค์กร
ประกอบด้วยความรู้ที่มาจากสมองของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรคิดเป็นร้อยละ 42 มาจากฐานข้อมูลความรู้ของ
องค์กรร้อยละ 12  มาจากเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เป็นกระดาษร้อยละ26 และเอกสารที่เป็นอิเลคทรอนิกส์ร้อยละ20 (ธงชัย เลิศ
วิไลรัตนพงศ์, ม.ป.ป.:4) ซ่ึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เหล่าน้ีองค์กรจะต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานรวมทั้งสร้างศักยภาพให้กับองค์กรในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรต่อไป  

กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management Process) 
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร(Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เข้าใจถึง

ขั้นตอนที่ท าให้เกิดการจัดการความรู้ โดยมีรูปแบบการจัดการความรู้ตามแนวทางส านักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 
(ธวัชชัย หล่อวิจิตร, 2549) 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) หมายถึง การระบุรายละเอียดความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมี และต้องใช้ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เช่น องค์กรจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง และความรู้อะไรที่องค์กรมีอยู่
แล้ว มีอยู่ในรูปแบบใด ที่ไหน และอยู่ที่ใคร      

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ขั้นตอนน้ี เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป เช่น ใช้ SECI model น าบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ต่างกันมาประชุม/ท างานร่วมกัน จ้างคนที่มีความรู้มาท างานในองค์กร จ้างที่ปรึกษา การสกัดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การสรุปบทเรียนจาการปฏิบัติงาน การสกัดความรู้จากการเข้าประชุม อบรมภายนอกหน่วยงาน 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต        

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการกลั่นกรององค์ความรู้ที่
รวบรวมได้จัดท าในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้งานได้ของความรู้  เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์   

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเคล็ด
ลับ เทคนิคการท างาน เทคนิคการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่ มือการปฏิบัติงาน ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ (Learning) คือการน าความรู้ที่ได้จากผลในข้อ4ไปใช้ประโยชน์ในการท างาน ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วน
หน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากวงจร “สร้างองค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีถ้ากระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่มีประสิทธิผลจะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรได้ 2 
คือ 1) ผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 2) ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร(สมชาย น าประเสริฐชัย, 2546) 

นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในองค์กรแล้วสิ่งที่องค์กรควรค านึงและท าควบคู่กันไปพร้อมกับกระบวนการจัดการ

ความรู้น่ันคือการบริหารจัดการเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมในองค์กรที่สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้อันประกอบไปด้วย 6 

องค์ประกอบ ดังน้ี (ธวัชชัย หล่อวิจิตร, 2549) 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างกิจกรรม การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  โครงสร้าง

พื้นฐานขององค์กร ทีมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการก าหนดระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ

อย่างชัดเจน  
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2. การสื่อสาร การสื่อสารจะช่วยก าหนดกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  

แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  

3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการ

เลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการท างาน 

วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร  

4. การเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้  โดยการเรียนรู้ต้อง

พิจารณาถึง เน้ือหา กลุ่มเป้าหมายวิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง  

5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งมีการน าผลของการวัดมาใช้ใน

การปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น และมีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของ

การจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือ

วัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome)  

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากรแรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการระบบที่มีอยู่

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา  

ปัจจัยท่ีท าให้การจัดความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรประสบผลส าเร็จ 

1. ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อยู่เสมอและต้องมีการด าเนินการจัดการความรู้

อย่างต่อเน่ือง มีความมุ่งม่ันและจริงจังที่จะผลักดันการพัฒนาระบบบริหารความรู้ขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ  

2. การพัฒนาคน เป็นจุดเน้นที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กร  

3. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม แบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์ในการพัฒนา

ระบบการจัดการความรู้  

4. มีการสร้างคลังข้อมูลในระบบ E-Learning เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถหยิบข้อมูลมาใช้ได้โดยง่าย 

5. ต้องมีทีมงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างจริงจัง โดยต้องเลือกคนที่มีความชอบ และความ

สนใจ (Passion) มาเป็นทีมงาน 

6. มีการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการจัดการความรู้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปของงโลกยุคโลกาภิวัฒน์อันจะท าให้เกิดความรู้บนเครือข่ายออนไลน์ และมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ

เครือข่ายออนไลน์ด้วย 

7. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อจะได้จัดเก็บความรู้บนเครือข่ายออนไลน์ และสามารถน า

ความรู้ออกมาใช้ได้โดยง่าย รวมทั้งการฝึกให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะน าไปสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สรุป 
ในโลกยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายคือการที่ โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลซ่ึงเป็นโลกของสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุคของ

กระแสโลกาภิวัฒน์, และเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง สิ่ง
ทั้งหลายเหล่าน้ีส่งผลให้องค์กรต่างต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนกระบวนการทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ การบริหารจัดการ
องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยปรับเปลี่ยนตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่เช่นน้ันแล้วองค์กรจะไม่สามารถก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกที่เปลี่ยนไปและที่ส าคัญไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆได้  การจัดการความรู้ของบุคลากร
จึงเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงของการพัฒนาองค์กรที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองและความรู้ที่ได้รั บจาก
การถ่ายทอดมาจากคนอ่ืนให้เกิดประโยชน์ในการท างานเพื่อให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพและผลงานที่ออกมามีคุณภาพโดยการ
ประสานความร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายภายในองค์กรหรือเครือข่ายในสังคมออนไลน์ ยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคของข่าวสาร
ข้อมูลที่ความรู้ใหม่ ๆและข้อมูลจ านวนมากมายมหาศาลอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่
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องค์กรส่วนใหญ่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานด้วยแล้วการจัดการความรู้ของบุคลากรยิ่งต้องท าให้เป็นระบบมากขึ้น
เพื่อที่จะท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ   การจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรเป็น
กระบวนการที่เก่ียวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้
หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อน า
ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจาย
และไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุล เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและเพื่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งจะส่งผลท าให้
เกิดการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ยกระดับคุณภาพการท างาน และเพื่อการพัฒนาองค์กรท าให้องค์กรมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ซ่ึงถ้ามีการจัดการความรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยองค์กรในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน และยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อันจะท าให้ศักยภาพของ
องค์กรสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและทัดเทียมกับองค์กรระดับโลกได้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอบทบาทและภาวะผู้น าของสตรีในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   เน่ืองจากในปัจจุบันมีสตรีเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาททางการเมืองมากขึ้นโดยจ านวนสตรีที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และในระดับการเมืองท้องถิ่น แสดงให้
เห็นว่าสตรีให้ความสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดภาวะผู้น าและบทบาทสตรี  ในการพิจารณา
ประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย  1) 
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของบทบาททางการเมืองของสตรีในการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพและความเป็นผู้น าของสตรีเพื่อส่งเสริมความภาคทางเพศในระบบราชการโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  
 
ค าส าคัญ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สตรี ความเสมอภาคทางเพศ   
 

Abstract  
 The purpose of this academic paper is to present the role and leadership of women in the 
management of local government organizations. Due to the increasing participation of women and political 
roles, the number of women applying to be a member of the House of Representatives has increased every 
time that the members of the House of Representatives are elected. At the local political level, it shows that 
women are more interested and involved in politics. In this work, the conceptual framework of leadership and 
women's roles will reviewed in considering issues to answer objectives. The author proposes the main points 
derived from the examination of various documents, including 1) the tendency of the increase in the political 
role of women in the management of local administrative organizations and 2) guidelines for the development 
of the potential and leadership of women in order to promote sexual equality in the bureaucratic system, 
especially the local administrative organization of Thailand.  
 
Key words: local administration, women, women's role development 
 

1. บทน า 

               ประเทศไทย วัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองนับตั้งแต่สมัยโบราณน้ันไม่เปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีบทบาท

ทางการเมืองเท่าที่ควร อันเกิดจากการเลี้ยงดูจากครอบครัว จากการศึกษาของนักจิตวิทยาหลายท่าน   พบว่าการเลี้ยงดูเด็กชาย

มักจะเน้นถึงความส าเร็จ  ความเชื่อม่ันตนเอง  แต่การเลี้ยงเด็กหญิงจะมุ่งไปที่การเอาอกเอาใจและความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน   เม่ือ

เติบโตวิถีของการใช้ชีวิตจึงแตกต่างกัน สตรีถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ประกอบกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ที่มองว่าสตรี

มีความแตกต่างจากชายทั้งทางกายภาพและชีวภาพ โดยมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ในขณะที่เพศชายเป็นเพศที่มีความแข็งแรง อดทน

กว่า ซ่ึงเหมาะแก่การเป็นผู้น าทั้งภายนอกและภายในครอบครัว อีกทั้งกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socializations)  ที่สร้าง

ความเป็นเพศชายและเพศหญิงสะท้อนออกมาในทุกพื้นที่ของชีวิตประจ าวันและพื้นที่สาธารณะ    ผู้ชายมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ

ที่สร้างรายได้เสมอ และมีบทบาททางการเมือง   สตรีถูกกีดกันออกจากพื้นที่เหล่าน้ันด้วยหน้าที่ของความเป็นแม่  และภรรยาที่
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ด ี หากภรรยาที่ไม่ดูแลสามี  และลูก  ถือเป็นภรรยาที่บกพร่องต่อหน้าที่  นอกจากน้ันในแต่ละสังคมก็จะมีการจัดลักษณะกิจกรรม

โดยมีนัยยะที่บ่งบอกถึงพื้นที่ โดยพื้นที่ส าหรับสตรีน้ันคือ  ครอบครัว  เพื่อนบ้าน ชุมชน/เครือญาติ    ขณะที่พื้นที่ของ

ผู้ชาย  คือ  เครือญาติ  วงศ์ตระกูล  ชุมชน/หมู่บ้าน  เศรษฐกิจ  ศาสนา/การเมือง  ซ่ึงในหลายๆสังคม  บทบาทเพศก าหนด

ขึ้น  มักจะอยู่ในลักษณะตรงข้ามกันเสมอ  บทบาทที่ตรงข้ามน้ี  มีนัยยะบ่งบอกการแบ่งแยกกิจกรรมและหน้าที่ของสามีและ

ภรรยา  รวมทั้งมีนัยยะซ่ึงแสดงถึงการที่สตรีต้องพึ่งพาอาศัยชายเป็นหลัก  นอกจากน้ันยังจ ากัดบริเวณผู้หญิงคือการให้ก าเนิด  เลี้ยง

ดูบุตร  และท างานบ้าน  นอกจากน้ันบทบาทสตรียังถูกผูกติดกับครอบครัวและเครือญาติ ด้วยบทบาทเพศที่สังคมสร้างแตกต่างกัน

น้ัน ท าให้โอกาสที่สตรีมีเข้าถึงและมีอ านาจในทางการเมืองน้อยลงไปด้วย  แม้ว่าสตรีเองจะมีโอกาส แต่เธอเหล่าน้ันก็อาจจะเลือกละ

ทิ้งซ่ึงโอกาส หากสามีหรือน้องชายพี่ชาย ต้องได้มาซ่ึงโอกาสน้ันก่อน  ซ่ึงโครงสร้างสังคมแบบน้ีถูกผลิตซ้ าแล้ว ซ้ าเล่า  จนท าให้พื้นที่

ทางการเมืองของสตรีน้อยลงและเสถียรอยู่เช่นน้ัน สตรีไทยได้เริ่มเข้าไปมีบทบาทเก่ียวข้องกับสังคมภายนอกครอบครัวของตนเอง

มากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่การได้รับโอกาสทางการศึกษาหาความรู้มากกว่าในอดีต อันเน่ืองมาจากแผนการขยายโอกาสทางการศึกษาภาค

บังคับของรัฐบาลส่วนกลางออกไปสู่ชนบท (เอ้ือมพร หนันธิสิงห์ ,2562 ) การที่สตรีสามารถประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้

ความสามารถพื้นฐานที่ได้ศึกษามาในการท างานหลายสาขาอาชีพมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะมีความแตกต่างของบทบาทดังกล่าวระหว่าง

กลุ่มผู้หญิงในเขตเมืองกับผู้หญิงในชนบทอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็นับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลในทัศนคติและค่านิยมของ

สังคมไทยที่มีต่อสตรีเปลี่ยนไป  

            แม้ในปัจจุบันจะได้มีการเรียกร้องสิทธิของสตรีมากขึ้น ทุกฝ่ายให้ความส าคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของสตรี โดยมีสตรีไทยเข้ามามีบทบาทในการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริม การสนับสนุน ให้

สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สตรีด้วยกันเท่าน้ัน แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มที่สตรีดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย เช่น เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เน่ืองจากสตรีมีมุมมองในเรื่องต่างๆ ที่ละเอียดกว่า 

และสนใจในเรื่องที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม ต่างจากชายที่มักจะให้ความส าคัญในเรื่องใหญ่ๆ มากกว่า เช่น ระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน ความเจริญ ความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น การที่สตรีเข้ามามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น จะ

ช่วยท าให้การพัฒนาเกิดความเติมเต็ม สมดุล และมีความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมและชุมชนท้องถิ่นทั้งหญิง

และชายได้อย่างแท้จริง จากเหตุผลดังกล่าวการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับจึงจ าเป็นที่จะต้องมีตัวแทนของสตรีและผู้ชายเข้า

ไปมีบทบาทในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองท้องถิ่นซ่ึงเป็นการเมืองที่ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนมากที่สุด  และเป็นเรื่องเฉพาะของท้องถิ่นตนที่สตรีหรือผู้หญิงจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากกว่าการเมืองใน

ระดับชาติ  

2. แนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม 

            การเปลี่ยนแปลงของบทบาทสตรีตามสังคมสมัยใหม่ (Modernization) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกกด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องทัศนคติ ค่านิยม โครงสร้างหน้าที่ทางสังคมรวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกสังคมกลุ่มต่าง ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

กระตุ้นให้สมาชิกของสังคมไม่ว่าชายหรือหญิง ได้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม บทบาท และพัฒนาเศรษฐกิจในการ  ข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามไปด้วย กลุ่มสตรีจึงกลายเป็น สมาชิกสังคมกลุ่มหน่ึงที่พยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาท

ความชอบธรรม ในทางการเมืองการปกครองที่จ าต้องจัดให้มีการแบ่งสรรอ านาจในทางการเมือง  การปกครองให้กับกลุ่มต่าง ๆ 

อย่างมีความเสมอภาค (อุดมเดช ดวงแก้ว, 2555, หน้า 20) แนวคิดสตรีนิยมจึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อต่อสู้ ช่วงชิง ปฏิเสธและ ท้า

ทายต่อมิติทางอุดมการณ์ และวัตถุของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่  

3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

          ภาวะผู้น า (Leadership)  หมายถึง  สัมพันธภาพในเรื่องของการใช้อิทธิพล ที่มีต่อกันและกัน ระหว่างผู้น ากับผู้ตามที่มุ่ง

หมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ภาวะผู้น าเก่ียวข้องกับ การใช้อิทธิพล ( Influence) เกิดขึ้น

ระหว่างกลุ่มบุคคล  โดยกลุ่มบุคคลเหล่าน้ันมีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น

วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม   กล่าวได้ว่า ผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของงานและองค์การ เป็น
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กระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหน่ึงตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืน  เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด รวมทั้งการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ  ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย จัดสรรและ

จัดการต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ มากกว่าคนอ่ืน ๆ ในชุมชนน้ัน ๆ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งของตนเองและของ

สมาชิกชุมชน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าท้องถิ่น 

               ผู้น าท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือชุมชน ซ่ึงอาจจะเป็น ผู้มีอ านาจหรืออิทธิพลสามารถชักจูงใจคนใน

ชุมชนได้ ซ่ึงองค์ประกอบของผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ 

            - ต้องมีความรู้หรือทักษะในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่กลุ่มหรือชุมชนต้องการ  

            - ต้องมีคนซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชนน้ัน  

            - มีโอกาสหรือสถานการณ์ที่จะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

            - มีความรู้ความสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถน้ัน (ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธ์ิ และคณะ, 2560) 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

         การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมาใน

ลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วม

ทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม หรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน   

การมีส่วนร่วมทางการเมือง น้ัน เป็นแนวทางหรือกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของการปกครองแบบ  ประชาธิปไตย หรือไม่ว่าการปกครอง

รูปแบบใดก็ตามบทบาทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนย่อมจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการรักษาความสมดุลระหว่างผู้บริหาร

ประเทศ(รัฐบาล)กับผู้รับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการบริหารประเทศ(ประชาชน) ซ่ึงหากแม้ว่าระบบการเมืองใดก็ตามที่  ละเลยใน

ประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงเช่นกัน 

                    สตรีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ  แม้ว่าการพัฒนา

สตรีจะมีความก้าวหน้ากว่าในอดีต แต่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสตรีก็ยังเป็นงานที่ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพราะยัง

มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม ของคนในสังคมไทย น าไปสู่ปัญหาในการที่สตรีบาง

กลุ่มยังถูกกดขี่ ไม่ได้รับโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกเลือกปฏิบัติในมิติต่างๆ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พยายามที่จะด าเนินงาน

เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสตรี ตามแผนการพัฒนาสตรีและตามที่องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญและก าหนด

มาตรการในระดับสากล ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาสตรีของประเทศสมาชิก ที่ได้มีการก าหนดและกระตุ้นให้บรรดาประเทศ

สมาชิก หันมาสนใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเท่าเทียมกัน ดังน้ัน  การพัฒนาสตรี

ในช่วงต่อไป จ าเป็นต้องพิจารณาประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรีของประเทศไทย  ซ่ึงโดยเฉพาะการปรับเจตคติ

ของคนในสังคมไทยให้เข้าใจถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมและสร้าง โอกาส ให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและ

การเมืองเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาในอดีต นอกจากน้ียังต้องมุ่งพัฒนาสตรี  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เช่น การพัฒนาเพื่อรองรับ การเข้าสู่สังคมสูงอายุพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย

ต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือประเด็นท้าทาย จากภายนอกประเทศ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อเรียกร้องหรือ

ข้อก าหนดขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เป็นต้น  ปัจจุบัน บทบาทของสตรีไทยทางการเมือง เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะการเมืองในระดับท้องถิ่น พิจารณาได้จากจ านวนสตรี ที่ได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าใน

อดีต  โดยเฉพาะหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศ พ.ศ.2516 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 

2550 มีความเปลี่ยนแปลงการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนมีความตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง

มากขึ้นการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายสตรี การเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสตรีในระดับประเทศและระดับสากล  รวมถึงการยอมรับ

และเข้าร่วมก าหนดมาตรฐานต่างๆ โดยองค์การสหประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองระดับท้องถิ่นคึกคักมากขึ้น และบทบาทของสตรีในเวทีทางการเมือง

และการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะในต าแหน่งส าคัญๆ ระดับการตัดสินใจ หน่วยงานภาครัฐ เริ่มให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสตรี 

เพื่อให้มีมุมมองของสตรีในกระบวนการก าหนดกฎหมาย กฎกติกาของสังคม การก าหนดนโยบายสาธารณะ การจัดสรรทรัพยากร

และงบประมาณแผ่นดินและการสร้างเวทีทางการเมืองที่มีความเท่าเทียมกับบุรุษมากขึ้น  อีกทั้งความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็น

ธรรมทางการเมืองและการบริหาร ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีมากขึ้น องค์กรสตรีต่างพยายามเคลื่อนไหว เรียกร้อง 

และการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ ความไม่เสมอภาค และอคติที่สังคมมีต่อสตรี จนน าไปสู่การที่สังคมได้

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติใหม่ เกิดการเรียนรู้และหันมาให้โอกาสสตรีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น 

                ปัจจุบันพบว่า ปัญหาในการเข้าร่วมในการบริหารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี น้ันคือ เรื่องทัศนคติต่างๆ 

รวมทั้งกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัด สตรีที่มีสิทธิเลือกตั้งยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการเลือกสตรีด้วยกันเองเข้าไปเป็น

นักการเมือง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การที่สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการสร้างความหลากหลายทางความคิด เปิด

มุมมอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา เน่ืองจากมีมุมมองความคิดที่แตกต่างจากชาย มีความละเอียดรอบคอบทั้งในการคิด 

การมองปัญหา การจัดสรร งบประมาณ และมีการท า โครงการที่เน้นคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งงานสวัสดิการ

สังคมอีกด้วยดังน้ันเราจึงตัองมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรี ให้เหมาะสม คู่ควรกับต าแหน่งทางการเมือง 

6. การพัฒนาศักยภาพสตรี 

               การพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีความพร้อมสู่เส้นทางการเมือง ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นกลไกในกระบวนการพัฒนา

สตรี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถบูรณาการงานด้านการ

พัฒนาสตรีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น 

การพัฒนาสตรีแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของสตรี และส่วนที่สอง เป็นแนวทางการส่งเสริมของ

ภาครัฐและภาคเอกชน                          

7. แนวทางการพัฒนาตนเองของสตรี 

               การที่จะพัฒนาสตรี โดยเฉพาะสตรีที่เป็นผู้น าองค์กรท้องถิ่น จะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองโดยเริ่มต้นจาก

ครอบครัวของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข จึงจะสามารถที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้ เม่ือสตรีพัฒนาตนเอง

ให้มีศักยภาพที่ดีได้แล้ว จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนหรือองค์กรน้ันๆได้เป็นอย่างดี ด้งน้ันสตรีจึงต้องพัฒนาตนเอง 

ดังน้ี (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,2560) 

            สตรีกับความสัมพันธ์ครอบครัว  การเริ่มต้นพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพควรจะมีการก าหนดบทบาท และการพัฒนาด้าน

ศักยภาพความพร้อมของสตรี  ในด้านต่างๆดังน้ี   

          1. เรื่องของการศึกษา  เพราะการศึกษาถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา  สตรีทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลาเพื่อยกระดับให้ตนเองมีความรู้  ความสามารถเท่าเทียมกับผู้อ่ืน  และจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง  ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่

ก าลงัมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในโลกปัจจุบัน   

          2. เรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีของสตรี  ก็ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหน่ึงที่ส่งผลให้สตรีมีก าลังกาย   ก าลังใจที่

สมบูรณ์  แข็งแรง  และมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการด ารงชีวิตร่วมกับคนอ่ืนๆ   

          3. เรื่องของการประกอบอาชีพและรายได้  ในสังคมปัจจุบันถือได้ว่าเงิน เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการด าเนินชีวิต   เน่ืองจากมี

ความเก่ียวข้องกับปากท้องที่มีผลต่อการด ารงชีวิตในแต่ละวัน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สตรีทุกคนจะต้องมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวด ารงอยู่ในสภาวะที่ม่ันคง เม่ือครอบครัวม่ันคง  จะน าไปสู่การพัฒนาในระดับต่อไปคือระดับ

ชุมชน   

          4. เรื่องสิ่งแวดล้อม  ในการด ารงชีวิตของสตรีย่อมมีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  ดังน้ันสตรีจึงต้องมีวิธีการในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ซ่ึงหากในพื้นที่ๆสตรีและครอบครัวอยู่เต็มไปด้วยยาเสพติด  อาชญากรรม  โรคติดต่อ  ฯลฯ  สตรีและครอบครัวของ
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ตนเองก็จะอยู่อย่างไม่สงบสุข  ระหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากได้อยู่ท่ามกลางอันตราย  ดังน้ันเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่

ดีสตรีจึงควรที่จะมีวิธีในการจัดการกับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด   

         5. ด้านการเมืองการปกครอง สตรีต้องมีความสนใจ มีบทบาทและส่วนร่วมในทางสังคม การเมือง โดยอาจเริ่มมีส่วน

กระบวนการคิด ตัดสินใจ เรื่องต่างๆในชุมชนก่อน ต่อมาเพิ่มบทบาทมีส่วนร่วมในองค์กรส่วนท้องถื่นและอาจพัฒนาไปถึงระดับชาติ

ในโอกาสต่อไป 

       การสร้างพลังและเครือข่ายสตรี  ปัจจุบันสตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนโดยเฉพาะการรวมตัวกันเองในกลุ่มสตรี

ด้วยกัน  เช่น  กลุ่มสตรีอาสาสมัคร กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มสตรีผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กพสม.  กพสต.  กพสจ.  เป็นต้น  ส่งผลให้สตรีมี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะ   โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และ

แสวงหาแนวทางที่ จะส่ งผลให้ ชุมชนให้ น่ าอยู่ และ เป็นส่วนหน่ึงในการที่จะสร้ างพลังร่วม กัน  น าไปสู่ การพัฒนาที่

ยั่งยืน                                              

        การสร้างภาวะผู้น าสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การที่สตรีมีภาวะผู้น าในการเข้าร่วมบริหารจัดการกับกลุ่ม

องค์กร ที่มีการผสมผสานในมิติชายหญิง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการมองกิจกรรมที่ปฏิบัติ คือ  หากสตรีได้รับข่าวสารที่

ด ี ทันสมัย  จะช่วยให้ผู้น าชุมชนที่เป็นสตรีได้ใช้ประโยชน์ในการรู้สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหา  โดยเฉพาะข้อมูล  จปฐ. ฯลฯ 

ข้อมูลเหล่าน้ี  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน  ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้น าสตรีเป็นคนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ด้านกิจกรรมของ

กองทุนต่างๆ ในทุกชุมชนมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ  ดังน้ันทรัพยากร

จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการจัดการเงินในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่

สอดคล้องกับทุนที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วม  หากสตรีได้พยายามพัฒนาที่

วัตถุดิบ  การผลิต  การตลาด  โดยผ่านการรวมกลุ่มองค์กรที่เป็นเครือข่ายก็จะก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชนภายใต้การบริหาร

จัดการทุนชุมชนที่สามารถก่อให้ทรัพยากรที่ไม่มีค่ากลายเป็นมูลค่าที่มหาศาลให้แก่ชุมชน  ท าให้ชุมชนมีรายได้และมีการพัฒนาใน

ส่วนต่างๆตามมาที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปสู่ทางดีขึ้นตามล าดับ 

          จากการกล่าวมาข้างต้นจะสามารถสรุปได้ว่า    เพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เข้าสู่การเป็นผู้น าในเรื่องของการมีส่วน

ร่วมในการสร้างกระบวนการและก าหนดทิศทางในการพัฒนา  ซ่ึงจะต้องประกอบกับการที่มีสตรีจะต้องมีภาวะผู้น า  ในเรื่องของ

การเป็นผู้น าที่ดีในทุกด้าน  มีศักยภาพในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามล าดับ    ดังน้ันสตรีควรจะมีบทบาทส าคัญในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสตรีของภาครัฐและภาคเอกชน         

               ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องเข้ามาเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆแก่กลุ่มสตรี ที่จะเข้าสู่สนามการเมือง เพื่อ

เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีมีโอกาสแสดงศักยภาพ ดังน้ี (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,2560) 

                1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สตรีทุก

กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจกติกาและเงื่อนไขใหม่ทางการเมือง เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้น า แก่สตรี  ในการ

สมัครแข่งขันเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์กรหรือกลไกที่เป็นกลางที่มีความช านาญ  เพื่อให้การ

แนะน า และค าปรึกษาแก่สตรีที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และเตรียมความพร้อมส าหรับผู้หญิงที่มีความพร้อมและมีศักยภาพใน

การลงสมัครในเวทีการเมืองในระดับต่างๆจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   แก่สตรีที่ได้รับ

เลือกตั้งเพิ่มสมรรถนะแก่สตรีที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเก่ียวกับกระบวนการ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ

โดยค านึงถึง จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ด้านจิตอาสาและจิต

สาธารณะแก่สตรีทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็นผู้น า และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝัง

จิตส านึกอุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแก่ผู้น าสตรีทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  
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                2. รณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเก่ียวกับคุณค่าและความส าคัญในการ  เปิดโอกาสและเลือกสตรีที่มี

ความสามารถเข้าเป็นผู้น าทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ  แสวงหาผู้น าสตรีทางการเมืองระดับต่างๆ ที่มี

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ ยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และท าคุณประโยชน์แก่สังคมชุมชน เพื่อจัดท า

เป็นฐานข้อมูลและกรณีศึกษาของความส าเร็จในการท างานและการด ารงชีวิต สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานของผู้น าสตรีที่มี

ศักยภาพทุกระดับ ที่มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้น าทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ เพื่อให้เป็นตัวแบบที่ดีส าหรับ

สตรี 

               3. แสวงหาแนวร่วมทั้งจากภาคการเมือง การบริหาร และสื่อมวลชน ในการสนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ต าแหน่ง

ทางการเมือง  รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการด ารงต าแหน่งระดับการตัดสินใจของสตรีในทางการเมืองและ

การบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่มี

ความช านาญด้านการพัฒนาภาวะผู้น าของสตรี การเตรียมความพร้อมสตรีเพื่อการเลือกตั้ง  เสริมสร้างการรวมพลังของแกนน าสตรี

ทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อน ขบวนการทางการพัฒนาสตรี และสนับสนุนสตรีที่มีความสามารถให้สามารถก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทาง

การเมือง การบริหารและการตัดสินใจอย่างสง่างาม และรณรงค์ให้พรรคการเมืองส่งเสริมให้สตรีได้รับต าแหน่งและเข้าร่วมงานทาง

การเมือง โดยเพิ่มจ านวนสตรีในต าแหน่งต่างๆ ภายในพรรค 

              4. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองและการบริหารของ

สตรี ทบทวนและติดตามการด าเนินการให้มีการปรับปรุงและแก้ไข ระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมาธิการของฝ่ายนิติบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับสตรี 

ให้ค านึงสัดส่วนของผู้แทนสตรี หรือผู้แทนองค์กรที่ท า งานด้านสตรีที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือกรรมาธิการตามที่ก าหนดใน

รัฐธรรมนูญ จัดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมือง การปกครอง และการบริหาร เช่น การเพิ่มจ านวนสตรี

ในคณะกรรมการระดับนโยบายของชาติ และการเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองการบริหารของสตรีในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับบุรุษ 

เป็นต้น    

                ปัจจุบันสตรีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยสตรีมีโอกาสเข้ามาด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในจ านวนที่มากยิ่งขึ้น จากสัดส่วนการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมืองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง การที่สตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีในการที่ จะสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของสังคม การ

เพิ่มขึ้นของโอกาส รวมถึงบทบาทของสตรีที่มีต่อกลุ่มสังคมและประเทศชาติที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้บัญญัติสิทธิ ที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายในเรื่องการเมืองและการบริหาร 

และในแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ถึงฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี  

โดยเป้าหมายเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร รวมทั้งการก าหนด

นโยบายของรัฐบาลเพื่อให้มีการเพิ่มสัดส่วนสตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สัดส่วนสตรีที่ด ารงต าแหน่งใน

ระดับตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารทุกระดับ และสัดส่วนสตรีในคณะกรรมการระดับชาติที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย

และองค์กรอิสระ  อีกทั้งก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและ

การตัดสินใจในระดับต่างๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้สตรีมีความม่ันใจ มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองระบอบประชาธิปไตย และมี

ศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและกระบวนการตัดสินใจในระดับต่างๆ โดยแนวทางการพัฒนาเน้นการเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ และสร้างความพร้อม  แก่สตรีทุกกลุ่ม 

ดังน้ันในอนาคตเชื่อว่าสตรีไทยจะมีความพร้อมเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มภาคภูมิทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติมากยิ่งขึ้น 

โดยสามารถท างานอย่างมีศักยภาพ เข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการน าการพัฒนาประเทศให้น าโลกทันสมัย  
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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ  มีการรณรงค์

รักษาระเบียบ และ วินัย ต่างๆ ภายในโรงเรียน และการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน   2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

เก่ียวการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดให้มีความเพียรพยายามในการประกอบกรรมดี ละบาป ความขยันในข้อน้ี มี ๔ ประเภท คือ 

เพียรป้องกันหรือเพียรระวังไม่ท าบาปเพียรละบาป เพียรสร้างความดี และเพียรรักษาความดีของนักเรียน 3.เพื่อการพัฒนาการเรียน

การสอน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  โดยการสั งเคราะห์

งานวิจัยใช้รูปแบบผสม  เชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงเผยแพร่ในฐานข้อมูล

วิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2562  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ความถี่  รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ย นัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD)  น าเสนอข้อมูลการวิจัย  โดยใช้รูปแบบการเขียนบรรยาย   

 ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธร รมนักเรียนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา – 

มัธยมศึกษา  ได้แก่  1.การศึกษา  2. คุณสมบัติส่วนบุคคล/ลักษณะทางประชากร  3.การมีกิจกรรมร่วมกัน  ได้น าปัจจัยส าคัญใน

การพัฒนาแผนการเรียนรู้การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในด้านต่างๆ  ด้าน

ความมีวินัย  ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  ด้านมีจิตสาธารณะด้านอยู่อย่างพอเพียงและเสียสละ การปลูกฝังหรืออบรมจริยธรรมทางตรง 

ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยหรือโดยทางอ้อม นักเรียนได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น ลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรม ซ่ึงครูจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อให้เกิดจริยธรรมคุณธรรม รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ตลอดจนชี้แนะในการพัฒนา

จริยธรรม และประการส าคัญ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นที่นักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

เป็นผู้ปฏิบัติ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนานักเรียนได้เกิดคุณลักษณะที่ท าให้คนเก่ง คนดี และมีความสุข  

ค าส าคัญ   การสังเคราะห์งานวิจัย  กาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

 
Abstract 

The purpose of this research 1. To study the moral behavior of students 2. To promote the 

development of students’ morality and ethics.  3. To study the development of teaching and learning Social 

Studies Religion and culture affecting students’ moral and ethical behavior.  By using the synthesis of 

qualitative and quantitative research Target groups include related research reports  Which is published in the 

thesis database and Thai research results between the year 2012 – 2019.  Data analysis using content analysis. 

By categorizing by linking issues Finding relationships, interpreting and creating conclusions Present research 

data by using descriptive writing style.   

mailto:62611152107@udru.ac.th


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 290 
 

  The research found that 1. Important factors for the development of morality and ethics of students 

in educational institutions. Primary – Secondary.  Namely 1. Education 2. Personal characteristics / 

Demographic characteristics 3. Having joint activities.  Bringing important factors in the development of learning 

plans, the development of moral and ethical promotion and the cultivation of morals and ethics for students 

in various fields. Discipline Honesty In the aspect of public mind, in sufficiency and sacrifice Cultivation or 

training for direct ethics.  Including teaching and learning in groups to enhance character traits or indirectly 

Students are influenced by the environment and various activities, Such as boy scouts and girl scouts, activities 

to develop ethical traits In which the teacher will play an important role in the teaching and learning that 

promote and support the ethics and morality .  Including being a good example for students As well as guiding 

the development of ethics And important The current teaching and learning will focus on the students. Is an 

experience provision for students to practice Which will develop students to have characteristics that will 

make the smart, good and happy people. 

 

Keywords : Research synthesis Development of morals and ethics Cultivate morality and ethic 

 

1. บทน า 

   การศึกษาสภาพในสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรงเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไปแล้วว่า โลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวสาร ข้อมูล หรือวิทยาการสมัยใหม่โดยแท้ ซ่ึง

บางครั้งนิยมเรียกว่า “โลกยุคดิจิตอล” เป็นสังคมเทคโนโลยี เป็นสังคมนานาชาติไร้พรมแดน เป็นสังคมเศรษฐกิจการค้าแบบเสรี 

แข่งขันหาก าไรสูงสุดกับกลุ่มเยาวชนโดยการโฆษณาสร้างค่านิยมให้เป็นผู้บริโภคแบบไร้ขีดจ ากัด มีความเสื่อมมากมายเข้ามากับ

ความเจริญ เป็นสังคมตัวใครตัวมันมากขึ้น ท าให้เยาวชนมีทางเลือกไม่จ ากัด เต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ อย่างมากที่ก าลังรุมเร้าคนไทย

ในขณะน้ี เช่นปัญหายาเสพติด อาชญากรรม โสเภณีเด็ก แหล่งเสื่อมโทรม การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง การไม่เคารพระเบียบ

กฎหมาย ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งเริงรมย์เป็นหลักฐานที่ประจักษ์โดยทั่วไปให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ เรียนการสอนและการ

ปลูกฝังอบรมจริยธรรมของศาสนาสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว หากไม่แก้ไขอย่างจริงจังภาวะวิกฤติของสังคมจะยิ่งรุนแรง

หนักขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า(นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข , 2545, ค าน า)จากที่ประเทศไทยมี

ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองน้ัน คนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีสาเหตุมาจากการศึกษา โดยให้เหตุผลว่าคนไทยส่วนใหญ่

ยังด้อยการศึกษา การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคคล ถ้าขาดบุคคลที่มีความรู้มักจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาการศึกษา  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงมีความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เป็นกิจนิสัยทั้งต่อ

ตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อสังคมและประเทศชาติ จะท า ให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา ที่ต้องมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่

จะน าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่ไม่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากเกินไป เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพท าให้รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดสร้ างสรรค์ รู้จักเรียนรู้

ด้วยตัวเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งพาตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ดังที่สรุปสาระส าคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

นอกจากน้ันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดลักษณะคนไทยที่

พึงประสงค์ไว้ในมาตรา ๖ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (หน้า ๓) ในหมวด ๑ 

มาตรา ๖  ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และ
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คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งน้ีต้องยึดแนวการจัดการศึกษาใน

หมวด ๔ มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้คุณธรรมจริยธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม

ความเหมาะสม และในมาตรา๒๔ ได้ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการสอนผสมผสานความรู้ด้านต่ างๆ อย่างได้

สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชาสังคมไทยเกิดวิกฤติ

คุณธรรมและจริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จากรายงานสภาวะสังคมของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 

มีทักษะการคิดทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ วิทยาศาสตร์

ทาให้คนได้พัฒนาวิธีการคิด มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถ

ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ (Knowledge-based Society) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและนา

ความรู้น้ันไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-4,74) การจัดการศึกษามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาให้เด็ก

เยาวชน และผู้เรียนทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ ของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งให้ผู้เรียนรู้และ

ค้นพบได้ด้วยตนเองมากที่สุด น่ันคือ ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ การที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการที่

หลากหลาย (สถาบันส่งเสริมการสอน)  องค์ความรู้และเป็นเครื่ องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มี

ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าอย่างม่ันคงในด้านเศรษฐกิจ และ

สังคมของชาติ (ประภาศรี สีหอ าไพ, 2543,หน้า 1)  และเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย

การถ่ายทอดความรู้ การอบรม การฝึกฝน การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ตลอดจนสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 1)โรงเรียนเป็นสถาบันหน่ึงของสังคมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของสังคมเพื่อท า

หน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกของสังคม โดยให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนเพื่อพัฒนาบุคคลให้เจริญ

งอกงาม มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามมีความซ่ือสัตย์จริต เสียสละ และพอใจที่จะฝึกฝนร่วมกัน 

กระท าภารกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์องสังคมโดยส่วนรวม (ประภาศรี สีหอ าไพ, 2543, หน้า 1) การให้บริการการศึกษาของโรงเรียน

ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

สนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

(ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542, หน้า 24)ปัญหาของนักเรียนในปัจจุบันพบว่า นักเรียนส่วนหน่ึงขาดพัฒนาการเชิงพฤติกรรมทาง

จริยธรรม ซ่ึงหมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเว้นการแสดง

พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมในสังคมน้ัน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการละเลยการอบรมขัดเกลาพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่

เยาว์วัย ค่านิยมของการศึกษา 
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  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และความก้าวหน้าทางวิทยาการ และเทคโนโลยี ท าให้สภาพ

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม และวัตถุนิยมที่ท า

ให้เกิดการมุ่งแสวงหาวัตถุมาป้อนกิเลสของตนเอง เกิดปัญหาทางจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการขาดระเบียบวินัย การโกห ก การ

ประพฤติมิชอบ เป็นต้น จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ีชี้ให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยได้เสื่อมถอยลง โดยคุณธรรม 

จริยธรรมจัดเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยชี้น าแนวทางการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปรียบเสมือนเป็นกฎเกณฑ์ป้องกันไม่ให้

สังคมเกิดความวุ่นวาย ซ่ึงบุคคลที่พึงมีคุณธรรม จริยธรรมน้ัน จะต้องได้รับการอบรมและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งจาก

ครอบครัวและสถานศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัย (นีรนุชเหลือลมัย, 2552) และตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมี

ความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

น าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคงแนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ 

พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2555) ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ

พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21    

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1.  เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ  มีการรณรงค์รักษาระเบียบ และ วินัย ต่างๆ 

ภายในโรงเรียน และการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดให้มีความเพียรพยายามในการประกอบกรรมดี  ละบาป 

ความขยันในข้อน้ี มี ๔ ประเภท คือ เพียรป้องกันหรือเพียรระวังไม่ท าบาปเพียรละบาป เพียรสร้างความดี และเพียรรักษาความดี

ของนักเรียน  

  3. เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเรียน 

3. กรอบแนวความคิด 

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมในสถานที่ศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  การพัฒนา

มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามและยั่งยืน  การรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ ทั้ง

รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องซ่ึงแผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย บทความวิชาการ และเอกสารวิชาการ เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และได้รับการยอมรับและเชื่อถือในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์การจัดรูปแบบข้อมูล ได้มีการแบ่งหัวข้อ

ประเด็นไว้อย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ได้ ดังภาพที่ 1  
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ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งน้ี ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ถึง  มัธยมศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย   

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา  จากงานวิจัยที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2562  จ านวน  10  

เล่ม  โดยผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีฐานข้อมูลที่สืบค้นได้คือ TDC(Thai Digital Collection) ผ่าน 

http://tdc.thailis.or.th. โดยมีค าส าคัญในการสืบค้นงานวิจัยคือ “จริยธรรม”  “คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน”   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการสังเคราะห์งานวิจัย  ดังน้ี 

1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 

3.  แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงพฤติกรรม 

4.  แบบทดสอบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้วยตนเอง  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนที่เผยแพร่ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2562  จ านวน  10  เล่ม  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจ านวน  4  เล่ม  งานวิจัยเชิงปริมาณ

จ านวน  2  เล่ม  งานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจ านวน  4  เล่ม  ผ่านการสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย  

โดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณและแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สถานศึกษา 

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา 

การสังเคราะห์
งานวิจัยที่

เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายใน

การพฒันา

คณุธรรม

จริยธรรม

นกัเรียนใน

สถานศกึษา 
ปัจจยัในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนในสถานศกึษา 
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5. สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษายังถือได้ว่ายังขาดการพัฒนาใน    ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง และขาดการส่งเสริมการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม   ด้านระเบียบวินัย และความรับผิดชอบขึ้นเน่ืองจาก

โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมต่อการท าหน้าที่โดยตรงในการหล่อหลอมกล่อมเกลา และปลูกฝังพัฒนาเด็กและเยาวชนและ

ประชาชนในชาติ เน้ือหาที่ต้องการให้พัฒนาในเรื่อง ระเบียบวินัย เก่ียวกับกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่โรงเรียนก าหนดขึ้น เพื่อเป็นหลัก

ปฏิบัติในการควบคุม และส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กให้ปฏิบัติตาม เพื่อความสงบสุขของโรงเรียน และเพื่อพัฒนานิสัยที่ดีงามให้

เกิดขึ้นและติดตัวเด็กต่อไป เช่น การแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้อง  ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนร่วมในการ

ทะเลาะวิวาทจนแตกความสามัคคี การเข้าคิวก่อน-หลัง การทิ้งขยะให้ลงถัง และตรงต่อเวลา เป็นต้น และเรื่องความรับผิดชอบ ให้

เน้นความรับผิดชอบที่ตนเองได้กระท าลงไป เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ ไว้ใจได้สามารถท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความพากเพียรพยายาม และความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ยอมรับผลการกระท าของตนทั้งในด้านที่

เป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

1. การควบคุมด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ โดยมีการฝึกอบรมให้กับนักเรียนใน

สถานศึกษา ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ขอบข่ายของเน้ือหาระยะเวลาที่ใช้ในการ

ฝึกอบรม กระบวนการและวิธีการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม การวัดผลและประเมินผล และแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 

และมีความสอดคล้องและเหมาะสม  ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามแผนการจัดกิจกรรม 

2. การสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมและมีความตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียน และมี

ความสุขในการเรียน  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนมีคะแนนการให้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย 

และความรับผิดชอบ หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 

3. การส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  คือการให้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในการลักษณะการจักอบรม  การ

สร้างสื่อหรือออกแบบวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนมุมมอง  การสร้างทัศนคติต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนและเป็นการปลูกฝังจิตส านักนึกที่ดีให้ส าหรับเด็ก   

4. แผนการจักการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรม  การปลูก

จิตส านึกด้วยการเริ่มต้นจากที่บ้านและมีการติตามผลนักเรียนอย่างจริงจัง  ในการปลูกฝัง  คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน 

จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็ก เพราะอายุก่อน  6 ปี จะจริยธรรมในช่วงน้ันได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยน้ีจึงมี

บทบาท ส าคัญมากเขาจะไปรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาที่ต้องทาความดี  และให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับประโยชน์ได้อย่างไร 

คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นตัวผล ที่จะต้องสร้างด้วยเหตุ คือ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เขาเป็นอย่างดีน่ันเอง และมีผู้ใหญ่ ที่เป็น

แบบอย่างที่ดีด้วย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จ าเป็นต้องมีครู 3 สถานะ เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่โรงเรียน/สถานศึกษา 

และครู ที่เป็นค าสอนในศาสนา   

5. แนวทางทางสร้างแรงจูงใจ  ได้แก่  มีการกระตุ้น  ส่งเสริม  ให้รางวัล  มอบเกียรติบัตรและชมเชย  เด็กนักเรียนปฏิบัติ

ในทางที่ดี  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน ได้แก่ ด้านความมีวินัย ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ด้านมีจิตสาธารณะและด้าน

อยู่อย่างพอเพียง  

6. ด้านสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ

คิดได้อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ และการจัดการเรียนการสอนต้องมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี ด้านการวัดและประเมินผล ครูควรมีแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและครูควรมีการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม            
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7. ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ด้านหลักสูตร

สาระสังคมศึกษา รายวิชาต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและหลักสูตรต้องสามารถบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นได้เป็น

อย่างดี ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถน านวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ได้เป็นอย่างดี และจัดกิจกรรมให้

เข้ากับโลกสมัยใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

8. ข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มุ่งสู่การปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม คือ การเน้นวิถีชีวิตของเด็ก ตั้งแต่เรื่องการกิน อยู่ ดู ฟัง ไปจนกระทั่งเรื่องการพัฒนาทักษะทั้งในการด้านการใช้ร่างกาย  

การคิด การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้ แก่ การน าเด็กเข้าสู่ประสบการณ์ตรงในวิถีปฏิบัติของชาวพุทธ เช่น การ

เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  และการแสดงพฤติกรรมที่ดีงามในทุกโอกาสจนกลายเป็นบุคลิกของบุคคล การปฏิบัติ
ตามเหตุผลด้วยความยินดี และพึงพอใจจนเชื่อม่ันอย่างแน่วแน่ ปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในทุกโอกาส ดังน้ันดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2543 : 3) เสนอว่า การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมชมชอบหรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคม
น้ัน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่นับเป็นการกระทาที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประเภท  เช่น การเสียสละ เป็นต้น ส่วน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซ่ึงเกิดขึ้นในสภาพที่บุคคลถูกยั่วยุให้เกิดการกระทาผิดกฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนบางประการ  เช่น การ
กล่าวเท็จ การโกงสิ่งของ เป็นต้น เป็นพฤติกรรมที่จะไม่เกิดขึ้นในผู้ที่มีจริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้
ความส าคัญมากกว่าจริยธรรมประเภทอ่ืนๆ เพราะการกระทาในทางที่ดีและเลวของบุคคลย่อมส่งผลโดยตรงต่อความผาสุขและ
ความทุกข์ของสังคม ด้านความรับผิดสอบสอดคล้องกับ  สุพัตรา สุภาพ (2531 : 9) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบไว้ว่า 
หมายถึง การรู้จักหน้าที่ที่ตนต้องกระท าต้องปฏิบัติ ไม่นึกถึงสิทธิเพียงอย่างเดียว เช่น ต้องมาเรียนสม่ าเสมอ ไม่หนีเรียน ความ
รับผิดชอบจึงเป็นการกระท าที่พึงกระท าหรือควรกระท าตามสถานภาพของบุคคล  คนึงรัตน์ ลาโพธ์ิ (2535 : 38)ได้ให้ความหมาย
ของความรับผิดชอบไว้ว่า หมายถึง ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อตนเองและสังคมด้วยความผูกพัน  ความพากเพียร
พยายามและละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย  ไม่ว่าจะกระทาผิดหรือผูก ไม่ปัดความ
รับผิดชอบให้ผู้อ่ืน ทั้งพร้อมพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยันหม่ันเพียรอดทน เพื่อให้งานน้ันบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระทาไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลเสียและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น (จุรีรัตน์ นันทัยทวี
กุล. 2538 : 24) 
  โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมนักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม การ
ปลูกฝังหรืออบรมจริยธรรมทางตรงได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยหรือโดยทางอ้อม นักเรียนได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเหล่าน้ีนับว่าเป็นส่วน
หน่ึงในการช่วยให้นักเรียนได้กระทา กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยทางจริยธรรม ซ่ึงครูจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อให้เกิดจริยธรรมคุณธรรม รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ตลอดจนชี้แนะในการ
พัฒนาจริยธรรม และประการส าคัญ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นที่ 
นักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนานักเรียนได้เกิดคุณลักษณะที่ท าให้คนเก่ง 
คนดี และมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของเริงรณ ล้อมลาย(2550, หน้า 50) 

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาน้ัน  ควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย   
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  2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สามารถสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนที่ส าคัญควรเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  
ออกแบบการเรียนการสอนด้วย  
  3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างตัวบุคคลในส่วนของสถานศึกษาควรน าเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมก าหนดไว้เป็นนโยบายของสถานศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง  
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ครูควรน าสถานการณ์ปัญหามาและให้เด็กคิดเอง ครูไม่ควรก าหนดหัวข้อของที่มาของค าตอบให้กับนักเรียน จะส่งผล
ให้นักเรียนคิดได้หลายหลายมากขึ้น 

2.  ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและจดบันทึกรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ 
 3.  ควรศึกษาเก่ียวกับการข้อคิดเห็นของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีการสอนที่น่าสนใจทันสมัยเหมาะสม
กับเน้ือหาวิชา 
 4.  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
 5.  ควรศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของครูผู้สอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ของโรงเรียน 
 6.  ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันต่อการ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
ลักคณา มหันต์  (2561) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดแก้ปัญหาและ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ปรีดา พลวงษาธนกุล (2561) การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม 

คุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองที่ดี ของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช  

วิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 

พงษ์ศักดิ์ นุชสวาสดิ์ (2556) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาและศึกษาผลที่มีต่อการสร้าง  

เสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดสระบุรี 

อาซีซัน เกปัน (2555) สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียน  

       โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล 

ชยุต โชติวุฒินันท์ (2556) การพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประหยัดของ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตากแดด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จังหวัดอุบลราชธานี 

สุธัญญา วรนัยพินิจ (2557)การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัย และความ  

รับผิดชอบส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดอุทัยธานี 

ชุติมา สังทรัพย์ (2559)พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี่ 

พระมหาอ าพล ธนปญฺโญ (ชัยสารี) (2561) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรมในการเรียน 

   สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

กาญจนาพร สังขรัตน์ (2559) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชวินิต 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

พระมะลิ ชิตธมฺโม (ท้วมประเสริฐ) (2561) แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ 
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การก าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในประเทศไทย 

Formulation of Policy Alternatives on Dispensing the Antiretroviral Drugs  

to the HIV-infected Patients in Thailand  

พเิชษฐ พิณทอง และรุจิระ โรจนประภายนต์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะ (1) ระบุทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยตามหลักนโยบาย

สาธารณะ และ (2) พรรณนาลักษณะทางเลือกดังกล่าวเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยน้ีคือ

แนวคิดนโยบายสาธารณะ การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้วิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เน้น

การสังเคราะห์งานวิจัย ข้อมูลในการวิเคราะห์เป็นเอกสารเชิงประวัติ  (Historical document) ในช่วงปีพ.ศ.2555-2560 เช่น 

รายงานการวิจัย รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข รายงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาแห่งชาต

เอดส์ เป็นต้น เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ผู้ประเมิน (Intercoder agreement) ผลการศึกษาพบว่า (1) มีทางเลือก 2 ทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 

และ (2) ลักษณะทางเลือกทั้งสองทาง คือ  (ก) คนไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธ์ิการ

รักษา ซ่ึงเป็นนโยบายที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันน้ี และ (ข) คนไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยร่วมออกค่าใช้จ่ายกับ

ภาครัฐ การศึกษาน้ีเสนอแนะทางเลือกดังน้ี  (1) ก าหนดให้นโยบายบัตรประกันสุขภาพแบบสมัครใจและรัฐบาลร่วมสมทบออก

ค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือ (2) ก าหนดให้เฉพาะคนยากจนเท่าน้ันที่สามารถได้รับบริการยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้

ที่มีรายได้ปานกลางและสูงต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงและรัฐบาลร่วมสมทบออกให้ส่วนหน่ึง โดยคิดสัดส่วนที่ผู้มาใช้บริการต้องออก

ค่าใช้จ่ายมากกว่า 

 

ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ ยาต้านไวรัสเอชไอวี ปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุมระดับสูงสหประชาชาติ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to (1) identify the policy alternatives on dispensing the antiretroviral 
drugs to the HIV-infected patients in Thailand and (2) describe the characteristics of the alternatives for 
constructing policy recommendations. Public policy concepts were adopted as a conceptual framework.  This 
qualitative study employed meta-analysis as a tool for research synthesis. The data were obtained from 
historical documents published in 2012 – 2017, such as general research reports, reports by the Thai Ministry 
of Public Health, and those by Thailand’s National AIDS Committee (NAC). The data were analyzed by a 
thematic analysis tool and an intercoder agreement technique. The findings revealed that, first, two policy 
alternatives on dispensing the antiretroviral drugs to the newly infected patients have existed. Second, those 
alternatives could be described as follows: (a) the drugs were dispensed to Thai citizens free of charge in any 
case, which was the current policy in use, and (b) Thai citizens could have an access to antiretroviral drugs 
with a cost-sharing between the patients and the government scheme. This study has recommended that (1) a 
voluntary universal health coverage card (cost-sharing) and a government subsidy for the cost of the drugs be 

mailto:justice_nida2549@hotmail.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 299 
 

a public policy and be applied to all,  OR  (2) only the poor patients be dispensed the drugs at no cost while 
those with a middle and high income be on a cost-sharing scheme with the government who will pay less.  
 
Keywords: Public Policy, Policy Alternatives, Antiretroviral Drugs, the 2016 UN Political Declaration on Ending  

   HIV/AIDS 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรกเม่ือปีพ.ศ. 2527 หากนับจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีจนมาถึงปี 2557 
พบว่า มีจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมอยู่ที่ประมาณ 1,194,515 คน และปี 2573 คาดว่าจะมีจ านวนถึง 1,294,077 คน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) โดยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณการณ์จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (AIDS Epidemic Model and SPECTRUM สรุปสถานการณ์เอชไอวี ประมาณการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่ยังมีชีวิตอยู่จ านวน  437,700 คน เป็นเพศชาย 256,100 คน เป็นเพศหญิง 181,600 คน (คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันละแก้ไขปัญหาเอดส์, 2560) แม้รัฐบาลในยุคต่างๆ จะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ก็ตาม 
ปัญหาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ก็ยังคงอยู่และมีบางกลุ่มที่เพิ่มขึ้น มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 5,000 คน แต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเน่ือง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562: 24) 
 ปัญหาโรคเอดส์จึงเป็นปัญหาหน่ึงที่ส าคัญอย่างมาก ท าให้องค์การสหประชาชาติมีความพยายามที่จะให้ทุกประเทศ
ร่วมกันขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดลงมากที่สุด หรือสามารถยุติปัญหาน้ีได้ โดยได้มีการท าปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุม
ระดับสูงสหประชาชาติ (Political Declaration on HIV 2016) เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 องค์การสหประชาชนได้มีการก าหนด
เป้าหมายที่จะยุติปัญหาโรคเอดส์ที่เรียกว่า “Ending AIDS” ให้ได้ภายในปีค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) โดยให้ทั่วโลกร่วมกันด าเนินการ
ตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 (พ.ศ.2559) เป็นต้นไป ซ่ึงได้มีการก าหนดไว้ 3 เป้าหมายด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) การลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้
เหลือน้อยกว่า 500,000 คนจากทั่วโลก 2) การลดการตายอันมีสาเหตุมาจากเอดส์ให้เหลือน้อยกว่า 500,000 คนจากทั่วโลก       
และ3) การขจัดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (UNAIDS, 2016) ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวน้ันถือว่าเป็นเป้าหมายร่วม
ที่ทุกประเทศจะด าเนินการร่วมกันภายในประเทศของตนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามจ านวนและห้วงเวลาที่ก าหนดให้ได้  
  ประเทศไทยได้น ามาสู่การปฏิบัติและส่งผลให้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เปลี่ยนไปจาก
เดิมที่เคยมุ่งเน้นการด าเนินงานในระยะสั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินนโยบายเป็นระยะยาว
มากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2660 ลงมติเห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหา
เอดส์ พ.ศ.2560-2573 และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ต่อไป ซ่ึงหน่ึงในแนวนโยบายสาธารณะที่ส าคัญของรัฐบาลคือ “นโยบายการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS Policy)”  
ประกอบไปด้วย การลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 คน การลดการเสียชีวิตอันมีสาเหตุมาจากเอดส์ให้เหลือน้อยกว่า 4 ,000 
คน และลดการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 90 (ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560 -2573, 2560: 
21) 
  สิ่งที่รัฐบาลไทยได้เริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมคือ รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้าน
ไวรัสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธิการรักษา (หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ประกันสังคม สิทธ์ิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ)              
ซ่ึงประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่ค านึงถึงเม็ดเลือดขาว
หรือภูมิคุ้มกัน (CD 4) (ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573, 2560: 14)  
  ดังน้ัน การจะยุติปัญหาเอดส์ได้จึงต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม ว่าจะมีการก าหนดทางเลือก
นโยบายใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุมระดับสูงสหประชาชาติ (Political Declaration 
on HIV 2016)  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) ระบุทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยตามหลัก
นโยบายสาธารณะ และ(2) พรรณนาลักษณะทางเลือกดังกล่าวเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
 ในเรื่องของนโยบายสาธารณะน้ัน สิ่งส าคัญที่สุดของการที่รัฐบาลจะก าหนดสิ่งใดออกมาเป็นนโยบายน้ัน จะตัองมีการ
วิเคราะห์นโยบายก่อนว่ามีความส าคัญต่อการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือน าไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด 
ซ่ึงการวิเคราะห์นโยบายถือว่าเป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ของกระบวนการนโยบาย ซ่ึงกระบวนการนโยบาย ประกอบไป
ด้วย การค้นหาสาเหตุของปัญหา ผลลัพธ์ สมรรถนะของนโยบายและโครงการ (William N. Dunn, 2011: 1)  

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2560: 291) ได้นิยามค าว่า การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ หมายถึง “การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ประยุกต์ในการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย ซ่ึงให้ความส าคัญในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้การวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ก าหนดนโยบาย ” ซ่ึงการวิเคราะห์นโยบายเป็น
ลักษณะของการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกตั้งแต่สองทางเลือกนโยบายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุด
ในการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา (ณัฐฐา วินิจนัยภาค , 2554: 249) ในการวิจัยครั้งน้ีจึงได้มีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อน าไปสู่การก าหนดทางเลือกนโยบายการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยในการ
น าเสนอในล าดับต่อไป 
 แนวคิดการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ประเทศไทยได้มีการบริการยาต้านไวรัสเอชไอวีได้อย่างรวดเร็วในระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2545 เน่ืองจากองค์การ
เภสัชกรรมได้มีการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีผสมยาสามขนานในหน่ึงเม็ด (GPO-vir) และมีการบังคับใช้สิทธิบัตรยาท าให้ราคายาต้าน
ไวรัสเอชไอวีน้ันถูกลงมีการบรรจุให้ยาต้านอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถัวนหน้าในปี 2549 อีกด้วย ส่งผลให้
ประชาชนที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มมากขึ้น จากปีละ 3 ,000 คน ในปี 2543 (ยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573, 2560: 14) เพิ่มขึ้นเป็น 361,317 คน ในปี 2560 (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2562) การให้ยาต้านไวรัสเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมาก เพราะสามารถลด
จ านวนไวรัสและสามารถลดอัตราการถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืนได้ (นิตยา ภานุภาค , ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย, 2555) จากการ
ศึกษาวิจัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า “หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสเร็วไม่เกิน 1 เดือนหลัง
วินิจฉัยว่าได้รับเชื้อ HIV และกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเน่ือง จะมีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อเอชไอวีได้สูงร้อยละ 96 จนไม่
สามารถแพร่โรคต่อไปได้ จะลดการเสียชีวิตผู้ป่วยได้ปีละไม่ต่ ากว่า 700 คน” (นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ท าให้นโยบายการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีกลายเป็นนโยบายหรือมาตรการของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทยที่ด าเนินนโยบายมาอย่างต่อเน่ือง 
   เน่ืองจากยาต้านไวรัสจะสามารถยืดชีวิตให้ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตให้ยาวนานขึ้น (มีการรอดชีพหรือรอดชีวิต
สูงขึ้น) และหากทราบผลว่าติดเชื้อตั้งแต่เน่ินๆ จะท าให้สามารถมีอายุขัยเท่ากับคนปกติหากดูแลตัวเอง ไม่รับเชื้อเพิ่ม และสามาระที่
จะป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อ่ืน และผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีก็สามารถกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติด เชื้อเอช
ไอวีได้ (ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557: 1) และจากการศึกษา 
HPTN 052 ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคู่ผลเลือดต่างๆ 1,763 คู่ใน 9 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นคู่ต่างเพศ พบว่า การรักษาฝ่ายที่มีผล
เลือดบวกโดยเร็วด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่ต้องรอให้ระดับ CD 4 ลดต่ า มีประสิทธิผลถึงร้อยละ 96 ในการป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อไปยังฝ่ายที่มีผลเลือดเป็นลบ และยังลดอัตราการเจ็บป่วยโดยเฉพาะการติดเชื้อวัณโรคนอกปอดลงได้ด้วย เม่ือเทียบกับผู้เริ่มยา
ต้านไวรัสเมื่อระดับ CD 4 ลดต่ าแล้ว และหลักฐานจาก Observation cohorts และ mathematical models ของหลายประเทศ
ที่สนับสนุนว่า การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในรายใหม่ในประเทศน้ันๆ 
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ได้ การให้ยาต้านไวรัสจึงเป็นแนวทางของการรักษาเสมือนการป้องกัน (Treatment as Prevention: T as P) เพื่อหวังลดการติด
เชื้อไอวีรายใหม่ลงให้ได้มากที่สุด โดยจะท าให้ประเทศสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเอชไอวีในระยะยาวได้ (ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อายุ 
15 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการที่คลินิกยาต้านไวรัส ปี 2551-2555 โดยพิจารณาจากคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ผลการส ารวจ 21 โรงพยาบาลพบว่า ผู้ติดเชื้อเอไชวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่ยังไม่ได้กินยาต้าน
ไวรัส ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยมร้อยและ 54.4 ในขณะที่ผู้กินยาต้านไวรัสประเมินตนเองว่ามี
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม ร้อยละ  78.9 และส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ  80 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อ
ภาพรวมของระบบการบริการและผู้ให้บริการ (ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ,2557) 
  ส าหรับประเทศไทยได้เข้าถึงการบริการด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีครั้งแรกเม่ือปี 2535 โดยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน
โลกต่อเน่ืองเรื่อยมา (ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม , 2561) จนเม่ือสิ้นปี  2548 ประเทศไทยกลายเป็นประเทศหลักในการ
ขับเคลื่อนการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ประชาชนในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้รวมกัน (World Health Organization, 2006: 7)  จนมาถึงปี 2557 รัฐบาลในขณะน้ันได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้คนไทยทุก
คนสามารถได้รับยาต้านไวรัสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธ์ิการรักษา (ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-
2573, 2560: 14) ซ่ึงนโยบายดังกล่างด าเนินต่อเน่ืองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปี 2562  
 
 
 

 
 
 

4. กรอบแนวคิด  
ส าหรับกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัยน้ีได้พัฒนามาจากหลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

 
พัฒนาจาก Edward S. Quade (1982: 46) และ Lawrence (1969: 12)  
 
5. ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้วิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ของการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซ่ึงเป็นวิธีที่ท าให้เห็นภาพของงานวิจัยที่คลอบคลุมและเกิดความกระชับ เป็นการสืบค้นงานวิจัยที่มีหัวข้อหรือประเด็นที่
คล้ายกัน (Ladisav Timulak, 2009: 591) เป็นการสังเคราะห์หลักฐาน (Evidence synthesis) ที่ปรากฏ เน้นการสังเคราะห์
รายงานทางวิชาการ ข้อมูลต่างๆ เป็นเอกสารเชิงประวัติ (Historical document) ในช่วงปีพ.ศ.2555-2560 ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน้ัน มีการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการรวบรวมจากเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือของทาง

การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ที่ชัดเจน 

การก าหนดทางเลือกของนโยบาย 

ที่เปนไปได 

นโยบายมีความคิดสร้างสรรค์ นโยบายมีนวัตกรรม 

นโยบายสาธารณะที่ดี 
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ราชการที่เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ หรือเสนอนโยบายให้ทางรัฐบาลพิจารณาเลื อก
นโยบายก่อนที่จะประกาศออกมาเป็นนโยบาย  เช่น ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) พ.ศ.2560-
2573  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2660 , รายงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแห่งชาติเอดส์ แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ.2558-2562, รายงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาแห่งชาติเอดส์ ยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาแห่งชาติเอดส์ พ.ศ.2555-2559, สรุปสถานการณ์เอชไอวี 
ในประเทศไทยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , รายงานค่าใช้จ่ายการด าเนินงานด้านเอดส์ของประเทศ
ไทยของส านักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557-2558, รายงานแนวทางการตรวจรักษาป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี ประจ าปี 2557 กระทรวงสาธารณสุข,โครงการประเมินผลการรักษา ดูแลและการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อ 
ผูป้่วยเอดส์ของประเทศไทย ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรคและศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหา
เอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2557, ผลการศึกษาของ HPTN 052 , ข้อมูลที่เผยแพร่จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาวิจัยด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และการเสวนาวิชาการด้านเอดส์ ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประพันธ์ุ ภานุภาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และแพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค แพทย์ประจ าศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย รวมถึงข่าวสารที่น าเสนอในสื่อมวลชนที่ เก่ียวข้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  World Health 
Organization brief on Antiretroviral Treatment (ART) in and TB prevention (2011) World  Health Organization 
Thailand (2018) World Health Organization (2006) เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ใช้ใน้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ   การวิเคราะห์แก่น
สาระ (thematic analysis) และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Intercoder agreement)  
    
 
 
 
6. ผลการศึกษา 
 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครั้งน้ี ได้มีการออกแบบการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากงานวิจัยที่ส่วนใหญ่ได้ท าการศึกษาใน
ประเด็นความเหมือน ความต่าง และข้อค้นพบใหม่ที่น่าสนใจ ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ที่น ามาใช้โดยทั่วไป 
แต่ส าหรับงานชิ้นน้ีนอกจากศึกษาตามรูปแบบที่กล่าวข้างต้น ยังได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ ไปท าการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อเสนอทางเลือกนโยบายอีกชั้นหน่ึง โดยผลการศึกษาจะแบ่งเป็นสองส่วน 1) การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์แก่นสาระ(thematic analysis) ที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ซ่ึงจะน าเสนอพอสังเขป และ 2) 
น าเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในส่วนที่ 1 ไปท าการวิเคราะห์นโยบายทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV 
ในประเทศไทย โดยน าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในด้านหลักนโยบายสาธารณะมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซ่ึงมีผลการศึกษา 
ดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) จากวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)  
         จากการวิเคราะห์แก่นสาระ พบว่า รายงานส่วนใหญ่เป็นการเสนอข้อมูลตามนโยบายรัฐบาล มีเพียงบางส่วนที่
น าเสนอนโยบายการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในในแต่ละห้วงเวลา นอกจากน้ีส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอเรื่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผลที่เกิดขึ้น มากกว่าน าเสนอเพื่อหาทางเลือกนโยบาย
ใหม่ๆ อาจเป็นเพราะเรื่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชวีเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้แนวทางไว้และผู้น าจากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกต่างก็ได้มีการก าหนดเป็นนโยบายของประเทศตน จึงได้มีการศึกษาเก่ียวกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ในด้านต่างๆ รวมถึงการน าเสนอเรื่องนโยบายในการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศน้ันๆ จากการศึกษาพบว่ามีเพียงบางส่วน
ที่น าเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นการรักษาแบบร่วมจ่าย  

2) การวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทย 
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 จากการศึกษาครั้งน้ี ได้ข้อค้นพบแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ (1) ระบุทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV        
ในประเทศไทยตามหลักนโยบายสาธารณะ และ (2) พรรณนาลักษณะทางเลือกดังกล่าวเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    2.1 ทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยตามหลักนโยบายสาธารณะ 
   ตามหลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของ Edward S. Quade (1982: 46) น้ัน ได้ก าหนดองค์ประกอบของ
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชัดเจน การก าหนดทางเลือกของนโยบายที่เป็นไปได้ 
นอกจากน้ี Lawrence (1969: 12) ได้กล่าวว่า ทางเลือกนโยบายที่ดีน้ันต้องเป็นนโยบายที่มีความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และมี
นวัตกรรม (innovation) ดังน้ัน จากการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย (Policy Alternatives) การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV   
ในประเทศไทย พบว่า รัฐบาลไทยมีทางเลือกสอง 2 ทางเลือก ได้แก่ 
      ทางเลือกที่ 1 การให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธ์ิการ
รักษา (หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ประกันสังคม สิทธ์ิข้าราชการ) ซ่ึงทางเลือกดังกล่าวน้ัน เป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลได้มีการ
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนไม่ว่าชนชั้นทางเศรษฐกิจใดสามารถเข้ารับบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ทั้งสิ้นโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
      ทางเลือกที่ 2 การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีแบบร่วมออกค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ       
       โดยทั้งสองทางเลือกมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชัดเจน คือ ต้องการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ให้ได้ปีละไม่เกิน 1,000 คน และลดการตายอันมีสาเหตุจากเอดส์ แต่ข้อเท็จจริงพบว่า ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 
5,000 คนต่อปี (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562: 24) แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของนโยบายดังกล่าวยัง
ไม่บรรลุตามที่ได้ก าหนดไว้ แต่ในทางตรงกันข้าม ส าหรับการลดการเสียชีวิตอันมีสาเหตุจากเอดส์น้ันถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดได้ถึงร้อยละ 90 (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2562)  

จากการศึกษาเพื่อการก าหนดทางเลือกของนโยบายที่เป็นไปได้ พบว่า ทางเลือกที่ 1 น้ัน มีการ 
ปฏิบัติได้จริงแล้วในปัจจุบัน แต่การก าหนดให้ทุกคนไม่ว่าจะชนชั้นทางเศรษฐกิจแบบใดสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายน้ัน อาจต้องการวิเคราะห์ทางเลือกใหม่ Ponlapat Buracon (2011: 137)  ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการกระจายรายจ่าย
สาธารณะของรัฐบาลไทย พบว่า การจัดสรรรายจ่ายด้านการสาธารณสุขของไทยส่วนใหญ่ตกอยู่กับครัวเรือนที่มีรายได้สูงมากกว่า
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า (pro-rich) ครัวเรือนที่ร่ ารวยจะได้ประโยชน์มากกว่า (Ponlapat Buracon, 2016: 275) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bach et al., (2016: 1) พบว่า คนรวยได้รับประโยชน์มากกว่าคนจนจากการติดตามการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอ
วี  
    นอกจากน้ี หากวิเคราะห์นโยบายเทียบเคียงกับต่างประเทศซ่ึงเป็นบทความวิจัย เขียนโดย Xinhua 
Sun และคณะ (2010) ซ่ึงได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสาร Journal of Epidemiology ส านักพิมพ์ Oxford University Press ข้อมูลที่
น ามาใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีน ามาจากเอกสารรายงานของทางรัฐบาลและเอกสารทางวิชาการที่ ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการเหมือนกับบทความวิจัยฉบับน้ี ผลการศึกษา พบว่า นโยบายหลักระดับชาติด้าน HIV/AIDS ของประเทศจีนที่มี
นโยบายที่ส าคัญได้แก่ นโยบาย 4 ฟรี และ 1 ดูแล (Four Frees and One Care policy) แผนการปฏิบัติการ 5 ปี ( 5-years 
action plans) และการควบคุมการเก่ียวกับเอชไอวีและเอดส์ ส าหรับนโยบาย 4 ฟรี และ 1 ดูแล (Four Frees and One Care 
policy) ประกอบไปด้วย ฟรีการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีกับคนที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือคนที่ไม่มีประกันชีวิต , ฟรีในการ
ให้ค าปรึกษาและการตรวจเอชไอวีโดยความสมัครใจ, ฟรี ส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อเอชไอวี โดยการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ไปสู่ลูก และการตรวจทารก และฟรีในการเรียนการสอนส าหรับเด็กก าพร้าและเด็กจาก
ครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี  

ผลจากการด าเนินนโยบายดังกล่าว ส่งผลกระทบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติอย่างมาก มีจ านวนผู้ที่มาตรวจเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตรอด เพิ่มขึ้นเป็น 80 ,000 คนในปี 2009 
นโยบายฟรี ส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อเอชไอวีในการให้ยาต้านไวรัส พบว่า มีผู้ที่ตั้งครรภ์ได้รับการรักษาที่เพิ่มขึ้นจาก เดิม 
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และนโยบายการให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในชนบทได้รับการดูแลด้านสวัสดิการเก่ียวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น 
ส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อเอชไอวีในการให้ยาต้านไวรัสได้รับการรักษาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และนโยบายการให้การช่วยเหลือผู้
ติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัยอยู่ในชนบทได้รับการดูแลด้านสวัสดิการเก่ียวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น 
     เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย จะพบว่า ประเทศไทย
มีนโยบายการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธ์ิการรักษา (ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.
2560-2573, 2560: 14) ซ่ึงท าให้ไม่ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชนชั้นทางเศรษฐกิจระดับใดก็สามารถขึ้นยาต้านไวรัสได้เท่าเทียมกัน 
ในขณะที่ตามเจตนารมณ์ของนโยบายน้ัน รัฐบาลต้องการที่จะให้กระจายผลประโยชน์น้ันตกไปที่คนยากจนมากกว่า ( United 
Nations Development Programme, 2017: 24-26) ทางเลือกนโยบายที่ 1 จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมมากนัก จึงควรที่จะ
พิจารณาทางเลือกที่ 2 จากการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายดังกล่าวจะเห็นว่า นโยบายการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสเอช
ไอวีแบบร่วมออกค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ น้ัน เป็นนโยบายที่มีความคิดสร้างสรรค์ เน่ืองจากนโยบายดังกล่าว จะการแบ่งภาระการจ่าย
ไปให้ทั้งภาครัฐและประชาชนต่างร่วมกันรับผิดชอบ และการน าเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณสุขอ่ืนๆ หรือ
อาจเป็นงานในด้านเอชไอวีต่อไป ถือได้ว่าเป็นการน าสิ่งใหม่สู่การใช้ประโยชน์ซ่ึงเข้าหลักการของสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรม เม่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบข้างต้นจึงพบว่า เป็นทางเลือกนโยบายที่ดีตามแนวคิดของ Lawrence (1969: 12) ซ่ึงมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity) และมีนวัตกรรม (innovation) 
   เพราะฉะน้ัน จากการวิเคราะห์ทางเลือกในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยพบว่า ทางเลือกที่ 
2 เป็นไปตามหลักการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่น าเสนอข้างต้น และน่าที่จะมีความเหมาะสมที่สุดในการน าไปสู่การประกาศเป็น
นโยบายของรัฐบาล 
    2.2 ลักษณะทางเลือกนโยบายการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV  
   แม้ว่าเหตุผลทางการแพทย์และทางการเข้าถึงการรักษาจะอธิบายได้ว่าทางเลือกนโยบายที่  1 การให้คนไทยทุก
คนสามารถได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธ์ิการรักษา และทางเลือกที่ 2 การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยา
ต้านไวรัสเอชไอวีแบบร่วมออกค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ มีความเหมือนกันก็ตาม แต่ส าหรับในทางเลือกที่ 2  น้ันจะมีความแตกต่างจาก
ทางเลือกที่ 1 ในประเด็นที่เก่ียวกับการที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องร่วมออกค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือการซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี  โดย
ทางเลือกน้ีใช้แนวคิดที่เคยด าเนินการในช่วงปี 2526 แต่เป็นการรักษาพยาบาลโดยทั่วไป รัฐบาลได้มีการจัดท านโยบายหลักประกัน
สุขภาพ โดยเริ่มจากการจัดท าโครงการบัตรประกันสุขภาพแก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และยังได้มีการจัดท าบัตรสุขภาพแบบสมัครใจ โดยมีเป้าหมายไปที่คนที่เกือบยากจน โดยผู้ถือบัตรต้องเสียค่าบัตรละ 
500 บาท และรัฐบาลร่วมสมบทอีก 500 บาท  
   กรณีดังกล่าวข้างต้น เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความแตกต่างกันจากอดีตค่อนข้างมาก                  
จึงอาจก าหนดการต้องจ่ายค่าบัตรสุขภาพให้มีราคาที่สูงขึ้นกว่าในอดีต เพื่อให้มี ความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม            
โดยนโยบายถือว่ามีความเป็นนวัตกรรมทางนโยบายเพราะเป็นนโยบายที่ท าให้รัฐบาลได้งบประมาณมากขึ้น ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในทางสาธารณสุขหรือประโยชน์ทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้ประเทศไทยสามา รถ
บรรลุเป้าหมายตามปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการประชุมระดับสูงสหประชาชาติ (Political Declaration on HIV 2016)    
ในปี 2573 ได้อีกด้วย 
     การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลเก่ียวกับรายได้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ฐานะทางเศรษฐกิจว่าอยู่ในกลุ่มใด มีจ านวนเท่าไร ตัวอย่างเช่น หากวิเคราะห์ได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีฐานะร่ ารวยแต่
มาใช้สิทธ์ิรักษาฟรีมีจ านวนร้อยละ 10 จากผู้ติดเชื้อเอชไอวี 361,317 คน ตัวเลขปี 2560 (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 
2562) จะท าให้ทราบว่าผู้ที่มีฐานะร่ ารวยมีจ านวน 36,317 คน กรณีที่รัฐบาลเลือกใช้นโยบายการเก็บค่าบัตรสุขภาพคนละ 1 ,000 
บาทต่อคน จะท าให้รัฐบาลมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 3,631,700 บาท หรือหากใช้นโยบายก าหนดให้ผู้ที่มีฐานะร่ ารวยร่วมออกค่าใช้จ่าย
กับภาครัฐร้อยละ 50 ของรายจ่ายเก่ียวกับยาต้านไวรัสเอชไอวี จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประมาณ 141 ,135,866 บาท จาก
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปี 2561 จ านวน 2,808,315,000 บาท เงินจ านวนดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา      ยา
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ต้านไวรัสให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปอุดหนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาต่างๆ ของผู้ ติดเชื้อเอชไอวีที่มีฐานะยากจน
หรือฐานะปานกลางได้มากยิ่งขึ้นซ่ึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้งสองกลุ่ม แนวคิดการให้ผู้ที่มีฐานะร่ ารวยออกค่าใช้จ่ายร่วมกับ
รัฐน้ัยังช่วยในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้อีกด้วย  
 
7. สรุป 
 
 การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันถือได้ว่ามีประสิทธิผลในการรักษาอย่างมาก สามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่
ยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม การที่ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสจากมากขึ้นเป็นผลมาจากการ
ที่รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากมาสู่นโยบายที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา แต่เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจน จึงได้มีการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายการให้ยา
ต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยเบื้องต้น พบว่า การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อ HIV รัฐบาลไทยมีทางเลือกสอง 2 ทางเลือก 
ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธ์ิการรักษา (หลักประกัน
สุขภาพทั่วหน้า ประกันสังคม สิทธ์ิข้าราชการ) และทางเลือกที่ 2 การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีแบบร่วมออก
ค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ ซ่ึงเป็นทางเลือกนโยบายที่ดีตามแนวคิดของ Lawrence ซ่ึงมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และมี
นวัตกรรม (innovation) จึงอาจมีความเหมาะสมที่สุดในการเป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาล 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายการลดผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้ใช้ทางเลือกที่ 2 คือ การ
รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีแบบร่วมออกค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ  รัฐบาลควรที่จะมีการก าหนดกลุ่มคนให้เฉพาะคน
ยากจนเท่าน้ันที่ได้รับบริการยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงถือว่าได้ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธ์ิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมี
สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ส่วนผู้ที่มีฐานะปานกลางออกค่าใช้จ่ายบางส่วน และคนที่มีฐานะที่ร่ ารวยน้ันถือว่ามี
ความสามารถในการจ่ายได้ จึงควรที่จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองทั้ งหมดหรือรัฐบาลอาจใช้นโยบายร่วมจ่าย คือ ผู้ที่มารักษาออก
ค่าใช้จ่ายครึ่งหน่ึงและรัฐบาลออกอีกครึ่งหน่ึง หรืออาจก าหนดสัดส่วนให้ผู้ที่มีฐานะร่ ารวยออกค่าใช้จ่ายมากกว่ารัฐไม่ใช่ครึ่งต่อครึ่ ง 
แต่ทั้งน้ีในการก าหนดสัดส่วนของการร่วมจ่ายจะต้องมีการท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นบทสรุป โดยมีการใช้
หลักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ด้วยก่อน จากน้ันรัฐบาลจึงค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดและจึงก าหนดออกมาเป็นนโยบายอีกครั้ง
หน่ึง  

นอกจากน้ีเพื่อให้การลดผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามตามปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวีในการ
ประชุมระดับสูงสหประชาชาติ (Political Declaration on HIV 2016) จนสามารถยุติปัญหาเอดส์ได้เร็วยิ่งขึ้น รัฐบาลหรือกระทรวง
สาธารณสุขควรสนับสนุนนโยบายในการตรวจเลือดของประชาชนไปพร้อมกันด้วย ซ่ึงรัฐบาลในยุคปัจจุบันได้ด าเนินการอยู่แต่
ประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบมากนักว่า หากไปตรวจเลือดเก่ียวกับเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก
การตรวจเลือดน้ันจะท าให้ทราบจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างแท้จริงมากกว่าการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ เม่ือได้ทราบผลการ
ตรวจเลือดแล้วก็ต้องให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปยังผู้อ่ืน และช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นาน
ที่สุดเท่าที่ท าได้ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นการจัดบริการสาธารณะด้านดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เน่ืองจากในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  โดยนับเป็นความ
ท้าทายและโอกาสของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวในทุกภาคส่วน  โดยจ าต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของภาครัฐเพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดการบริการสาธารณะ การบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการบริหารภาครัฐ  ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ บทความน้ีจะได้น าเสนอประเด็นหลักที่
ได้มาจากการทบทวนเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย 1) แนวคิดด้านความหมายและองค์ประกอบส าคัญของการบริการสาธารณะ 2) 
แนวคิดด้านการบริการสาธารณะของท้องถิ่นประเทศไทย และ 3) การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อบริการสาธารณะของท้องถิ่นซ่ึงเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศและของสังคมโลก  

 
ค าส าคัญ : การจัดบริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุคดิจิทัล 
 

Abstract   
 The objective of this academic paper is to present the digital public service issues of the local 
government organization. Because today the world has entered the digital age society resulting in changes in 
the production of goods and services which is considered as a challenge and an opportunity for Thailand to 
adjust to every sector. It is necessary to use digital technology for government activities to be an important 
tool in national development based on the use of innovations in government development as well as 
improving the quality of life of people In this article, the concept of public service local public services and 
technology in public administration is reviewed in considering issues to answer objectives. This article will 
present the main points derived from reviewing various documents, including 1) concepts of definition and 
components of public service 2) concept of local public service in Thailand and 3) the use of digital 
technology for local public services as the result of the technological and economic change.  
 
Keywords: public service provision, local administrative Organization, digital age  
 

1. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซ่ึงยังด าเนินอยู่และส่งอิทธิพลต่อการบริหารปกครองและกลไกการ

บริหารของประเทศมีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กล่าวคือ ประชาชนแสดงความไม่พอใจในการ

ท างานของฝ่ายการเมือง ส่งผลให้ความไว้วางใจที่มีต่อฝ่ายการเมืองลดลงอย่างต่อเน่ือง เม่ือกระแสความไม่พอใจดังกล่าวเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดมีการกระจายตัวสู่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของ  สื่อสังคมท าให้ประชาชนสามารถ

เรียกร้องและมีอิทธิพลต่อฝ่ายการเมืองได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยีเหล่าน้ัน 2) รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นซับซ้อนได้ 
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กลไกของรัฐเองก็พบว่าตนประสบปัญหาในการบริการหรือแก้ไขปัญหา อาทิเช่น ปัญหาการศึกษา การที่ประชากรเป็นโรคเบาหวาน

จ านวนมากขึ้น โครงสร้างพลังงานภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่มี ความ

ซับซ้อน หากยังยึดติดกับนโยบายแบบควบคุมและสั่งการย่อมไม่สามารถตอบสนองกับความซับซ้อน  ของประเด็นปัญหาได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ใช่ภาครัฐ 3) ความล้มเหลวในการน าเสนอประเด็นอนาคตของ

รัฐบาลเน่ืองมาจากโครงสร้างในการบริหารปกครองล้มเหลวในการพัฒนาการตอบสนองในประเด็นระยะยาวอันเป็นผลมาจากการ

ยึดติดกับการท างาน ตามรอบวงจรการเลือกตั้ง ซ่ึงปัญหาและภัยคุกคามของโลกในระยะยาวน้ันจ าเป็นต้องอาศัยการลงทุนเพื่อ

อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาหรือการสาธารณสุข ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และในความสามารถใน

การสร้างอ านาจในระดับนานาชาติ (ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว, 2562) 

Allio (2014) เห็นว่า ปรากฏการณ์ของโลกที่ส่งผลต่อองค์กรภาครัฐและกระบวนการตัดสินใจของ รัฐในศตวรรษที่ 21 มี

อยู่ 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของการเชื่อมโยงระหว่างกันและการ แพร่กระจาย ผ่านปฏิสัมพันธ์ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ

ของการปกครองทุกระดับด้วยกระบวนการ โลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวทางโครงสร้าง 2) ความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึง

ต่างจากอดีตที่ปัญหา ต่าง ๆ ไม่มีความซับซ้อนมากนัก 3) การบริหารปกครองที่มีเส้นแบ่งไม่ชัดเจน เม่ือรัฐบาลจ าานวนมากต้องรับ

หน้าที่ทั้งด้านการจัดการความเสี่ยงของสาธารณะในขณะที่ต้องท าหน้าที่ในการออกกฎหมายและระเบียบ  และ 4) ความไว้วางใจที่

ลดลงสถาบันต่าง ๆ ของรัฐได้รับความไว้วางใจจากประชาชนลดลงอย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลมาจาการไม่สามารถตอบสนองต่อความ

คาดหวังของประชาชนได้เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ กลับคืนมาจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างต่าง ๆ การบริหารภาครัฐเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศในการบริการสาธารณะไม่สามารถประสบผลได้หาก ปราศจากพลวัตทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผล การมี

เป้าหมายที่เข้มแข็ง การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และความสามารถในการยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยมีปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จอยู่ 4 

ประการ ได้แก่ 1) ความร่วมมือระหว่างผู้น าทางการบริหารและผู้น าทางการเมือง 2) แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 3) การบริหาร

ปกครองแบบปรับตัว การวางแผนระยะยาว การมองถึงอนาคตและความซับซ้อน 4) นวัตกรรมในด้านการให้บริการ (United 

Nations Development Programs, 2017) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอง เพื่อให้สามารถท างานเพื่อสนองตอบต่อความท้าทายใหม่ได้และสามารถสร้างนโยบายที่มี

ความเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนได้ สิ่งจ าเป็น 3 ประการที่ต้องท าให้เกิดขึ้นในการบริหาร ประกอบไปด้วย ประการ

แรก รัฐบาลจ าต้องปรับและเริ่มสร้างแรงปรารถนาในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจและการเข้าอกเข้าใจ 

ประการต่อมา จะต้องสร้างแรงดลใจให้เกิดแรงปรารถนา โดยใช้หลักการ “รัฐบาลโดยการออกแบบ” (government by design) 

เพื่อให้ผู้ท างานเข้ามาร่วมสร้างการบริการสาธารณะ และประการที่สาม คือ ใช้แนวทาง “รัฐบาลโดยรวม” (whole of 

government approach) หรือคือ การท าให้ทุกคนในภาครัฐรู้และรับผิดชอบในเป้าหมายของประเทศ (Everest-Phillips, 2014) 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็น และมีความส าคัญในทางการเมือง
การปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการ ปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทาง
ปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซ่ึงเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐน้ัน ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายใน การบริหาร
ประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต อีกทั้งความม่ันคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุก ชุมชนของประเทศ 
เพราะอาจจะเกิดปัญหาเก่ียวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะ ไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และ
รวมทั้งข้อจ ากัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนน้ัน ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังน้ี (1) เป็นรากฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (2) ท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการ
ปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจ ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็น
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การ ปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  (3) เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวัน จะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่
แตกต่างกัน ทั้งน้ีการแบ่ง เบาภาระดังกล่าวท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น (4) สามารถ สนองตอบ
ความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (5) เป็นแหล่งสร้างผู้น า ทางการเมืองและการบริหารของประเทศใน
อนาคต (6) ยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิด การพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ชูวงศ์ ฉา
ยะบุตร, 2539 : 28-29) จากกระแสโลกาภิวัฒน์ มี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการ น าไปสู่เงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการ
อันเป็นกลไก บทบาทของภาครัฐให้เหมาะสมในสังคม รวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
ความส าคัญของการกระจายอ านาจทางการบริหารการปกครองที่รัฐบาลกลาง  โดยเฉพาะการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 -2564 รวมทั้งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2560-2564 การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐต้องเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งจัดท าบริการสาธารณะ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภาครัฐในการส่งต่อบริการสาธารณะ
ไปยังประชาชนผู้รับบริการ จากบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยทุกระดับ การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการหลายรูปแบบ มีการส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่สังคมอย่างรวดเร็ว มีการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกน ามาใช้อย่างขนานใหญ่ในหลาย ๆ กิจกรรม กล่าวได้ว่า เป็นยุคดิจิทัล 
หากบุคคลหรือหน่วยงานใดไม่ปรับตัวจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ  อีกทั้งเป็นการฉุดรั้ง
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยรวมอีกทางหน่ึงด้วย 
 

2. การบริการสาธารณะของท้องถิ่น 

 หลักส าคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหลักการ
สากลดังกล่าวข้างต้น พบว่าภายใต้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีสาระส าคัญ เก่ียวกับการถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่ที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักส าคัญซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอ านวย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นหลักการส าคัญในการประกอบการพิจารณาเพื่อการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 
หลักการส าคัญ ได้แก่ 
  1) หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest) 
   โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางน้ีจะสะท้อนให้เห็นว่ามีภารกิจบางประเภท หรือ
บางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้ส าหรับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวม และเพื่อเสถียรภาพและ
ความม่ันคงของประเทศ อาทิ (1) ภารกิจด้านการป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร (2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน เช่น กิจการต ารวจ (3) ภารกิจด้านการรักษาความม่ันคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ (4) ภารกิจด้านการเป็นตัวแทนใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น กิจการทางการทูต ภารกิจดังกล่าวข้างต้นถือเป็นภารกิจรวมของชาติ ซ่ึงรัฐบาลส่วนกลาง
ยังคงต้องด าเนินการต่อไป ส่วนภารกิจที่ถือว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ควรจะเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นน้ันโดยเฉพาะ และ
เป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ เป็นกิจการที่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นน้ัน ที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืนได้ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดให้มีและบ ารุงรักษา
ทางบก และทางน้ า และทางระบายน้ า และการจัดการศึกษาขั้นต่ า เป็นต้น 
  2) หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ (Local Accountability) 
   หลักการทั่วไปที่จะท าให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในสังคม จะมี
ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร หลักการทั่วไปประการหน่ึงที่จะชี้ให้เห็นว่าภารกิจใดจะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลักส าคัญ ซ่ึงได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะน้ันตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่ใน
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เขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริการสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพื้นที่ท้องถิ่นน้ันโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถ่ายโอนการให้บริการ
สาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่น โอนไปให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เทศบาล แต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมีผลกระทบต่อ
คนจ านวนมาก มากกว่าเขตพื้นที่ท้องถิ่น ก็ควรจะส่งมอบภารกิจน้ัน ๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น 
  3) ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) 
      หลักความสามารถของท้องถิ่น เป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าการ
จัดสรรกิจกรรม หรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทน้ัน ต้องค านึงถึงความพร้อมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และแม้ว่าความพร้อมของท้องถิ่นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการมอบภารกิจน้ัน ๆ ไปให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หากแต่เป็นเงื่อนไขในการก าหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นในการจัดการ ฉะน้ัน 
ถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการ ก็มีความจ าเป็นที่ส่วนราชการจะต้องมีแผนพัฒนาความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับบริการสาธารณะ เพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณะเหล่าน้ันได้ ฉะน้ัน ความพร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุของการที่
บอกว่ากิจการน้ัน ๆ จะไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นอกจากน้ันในเรื่องของหลักความสามารถแล้ว การ
จัดโครงสร้างเพื่อรองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆ หรือการจัดองค์กรต่าง ๆ ของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะภารกิจจ านวนหน่ึงได้ส่งมอบ 
เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ และภารกิจใหม่ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
รองรับภารกิจอันใหม่น้ัน จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่จ าเป็น ซ่ึงอาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโคร งสร้าง
ขนาดใหญ่มากเกินไปที่จะไปท าให้การท างานเกิดความทับซ้อน หรือกลายเป็นปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ฉะน้ันโครงสร้างที่
จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่จ าเป็น ที่ถือว่าเป็นงานหลัก หรือเป็นงานพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หาก
ท้องถิ่นใดมีความต้องการที่จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเป็นงานเฉพาะ เช่น งานท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะ
ด าเนินการได้เอง ซ่ึงอาจไม่อยู่ในโครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกันทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความจ าเป็นในแต่ละพื้นที่
เป็นหลัก ฉะน้ันในเรื่องหลักความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความพร้อม การเตรียมความ
พร้อม และการจัดโครงสร้างเพื่อการรองรับ 
  4) หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) 
      หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) เป็นหลักที่ให้ความส าคัญกับการประหยัด 
ขนาดของการลงทุน หรือการค านึงถึงต้นทุนในการให้บริการ การจัดบริการสาธารณะ เม่ือถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อด าเนินการแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการแล้วน้ัน ต้องค านึงและพิจารณาด้วยกว่าจะท าให้ต้นทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหน 
หากเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือ จ าเป็นต้องมีการร่วมกันมากขึ้นระหว่างท้องถิ่นอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน 
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ กิจกรรมบางอย่าง หรืองานบางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรือจะมีการส่งมอบให้กับท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่นอาจมีความ
จ าเป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์ในการท างานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้ขนาดของการลงทุนถูกลง 
 
3. ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้เกิดแนว
ทางการด าเนินงานใหม่ ๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยให้เป็นไปตาม
ทิศทางของเทคโนโลยีระดับสากล ซ่ึงจุดมุ่งหมายการด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  DGA ที่ส าคัญ 
คือ มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่รวมถึงบริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมต่อภาครัฐและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน ทั้งในส่วนของภาครัฐ 
(G2G) ภาคประชาชน (G2C) และภาคธุรกิจ (G2B) โดยสรุป ดังน้ี 
  1. การสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่ภาครัฐ (G2G) 
  DGA ได้พัฒนาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐบนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญข้าม
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หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกัน
และกันแล้วยังเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน ดังน้ี 
   1.1 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: 
GIN) คือ การให้บริการเครือข่ายสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะบูรณาการเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมต่อใน
ระดับกรมจนถึงระดับกระทรวงรวมถึงหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งระบบงานภายในและ
การบริการประชาชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ  โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน 
รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังบริการกลางต่าง ๆ  ให้เกิดการใช้งานเครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในเชิง
งบประมาณของประเทศ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้น าเทคโนโลยี Software Define Wan 
   มาประยุกต์ใช้กับเครือข่าย เพื่อให้สามารถท า Centralized Management ได้อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและเปิดให้ผู้บริการรายใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาแข่งมากยิ่งขึ้น 
   1.2 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ  (Government Cloud: G-Cloud) เป็นการให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ในลักษณะคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่มีความม่ันคงปลอดภัย
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2011 และมาตรฐาน CSA STAR (Cloud 
Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry) มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีความสะดวกในการเข้าถึง
บริการได้เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหว่างกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั้งบริการในแบบ  Software 
as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS) อีกทั้งยังช่วยตอบโจทย์การใช้
งานที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว และสามารถมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน ดังน้ัน G-Cloud จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
กลางภาครัฐที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผู้ใช้งานสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นตาม
ความต้องการในการท างาน การด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 DGA ได้มีการลงทุนเทคโนโลยี OpenStack และพัฒนา
เทคโนโลยีในการให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งยังพัฒนาฟังก์ชันเพื่อรองรับข้อมูลในลักษณะ Big Data 
อีกด้วย 
   1.3 การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Government Software as a Service: G-
SaaS) การให้บริการในลักษณะSoftware as a Service ประกอบด้วย MailGoThai, e-Saraban, GIN Conference, G-Chat 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เป็นระบบที่สนับสนุนการรับส่งข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงพร้อมระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัย
พิบัติและช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการยกระดับให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ
ความสะดวกและใช้งานง่าย ระบบ e-Saraban ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ภายใน
หน่วยงาน ด าเนินการเชื่อมโยงงานสารบรรณระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ  (Cross Platform 
Interconnection) ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานได้ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้มีปรับปรุงระบบ e-Saraban ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับโครงสร้างของ
หน่วยงานมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่ม Featureให้ครอบคลุมความต้องการในการท างาน ซ่ึงจะน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการใช้บริการในวง
กว้างและเกิดผลทั้งในเชิงนโยบายและเชิงต้นทุนของภาครัฐ ตามนโยบายลดการใช้กระดาษ (Less Paper) 
   ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  (G-Chat) เป็นระบบแชต (Chat) ส าหรับ
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงการพัฒนาระบบ G-Chat เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2559 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าระบบ G-Chat และ MailGoThai ไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรใน
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หน่วยงานภาครัฐมีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง เกิดความน่าเชื่อถือ มีความม่ันคงปลอดภัย
ของข้อมูลและลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบน าข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตจนเกิดความเสียหาย 
   ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ  (MailGoThai) เป็นระบบที่เน้นเรื่องการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูลราชการ โดยมีระบบกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเน่ืองแม้จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ซ่ึง MailGoThai ให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐใช้งานเท่าน้ัน การ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้เพิ่มระดับความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยน าร่องฟังก์ชันส าคัญ เช่น e-Mail 
Delivery Service, 2-Factor Authentication, Digital Signature เป็นต้น และน าระบบ MailGoThai Version 1-2 รวมเข้าเป็น
ระบบเดียวกัน เพื่อให้สะดวกและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการ 
   ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อให้บุคลากรของรัฐใช้ส าหรับประชุมทางไกล การเรียน การสอน การฝึกอบรมสัมมนาระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคหรือใช้ส าหรับการประชุมส าคัญต่าง ๆ เช่น การประชุมทางไกลของต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อลดความสูญเสียในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ การประชุมคดีความที่ยังไม่มีข้อยุติของต ารวจภูธร ระบบฝากขัง เพื่ออ านวยความยุติธรรมและเพิ่มความ
ปลอดภัยในการพิจารณาคดีให้กับศาล ต ารวจ และกรมราชทัณฑ์ ระบบเยี่ยมญาติที่อ านวยความสะดวกให้กับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
ที่อยู่เรือนจ าทัณฑสถานห่างไกล หรือการประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 DGA ได้ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรในการบริการให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
ในรูปแบบ Shared Resource รวมทั้งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อยกระดับบริการให้ดียิ่งขึ้น 
   1.4 การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (Digital Government Platform) ถือเป็นบริการ
ส าคัญ DGA ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับ Strategic Partners เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและ
ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ น าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงาน ปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการน าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Digital Government Platform) ไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานกันแล้ว
จ านวนถึง 620 หน่วยงาน ใน 3 รูปแบบ คือ (1) ระบบ Single Sign-On (2) ระบบ e-CMS Version 2.0 on Cloud และ (3) 
ระบบ Government API 
   Single Sign-On คือ ระบบการยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่าเป็นระบบการพิสูจน์ตัวตน  (Authentication 
Service) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงช่ือเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลง
ชื่อเข้าใช้งานซ้ าอีก ซ่ึงปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการของภาครัฐบน www.egov.go.th ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว
ผ่าน openid.egov.go.th 
   e-CMS Version 2.0 on Cloud คือ โครงการที่ด าเนินการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ท าให้สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 
   ระบบ Government API ตามค าสั่ง คสช.ที่ 21/2560 ข้อ 17 ซ่ึงให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการขอเอกสารที่
ทางราชการออกให้จากผู้ยื่นค าขอน้ัน ปัจจุบัน DGA มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านข้อมูล (Government API) ขึ้น ได้แก่ 
   (1) API ส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   (2) API เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับกรมการปกครอง 
   (3) API เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
   (4) API เชื่อมโยงข้อมูล Rational Drug use RDU (RDU รู้เรื่องยา) ของกระทรวงสาธารณสุขกับเครือข่าย
โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอประเด็นเรื่องพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  2) ระบุรูปแบบภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้วิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมาน เน้นการสังเคราะห์งานวิจัย ข้ อมูลในการวิเคราะห์
เป็นรายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย ระหว่างปี 2555-2561 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นการเชื่อมโยง การหาความสัมพันธ์ การตีความ และสร้างข้อสรุป 
น าเสนอข้อมูลการวิจัย โดยใช้รูปแบบการเขียนบรรยาย 
 ผลวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความยุติธรรม และด้านความเมตตากรุณา  แตกต่างกัน  2) รูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติด้านการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม  (Ethical Task Management = ETM)  
มิติด้านการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรม (Ethical Relations Management = ERM) มิติด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีจริยธรรม (Ethical Change Management = ECM) และ 3) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมใน
ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรมี 5 องค์ประกอบหลักได้แก่  (1) ความไว้วางใจ (2) ความรับผิดชอบ (3) ความเคารพ (4) ความเป็น
พลเมืองดี (5) ความยุติธรรม 

 
ค าส าคัญ : การสังเคราะห์งานวิจัย จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The research of this objectives were 1) to propose the ethics behavior of the school administrators, 2) 
to specify the ethical leadership styles of the school administrators, and 3) to make suggestions for the ethical 
leadership development of the school administrators. This research is a qualitative research and uses a meta-
analysis method. Focus on research synthesis The data for analysis are related research reports. Published in 
the thesis database and Thai research results during the year 2012-2018. Data analysis by using content 
analysis By categorizing by linking issues Finding relationships, interpreting and creating conclusions Present 
research data By using descriptive writing style. 

The results of the research revealed that 1) Ethical behavior of school administrators. Overall and in 
each of the 4 areas consisting of responsibility Honesty Justice And in compassion differently. 2) The ethical 
leadership styles of school administrators consist of 3 dimensions which are the ethical task management 
(ETM), the dimension of ethical relations management (ERM), the dimension of Ethical Change Management 
(ECM). 3) Make recommendations for the development of ethical leadership in school administrators. There 
should be 5 main components, which are (1) the commitment (2) accountability, (3) respect (4) of Citizenship 
(5) Justice. 

 
Keywords : Research synthesis ; Ethics of school administrators ; Educational Manager 
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1. บทน า 

ด้วยเหตุผลที่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอันสืบเน่ืองมาจากความเป็นโลกาภิวัตน์(Globalization) ความ
เจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ( IT society) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human right) ค่านิยมแบบวัตถุนิยม (Materialism) หรือแม้แต่กรณีการมีจุดมุ่งหมายชีวิต
แบบสุขนิยมสุดโต่ง (Hedonism) รวมถึงสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันน้ีที่นับวันจะทวีความรุนแรง
ขึ้น ประกอบกับการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบันลดลง ประชาชนจ านวนมากไม่เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม ไม่
ยึดม่ันในคุณธรรม ไม่ประพฤติตามจริยธรรมท าให้สังคมมีปัญหา มีความเจริญทางวัตถุแต่มีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ มุ่งแสวงหา
ความสุขทางวัตถุมีความเห็นแก่ตัว ขาดความเอ้ืออาทร ขาดการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้เกิด
วิกฤติการณ์ทางสังคมที่เรียกว่าวิกฤติการณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาของโลกในปัจจุบันไม่ได้เอาการอยู่
ร่วมกันเป็นตัวตั้งแต่เอาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเม่ือเน้นที่เงินเป็นตัวตั้งอาจน าไปสู่ปัญหาการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
เกิดการประพฤติปฏิบัติที่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เอารัดเอาเปรียบต่อสังคม ขาดความรู้สึกส านึกรับผิดชอบชั่วดีขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ขาดคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงถ้าเป็นเช่นน้ีแล้วย่อมน าไปสู่ปัญหาและความไม่
สงบสุขของสังคมได้ ระบบดังกล่าวจึงไปท าลายวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันหรือศีลธรรมของมนุษยชาติน้ันเอง จะส่งผลให้มวลมนุษย์พบ
ทางตันในการอยู่ร่วมกันในสังคมและโลก (ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2559)  

ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในทางเลือกระหว่างผู้บริหารที่มีจริยธรรม ( ethics) กับ
ผู้บริหารที่มีความสามารถ (competent) ซ่ึงคงไม่แปลกที่จะมีเสียงจากสังคมที่ต้องการได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งสอง
ประการ คือ ทั้งเก่งและดี (สิวลี ศิริไล , 2550) อย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริง มักจะไม่พบคุณสมบัติที่สมบูรณ์ดังกล่าวใน
ผู้บริหารในแต่ละระดับจนถึงระดับสากล และยังพบอีกว่าผู้บริหารในปัจจุบันทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากการแต่งตั้งก็ดี 
พบว่าส่วนใหญ่มักมีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านความสามารถน าด้านจริยธรรม ทั้งน้ีการเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน (human right) ค่านิยม
แบบวัตถุนิยม (materialism) หรือแม้แต่กรณีการมีจุดมุ่งหมายชีวิตแบบสุขนิยมสุดโต่ง (hedonism) จากที่กล่าวมาน้ีเม่ือได้ศึกษา
รายละเอียดจึงพบว่า การที่ผู้บริหารในปัจจุบันมีแนวโน้มหรือมีความโน้มเอียงของคุณสมบัติของผู้บริหารมาทางด้านความสามารถ
มากกว่าทางด้านจริยธรรมน้ัน เกิดจากวิกฤติการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า วิกฤติการณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน อันสืบเน่ืองมาจากการพัฒนา
ของโลกในปัจจุบันไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง แต่เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง โดยมุ่งไปที่เงินนิยมเป็นส าคัญ เม่ือเน้นที่เงินเป็นตัวตั้ง 
ระบบจึงไปท าลายวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันหรือศีลธรรมของมนุษยชาติน้ันเอง จึงไม่เป็นการแปลกที่ผู้บริหารในปัจจุบั นว่ามีความโน้ม
เอียงไปทางด้านความสามารถมากกว่าด้านจริยธรรม (สุทัด จันทะสินธ์ุ 2560)  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางกรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 ระบุไว้ว่า ให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ การบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเกิดผลทั้งงานที่รับผิดชอบและได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน ซ่ึงผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการ
บริหารงาน นอกจากน้ีมาตรา 80 ยังระบุให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือเลื่อนขั้นวิทยะฐานะ (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา,2547, น. 30) (พรรณประภา ใจดี 2559) จากปัญหาที่กล่าวมามีผลต่อการบริหารการจัดการสถานศึกษาให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) และ
การบริหารโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน ชุมชน ต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมและตัวผู้บริหารเองก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารสถานศึกษา จึงจะท าให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ
และที่ส าคัญผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจากสถานการณ์ในปัจจุบันหลาย ๆ ฝ่ายมองเห็นถึงความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารที่จะต้องขับเคลื่อนการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เม่ือผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีก็ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม จริยธรรมดีตามไปด้วยส่งผลต่อโรงเรียนโดยตรง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
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สรุปองค์ความรู้ที่
เก่ียวกับจริยธรรม

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สนใจที่จะศึกษาจริยธรรมของผู้บริหาร สถานศึกษา ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันมี คุณธรรม จริยธรรมอย่างไร และน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานในสถานศึกษา (สมคิด โด่งพิมาย 2558) 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เสนอประเด็นเรื่องพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา   
2) ระบุรูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และ  
3) จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับจริยธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษาน้ัน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการสังเคราะห์รายงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ซ่ึงเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย ระหว่างปี 2555 -2561 มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อค้นพบจากกสารสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในส่วนแนวโน้มและภาพร่างของการพัฒนาในประเด็นที่เราสนใจได้ชัดเจนขึ้นและ
ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุวิธีการหรือรูปแบบรวมทั้งสิ่งที่เป็นอิทธิพลที่มีต่อประเด็นที่ศึกษา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นแนวโน้มในปัจจุบัน
และทิศทางการใช้หลักจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์จากประเด็นที่ศึกษาได้ในเรื่องดังกล่าวว่าควร
เป็นอย่างไร สามารถให้ข้อเสนอแนะ โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นการสังเคราะห์เชิงบรรยาย โดยการจ าแนกตามลักษณะ
ของข้อมูลที่ใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินวิจัยดังน้ี 

ขั้นที่ 1  รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวกับจริยธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษาที่แล้วเสร็จและเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2555-
2561 

ขั้นที่ 2  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 3  สังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากการค้นคว้าด้วยการสรุปและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจ าแนกองค์

ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

การสังเคราะห์งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับ

จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

เสนอประเด็นเรื่องพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระบุรูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 318 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 การก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ รายงานการวิจัยที่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศจัดท าขึ้น
หรือวิทยานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ท าการศึกษาที่เก่ียวกับจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยงานวิจัยที่น ามา
สังเคราะห์ต้องเป็นรายงานวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยในช่วง พ.ศ.2555 -2561 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดการสืบค้นงานวิจัยที่สืบค้นได้จาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีฐานข้อมูลที่สืบค้นได้คือ TDC (Thai Digital Collection) ผ่าน http://tdc.thailis.or.th., โดยมีค า
ส าคัญในการสืบค้นงานวิจัย คือการสังเคราะห์งานวิจัย จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
 
6. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชุด คือ แบบส ารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์และแบบสรุปข้อมูลเพื่อการวิเ คราะห์
งานวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
ชุดที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย มี 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย 
ตอนที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย วิธีวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย 

และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 3 ผลการวิจัย 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ชุดที่ 2 แบบสรุปข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งานวิจัย 
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวกับจริยธรรมของผู้บริหารใน
สถานศึกษาที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 จ านวน 10 เล่ม เป็นงานวิจัยงานวิจัยเชิงส ารวจ 6 เล่ม แบบผสมผสานโดยการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 เล่ม งานวิจัยแบบเจาะจง 1 เล่มและงานวิจัยเชิงแบบสุ่มกลุ่ม 1 เล่ม โดยเก็บรวบรวมในปี 
2562 ผ่านการสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย  
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ท าการสังเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ 
 
9. สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจากการสังเคราะห์งานวิจัยได้ ข้อค้นพบดังน้ี 1) ด้านความซ่ือสัตย์ คือ
การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คิดโกงและหลอกลวง ความซ่ือสัตย์ เป็นคุณธรรมที่จ าเป็นที่ต้องปลูกฝังให้เกิดกับทุกคน
เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กันทั้งในด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ถ้าทุกคนมีความ ซ่ือสัตย์
ย่อมเกิดสันติสุขขึ้นในสังคม 2) ด้านความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตรงไปตรงมา โดย
สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืนเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อตนเองและหมู่
พวกในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคม สังคมใดขาดความยุติธรรมย่อมเดือดร้อน วุ่นวาย ไม่สงบสุข ย่อมเกิดการ
เบียดเบียนต่อสู้ท าลายล้างกันในฐานะที่เป็น ผู้บริหารต้องทรงไว้ซ่ึงความยุติธรรม ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยปราศจากความ
ล าเอียงด้วยอคติต่าง ๆ ความยุติธรรมน้ันไม่อาจสร้างความพอใจให้กับทุกคนได้ แต่เป็นเครื่องประกันได้ว่าจะไม่มีใคร ได้เปรียบ
เสียเปรียบกันแต่ละคนอาจเสียบ้างได้บ้าง ไม่มีใครที่จะได้อย่างเดียว  3) ด้านความเมตตากรุณา อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ร่วมงานให้สาธารณชนได้รับรู้ซ่ึง 

http://tdc.thailis.or.th/
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เป็นการแสดงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันความเมตตากรุณาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีความผูกพันต่อกัน มีความเห็นใจในการดิ้นรน
ต่อสู้เพื่อให้ชีวิตรอด และตระหนักชัดว่าทุกชีวิตอยากเป็นสุขไม่ต้องการ ความทุกข์ 4) ด้านความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพันด้วยความ พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุ ผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นนักวิชาการหลายท่านได้ให้ ความหมายและ
กล่าวถึงความรับผิดชอบไว้อย่างหลากหลาย 

2. ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา จากการสังเคราะห์งานวิจัยต่าง ๆ จะประกอบด้วย 3 มิติ 
คือ 1) มิติการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการพัฒนางานงาน การพัฒนาคน การพัฒนาตนซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งน้ีมีเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาและประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก 2) มิติด้านการบริหารความสัมพันธ์ จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีคุณธรรม 
จริยธรรมในมิติด้านการบริหารความสัมพันธ์การบริหารผู้อ่ืน และตนเอง ซ่ึงองค์ประกอบพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมสนับสนุนให้
การบริหารจัดการ ในมิติด้านการบริหารความสัมพันธ์การบริหารผู้อ่ืน และตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งน้ีมีเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักโดยองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) มิติด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงองค์ประกอบพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารจัดการในมิติด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งน้ีมีเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาและประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก  

3. จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับ
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ ผู้น าหรือผู้บริหารของ
องค์กรต่างถูกคาดหวังให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสูงกว่าคนธรรมดาปกติทั่วไป ทั้งในเรื่องส่วนตัว
และเรื่องงาน ในสังคมตะวันตกมองว่า หากผู้น าไม่สามารถบริหารควบคุมความประพฤติส่วนตัวของตนให้ถูกต้องได้ ย่อมไม่สามารถ
ที่จะท างานใหญ่ในการบริหารปกครองประเทศได้อย่างประสบความส าเร็จ  2) ความรับผิดชอบ จะต้องมีความซ่ือสัตย์ในการท างาน 
นักวิชาการเชื่อว่าความซ่ือสัตย์จะส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attribute) ทั้งน้ีคุณลักษณะของความซ่ือสัตย์
จะมีความส าคัญและส่งผลต่อตัวท่านและต่อองค์กรของท่าน  3) ความซ่ือตรง เป็นคุณสมบัติที่ดีงามของมนุษย์ทุกคนไม่เว้นว่าจะเป็น
ผู้น าหรือมนุษย์สามัญก็ตาม ที่จะต้องแสดงออกต่อกันได้ทุกเม่ือไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังเพราะการแสดงออกซ่ึงความซ่ือตรงต่อกัน
น้ัน สามารถเป็นเครื่องชี้วัดความรู้สึกนึกคิดระหว่างเรากับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดีว่าเราให้เกียรติเขาจริงหรือไม่เรามีความจริงใจต่อ
เขาหรือเปล่าเราเป็นคนน่าไว้วางใจมากน้อยเพียงใดและเราเป็นคนน่าคบหาสมาคมด้วยหรือไม่บางครั้งเราก็สามารถประเมินตนเอง
ได้เพราะก็มีบางคนที่ต่อหน้าเราท าดีลับหลังเรานินทาเราไม่ยั้งซ่ึงเชื่อว่าหลายท่านก็คงพบมาบางแล้วในชีวิตคนประเภทน้ีเราควรถอย
ห่างไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยยิ่งถ้าผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาของคนอ่ืนมีลักษณะข้างต้นแล้วก็คงยากที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ความไว้เน้ือเชื่อใจต่อผู้น าองค์กรคนน้ัน  4) การรักษาสัญญา หน่ึงในคุณสมบัติของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ
จ าเป็นต้อง “รักษาค า พูด รักษาสัญญา” เพราะค าม่ันสัญญาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้คนเราประสบความส าเร็จผู้บริหารหรือผู้น า
องค์กรที่รักษาสัญญาจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ (Reliability)  ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
เพราะในฐานะผู้น าองค์กร การไม่รักษาค าพูดอาจท าให้เสียมิตรและกลายไปเป็นศัตรูได้ง่าย ๆ   5) ความจงรักภักดี การสร้างความ
จงรักภักดีต่อองค์กรไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดก็คือ ผู้น าองค์กรว่าจะสามารถเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณที่
เป็นตัวอย่างที่ดี (Role model) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความรักและศรัทธา น่านับถือเชื่อใจและไว้วางใจได้หรือเปล่า  
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10. อภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ (1) ด้านความซ่ือสัตย์ (2) ด้านความยุติธรรม (3) ด้านความ

เมตตากรุณา (4) และด้านความรับผิดชอบผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตามคู่มือ กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและจัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ที่
ชัดเจนการจัดโครงสร้างสายงานการบริหารสถานศึกษาที่ยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม จริยธรรม ท าให้ผู้บริหาร
โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล (Good Governance) การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based 
Management) การบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result-based Management) และประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม
จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตใจประชาธิปไตย ยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 อคติ 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 
ทศพิธราชธรรม ไตรสิกขา และธรรมโลกบาล เป็นต้น (ณรงค์ นรากร 2555) 

2. รูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา จากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากอดีตถึงปัจจุบันท าให้คน
ไทยได้เรียนรู้มีประสบการณ์และเกิดความตระหนักแล้วว่า “ภาวะผู้นา (Leadership) คุณธรรมและจริยธรรม (Virtue and 
ethical)” มีความจ าเป็นและส าคัญมากเพียงใดต่อการบริหารและการพัฒนาชาติบ้านเมือง “วิกฤตผู้นา ” และ “วิกฤตคุณธรรม
และจริยธรรม” ก่อให้เกิด “วิกฤตศรัทธา” ต่อผู้น ากลุ่มต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องพิจารณาและศึกษาท าความเข้าใจอย่างจริงใจ 
เพื่อให้เห็นว่าภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมของผู้บริหารควรเป็นเช่นไร โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้น าองค์กรทางการศึกษาที่
จะพัฒนาคนในชาติ และเป็นองค์กรที่สามารถก าหนดทิศทางของประเทศได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดย่อมต้องตระหนักและให้
ความส าคัญศึกษา ท าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงความเป็นภาวะผู้น า เชิงจริยธรรม (Ethical leadership) การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารได้ด าเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากหลากหลายองค์กร แต่ไม่มีความเด่นชัดในรูปแบบการท างาน
อย่างเป็นระบบและขาดความต่อเน่ืองในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้รับความสนใจต่อผู้บริหารระดับสูงเท่าที่ควรทั้งที่ความเป็นจริงแล้วภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมใน
ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีเสียง
สะท้อนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไม่รักษาความถูกต้องให้สังคมไม่ท าหน้าที่บริการแก่สังคมยังมุ่ง
ในประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ยอมรับใช้นักการเมืองหรือยอมพ่ายต่ออิทธิพลภายนอกมากกว่าจะรักษาระเบียบวินัย (สุทัด 
จันทะสินธ์ุ 2560)  

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา (1) ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรน้ีไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในหน่วยงานได้ (2) สามารถ
นาไปก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยงานในสั งกัดโดยปรับปรุง
องค์ประกอบในการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานน้ัน ๆ (3) การวัดพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรเก็บข้อมูลพฤติกรรมจากการสังเกต (observation) หรือการสัมภาษณ์หรือสอบถามโดยตรงจากผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อจะ
ได้ข้อมูลที่ตรงถูกต้องและน่าเชื่อถือ และช่วงเวลาการวัดพฤติกรรมหลังจากการผ่านการฝึกอบรมควรกระท า ทุก 3 เดือนเป็น
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อดูการพัฒนาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
 
11. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
1. ควรมีการก าหนดนโยบายให้ชัดเจนใน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้น าไปประพฤติปฏิบัติ  
2. ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรเน้นหนักและให้ความส าคัญในหัวข้อของคุณธรรม จริยธรรม โดยแสดงให้เห็นถึง

รายละเอียดว่ามีหลัก คุณธรรมจริยธรรมอะไรบ้างก่อนที่จะน าเสนอเป็นกรอบ ในร่างรูปแบบ  
3. ก่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้ เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนา

วิชาชีพ  
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4. หลักคุณธรรมจริยธรรมที่ยกมาศึกษา ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและวิธีการในการน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยให้ยึดหลักการทางศาสนา 3 ส่วน คือ 1) หลักปริยัติ คือการศึกษาถึงหลักการทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 2) หลักปฏิบัติ คือการน าหลัก การทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ได้ศึกษามาแล้วไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และ 
3) หลักปฏิเวธ คือ พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการน าไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานว่าผลเป็นเช่นไร 

5. ควรเพิ่มเติมหลักคุณธรรมจริยธรรม ในด้านของความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เข้าไปด้วยเพื่อ เป็นกรอบในการปฏิบัติให้มี
ความถูกต้องและเป็นธรรม ซ่ึงเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ เก่ียวข้องกับความเป็นวิชาชีพ  

6. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ถือว่า เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันเพราะ บุคลากรทางการศึกษาถือว่า
เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ จะต้องค านึงถึงมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคัญ โดยให้ผู้บริหารศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาได้มี 
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางร่วมกัน  

7. ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน ควรมีผลต่อการ ประเมินอันเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติ งานโดยการยึดหลักการด้านคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นองค์ประกอบการพิจารณา  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
หากมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในครั้ง ต่อไปผู้ศึกษาขอ

เสนอแนะการด าเนินการศึกษาในลักษณะต่อไปน้ี  
1. ควรมีการประเมินผลการน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สถานศึกษาหรือบุคลากรทาง

การศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาการและพัฒนารูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังคมยุคปัจจุบัน  

  

3. ควรศึกษาหลักคุณธรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตและบริหารจัดการ
ผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรให้มีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และปรับเปลี่ยนห่ วงโซ่
การผลิตข้าวแบบเดิม โดยผสานเชื่อมโยงกันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวไปจนถึงการตลาด รวมทั้งการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน เน่ืองจาก
การเกษตรมีต้นทุนการผลิตสูงและยังไม่มีอ านาจต่อรอง ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดนโยบายสาธารณะ และระบบเกษตรแปลงใหญ่ 
ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆประกอบ
ไปด้วย 1) ผลจากการน านโยบายนาแปลงใหญ่ซ่ึงพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณ 20% 
และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 20% 2) อุปสรรคที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วยภาระหน้ีผูกพันของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องตัวนโยบาย ประสบการณ์ด้านการตลาดของบุคลากร และปัญหาความผันผวนของสภาพอากาศ และ 3) 
แนวทางการลดอุปสรรคได้แก่ แนวทางการสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่บุคลาก ร 
และแนวทางการแบ่งบาภาระหน้ีผูกพันของเกษตรกร  
 
ค าส าคัญ: ระบบการเกษตร การบริหารจัดการ นาแปลงใหญ่  
 
Abstract  

The objective of this academic paper is to present the issues to encourage farmers to combine 
production groups and manage rice production with large plots. This system is made for strengthening the 
group of farmers to have concrete sustainability and to change the traditional rice production chain by 
integrating together from rice cultivation to marketing with standardized rice production because agr iculture 
has high production costs and still has no bargaining power. In this work, the public policy framework and a 
large agricultural system will be reviewed in considering issues to answer objectives. The author wishes to 
present the main points obtained from the examination of various documents consisting of 1) the result of the 
introduction of a large agricultural land plot of rice, which found that participating farmers can reduce 
production costs by about 20% and increase production by about 20% 2) obstacles include the debt 
obligation of the participating farmers, disagreed understanding of policy marketing experience of personnel 
and weather fluctuation problems and 3) the guidelines to reduce obstacles include guidelines for creating 
policy understanding, guidelines to promote marketing knowledge for personnel and guidelines for dividing the 
obligations of farmers.  
Keywords: agricultural system, large plot, management 
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1. บทน า 

การท าการผลิตด้านการเกษตรด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขยายการผลิตให้ได้จ านวนมากไม่ใช่ทางออกที่จะน าพา

ให้ภาคการเกษตรของประเทศม่ันคง เพราะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการค้าของผลผลิตที่มีต้นทุนต่ ากว่าสามารถส่งออกสินค้าใน

ราคาที่ต่ าลง ขณะที่ประเทศที่มีผลผลิตทรัพยากรจ ากัด ถูกกดดันให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และน าไปสู่สถานการณ์ ที่แข่งขัน

ไม่ได้ ในตลาด ระดับราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ าในตลาดส่งออกย่อมส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตและระดับรายได้ น าไปสู่ปัญหา

ส าคัญ ๆ เช่น การสูญเสียที่ดินท ากิน การเป็นหน้ีสินและยากจน การอพยพย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง และรวมถึงการเป็นประเด็นทาง

การเมือง (สถาบัน คลังสมองของชาติ, 2560, หน้า 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา (Road map) 

โดยมีโครงการส าคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการด าเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร การเพิ่มรายได้และ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันการรวมกลุ่มการผลิต ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มี

คุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธ์ุ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก (คู่มือการด าเนินงานระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559, หน้า 4)  

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการด าเนินงานซ่ึงเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวาง

ระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงเกษตรกรยังคงเป็น

เจ้าของพื้นที่และท าการผลิตเอง การก าหนดพื้นที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ด าเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ ในเขต

ชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณ์ นิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยจะมีการก าหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริม 

การเกษตรแปลงใหญ่จะก่อให้เ กิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมที่

ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) มีเป้าหมายการด าเนินงานของกลุ่มอย่างมีความ

ชัดเจน เป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนา

เชิงพื้นที่ตามศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนตลอดโซ่อุปทาน 

(ธนิตย์ เอนกวิทย์, 2560, หน้า 1, ออนไลน์) การด าเนินนโยบายด้านข้าวของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาในด้านราคาผลผลิตให้มี

ราคาสูงกว่าราคาตลาด ท าให้ชาวนาไม่ทราบราคาที่แท้จริงส่งผลให้มีการเพิ่มพื้นที่การผลิตและผลผลิตเพิ่มจ านวนมาก ในขณะที่

คุณภาพผลผลิตลดลง ท าให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ รัฐบาลจึงด าเนินนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุง

คุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงและรักษาระดับผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพ สมดุลกับความต้องการของตลาด 

(คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560, 2559, หน้า 1-2) 

 ภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบกับปัญหามากมาย เช่น ราคาผลผลิตที่ขาดเสถียรภาพการใช้ปั จจัยการผลิตที่ไม่

เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาหน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรที่ยังอยู่ระดับสูง เม่ือวิเคราะห์สภาพ

การเกษตรของประเทศไทยแล้ว จะพบว่า มีจุดแข็งในฐานะเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ล าดับต้น ๆ ของโลก มีที่ตั้ง

ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับการเพราะปลูกสินค้าเกษตร ในขณะเดียวกันก็พบจุดอ่อน ได้แก่ พื้นที่

เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานมากถึงร้อยละ 80 สินค้าเกษตรผลิตอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เกษตรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยซ่ึงมี

ถึงร้อยละ 70 รวมถึงสถาบันเกษตรกรขาดความเข้มแข็ง ขาดโอกาสในการต่อรองทางการตลาด  

จากสภาพปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยมีพื้นที่ไม่มากนัก จึงได้ด าเนินการส่งเสริมให้รวมพื้นที่เกษตรกรราย

ย่อยหลายรายให้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ และด าเนินการบริหารจัดการผลิตในพื้นที่น้ันร่วมกัน โดยเกษตรกรแต่ละรายยังมีมีกรรมสิท ธ์ิ

ในพื้นที่ของตนเอง ซ่ึงต้องมีแผนการผลิตการตลาด การแปรรูป ใช้วิธีการและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมือนกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึง

จะส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในด้านต่าง ๆ เพราะวัตถุประสงค์ส าคัญของนโยบายเกษตรกรแปลงใหญ่คือต้องการให้
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เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาเกษตรกรที่มีพลังอ านาจในการต่อรองมากขึ้นและเป็นกลุ่มองค์กร ที่มี

ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง  ดังน้ัน ระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ถือเป็นหน่ึงบทบาท การพัฒนาการเกษตรที่ส าคัญ โดยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพราคาตกต่ า และ

ปัญหาด้านตลาดการค้า ซ่ึงกลยุทธ์ส าคัญคือให้เกษตรกรตัวจริงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลอดทุกขั้นตอน  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

Jones (1977, p. 139) การน านโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมที่มุงใหแผนงาน (Program) บรรลุผล ซ่ึงมีกิจกรรม คือ การ

ตีความ (Interpretation) องคการ (Organization) และการปฏิบัติ (Application) Edwards (1980) การน านโยบายไปสูการ

ปฏิบัติครอบคลุมถึงกิจกรรม คือ การท าสัญญา การหาขอขาวสาร การกระจายขาวสาร การมอบหมายบุคลากร การปฏิบัติหนาที่ 

การจาง บุคลากร การจัดตั้งองคการ 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2552, หน้า 45) ได้กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ เครื่องมือส าคัญของรัฐบาลใน

การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่นโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณก็ต่อเม่ือได้รับการน า

นโยบายไปปฏิบัติให้เป็นจริง เพราะนโยบายสาธารณะมิใช่เป็นสิ่งที่แสดงเจตจ านงหรือความตั้งใจของรัฐบาลที่จะกระท าหรือไม่

กระท าในสิ่งใดเท่าน้ัน แต่จะต้องครอบคลุมถึงการน านโยบายไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงด้วย 

วรเดช  จันทรศร (2552, หน้า 43-47) บทบาทของผู้เก่ียวข้องมีผลต่อการผลักดันให้นโยบายน้ันประสบความส าเร็จหรือ

ล้มเหลว ได้แก ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบาย   

1. ฝ่ายการเมือง รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เป็นผู้มีความส าคัญในการก าหนดขอบเขตในการน านโยบายไปปฏิบัติของระบบ

ราชการการก าหนดขอบเขตอาจท าได้โดยการออกกฎหมาย หรือก าหนดขึ้นเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจน

การวางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องถือเป็นแนวทางไปปฏิบัติ ฝ่ายการเมืองมีส่วนส าคัญในการน านโยบายไป

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความส าเร็จโดยหากนโยบายใดได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายการเมืองแล้ว มักมีแนวโน้มที่จะประสบ

ความส าเร็จมากกว่านโยบายที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งน้ีจะต้องพิจารณาปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน า

นโยบายไปปฏิบัติด้วย   

2. หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในระบบราชการ มีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เพราะหน่วยงานของรัฐเป็นทั้งผู้

เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และป้อนข้อมูลไปให้ฝ่ายการเมือง    

3. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการ ข้าราชการในระดับ

ล่างเหล่าน้ีจะมีอิสระในการใช้วิจารณญาณ (Discretion) ในการตัดสินใจอย่างมาก โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้

ข้าราชการเหล่าน้ีจะเป็นผู้แปลหรือตีความ (Interpret) นโยบายมาเป็นทางปฏิบัติงานด้วยตนเอง หากนโยบายขาดความชัดเจนก็จะ

เกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติ   

4. ผู้ได้รับผลจากนโยบาย ได้แก่ ผู้รับบริการ (Clients) ผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) หรือผู้เสียประโยชน์ ในที่น้ี 

หมายรวมถึงทั้งแง่ของบุคคล (Individuals) กลุ่ม (Groups) หน่วยงาน ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคหน่วยงานที่มิได้มุ่ง

หาก าไร (Non-Profit Sector) ใน กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นผู้รับบริการ หรือผู้ได้รับประโยชน์ และ

หากผู้รับประโยชน์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่มที่จะส่งต่อการน านโยบายไป

ปฏิบัติจะมีมากขึ้น  

ความส าเร็จของนโยบายสาธารณะขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ได้แก่   

ประการแรก มีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน นโยบายสาธารณะที่จะน าไปสู่ความส าเร็จต้องระบุเป้าประสงค์ให้

ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความคาดเคลื่อนในการน านโยบาย ไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะใดก็ตามที่มีเป้าประสงค์ไม่ชัดเจน มี

โอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการน านโยบายปฏิบัติสูงได้   
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ประการที่สอง  ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ นโยบายที่ส าคัญ

จะต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเป็น ผู้รับผิดชอบโดยตรงและการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีกลไกการควบคุม ก ากับ

และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ม่ันใจว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

ประการที่สาม ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม นโยบายใดที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

นโยบายน้ันจะไม่มีโอกาสปรากฏเป็นจริง จะเป็นได้แต่เพียงการแสดงความตั้งใจหรือการพูดที่ไม่มีการกระท า กรณีเช่นน้ีไม่เรียกว่า

เป็นนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบายสาธารณะในส่วนที่รัฐบาลเลือกจะกระท า ต้องกระท าให้เป็นรูปธรรม และปรากฏ เป็นจริง ซ่ึง

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมเท่าน้ัน ประการสุดท้าย ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การที่

ประชาชนให้การ สนับสนุนนโยบายใด แสดงว่านโยบายน้ันสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน การสนับสนุนจาก

ประชาชนจะเป็นพลังส าคัญในการผลักดันให้การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย 

3. การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ก าหนดการปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 

  1). มีพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละจังหวัด 

  2). มีการก าหนดเป้าหมายการผลิต เทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการผลิต ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงการ

จ าหน่ายสู่ตลาดทุกแห่ง 

  3). มีข้อมูลเบื้องต้นและมีการประเมินผลโครงการทุกปีการผลิต 

  4). มีการสร้างผู้จัดการโครงการภาครัฐและเอกชน และเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ตลอดจนการใช้แหล่ง

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

  5).ทุ่มเทสรรพก าลังของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อให้เห็นผลและเกิดการขยายผล 

  6). ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการลดต้นทุนการผลิต มีประสิทธิภาพในการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินถึงระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ว่า จะท าให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโด

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ ท าให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ (Economy of Scale) เพื่ออ านาจ

การต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แก่ การจัดการ

ปัจจัยการผลิต การผลิตเทคโนโลยี การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการผลิต การแปรรูปเบื้องต้น และการตลาด (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2561) 

4. ผลการด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ 

 การส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่ในช่วงแรกน้ัน เป็นการส่งเสริมในพื้นที่น าร่องใน 9 ประเภท สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว 

พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วย ปศุสัตว์ และประมง โดยพื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย รวมทั้ง 600 แปลง 32 ชนิดสินค้า และมีการเกษตรกรเข้าร่วม 96,554 ราย ซ่ึงพืชที่มีการส่งเสริมการท าเกษตรแปลง

ใหญ่มากที่สุดคือข้าว ซ่ึงมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 63,741 ราย คิดเป็นพื้นที่ 944,718.30 ไร่ รองลงมาคือ ไม้ยืน

ต้น พืชไร่ และไม้ผล ตามล าดับ  นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานโครงการน าร่องท าเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การลด

ต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด และเพิ่มผลผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณผลผลิตที่สามารถ

ผลิตได้ พบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงและมีสัดส่วนของผลผลิตเพิ่มขึ้น (กมลรัตน์ ถิรพงษ์, 2561, น. 53) 

 ขณะที่ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจากการหันมาท าเกษตรแปลงใหญ่ คือสมาชิกแปลง ใหญ่มีการปรับตัว 

และน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น ระบบเลเซอร์ (Laser Leveling) ระบบน้ าหยด มอเตอร์พูล โดยมีการรวมกลุ่มสมาชิกแปลง

ใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ 122 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 393 และมีกลุ่มพัฒนาให้เกษตรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 67,200 รายพัฒนาคุณภาพ

สินค้าในแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองจีเอพีพืชอาหาร 38,000 ราย เกษตรอินทรีย์ (ข้าว พืช ผัก ไม้ผล) 1,083 ราย RSPO (ปาล์ม

น้ ามัน) 99 ราย (ดลมนัส กาเจ, 2560) 
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 ปี 2559 มีจ านวนแปลงใหญ่เข้าร่วมจ านวน 600 แปลง พื้นที่ 1,403,438.41 ไร่ เกษตรกร 96,554 ราย (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2561) 

 ปี 2560 มีจ านวนแปลงใหญ่เข้าร่วมจ านวน 1,934 แปลง พื้นที่ 1,965,875 ไร่ เกษตรกร 153,789 ราย (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2561) 

 ปี 2561 (เดือนมิถุนายน) มีจ านวนแปลงใหญ่เข้าร่วมมากถึง 3,899 แปลง พื้นที่ 4,267,544 ไร่ เกษตรกร 311,928 ราย 

ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี เพราะเกษตรกรเล็งเห็นผลลัพธ์การท าเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้

เฉลี่ยร้อยละ 20 ซ่ึงตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2579 กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งเป้าหมายจะมีจ านวนแปลงใหญ่ 14,500 

แปลง พื้นที่ 90 ล้านไร่สะท้อนว่าในอนาคตภาคการเกษตรกรรมจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตได้เป็นอย่างมาก (เกษตรแปลง

ใหญ่ฟื้นรายได้เกษตรกร สร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยยั่งยืน, 2561) 

 

5. ผลท่ีได้รับจากเกษตรแปลงใหญ่ 

 เกษตรแปลงใหญ่สามารถช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างชัดเจน คือ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย ท าให้ได้ราคาสูงขึ้น จากสถิติการสนับสนุนระบบพัฒนาแปลงใหญ่ในช่วง 2 -3 

ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง กลุ่มข้าว มีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 1,383 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 115 บาท/ไร่ กลุ่มไม้ผล มีรายได้

เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 34,491 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 2,091 บาท/ไร่ กลุ่มประมง มีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 

8,028 บาท/ไร่ เพิ่ม 2,138 บาท/ไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ มีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 37,126 บาท/ไร่ เพิ่ม 25,442 บาท/

ไร่ (เกษตรแปลงใหญ่ฟื้นรายได้เกษตรกร สร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยยั่งยืน, 2561) 

จากการถอดบทเรียนการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า เกษตรกรที่เข้า

ร่วมนโยบายสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง ร้อยละ 22 และมีผลผลิตเพิ่ม ร้อยละ 10 และยังสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น 

มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเกษตรสมาชิกได้รับผลกระทบทางบวกจากกิจกรรมด าเนินงานด้านต่างๆ 

ดังน้ี 

1) ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมา ซ่ึงเป็นผลจากการท าการเกษตรที่ดีและปลอดภัย ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช

สดไถกลบลงดินเพื่อปรับปรุงดิน สภาพของดินดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์

สังเกตจากการพบไส้เดือนในดินมีมากขึ้น 

2) ด้านสุขภาพ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตแลผู้บริโภค เม่ือหยุดการใช้สารเคมีในการผลิต ส่งผลดีต่อสุขภาพท าให้

ร่างกายแข็งแรงมีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ระบบนิเวศที่สมดุล ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี คนในชุมชนมี

ความปลอดภัยในเรื่องอาหารอยู่กันอย่างมีความสุขเป็นเขตปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ 

3) ด้านสังคม เกษตรกรในสมาชิกแปลงใหญ่ มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นท าให้ชุมชน

เข็มแข็ง การพัฒนาได้รับความร่วมมือจากสังคมในชุมชนท าให้ชุมชนมีความเจริญอย่างยั่งยืน 

4) ด้านเศรษฐกิจ การที่สมาชิกรวมกันขายผลลิตท าให้พ่อค้าเข้ามาซ้ือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากผลผลิตมีความน่าเชื่อถือ

ทั้งคุณภาพและปริมาณ ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายจากใช้สารเคมีที่มีราคาแพง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของข้าวและชาวนามาโดยตลอด และพยายามอย่างยิ่งที่

จะพัฒนากิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นหลักประกันความม่ันคงทางอาหารให้กับคนไทยทั้ง

ประเทศ และช่วยเสริมสร้างชาวนาซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มีการด าเนินการโครงการต่าง ๆ 

เพื่อให้ชาวนาสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ชาวนามีการพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ใช้นวัตกรรมที่

เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนา

แปลงใหญ่ ซ่ึงถือเป็นโครงการที่ส าคัญมากที่จะช่วยให้ระบบการผลิตข้าวมีความเข้มแข็ง เพิ่มอ านาจในการต่อรองให้แก่ชาวนา 
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นอกจากน้ันยังมีโครงการอีกเป็นจ านวนมากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการ เช่น โครงการศูนย์เรียน รู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ซ่ึงทุก

โครงการล้วนแต่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชาวนาทั้งสิ้น 

การส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ถือได้ว่าเป็นงานหลักในแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย และมี

ความส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งน้ี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านข้าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยังประโยชน์ให้กับชาวนาของ

ประเทศในการพัฒนาการผลิต และองค์กรชาวนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบาย

ในการขับเคลื่อนแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร เพื่อให้มีการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซ่ึงเป็นการ

ด าเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงการคลัง โดยมีการก าหนดแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 5 ช่วง ได้แก่  

1) ช่วงก าหนดอุปสงค์-อุปทาน  

2) ช่วงการผลิต  

3) ช่วงเก็บเก่ียวและหลังเก็บเก่ียว  

4) ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ  

5) ช่วงการตลาดต่างประเทศมีเป้าหมายด าเนินการเพื่อให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตข้าว ชาวนาได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น การส่งออกข้าวไปต่างประเทศและราคาข้าวมี

เสถียรภาพมากขึ้น ทั้งน้ี ภายใต้ช่วงการผลิตมีการก าหนดแผนงานด าเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นาที่

เหมาะสม โดยมีโครงการส าคัญได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นา

แปลงใหญ่) 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ในการด าเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมาย จ านวน 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซ่ึงท าให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทยได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2562 มีเป้าหมายด าเนินการจ านวน 2,370 แปลง 

โดยเป็นการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ี ยังมีการต่อ

ยอดการด าเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นสูง โครงการบริหาร

จัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย าสูง (Precision Farming) และโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อ

สุขภาพ : พันธ์ุ กข 43 เป็นต้น 

นอกจากน้ี ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ ยังพบว่า ปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ 

ผู้จัดการการแปลงใหญ่และเกษตรกรประธานกลุ่มแปลงใหญ่ โดยผู้จัดการแปลงใหญ่ได้บริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงต้องท าด้วยใจ เข้าใจในสิ่งที่ท า ปฏิบัติร่วมกันด้วยดี มีคุณธรรม ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว วิเคราะห์ คน 

พื้นที่ สินค้า ได้อย่างถูกต้อง ไม่ได้ตัดสินใจหรือคิดแทน แต่ต้องเข้าใจ เข้าถึง แล้วพัฒนา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นทั้งคนอ านวยการ

และประสานงานที่ดี ส าหรับเกษตรกรประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นคนขยัน เก่ง และซ่ือสัตย์ เป็ นผู้ที่รักในสิ่งที่ท า ไม่เห็นแต่

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เข้าใจ เข้าถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีจิตสาธารณะ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559, น.8-9) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อพรรณนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) 
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ เกษตรกรสวนยางพารา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทั้งหมด 16 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรสวนยางพารามีคุณภาพชีวิตที่ยังไม่ดีในหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ
ที่มีการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เน่ืองจากราคายางพาราตกต่ า เป็นต้น และ 
(2) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องควรมีการตรวจสอบดูแลการ
ปล่อยน้ าเสียและมลภาวะทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาลควรมีนโยบายประกันราคายางพารา และส่งเสริมให้เกษตรกร
สวนยางพาราขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการรับสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต, เกษตรกรสวนยางพารา, อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
Abstract 
 This study aimed (1) to study the quality of life of the rubber agriculturists in Prachuap Khiri Khan 
Province, and (2) to propose guidelines for development of the quality of life of the rubber agriculturists. 
Researcher studied the case study from the documents, concepts and theories, related research papers, in -
depth interviews, and group interview. The key informants consisted of 16 people, namely, the rubber 
agriculturists in Prachuap Khiri Khan Province, and the related government officials. Researcher utilized 
nonprobability sampling by the purposive sampling and inductive analysis. Employing qualitative methodology. 
The major findings revealed that (1) the rubber agriculturists confronted the poor quality of life in many 
dimensions, including health problems caused by air pollution emitted from industrial waste, and low income 
problems with insufficient revenue for expenditure due to low rubber prices, etc., and (2) guidelines for 
development of the quality of life of the rubber agriculturists showed that, relevant government officials 
should inspect wastewater discharges and air pollution of industrial plants, and the government should also 
have a rubber insurance policy and the encouragement of rubber planters to register with the Rubber 
Authority of Thailand, as a way to receive various benefits and assistance.  
 
Keywords: Quality of Life, Rubber Agriculturists, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนในประเทศไทยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงแผนที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นที่เท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ  อันจะเห็นได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ในปัจจุบันได้ใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ช่วงพ.ศ.2560 – 
พ.ศ.2564) ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และได้
ใช้เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินการตามเป้าหมาย โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ และแนวทางของเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน ซ่ึงจะกล่าวได้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ฉบับที่1 ถึง ฉบับที่6 จะให้ความส าคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรและการลงทุนในป ระเทศ จะมีการ
มุ่งเน้นไปในทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการปรับ
โครงสร้างของประเทศในด้านต่างๆ เช่น การกระจายอ านาจสู่ชนบท มีการวางโครงสร้างการขนส่ง การชลประทาน การเกษตร เป็น
ต้น จะยังไม่มีการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากนัก จะมีการเน้นไปที่การพัฒนาพื้นฐานและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
มากกว่า และในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ถึง ฉบับที่ 10 จะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และได้มีการใช้เครื่องมือชี้วัดทางสังคม โดยจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งเน้นให้ 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งมีการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน คือ ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการ
ประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย 
 ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ควบคู่กันเพื่อให้เกิด
เป้าหมายที่ชัดเจน ซ่ึงประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุด  ยิ่งไปกว่าน้ัน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่าง
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ  ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ันย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน  
 จากสภาพปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นน้ันย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ ท าให้ประชาชนยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาที่เต็มที่ทั้งด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ  และทางด้านสติปัญญา ปัจจัยดังกล่าวน้ันส่งผลกระทบต่างๆอันก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่ประชาชนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนใน
เขตเมืองซ่ึงมีความเจริญกว่าชนบทจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเน่ืองจากมีปัจจัยหลายๆอย่างในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  
ปัญหาน้ีก็ก่อให้เกิดการไหลเข้ามาของประชาชนที่อยู่ตามชนบทเข้ามาในเขตเมือง เกิดปัญหาการกระจุกตัวของรายได้ที่อยู่ในเขต
เมืองใหญ่ จนน าไปสู่สาเหตุที่ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตที่ขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ีย่อมส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรได้รับผลกระทบในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง น าไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไม่เต็มที่ แม้กระทั่งที่มีนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด 
 เกษตรกรสวนยางเป็นประชาชนอีกกลุ่มหน่ึงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาต่างๆ ซ่ึงเกษตรกรสวนยางจะประกอบ
อาชีพที่อยู่ตามชนบท บางพื้นที่เทคโนโลยีความทันสมัยอาจจะยังเข้าไปถึงไม่เพียงพอ บางพื้นก็ได้ส่งลูกหลานเข้าเขตเมืองเพื่อ
ท างานหรือเรียน จึงท าให้คนรุ่นใหม่เลือกที่จะใช้อยู่ในเมืองและไม่ท าสวนยางต่อและรายได้หลักของครอบครัวน้ันจะมาจากการท า
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เกษตรกรรมการปลูกยางพารา ซ่ึงเงินที่จะมาใช้ในการด ารงชีวิตส่วนใหญ่มาจากผลผลิตที่ได้จากการขายยาง ราคายางพาราจะไม่
คงที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐกับประเทศจีน อีก
ทั้งยางพารายังเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นพืชยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตรของไทย 
 เม่ือพิจารณาถึงปัญหาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ และมีความม่ันคงในชีวิต ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ต้องการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของใประชาชนทุกคนในประเทศให้ดียิ่งขึ้นตามบริบทของสภาพสังคมน้ัน ประชาชนสมารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างผาสุก มี
การประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียบ ทั้งน้ีเกษตรกรสวนยางพาราต้องพบกับ
สภาพปัญหาต่างๆทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ เกิดการผกพันซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของเกษตรกรสวนยางพารา รวมไปถึงปัญหาของภัยธรรมชาติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกปี ในบางครั้งเกิดภัยแล้ง หรือ 
บางครั้งเกิดน้ าท่วมปัญหาโดยภัยจากธรรมชาติส่งผลในด้านของปริมาณผลผลิตของเกษตรกรสวนยางพาราทั้งสิ้น โดยจะพบได้ว่าใน
พื้นที่อ าเภอบางสะพานน้ันได้มีการท าการเกษตรปลูกยางพารากระจายอยู่ในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือการปลูกยางพาราเป็น
อาชีพหลักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และเป็นอาชีพหลักที่ได้ท ามาจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงปัญหาต่างๆเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรสวนยางพาราทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย หรือสามารถน าไปเป็นข้อเสนอในการก าหนดแนวทางให้กับภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนและสังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(2) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ซ่ึงพอจะรวบรวมไว้ได้ ดังน้ี Cummins (1998 อ้างถึงใน ศิ
รินันท์ กิตติสุขสถิต,2555 หน้า15) โดยอธิบายคุณภาพชีวิตจากสิ่งหลากมิติที่แยกกันอยู่มาเป็นมิติในเชิงภาวะวิสัย เช่น ความร่ ารวย
ทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น และมิติในเชิงอัตวิสัย เช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือความสุข 
เป็นต้นนอกจากน้ียังอธิบายว่า บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมีผลต่อความผาสุกและบุคคลต่างๆ ย่อมประเมินชีวิตของตนเองแตกต่าง
กันออกไปซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Haas (1999 อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ,2555 หน้า19) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิต
ควรเป็นการวัดในด้านอัตวิสัย ซ่ึงครอบคลุมมิติด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต สังคม และปัญญา  ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
(1999 อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต,2555 หน้า19) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลน้ันจะขึ้นอยู่กับบริบท แวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ในช่วงเวลาน้ันๆ และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละบุคคล
ก าหนดขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย 4 มิติ ดังน้ี 1) มิติด้านสุขภาพภาพทางกาย (Physical) 2) มิติด้านสุขภาพทางจิต (Psychological) 3) 
มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) และ 4) มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) 
 ความส าคัญของคุณภาพชีวิต 
 นฐพงศ เทพจารี (2539, หน้า40) คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณคา เป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นต่อบุคคลและสังคม เป็น
สิ่งที่น้ันมนุษย์สามารถก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเพื่อให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้และเพื่อเป็นการท าให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและสังคมให้ไปสู่เป้าหมายที่บุคคลปรารถนาของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัว จึงท าให้มีการเกิดการพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษา แนวความคิดและเจตคติที่ดี การรู จักบริหารตนเอง การมีความเอ้ือเฟื้อต่อผู้ อ่ืน การประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม เป็นต้น หากบุคคลในสังคมสามารถปฏิบัติตนได้เชนน้ีก็เทากับวา มีส่วนร่วมในการช่วย
ยกระดับทั้งตนเองและสังคมใหมีคุณคา มีความเจริญงอกงาม มีการพัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติ ปญหาต่างๆในสังคมจะลดลง เช่น 
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ปัญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม ปญหาโสเภณี ปญหามลพิษ ดังน้ันในประเทศต่างๆจึงได้ใชความพยายาม
อย่างมากในการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาและเกิดการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับ
มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับและสังคมตองการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการช่วยใหบุคคลในสังคมทุกคนมีความอยู่ดี กินดี มีความสุขสมบูรณ ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2559) ได้ก าหนดเครื่องชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานในการเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน
ของคนในชุมชนโดยมีการเริ่มตั้งแต่2525 จนถึงปัจจุบันใช้เครื่องมือของปีพ.ศ.2560 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเครื่องชี้วัด 5 หมวด 31 ตัวชี้วัดดังน้ี 
 หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 
 หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
 
4. กรอบแนวคิด 
 ประยุกต์ใช้เครื่องชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิด
ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study) ใช้วิธีการวิจัยแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ข้อมูลที่เก่ียวข้อง แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-
depth interview) จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวมเป็นจ านวน 16 คน ซ่ึงเป็นเกษตรกรสวนยางพารา ในพื้นที่อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาวิจัยและเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากหลายๆปัจจัย และเป็น
ผู้ที่มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพการท าสวนยางพาราและเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และการสนทนากลุ่ม 
(focus group) ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นเจ้าหน้าภาครัฐที่เก่ียวข้องจากการยางแห่งประเทศไทย สาขา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 2 คน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางพงศ์ประศาสน์พัฒนา จ ากัด จ านวน 1 คน 
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และ เกษตรกรสวนยางในพื้นที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 10 คน ทั้งน้ี หน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับ
บุคคล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจึงเป็นผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง และเกษตรกรสวนยางพารา ซ่ึงใช้วิธีสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ส าหรับการตรวจสอบภายในเน้นการน าเสนอค าอธิบาย หรือ
ข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง และเกษตรกรสวนยางพารา 
เป็นต้น ขณะเดียวกัน ได้ท าการตรวจสอบภายนอกด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ซ่ึงเป็นการใช้กระบวนการ
ที่หลากหลาย (the multiple-method approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เลือกการตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน 
 
6. ผลการศึกษา 
 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ข่าวสาร เว็บไซต์ต่างๆ และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรสวนยางพารา และจากการสนทนากลุ่มซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงมีผลการศึกษา ดังน้ี 
 1) ด้านสุขภาพ  
 เกษตรกรสวนยางพาราได้รับความรู้ และการส่งเสริมด้านสุขภาพในเรื่องของการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การรับประทานอาหารที่ปรุงสุก การใช้ช้อนกลาง การล้างมือหลังจากท ากิจกรรมต่างๆและก่อน
รับประทานอาหาร จากโครงการต่างๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีโครงการที่จัดขึ้นยังไม่มีความ
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรสวนยางพาราบางคนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หรือยังมีการรับประทานหารที่ก่ึงสุกก่ึงดิบ หรืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุก จึงก่อให้เกิดโรค
พยาธิในเกษตรกรสวนยางพาราได้ 
 2) ด้านสภาพแวดล้อม 
 บริเวณโดยรอบบ้านเรือนของเกษตรกรสวนยางพารามีความร่มรื่นจากร่มเงาของพรรณไม้ต่างๆที่เกษตรกรสวนยางพารา
ปลูกไว้กิน เช่น มังคุด ทุเรียน ลองกอง มะพร้าว เงาะ เป็นต้น และในส่วนที่เป็นสวนยางพาราที่เกษตรกรปลูกไว้เรียงรายอย่างเป็น
ระเบียบ บริเวณพื้นดินจะมีหญ้าขึ้นอยู่มากแต่เกษตรกรสวนยางพาราจะไม่ปล่อยให้หญ้ามีขนาดต้นที่ใหญ่และสูงขึ้นจนรก เพราะ
อาจก่อให้มีสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูมาอาศัยอยู่ เกษตรกรสวนยางพาราจะใช้วิธีก าจัด คือ การตัดให้เตียนโดยจะไม่ใช้สารเคมีอันตราย
เพราะจะส่งผลถึงต้นยางพาราได้ สภาพบ้านเรือนมีความคงทนแข็งแรงดี แต่ในบางพื้นที่ของอ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์น้ันมีเกษตรกรบางรายที่ได้รับการกบกวนจากมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณน้ัน เช่น ปัญหา
น้ าเน่าเสีย ปัญหาฝุ่นควัน รวมไปถึงความปลอดภัยในการคมนาคมที่ถูกรบกวนด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ มลพิษที่เกิดจากการฉีกพ่น
สารเคมีจากการท าการเกษตรที่ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา 
 3) ด้านการศึกษา 
 ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรสวนยางพาราได้
รู้จักวิธีป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรคและศัตรูยาง และเพื่อให้เกษตรกรสวนยางพาราเห็นความส าคัญและตระหนักถึงผลเสียหาย
จากโรคและศัตรูยาง โรคและศัตรูของยางพารามีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซ่ึงเกษตรกรสวนยางพาราส่วนใหญ่ใความสนใจกับ
โครงการต่างๆที่ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดขึ้น ด้วยการส่งสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
 4) ด้านการมีงานท าและรายได้ 
 อาชีพหลักของเกษตรกรสวนยางพาราก็คือการท าสวนยาง เพราะเป็นอาชีพที่มีการท าสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
จึงเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว แต่ปัจจุบันน้ีเกษตรกรสวนยางพาราไม่สามารถยึดอาชีพการปลูกยางเป็นอาชีพหลักใน
การหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เน่ืองจาก จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สภาพเศรษฐกิจ การ
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เพิ่มขึ้นของเกษตรกรสวนยางพารา ท าให้ราคายางมีความผกผันอยู่ตลอด ท าให้ในปัจจุบันน้ีราคาอย่างมีราคาอยู่เพียงแค่ 40 บาท
เท่าน้ัน ท าให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เข้ามา ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรายจ่ายในชีวิตประจ า วัน
ด้วย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก 
 5) ด้านค่านิยม 
 สมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรสวนยางพารามีความรักใคร่สามัคคีกันมาก มีการใช้เวลาร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น และสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง จะได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว ชุมชน และจากภาครัฐ
เป็นอย่างดี โดยจะได้รับสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ทุกเดือนไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงการบริการสาธารณสุข เบี้ยยังชีพ และสมาชิกใน
ครอบครัวก็มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยจะมีการใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้า
กัน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท าให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดี ท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นภาระของคนใน
ครอบครัวหรือชุมชน โดยเกษตรกรสวนยางพารามักจะช่วยเหลือชุมชน มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่เสมอ จึงท า
ให้เกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง รักใคร่ สามัคคีกัน 
  
7. แนวทางในการคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1) ด้านสุขภาพ 
 ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางพารา รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามัย มีการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเกษตรกรสวนยางพาราส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างละเอียด เน่ืองจากยัง
ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจ าปี คิดว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ควรรณรงค์ให้เกษตรกรสวนยางพาราตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค 
 2) ด้านสภาพแวดล้อม 
 พื้นที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของเกษตรสวนยางพาราบางส่วนเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เป็นเขตป่าสงวน ท าให้เกษตรกร
สวนยางพารามีสิทธิที่สามารถท ากินได้เท่าน้ัน แต่ไม่มีสิทธิในการถือครอง ไม่สามารถซ้ือขาย หรือออกโฉนดได้ ซ่ึงในบางพื้นที่เม่ือ
เกิดเหตุภัยพิบัติผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสวนยางพาราได้รับความเสียหายส่งผลให้เกษตรกรสวนยางพาราไม่ได้รับสิทธิใน
การเยียวยา รับเงินชดเชย ดังน้ันรัฐบาลควรมีการจัดสรรพื้นที่ท ากินให้กับเกษตรกรสวนยางพารา มีการจัดระเบียบพื้นที่ที่เกษตรกร
สวนยางพาราสามารถครอบครอง ถือกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของได้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องควรมีการตรวจสอบดูแล ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเกษตรกรสวนยางพาราจากการท าโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการควบคุมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อปัญหา เกิด
การพูดคุยกันระหว่างเกษตรกรสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบและโรงงานอุสาหกรรม เพื่อร่วมกันหามาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้น 
 3) ด้านการศึกษา 
 สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีเวลาที่จะสามารถเข้าเรียนได้ในเวลาปกติ ได้เข้ารับการศึกษาต่อโดยการใช้เวลาว่าง
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการเข้าเรียน เพื่อเป็นการหาความรู้ เกิดการพัฒนาตนเอง สามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
การท าเกษตรปลูกยางพารา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีในการท ายางพารา ควรสนับสนุนให้เกษตรกรส่งเสริมให้ลูกหลาน
ได้เรียนจนจบปริญญา เพราะหากไม่ได้ท าสวนยางแล้วก็จะได้มีความรู้ในด้านอ่ืนที่สามารถน าไปประกอบอาชีพอ่ืนได้ 
 4) ด้านการมีงานท าและรายได้ 
 รัฐควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางพารามีการปลูกพืชชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คุณภาพดิน บริบท
โดยรอบในแต่ละพื้นที่ และความต้องการของตลาด ควรมีการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีพ เช่น การใส่ปุ๋ย การกรีด การเก็บ การแปร
รูป การรักษาคุณภาพ เป็นต้น มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรกร
สวนยางพารา มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง รัฐบาลควรมีการประกันราคายางพารา เพื่อให้เกษตรกรสวนยางมีรายได้
ที่คงที่ และมีความม่ันคง 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี ได้น าเสนอเน้ือหาสาะที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพารา 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 (1) รัฐบาลควรมีความจริงจังในการส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางพาราตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรสวนยางพารา รู้จักป้องกันตัวทุกครั้งเม่ือต้องมีการสัมผัสกับสารเคมี ด้วยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
สวนยางพาราเป็นระยะ มีการตรวจสอบผลหลังการด าเนินโครงการว่าเกษตรกรมีการใช้เครื่องมือป้องกันตัวอย่างต่อเน่ืองหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ 
 (2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้าตรวจสอบการด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ว่าเป็นตามที่กฎหมายก าหมดหรือไม่ ตรวจสอบวิธีการก าจัดของเสียของโรงงาน เช่น มีการ
บ าบัดน้ าเสียก่อปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติหรือไม่ หรือเหตุใดโรงงานถึงมีการส่งกลิ่นรบกวนเกษตรกรสวนยางพาราและประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนยางพาราในด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม โดยตรง 
 (3) รัฐบาลควรมีการสนับสนุนเทคโนโลยีต่าง ๆในด้านการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา เกษตรกรสวนยางพาราก็จะมีรายได้ที่มาจากการท ายางพารามากขึ้น  
 (4) เกษตรกรสวนยางพาราควรให้ความส าคัญในการขึ้นทะเบียนรวมกลุ่มสหกรณ์การยาง เพื่อรวมตัวกันเกิดการช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพิ่มขีดความสามารถด้านการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง โดย
การค้าขายกับลูกค้าจากประเทศต่างที่มีความสนใจและต้องการในคุณภาพของยางพาราในประเทศไทย 
 (5) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยด าเนินนโยบายประกัน
ราคายางพาราตามที่เกษตรกรสวนยางพารา อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกร้อง คือ ราคาที่ไม่ต่ ากว่า 60 บาท โดย
รัฐบาลควรหาตลาดที่รองรับผลผลิตยางพาราเพียงพอ หรือรัฐบาลควรมีการควบคุมพื้นที่การปลูกยางพารา โดยมีการจ ากัดพื้นที่การ
ปลูกยางพาราที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา 
 (6) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร สภาพดินที่เพาะปลูก มีการ
แนะน าให้ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบสวนยางพารา 
 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) การออกแบบการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัย โดยการใช้รูปแบบเชิงคุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ เพื่อให้เกิด
ความแม่นย าตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขมีความชัดเจน และมีการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรสวนยางพารา และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวนมากกว่าการใช้เชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว 
 (2) การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการเลือกศึกษาในพื้นที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหลัก ซ่ึงข้อมูลที่ได้
ยังคงไม่มีความหลากหลายมากนัก ดังน้ันการศึกษาในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพาราทั่วทั้ง
ประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุม และหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 (3) ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนยางพาราในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เ กิดการเปรียบเทียบ
ถึงความแตกต่าง หรือความสอดคล้องกัน และเพื่อให้ได้รู้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะแก่การปลูกยางพารา  
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บทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
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E-mail : waraduang@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องบทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่ออธิบายบทบาทของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และ (2) เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจ ากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ภาค
การศึกษา ภาคประชาชนและชุมชน ภาคเอกชน และภาคราชการ จ านวน 8 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน าเสนอเป็นความเรียงเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทหน้าที่
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพาะและเลี้ยงกบ 
หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบก่ึงธรรมชาติ หลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือน หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ หลักสูตร
การขยายพันธ์ุพืชและหลักสูตรการปลูกและแปรรูปหญ้าแฝก และ (2) แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่าง
ยั่งยืน โดยก าหนดเป็น 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลให้มีสมรรถนะสูงและยุทธศาสตร์ที่ 
2 สร้างสรรค์ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

 
ค าส าคัญ :  บทบาท ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณภาพชีวิตประชาชน 

 

Abstract 

The purposes of the research entitled “The Role of Philosophy of Sufficiency Economy and New 

Agricultural Theory Learning Center of the Sub-district Affected the Quality of People’s Life in Phayao 

Province” were (1) to describe the role of Philosophy of Sufficiency Economy and New Agricultural Theory 

Learning Center of the Sub-district Affected the Quality of People’s Life in Phayao Province and (2) to do the 

strategic plan of the operation on promoting the knowledge and developing the skills for life for people in 

Phayao Province based on the Philosophy of Sufficiency Economy and New Sustainable Agricultural Theory. 

Conduct research by collecting data from the key informant of related sectors including academic sector, civil 

society and the private sector, community and government sector by using in-depth interviews. Analyze data 

by comparing it with concepts, theories and related research then presented as a descriptive essay. The results 

showed that (1) The role of learning Center was the center of learning and knowledge transfer of the 

Philosophy of Sufficiency Economy in daily lives. The operation of learning Center consists of six courses, 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 339 
 

including raising and growing frogs, breeding catfish in a semi-natural cement, household accounting, planting 

non-toxic vegetables, propagating planting and transforming Vetiver and  (2) According to the strategic plan of 

the operation on promoting the knowledge and developing the skills for life for people in Phayao Province 

based on the Philosophy of Sufficiency Economy and New Sustainable Agricultural Theory; there were 2 

strategies; 1) enhancing the Learning Center to have high performance and 2) creating the community to be 

self-reliant. 

 

Keywords : the role, Philosophy of Sufficiency Economy and new Agricultural Theory Center, the quality  

                 of people’ life 

 

1. บทน า 

ความยากจน (poverty) เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกรัฐบาลให้ความสนใจและความส าคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนอย่างจริงจัง ปัญหาความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและมีแนวโน้มที่จะทวีคูณความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างกันของภาวะเศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนชั้นกลางที่นับวันจะยิ่งมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มของคนยากจนและส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในท้ายที่สุด ซ่ึงการ
แก้ปัญหาความยากจนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ทุกคนในสังคมต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์จะตกสู่ประชาชนทุก
คนภายในประเทศชาติในระยะยาวต่อไป (ธนพล สราญจิตร์. 2558) 
             ปัญหาความยากจนได้กลายเป็นปัญหาในเชิงระบบและโครงสร้างระดับชาติที่สั่งสมมานานในสังคมไทยจนเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะให้ความสนใจแก้ไขปัญหาความยากจนมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถ

แก้ไขให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริงเพราะมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเก่ียวข้องส่งผลให้ปัญหาความยากจนมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยต้องพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งรวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพของคนจนให้สามารถก่อสร้างตัวและพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบบริห ารจัดการภาครัฐ ปรับ

กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อคนจนให้ได้รับโอกาสและความเป็นธรรมอย่างแท้จริง ส าหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ยั่งยืน โดย

เน้นให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ัน แนวทาง

หน่ึงคือการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสเพื่อ

ชี้แนะมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   จากความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยยึด
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายกระจายความ
เจริญสู่ชุมชนและท้องถิ่นและเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังจากน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศ โดยมีใจความส าคัญคือ การพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมและการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่กระน้ันก็ตามประเทศไทยก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ยังคงขาดความสมดุล การพัฒนาการดังกล่าวจึงยังไม่สอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
รัฐบาลยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวสู่ความสมดุลและยั่งยืน (นิสรา ใจซ่ือ,  2557) 
และต่อเน่ืองมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รัฐบาลยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติซ่ึงเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. หน้า 4) 

      หากชุมชนหรือสังคมใดปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะท าให้ชุมชนหรือสังคมน้ันเกิดความสมดุลและมี
ความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รัฐบาลจึงได้มอบนโยบายให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 7,424 แห่ง โดยได้มีพิธี
เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ น้ันเพื่อรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติในการขยายผลโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งหมู่บ้านการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ผ่านกลไกการจัดการศึกษาของกศน. โดยให้บุคลากร นักศึกษาของกศน. และประชาชนได้ตระหนักรู้และเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการจัดการความรู้ของชุมชนในรูปแบบชุมชนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่คนไทยทุกคนควรยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลจะด าเนินงานโดยกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การอบรม การศึกษาดูงานและการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงครูกศน.ต าบลจะท าหน้าที่ประสานความร่วมมือรวมทั้งอ านวยความสะดวกระหว่างปราชญ์
ชาวบ้านหรือประชาชนที่ประสบความส าเร็จในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับประชาชนที่มีความสนใจและ
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล มีภารกิจที่ส าคัญคือ เป็นศูนย์กลางการ
จัดการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ืองมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งน้ีศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการด าเนิน 2 ลักษณะ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า
ต าบลที่ด าเนินการในพื้นที่ตั้งของ กศน.ต าบลกับลักษณะที่ด าเนินการโดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกพื้นที่ตั้ง กศน.ต าบล  

กศน.ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง เป็น 1 ใน 5 ส านักงานกศน.ที่สังกัดอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยาซ่ึงมีฐานะเป็นหน่วยจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต จุดเด่นของต าบลป่าสักคือ ที่ตั้ ง
ทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท านา ท า
ไร่ ท าสวน (องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก. 2559)       

นอกจากน้ีกศน.ต าบลป่าสักยังเป็นหน่วยงานน าร่องของกศน.จังหวัดพะเยาที่ได้เพิ่มบทบาทการด าเนินงานของศูนย์ เรียนรู้
ฯ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นซ่ึงถือเป็นการด าเนินงานที่นอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กศน.ต าบลเป็นเพียงศูนย์
ประสานงานในการให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ แต่กศน.ต าบลป่าสักได้ริเริ่มการด าเนินกิจกรรม 
6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพาะและเลี้ยงกบ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบก่ึงธรรมชาติ หลักสูตรการท าบัญชี
ครัวเรือน หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ หลักสูตรการขยายพันธ์ุพืชและหลักสูตรการปลูกและแปรรูปหญ้าแฝก ซ่ึงมี เป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจมีความรู้ ความสามารถและสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ของงกศน.ต าบลป่าสักไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งน้ีเพื่อต้องการ

ศึกษาว่าบทบาทของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นอย่างไรและเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และ

พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

แท้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารประเทศของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่ออธิบายบทบาทของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า 

ต าบลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน 

 

3. ประโยชน์ของการวิจัย 

      1. ประชาชนในพื้นที่ต าบลป่าสักสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว จนท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
      2. กศน.อ าเภอภูซางได้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชน

ในพื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืนทั้งน้ีเพื่อน าแผน

ยุทธศาสตร์ที่ได้ไปด าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

      คณะวิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 4 ประเด็น กล่าวคือ ด้านประชากร ด้านเน้ือหา ด้านพื้นที่วิจัย และด้าน
ระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านประชากร 
           ประชากร คือ ตัวแทนภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและชุมชน ภาคเอกชน และภาคราชการ 
และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต าบลป่าสัก จ านวน 8 คน 
       2. ด้านเนื้อหา  
            ศึกษาบทบาทของศูนย์เรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และ

พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน 

3. ด้านพื้นท่ี 
             ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

4. ด้านระยะเวลาท่ีศึกษา   
    ระยะเวลาที่ศึกษา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนตุลาคม 2562 : 12 เดือน 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องบทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) โดย

การวิจัยใช้การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซ่ึงแบ่งได้ 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและชุมชน ภาคเอกชน 
และภาคราชการ จ านวน 8 คน ซ่ึงแต่ละภาคส่วนมีรายละเอียดดังน้ี 
 - ภาคการศึกษา ประกอบด้วย ครูคศ.1 สังกัดกศน.อ าเภอภูซาง ครูกศน.ต าบลป่าสัก จ านวน 2 คน 
 - ภาคประชาชนและชุมชน ประกอบด้วย ชาวบ้านในต าบลป่าสัก จ านวน 3 คน 
 - ภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์เชียงค า จ านวน 1 คน 
 - ภาคราชการ ประกอบด้วย พัฒนาการอ าเภอภูซาง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 คน  
 

ขั้นตอนการด าเนินการตามเทคนิคของกระบวนการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ซ่ึงเป็น 

ไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนในประเทศไทยน าพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2. การส ารวจพื้นที่ที่ต้องการศึกษาในครั้งน้ีคือ กศน.ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งน้ี 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเป็นพื้นฐานของข้อมูลในการด าเนินการวิจัยขั้นตอนต่อไป 

  3. การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ภาคส่วน 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปน้ี 

4.1 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)  

      4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

  4.3 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

5. การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษา โดยการประมวลผล  

การสังเคราะห์ข้อมูลทั้งที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

6.  การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปเป็นแนวทางเสริมสร้าง 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่สนใจเพื่อเป็นการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
เครือ่งมือในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยได้ใช้เครื่องมือในการศึกษา ดังน้ี  
1. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยสังเกตการด าเนินชีวิตของประชาชน และ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยศูนย์เรียนรู้ฯ และการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมด 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการศึกษา 

ภาคประชาชนและชุมชน ภาคเอกชน และภาคราชการ  
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3. การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการแนวนโยบายของรัฐบาล บทความและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษาเพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังน้ี 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังต่อไปน้ี 
1. น าร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับประเด็นบทบาทและการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ฯ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

เครื่องมือท าการตรวจสอบข้อค าถามเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและภาษาที่ใช้ อีกทั้งเพื่อให้ข้อค าถามครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. จัดท าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกภายหลังที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3. น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

          1. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารด้วยการตีความและเรียบเรียงตรวจสอบกับหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

          2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจด
บันทึกไว้ มาวิเคราะห์โดยเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน าเสนอเป็นความเรียงเชิงพรรณนา 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องบทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 

2 ประการดังน้ี 

1. บทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื ้นที่ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การศึกษา ภาคประชาชนและชุมชน ภาคเอกชน และภาคราชการ พบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลป่าสักมีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต าบลป่าสักเป็นอย่างมาก โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ซ่ึงมีกศน.ต าบลป่าสักเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจกรรม 
โดยกิจกรรมของด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลป่าสัก ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรการเพาะและเลี้ยงกบ  
2. หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบก่ึงธรรมชาติ  
3. หลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือน  
4. หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ  
5. หลักสูตรการขยายพันธ์ุพืช 
6. หลักสูตรการปลูกและแปรรูปหญ้าแฝก 

โดยทั้ง 6 หลักสูตรน้ัน กศน.ต าบลป่าสักน ามาจากความต้องการของชาวบ้านและการส ารวจบริบท 

ของพื้นที่ต าบลป่าสักว่ามีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง จากน้ันกศน.ต าบลป่ าสักก็น ามาบรรจุเป็นหลักสูตรของศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลป่าสัก 
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2.  แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ าเภอ

ภูซาง จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างย่ังยืน 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
สามารถก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ าต าบล 
พันธกิจ (Mission) 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารและการจัดการของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
2. ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/หลักสูตรของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลสู่สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมาย (Goals) 
ร้อยละ 80 ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า

ต าบลไปปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค์ (Objective) 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายหลังการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลให้มีสมรรถนะสูงด้วยการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล

ด้วยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการบริหารและการจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลให้
มีมาตรฐานการด าเนินงานในระดับสูง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมที่จะ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง 
 

แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ 

1. เสริมสร้างศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ า

ต าบลให้มีสมรรถนะ

สูง 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ า

ต าบลมีสมรรถนะสูง

ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

1. เสริมสร้างศักยภาพศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลเพื่อ

ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต

ประชาชน 

 

 

1. ยกระดับการ

บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร

จัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 

ประจ าต าบล 

1. ปรับปรุงโครงสร้าง

และการด าเนินงานให้

เหมาะสมกับการท างาน

ของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ า

ต าบล 

2. ปรับปรุงและพัฒนา



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการบริหารและ

ก า ร จั ด ก า ร ที่ มี

ประสิทธิภาพ เน้นการ

ท างานแบบมืออาชีพ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในพื้นที่ 

 4. พัฒ นาร ะบบ กา ร

บริหารและการจัดการ

ข้อมูลและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ประจ าต าบล 

2. ขับเคลื่อนศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม 

1. ใช้ระบบสารสนเทศ

เป็ น เ ครื่ อ ง มื อในการ

จัดการความรู้ 

2. วิ จัยและพัฒนาการ

ท างานของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ป ร ะ จ า ต า บ ล ต า ม

สถานการณ์ 

3. สร้างสรรค์นวัตกรรม

ในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

4. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร /

กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้

ฯ  ป ร ะ จ า ต า บ ล ที่

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

ในพื้นที่อย่างแท้จริง 

2. พัฒนาบุคลากรของศูนย์

เรียนรู้ฯ  ประจ าต าบลให้ มี

คุณภาพ 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้

ทันสมัย 

1. สร้างภาพลักษณ์ของ

ศูนย์ เ รี ยนรู้ ฯ  ประจ า

ต าบลให้ เ ป็นต้นแบบ 

(Role Model) 

2. พัฒนาระบบงานและ

เครื่ อ ง มือการ จั ด เ ก็บ

ข้อ มูล  (Drop box, 

Cloud, paperless) 

2. เสริมสร้าง 1. พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
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ความสัมพันธ์ที่ดีของ

บุคลากร 

เสริมสร้างความสัมพันธ์

ของบุคลากร 

2. อ อ ก แ บ บ  พั ฒ น า

ระบบและวิธีการท างาน

ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ทุกฝ่าย 

3. สร้างบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมการ

ท างานที่ดี 

3. ยกระดับภาพลักษณ์ของ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล 

1. พัฒนาการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ของศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล 

1. พัฒนาการเชื่อมโยง

ระบบการสื่อสารผ่าน

สังคมออนไลน์สู่บุคลากร

ให้ครอบคลุมทุกระดับ 

2. พัฒนาสื่อเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ประจ าต าบลในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่ อให้ตรงกับ

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ประชาชน 

3. สนับสนุนเครื่องมือ 

สื่อ อุปกรณ์ ระบบการ

ท างาน และสร้างทีมงาน

เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร

ภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ าต าบล 

2. ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/หลักสูตร

ของศูนย์เรียนรู้ฯ 

ประจ าต าบลสู่

สาธารณชน 

1. ปรับปรุงระบบข้อมูล

สารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของศูนย์

เรียนรู้ฯ ประจ าต าบลสู่

สาธารณชน 

2. ประชาสัมพันธ์/

สื่อสารการด าเนินงาน

ของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ า

ต าบลผ่านสังคมออนไลน์

และโซเชียลมีเดียสู่
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สาธารณชน 

2. สร้างสรรค์ชุมชน

ให้สามารถพึ่งตนเอง

ได้ 

ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ

พึ่งตนเองได้ รวมถึง

ผู้ น า ชุ ม ช น แ ล ะ

ประชาชนมีความรู้

เก่ียวกับหลักปรัชญา

ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ 

1. สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน 1. จัดท าฐานข้อมูล 1. ส ารวจรายชื่ อผู้น า

ชุ ม ช น แ ล ะ ข้ อ มู ล

ศักยภาพชุมชน 

2 .  จั ด ท า ฐ า น ร ะ บ บ

ข้อ มูลผู้ น าชุ มชนและ

ศักยภาพชุมชน 

3 .  ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ

เผยแพร่ข้อมูลผู้น าชุมชน

และศักยภาพชุมชน 

2. พัฒนาผู้น าชุมชน 1. อบรมผู้น าชุมชนให้มี

ความรู้เรื่องหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2. ยกระดับมาตรฐาน

ผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพ

เพื่อรองรับการพัฒนา

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง

ประชาชน 

3 .  ส ร้ า ง ที ม ง า น

สนับสนุนการท างาน

ของผู้น าชุมชน 

1 .  ส ร้ า ง ที ม ง า น เพื่ อ

สนับสนุนการท างานของ

ผู้น าชุมชน 

2. ยกระดับองค์ความรู้

ของทีมงาน 

2. สร้างและพัฒนาประชาชน

ให้ มีค วามรู้ เ ก่ี ย ว กับหลั ก

ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

1. สร้างและพัฒนา

ประชาชนให้ มีองค์

ความรู้เ ก่ียวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ 

1. อบรมประชาชนให้มี

องค์ความรู้เก่ียวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอ เ พี ย ง แล ะ เ ก ษต ร

ทฤษฎีใหม่ 

2. ส่งเสริมให้ชุมชนเป็น

แหล่ง เรียนรู้ เ รื่องหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอ เ พี ย ง แล ะ เ ก ษต ร

ทฤษฎีใหม่ 

3. สร้ างกระบวนการ

เรียนรู้ ให้ประชาชนใน

พื้นที่ทราบปัญหาและ

ความต้องการที่แท้จริง

ของตนเองเพื่อน าไปสู่

การ จั ดท า แผนชุมชน

หรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

4. พัฒนากิจกรรมเพื่อ

ปลูกฝังหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่

ระดับปฐมวัย 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนา

ชุมชนให้สามารถ

พึ่งตนเองได้ 

1. สร้างเครือข่ายแหล่ง

เรียนรู้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ในทุก

ระดับ 

2 .  ขั บ เ ค ลื่ อ น ห ลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอ เ พี ย ง แล ะ เ ก ษต ร

ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ไ ป สู่ ก า ร

ปฏิ บั ติ ใ นพื้ นที่ ชุ ม ชน

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

และยั่งยืนในทุกภาคส่วน 

 2. ส่งเสริมการบริหาร

จัดการชุมชนให้

สามารถพึ่งตนเองได้ 

1 .  บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม

ร่วมมือภาคีเครือข่ายใน

การสนับสนุนการพัฒนา

ชุ ม ช น ใ ห้ ส า ม า ร ถ

พึ่งตนเองได้ 

2 .  ข ย ายผลการ เ ป็ น

ห มู่ บ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงต้นแบบเพื่อให้
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7. การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องบทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่รัฐบาลน าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้
มอบนโยบายให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ขึ้นทั่วประเทศ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
จากผลการศึกษาพบว่าบทบาทของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จังหวัด
พะเยาสอดคล้องกับการศึกษาของปริยากร เพชรบ ารุง (2558) เรื่องศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน กรณีศึกษา : ศึกษากรณี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าบทบาท
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้คนในชุมชนได้ดีในระดับหน่ึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรในแต่ละฐานที่ทางศูนย์จัดขึ้นสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการเรียนรู้และการ
ฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตรที่ช่วยส่งผลให้เกิดการพึ่งตนเอง การจัดการตนเองและการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคครัวเรือนและ
ชุมชนได้จริง เพราะปัจจุบันคนในชุมชนได้หันมาเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้กับทางศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่
ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตร โดยรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางการด าเนินงานสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรม
ภายในศูนย์เรียนรู้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองมีการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสมาชิกและคนในชุมชนส่งเสริมให้น าความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติจริงภายในครัวเรือนของตนเอง ได้มีการจัดประชุมและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐาน  

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของสมญา อินทรเกษตรและคณะ (2551) ที่พบว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาศักยภาพคนน้ันด าเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น
ในชุมชนจนน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามการศึกษาบทบาทของศูนย์เรียนรู้ฯ 

เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใ น ก า ร

พัฒนาหมู่บ้านอ่ืนต่อไป 

3. สร้างการมีส่วนร่วม

จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ใ น

ก า ร บู ร ณ า ก า ร เ พื่ อ

ขับ เคลื่ อนการพัฒนา

ชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4 . เ ผ ย แ พ ร่

ประชาสัมพันธ์ชุมชน/

กิจกรรมสู่สาธารณชน

โดยผ่านโซเชียลมีเดีย

แบบต่าง ๆ  
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ต าบลป่าสักที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านการจัดการศึกษาของกศน.เพื่อให้ประชาชนยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตรในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ มาจากความต้องการของชาวบ้านและการศึกษาบริบทของพื้นที่
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นหลักสูตรต่างๆ  

ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน โดยการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์มาจากการน าผลการศึกษามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ในการร่วมกัน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งน้ีได้ร่วมกับหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้วิจัยได้ยึดการจัดท าตามหลักการของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองของกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดไว้ 5 ประการ ได้แก่ (ณัฐธยาน์ จารัตน์. 2554) 

1. ยึดชุมชนเป็นหลัก คือ ประชาชนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ หวังพึ่งตนเองและมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. การรวมกลุ่มใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิต การระดมทุน การแปรรูปผลผลิต กลุ่ม

เพื่อการตลาด กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน 

3. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเครือข่ายของชาวบ้าน โดยส ารวจว่ามีกลุ่มที่ไหนบ้างประสบความส าเร็จก่ีกลุ่ม ไม่ประสบความส าเร็จก่ี

กลุ่ม ท าอะไรกันอยู่และมีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร มีปัญหา ข้อจ ากัด อุปสรรคในการด าเนินกิจการในเรื่องอะไรบ้างและจัดท า

ผังองค์กรเครือข่ายเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนได้ตรงกับความต้องการ 

4. จัดให้มีตลาดนัดชุมชน หรือลานค้าเป็นตลาดกระจายสินค้าชุมชน และ 

5. จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจหรือเวทีประชาคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหา
ชุมชน วางแผนท าโครงการและแสวงหางบประมาณ 

อาจกล่าวได้ว่าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ น้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วน

ร่วมในการระดมความคิดเห็นซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดังน้ี (เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. 2556) 

1. ต้องให้ชาวบ้าน คนในหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นผู้ก าหนดชีวิตและอนาคตของตนเอง โดยการสะท้อนปัญหาและความ

ต้องการในลักษณะจากระดับล่างสู่ระดับสูง เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาและความต้องการ 

ได้ดีเท่ากับคนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

2. สร้างหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน่ืองจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 

ได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่ระดับล่างสุดก็คือหมู่บ้านหรือชุมชนจึงเน้นให้มีความเข้มแข็ง 

3. แผนหมู่บ้านหรือชุมชน ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในการจัดท าแผน มิใช่ท าในลักษณะต่างคนต่างท าหรือคิด

ท ากันเพียงไม่ก่ีคน เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาใด ๆ ถ้าหากท าในรูปของประชาคม (Civic Group) จะได้ผลที่มีความ

สมบูรณ์ แผนก็เช่นกันถ้าประชาคมเป็นผู้สร้างมากับมือย่อมจะสนองความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนน้ันสอดคล้องกับการวิจัยของพระมหาประกาศิต
สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลอง
ใหม่ อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้าน
คลองใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากน้ีใน
ชุมชนบ้านคลองใหม่มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยการรวมกลุ่มกิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและ
การมีส่วนร่วมที่ดีของประชาชนส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับชุมชนป่าสักที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุก
ด้านกับผู้น าชุมชน อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ อาทิ กลุ่มจัดท าหญ้าแฝก กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งน้ีนับว่าเป็นการ
พัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  
 นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการวิจัยตั้งแต่การร่วมคิดและตัดสินใจเพื่อพัฒนาออกมาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ฯ น้ัน สอดคล้องกับสมญา อินทรเกษตรและคณะ (2551) ที่ศึกษาเรื่องการด าเนินแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนว
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พระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ยากจน ต าบลดอนกลอย อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ที่ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ของทีมวิจัยและชุมชน จะเห็นได้ว่าการที่ ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพหรือจัดความสามารถของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อค้นหาโจทย์ในการวิจัย วิธีการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ออกแบบการวิจัย รวมทั้งการด าเนินการวิจัย ตลอดจน
การวิเคราะห์และสรุปบทเรียน โดยถือว่ากระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่ อ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและน าไปสู่การพึ่งพาตนเองต่อไป โดยที่กระบวนการวิจัยดังกล่าวเปรียบเหมือนเครื่องมือและแนวทางส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบความคิดหลักในการ
ด าเนินการวิจัย 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

      8.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  8.1.1 กศน.อ าเภอภูซางได้น าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนิน

ชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่าง

ยั่งยืนไปด าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

   8.1.2 กศน.ต าบลในพื้นที่อ าเภอภูซางและกศน.ต าบลอ่ืนในพื้นที่อ าเภออ่ืน ๆ น าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จาก

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

8.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

                   ค ว รท า ก า ร ศึ กษ าก า รบ ริ ห า ร จั ด ก าร เ ก่ี ย ว กั บ ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ป รั ช ญา ข อง เ ศ ร ษฐ กิจ พอ เ พี ย ง แ ล ะ  

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลป่าสัก เพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ด าเนินการตามหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างแท้จริงและเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือเพื่อประเมินลักษณะเฉพาะของสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐอเมริกาสอง

คน คือ ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ ในหัวข้อ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” ในปีพ.ศ. 2496  และ จอร์ช ดับเบิลย ูบุช ในหัวข้อ “911” 
ในปี พ.ศ. 2544 ผ่านการใช้ค า โดยทั้งสองมีลักษณะร่วมกันในการใช้ประเด็นของ “เสรีภาพ” และ “สันติภาพ” กรอบแนวคิดที่ใช้
คือแนวการวิเคราะห์กลุ่มค าและค าตรงข้าม ของเคนเน็ต เบิร์ก 

การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนวิเคราะห์ตัวบททางวาทวิพากษ์ บทสุนทรพจน์ที่น ามาวิเคราะห์เป็น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการบันทึกเสียงและตัวบทภาษาเขียน มีการเผยแพร่สาธารณะบนอินเตอร์เน็ท 
<http://www.americanrhetoric.com>  

ผลการศึกษาพบว่า ในสุนทรพจน์ของ ไอเซนฮาวร์ มีการใช้ค าด้านบวกจ านวน 10 ค า ในการสนับสนุนค าฝ่ายธรรมะ ค า
ว่า“สันติภาพ”เป็นค าแสดงความคิดหลัก และมีค าฝ่ายอธรรม “ความกลัว”เป็นคู่ตรงข้ามของค าว่า “สันติภาพ”  แต่ไม่ปรากฏค า
ด้านลบ ในขณะที่ ในสุนทรพจน์ของบุช มีการใช้ค าด้านบวกจ านวน 7 ค า ในการสนับสนุนค าฝ่าย ธรรมะมี“เสรีภาพ”เป็นค าแสดง
ความคิดหลัก และในด้านลบหรือค าฝ่ายอธรรมจ านวน 6 ค า มีค าว่า “(การ/ผู)้ก่อการร้าย” เป็นค าแสดงความคิดหลักและถือเป็นคู่
ตรงข้ามของค าว่า“เสรีภาพ” 
 

ค าส าคัญ: การสื่อสารการเมือง วาทวิพากษ์ การวิเคราะห์กลุ่มค า ค าตรงข้าม   

 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate distinctive features and language/word choices in two 
presidential speeches as Dwight D. Eisenhower’s “Atoms for Peace” in 1953 and George W. Bush’s “911” in 
2001. Mutual characteristics of these two orations involved the notions of “peace” and “freedom”. Kenneth 
Burke’s cluster-agon criticism analysis methodology was employed to illustrate the main ideas and identify 
the motives of the rhetors. 

 A qualitative research method was adopted. The speeches were in the form of sound recordings 
with English written text accessed from the website <http://www.americanrhetoric.com>. 

The findings revealed that Eisenhower used 10 good terms to support his God term “peace” as the 
main concept in his speech. “Fear” was identified as the only Devil term to oppose “peace”, with no satellite 
terms. By contrast, Bush used 7 good terms to support his God term “freedom” as the main concept in his 
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“911” speech. Six satellite terms were used to support the Devil term “Terrorist /(ism)” in opposition to 
“freedom”. 

 
Keyword : Rhetorical Criticism, Political Communication, Cluster-agon criticism 
 

1. บทน า 

มนุษย์ไม่ว่าชาติใด สังคมใด ต่างก็ใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในชีวิตประจ าวัน ในการใช้ภาษาใน
การสื่อสารระหว่างกันน้ีมนุษย์ล้วนแต่ใช้การพูดเป็นวิธีการสื่อสารหลักมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจะสังเกตได้ว่าสังคมของมนุษย์
ดั้งเดิมจะเป็นสังคมแบบมุขปาฐะ ใช้การพูดถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ต่อสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้จะเกิดตัวเขียนจะขึ้นมา
ในภายหลังก็ไม่ได้ท าให้การพูดมีความส าคัญน้อยลงไปแต่อย่างใด อาจจะเน่ืองด้วยเหตุผลที่ว่าการพูดท าได้สะดวก รวดเร็วกว่าการ
เขียน หรือการพิมพ์มากนัก ท าให้การพูดก็ยังคงมีความส าคัญและเป็นวิธีการสื่อสารหลักในปัจจุบันอยู่ 
 มนุษย์ทุกคนหากไม่บกพร่องทางการพูดก็จะสามารถเริ่มพูดได้ตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบและอาศัยการเลียนแบบ การพูดตาม 
ประกอบกับการเรียนรู้ทางสังคมจนสามารถพูดเป็นประโยค เรียบเรียงได้ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เม่ืออายุประมาณ 7-8 ปี แสดงให้เห็น
ว่าการ ”พูดได้” น้ันไม่ใช่ส่ิงที่ยาก เน่ืองจากใคร ๆ ก็พูดกันได้ ต่างกับการ”พูดเป็น”ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือเป็นศาสตร์ในแง่
ที่ว่ามีหลักการ สามารถศึกษาจากต าราและถ่ายทอดกันได้ และเป็นศิลป์ในแง่ที่ว่าคนแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวในการพูด 
ไม่สามารถท าให้เก่งเท่ากันหรือลอกเลียนกันได้ (ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, 2525,น. 7) นักพูดบางคนอาจเก่งในเรื่องใช้ค าพูดปลุกปั่น
มวลชน นักพูดบางคนก็อาจเก่งในเรื่องการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้อ่ืนเห็นด้วยได้ 

อาจกล่าวได้ว่าการ”พูดเป็น” หรือการพูดแบบมีวาทศิลป์ ตามที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การพูดแบบมีศิลปะในการใช้ถ้อยค าส านวนโวหารให้ประทับใจ น้ัน สามารถน าไปสู่ความส าเร็จทั้งด้าน
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล ด้านการงานอาชีพ หรือแม้แต่ด้านความสัมพันธ์ระดับประเทศได้ เช่น การลดความขัดแย้งด้วย
การทูต จะเห็นได้ว่ามีบุคคลจ านวนไม่น้อยสร้างตนให้มีชื่อเสียงและร่ ารวยด้วยการพูดแบบมีวาทศิลป์ เช่น อุดม แต้พาณิช หรือที่
รู้จักกันในชื่อ “โน้ตอุดม” หรือ โอปราห์ วินฟรีย์ หลายบุคคลก็ได้ใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าว ปลุกเร้า และสร้างความสะเทือนใจแก่
ผู้ฟังจนสามารถขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์อันเลื่องชื่อของเขา“ข้าพเจ้ามีความฝัน” (I 
Have a Dream) ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมือง ความเท่าเทียมกันและต่อต้านการกีดกัน แบ่งแยก 
เหยียดคนผิวสีในอเมริกา และถึงแม้มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์จะถูกลอบสังหารในเวลาต่อมา แต่ไม่มีใครสามารถท าลายที่สิ่งเขาพูด
ไปได้ ถ้อยค าของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ยังเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมอเมริกาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความเท่าเทียมกันในด้าน
เชื้อชาติและสีผิว  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพูดแบบมีวาทศิลป์น้ันส่งผลให้ผู้พูดสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการมี
ชื่อเสียง โน้มน้าวให้คนอ่ืนคล้อยตาม ปลุกเร้า หรือขับเคลื่อนสังคมโดยที่ข้อความที่พูดน้ันอาจจะจริงหรือไม่เป็นความจริงเลยก็
เป็นได้    

ผู้วิจัยได้สังเกตว่าในฐานะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก รวมถึงผู้น าประเทศสหรัฐอเมริกาใน
อดีตก็มักจะ “พูดเป็น”กล่าวคือมีสุนทรพจน์ที่ลึกซ้ึงกินใจและถูกน าไปอ้างถึงอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน 
ดี. รูสเวลท์ ที่กล่าวถึงการเอาชนะความกลัวในช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาตกต่ า หรือ  อดีตประธานาธิบดีจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ ที่กล่าวถึงความมุ่งม่ันที่จะพิชิตอวกาศ โดยการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรกซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าวาทะของผู้น าประเทศ
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สหรัฐอเมริกาน่าสนใจและควรคู่แก่การศึกษาเน่ืองจากเป็นการประกาศวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีและประกาศอุดมการณ์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงอย่างไรก็ตามจะส่งผลต่อโลกไม่มากก็น้อย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาทะของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์
อเมริกา เพื่อตีความเจตนาและวิเคราะห์การน าเสนอความคิดหลักในวาทะน้ัน ๆ  

โดยผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวาทะของบุคคลสองท่านคือ สุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซน
ฮาวร์ ที่กล่าวต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในหัวข้อ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ”และสุนทรพจน์อดีตประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐอเมริกา จอร์ช ดับเบิลยู บุช ที่กล่าวต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Joint Session of Congress) หลังจากเหตุการณ์
วินาศกรรม 911  โดยการวิจัยจะอาศัยแนวทาง Kenneth Burke วิเคราะห์กลุ่มค าและค าตรงข้าม (Cluster Agon criticism) 
ของวาทวิพากษ์ (Rhetorical criticism)  โดยมีขอบเขตการวิจัยและวัตถุประสงค์ดังจะกล่าวถึงเป็นล าดับถัดไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินลักษณะเฉพาะของสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐอเมริกาสองคน คือ ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ ใน
หัวข้อ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” ในปีพ.ศ. 2496  และ จอร์ช ดับเบิลยู บุช ในหัวข้อ “911” ในปี พ.ศ. 2544 
 
3. ค าถามน าวิจัย 

1. ค าฝ่ายธรรมะ (god term) และกลุ่มค าศัพท์หลัก (clustering key terms) ที่ใช้ส่งเสริมค าฝ่ายธรรมะตามกรอบ
แนวคิดของ Kenneth Burke ที่ปรากฏในสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ในหัวข้อ 
“ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” และสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอร์ช ดับเบิลยู บุช หลังจากเหตุการณ์
วินาศกรรม 911 มีอะไรบ้าง 

2. ค าฝ่ายอธรรม (devil term)  และค าด้านลบ (satellite terms) ที่ปรากฏในสุนทรพจน์ที่เลือกของอดีตประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ จอร์ช และดับเบิลยู บุช คือค าใดบ้าง 

3. เจตนาของสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ จอร์ช และดับเบิลยู บุช คืออะไร 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมมีเน้ือหาหลัก 3 ประเด็นคือ (1) แนวคิดเก่ียวกับวาทวิพากษ์ (2) Cluster agon criticism ของ
เคนเน็ต เบิร์ก (3) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. แนวคิดเกี่ยวกับวาทวิพากษ์ 
 วาทวิพากษ์หมายถึง ญาณวิทยา (epistemology) หรือ วิธีการรับรู้ (way of knowing) ที่นักวิจัยใช้ในการท าความ
เข้าใจกระบวนการสื่อสารและผลิตกรรม (artifact) ที่ท าการศึกษา โดยการใช้การประเมิน ตีความ ประเมิน รวมถึงการให้เหตุผล  
(Cosmin-Constantin & Claudia, 2015) ทั้งน้ีตัว “ผลิตกรรม”ที่ว่า หมายถึงสิ่งที่นักวิจัยต้องการศึกษา โดยอาจจะเป็น สุนทร
พจน์ ถ้อยค า เพลง บทสวด ภาพยนตร์ งานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมก็ได้  ซ่ึง Foss (2018) มองว่าวาทวิพากษ์เป็นการตรวจสอบ
และอธิบายอย่างเป็นระบบ ถือได้ว่าวาทวิพากษ์เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสายสังคมศาสตร์อย่างหน่ึง 
 ทั้งน้ี Foss (2018, pp. 7) ได้อธิบายว่าในการเข้าใจความหมายของวาทวิพากษ์น้ัน จ าเป็นจะต้องเข้าใจในสามมิติ 
(dimension) หลักๆด้วย คือ 

1) การวิพากษ์ในฐานะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
2) กิจกรรม (act) และผลิตกรรม ในฐานะสิ่งที่ถูกวิพากษ์ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 356 
 

3) การเข้าใจกระบวนการทางวาทะในฐานะเป้าหมายของการวิพากษ์ 
โดยใน การวิพากษ์ในฐานะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบน้ัน Foss กล่าวว่ามนุษย์มักจะมีการตอบสนองต่อสัญลักษณ์ต่างๆ ในทุกๆ 
วันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เม่ือพบเจอสัญลักษณ์ มนุษย์ก็จะพยายามคิดหาเหตุผลว่าสัญลักษณ์เหล่าน้ันท างานอย่างไรและท าไม
สัญลักษณ์เหล่าน้ันถึงมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้ ตัวอย่างเช่น มนุษย์อาจจะตอบสนองต่อสัญลักษณ์ เช่น เพลงหรือ
ภาพยนตร์ด้วยความรู้สึก “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ”  กระบวนการวาทวิพากษ์น้ันก็เก่ียวกับการตอบสนองต่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตาม
ธรรมชาติของมนุษย์เช่นเดียวกัน ทว่าจะเป็นระบบและมุ่งเน้นมากกว่าด้วยการอธิบายหรือตีความ โดยแทนที่จะมองเพียงว่า  
“ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” ซ่ึงเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเพียงอย่างเดียว กระบวนการวาทวิพากษ์จะมุ่งเน้นไปที่การประเมินหรือ
ตีความตัวสาร (messages) ที่สื่อออกมามากกว่า ดังน้ันวาทวิพากษ์จึงเป็นกระบวนการที่ท าให้เราอธิบาย ตรวจสอบ และเข้าใจ
สัญลักษณ์ รวมถึงการตอบสนองต่อสัญลักษณ์ของมนุษย์ได้อย่างรอบรู้ (sophisticated) มากขึ้น 

ส าหรับ กิจกรรมและผลิตกรรม ในฐานะสิ่งที่ถูกวิพากษ์น้ัน Foss ได้ให้ข้อสังเกตว่า กิจกรรมน้ันเป็นสิ่งไม่จีรัง (fleeting 
and ephemeral) ซ่ึงจะด าเนินไปในระยะที่เห็นหรือได้ยินของผู้ชม/ผู้ฟังเท่าน้ัน เช่น สุนทรพจน์ หรือการ 

แสดงที่ด าเนินต่อผู้ชม ณ ขณะน้ัน ดังน้ันกิจกรรมทางวาทะ (rhetorical act) เหล่าน้ันจึงยากที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์ 
นักวิจัยส่วนมากจึงเลือกที่จะศึกษา  ”ผลิตกรรม”   ของกิจกรรมน้ันๆ แทน เน่ืองจากมีหลักฐานจับต้องได้มากกว่า เช่น  สุนทร
พจน์ที่ถูกถอดเสียง (transcribed) แล้วน าไปโพสต์บนเว็ปไซต์ วีดีโอที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น   

ส าหรับการเข้าใจกระบวนการทางวาทะในฐานะเป้าหมายของการวิพากษ์น้ัน Foss ได้ตั้งข้อสังเกตส าหรับนักวิพากษ์สอง
ประเภท โดย Foss มองว่า ถึงแม้จะศึกษา กิจกรรม ผลิตกรรม วาทะ เช่นเดียวกัน แต่นักวิพากษ์วัฒนธรรมสมัยนิยม (pop 
culture) มักจะเริ่มกระบวนการวิพากษ์จากความสนใจในการที่จะเข้าใจสัญลักษณ์น้ันๆ และดูว่ามันท างานอย่างไร เช่ น ศึกษา
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในกรุงวอชิงตันดีซี ความหมายเพลงของ Adele  หรือการตีความหนังของ Marvel 
เป็นต้น เม่ือพิจารณาว่าสถานการณ์ประวัติศาสตร์น้ันๆ ที่นักวิพากษ์ต้องการจะศึกษาอาจถูกผู้คนลืมเลือนไปเสียแล้ว หรือกรณีที่ผู้
พูดหรือผลิตกรรม ที่ต้องการศึกษาไม่ได้เป็นที่สนใจของสาธารณชนอีกต่อไป  Foss จึงมองว่าการวิพากษ์เพียงเพื่อที่จะ”เข้าใจ”
ผลิตกรรม ในวัฒนธรรมสมัยนิยม เช่นน้ีไม่มีประโยชน์มากเท่าใดนัก  ในทางกลับกันเธอมองว่า นักวิพากษ์วาทะ ( rhetorical 
critics) จะไม่มุ่งเน้นที่คุณภาพหรือคุณลักษณะของตัวผลิตกรรม ที่ต้องการน ามาศึกษาเท่าน้ัน แต่จะศึกษาว่าผลิตกรรม น้ันๆ บ่ง
บอกอะไรบ้างเก่ียวกับธรรมชาติของวาทศาสตร์ กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ นักวิพากษ์วาทะมุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุน สร้างทฤษฎีวาท
ศาสตร์ (rhetorical theory) ซ่ึงนักวิพากษ์วาทะเชื่อว่าทฤษฎีเหล่าน้ีจะเป็นหลักการที่จะอธิบายกระบวนการและปรากฏการณ์
ต่างๆ ทางวาทศาสตร์ รวมถึงมีส่วนช่วยในการตอบค าถามที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจโลกมากขึ้น 

2. Cluster agon criticism 
 ในหนังสือชื่อ Attitude Toward History (1984) เบริ์กได้น าเสนอถึงวิธีในการวิจารณ์วรรณคดี (literary criticism) โดย
เสนอวิธีที่เขาเรียกว่า “วิเคราะห์กลุ่มค า” (cluster analysis) โดยอธิบายว่าวิธีน้ีจะท าให้นักวิจารณ์สามารถศึกษาถึงความสัมพันธ์
และความหมายระหว่างแนวคิดกับตัวบทได้โดยการ “สังเกตว่าหัวข้อ (subjects) ใดอยู่รวมเป็นกลุ่ม (cluster) กับหัวข้อใด” 
กล่าวคือ เม่ือนักกวีกล่าวถึงถึงหัวข้อ a ให้ดูว่าภาพ b, c ,d  ใดที่ผูกโยงกับที่หัวข้อ a น้ัน (Burke, 1984, p.232)   เบิร์กได้อธิบาย
เพิ่มเติมเก่ียวกับ cluster analysis ในหนังสือ The Philosophy of Literary Form (1990) ว่า ในการศึกษา “กลุ่มค าที่เชื่อมโยง
กัน” (associational clusters) ของผู้ผลิตผลิตกรรม เราสามารถเข้าถึงได้มากกว่าแค่แรงจูงใจและคุณลักษณะของผู้พูด โดยในการ
สังเกตว่า “สิ่งใดไปด้วยกันกับสิ่งใด” (what goes with what) ในกลุ่มค าเหล่าน้ัน นักวิจัยสามารถส ารวจว่า กิจกรรม (acts) 
รูปภาพ ลักษณะนิสัย สถานการณ์แบบใด ไปด้วยกันกับแนวคิดเรื่องของ ความกล้าหาญ ความชั่วร้าย ความสะดวกสบาย ความสิ้น
หวัง เป็นต้น ซ่ึงเบิร์กได้เพิ่มเติมอีกว่า clusters หรือกลุ่มค าที่นักวิจัยค้นพบในผลิตกรรมน้ันๆ จะไม่อยู่ในการตระหนักรู้ของผู้ผลิต
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ผลิตกรรม เน่ืองจากถึงแม้ผู้ผลิตผลิตกรรมจะตระหนักรู้ในการพูด การเขียน การเลือกค าอุปมาอุปไมยในการสร้างอารมณ์ ผู้ผลิต
ผลิตกรรมก็ไม่มีทางที่จะสามารถตระหนักถึงสัมพันธภาพของกลุ่มค าได้ทั้งหมด  

อย่างไรก็ตามนักวิจัยอ่ืนๆต่างก็มองว่า วิธี วิเคราะห์กลุ่มค าของเบิร์กน้ียังไม่ชัดเจนในเรื่องของวิธีการเท่าใดนัก โดย 
Berthold (2009) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเบิร์กเพียงแค่ร่างขั้นตอนคร่าวๆในการวิเคราะห์กลุ่มค าเท่าน้ัน และนักวิจัยที่อยากจะใช้ลอง
วิธีการของเบิร์กก็คงจะสับสนจากวิธีที่ขาดความชัดเจนเช่นน้ี  เน่ืองจากความไม่ชัดเจนในขั้นตอนวิเคราะห์กลุ่มค า นักวิจัยหลายคน
จึงพยายามที่จะท าให้วิธีวิเคราะห์กลุ่มค าของเบิร์กน้ีมีความนามธรรม (abstract) น้อยลง  

โดยนักวิจัยเด่นๆ ที่มีส่วนท าให้แนวทางวิเคราะห์กลุ่มค าของเบิร์กชัดเจนขึ้นมีสามคนด้วยกัน คือ William Rueckert, 
Sonja Foss และ Carol A. Berthold เริ่มจาก Rueckert (1983, pp. 87) โดยเขาพยายามทดลองประยุกต์วิธีวิเคราะห์กลุ่มค า
ของเบิร์กกับตัวบทที่แตกต่างกัน เช่น บทละครโอเทลโล่  ( Otello ) ของเชคสเปียร์ กลอนของ Cummings และ Wordsworth 
และนิยายเรื่อง Madame Bovary และ The Ordeal of Richard Feverel  เขาได้อธิบายว่า วัตถุประสงค์ของวิธีวิเคราะห์
กลุ่มค าน้ีเพื่อที่จะหาว่าสิ่งใดไปด้วยกันกับสิ่งใด และเพราะเหตุใด โดยกระบวนการน้ีท าได้โดยการท าดัชนี (index) และ หาความ
สอดคล้อง (concordance) ในงานน้ันๆ  

Berthold (2009)  และ Foss (2018)  ได้อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์กลุ่มค า โดยเธอได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 
ขั้นตอนด้วยกันคือ 

1) ระบุค าหลักในผลิตกรรม โดยค าหลักคือค า วลี หรือประโยคที่มีความส าคัญในผลิตกรรมน้ันๆ ซ่ึงความส าคัญน้ีจะอิง
จากกับความถี่ที่ค าน้ันปรากฎออกมา หรือความเข้มข้น (intensity) ในแง่ของอารมณ์หรือพลังที่ค าน้ันถ่ายทอดออกมา Berthold 
ยังเพิ่มเติมว่าเราอาจจะดูจากปัจจัยอ่ืนเพิ่มเติม เช่น ความเข้มแข็งและความชัดเจนของมโนภาพจากค าน้ันๆ ความถี่ที่ค าน้ันปรากฎ
ร่วมกับค าหลัก (key terms) ค าอ่ืนๆ การมี-ไม่มีอยู่ของค าพ้องรูปและความหมายโดยนัยในแง่ลบที่ปรากฏขึ้นใน immediate 
context เป็นต้น  ทั้งน้ี Foss แนะน าให้เริ่มจากการหาค าฝ่ายธรรมะ (God term) ก่อน โดยค าฝ่ายธรรมะน้ีจะหมายถึงค า วลี 
หรือประโยคที่ผู้ผลิตผลิตกรรมให้ความส าคัญที่สุด มองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบ หรือสะท้อนอุดมคติของผู้ผลิตผลิตกรรม ซ่ึง
ค าฝ่ายธรรมะ ถือเป็นค าที่ส าคัญที่สุดในผลิตกรรม โดยปกติแล้วจะมีค าฝ่ายธรรมะ มีแค่ค าเดียว และจะถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มค า
ที่สนับสนุนค าฝ่ายธรรมะ หรือ”ค าด้านบวก” (good terms) ซ่ึงหมายถึงค า วลี ประโยคที่มีความส าคัญเป็นรองเพียงค าฝ่ายธรรมะ 
มีความเชื่อมโยงไปในทางสนับสนุนเท่าน้ัน  ค าหลักอีกประเภทหน่ึงคือค าฝ่ายอธรรม (devil terms)  ซ่ึงเป็นคู่ตรงข้ามของค าฝ่าย
ธรรมะหมายถึงค า วลี หรือประโยคที่ผู้ผลิตผลิตกรรมมองว่าเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด เป็นแง่ลบที่สุด หรือสะท้อนความชั่วร้าย  

2) ร่างแผนภาพความสัมพันธ์ของกลุ่มค าหลัก โดยในขั้นตอนน้ีจะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ว่าค าหลักใดเก่ียวข้องกับ
ค าใดบ้าง โดยความสัมพันธ์ที่ว่าจะดูได้จาก (1) การปรากฏใกล้ๆกันของค าหลัก (2) มีการใช้ค าว่า “และ” (and) เชื่อม (3) ค าหลัก
มีการความสัมพันธ์แบบเหตุเป็นผลกัน เป็นต้น 

3) หาแบบแผนในการเชื่อมโยงกัน ที่เราได้จากการท าขั้นตอนที่ 2. และพยายามอธิบายความเชื่อมโยงน้ันด้วยการตีความ 
ประเมิน เช่นเราค้นพบจากการร่างแผนภาพความสัมพันธ์ว่า ผู้พูดมักจะน าค าว่า “อิสรภาพ” มาเชื่อมโยงกับค าว่า “ความ
ปลอดภัย” เราในฐานะนักวิจัยอาจจะพยายามอธิบายโดยการตีความ ว่าในทรรศนะของผู้ผลิตผลิตกรรมความปลอดภัยเป็น
ข้อจ ากัดของอิสรภาพ เป็นต้น โดยในขั้นตอนน้ีอาจมีการท า”การวิเคราะห์ค าขัดแย้งหรือค าตรงข้าม” (Agon analysis) ไปด้วยโดย
จะมองไปที่ “สิ่งใดขัดแย้งกับสิ่งใด” (what is vs. what) โดยเม่ือได้ค าฝ่ายอธรรมจากขั้นตอนแรก ให้หาค าด้านลบ (satellite 
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terms) คือค า วลี ประโยคที่มีความเชื่อมโยงไปในทางสนับสนุนค าฝ่ายอธรรม และต้องขัดแย้งกับคู่ตรงข้าม (opponent) ของค า
ฝ่ายอธรรม ซ่ึงก็คือค าฝ่ายธรรมะและค าด้านบวก จากน้ันหาแบบแผนในการเชื่อมโยงกันของกลุ่มค าทั้งหมด  

4) ระบุจุดมุ่งหมายหรือเจตนาของผู้ผลิตผลิตกรรมโดยน าการวิเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนที่สามมาหาค าตอบ 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในส่วนน้ีผู้วิจัยจะขอยกงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยชิ้นน้ี โดยแบ่งเป็น 2 

ประเด็นด้วยกันคือ (1) งานวิจัยที่เน้นศึกษาคุณภาพหรือคุณลักษณะของผลิตกรรมต่างๆ (2) งานวิจัยที่เน้นศึกษากลวิธีโน้มน้าวใจ
ในผลิตกรรม ทั้งสองประเด็นมีรายละเอียดดังน้ี 

1. งานวิจัยที่เน้นศึกษาคุณภาพหรือคุณลักษณะของผลิตกรรมต่างๆ 

Windes (1961) ศึกษาคุณภาพของสุนทรพจน์ที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาใช้ในการหาเสียงช่วงเลือกตั้ง ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสุนทรพจน์ ได้แก่ การพูดประเด็นเพียงประเด็นเดียวในสุนทรพจน์ 
หัวข้อที่ไม่มีข้อถกเถียง (uncontroversial subject) การพูดโต้แย้งแบบสร้างสรรค์ ผู้ชม/ผู้ฟังมีการตอบสนองและเข้าอกเข้าใจ
หรือไม่  ผู้พูดสุนทรพจน์ได้ใช้เวลามากเพียงใดในการแก้ไข ปรับปรุงแบบร่างสุนทรพจน์ก่อนพูด การพูดเป็นไปเพื่อระบุ ชี้แจ้ง
ประเด็นต่างๆ มากกว่าการให้ความเห็นหรือข้อสังเกตแก่ผู้ฟังหรือไม่ การพูดเน้นไปที่การแก้ไขปัญหามากกว่าตัวปัญหาหรือไม่ ต้น
เรื่อง (introduction) มีมุกตลกข าขัน เสียดสีหรือไม่ มีการเขียนถ้อยค าให้ผู้รับสารมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี มีจรรยาบรรณหรือไม่ 
(ethical appeals) การพูดเน้นย้ าเรื่องคุณค่ามากกว่าความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงตัวสารระหว่างพูดสุนทรพจน์  

2. งานวิจัยที่เน้นศึกษากลวิธีโน้มน้าวใจในผลิตกรรม 

อัญชลี ถิระเนตร (2543) ได้ศึกษากลวิธีโน้มน้าวใจในหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าโดย ผลการศึกษาพบว่าหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้าจะจูงใจผู้ฟังโดยเริ่มจากการเล่าเรื่องให้เกิดมโนภาพชัดเจน ท าให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและมีความเชื่อถือในเน้ือหา 
งานวิจัยของ Suthida Saenla & Rujira Rojjanaprapayon (2015) เรื่อง A Neo-Aristotelian Criticism of Barack Obama’s 
Rhetoric in The State of the Union Addresses of 2010-2014 ศึกษาการใช้วาทการของอดีตประธานาธิบดี  บารัค  โอ
บามาในการแถลงนโยบายประจ าปีต่อรัฐสภา (The State of the Union Address) ผลการศึกษาพบว่า การดึงดูดอารมณ์ของ
ผู้ฟังเป็นเครื่องมือหลักอย่างหน่ึงในการที่โอบาม่าใช้ในการโน้มน้าวใจผู้ฟัง นอกจากน้ีโอบามายังใช้วิธีการ  4 ประเภท  คือ  (1) ข้อ
พิสูจน์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  (2) ข้อพิสูจน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น  (3) การปรับแต่งวาทะ และ (4) ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ ในการโน้ม
น้าวใจผู้ฟังโดยเพิ่มความน่าเชื่อถือของตนเอง ส่วนงานวิจัยของ Davison (2004) ได้ศึกษาค าปราศรัยของอดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธีวาทวิพากษ์ พบว่าในการที่อดีตประธานาธิบดีจอร์ช เอช ดับเบิลยู บุช กล่าวประณามอิรักกรณีบุกคูเวต ได้
พยายามโน้มน้าวใจประชากรโลกให้เห็นด้วย โดยการสร้างภาพจ าว่าอิรักเป็นประเทศที่ชั่วร้ายผ่านค าฝ่ายอธรรม “การบุกรุก”  
(aggression) ในทางกลับกันก็พูดถึงมุมมองด้านบวกต่อสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นประเทศเสรีและชอบธรรมผ่านค าฝ่ายธรรมะ 
“สันติภาพ” (peace)  

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องของผู้วิจัยท่านอ่ืน เช่น Zon, Windes,  อัญชลี ถิระเนตร, Saenla & Rojjanaprapayon, 
Davison ชี้ให้เห็นถึงการศึกษาเก่ียวกับแนวทางศึกษาวาทศาสตร์ในแนวทางน่าสนใจที่แตกต่างกันไป เช่น แนวคิดกลวิธีโน้มน้าวใจ  
วาทวิเคราะห์ วาทวิพากษ์ เป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้วิจัยเห็นว่ายังมีงานวิจัยที่เก่ียวกับวาทศาสตร์อีกค่อนข้างมากในต่างประเทศ ทว่าใน
ไทยยังถือว่าไม่มากเท่าไร ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะศึกษาวาทวิเคราะห์สารและความหมายของงานหรือผลิตกรรม ไม่เช่นน้ันก็ศึกษากลวิธี
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การโน้มน้าวใจ แต่งานวิจัยวาทวิพากษ์ยังพบค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทย และยิ่งงานวิจัยวาทวิพากษ์โดยอ้างอิงแนวทาง
ของเคนเน็ต เบิร์ก วิธีการวิเคราะห์กลุ่มค ายิ่งน้อยยิ่งกว่า เน่ืองจากไม่เป็นที่นิยมเท่าการวิพากษ์ด้วยวิธีการดั้งเดิมแบบอริสโตตีเลียน 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาวาทวิพากษ์และการน าเสนอความคิดหลักในสุนทรพจน์“ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” และ 
“911” ซ่ึงเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและโลก โดยอ้างอิงแนวทางของเคนเน็ต เบิร์กในการศึกษา 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยการวิจัยเอกสารและการวิพากษ์ตัวบทวิธี “วิเคราะห์กลุ่มค า
และค าคู่ตรงข้าม” (cluster agon analysis) โดยเคนเน็ต เบิร์ก ตามแนวทางวาทวิพากษ์ ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยเป็นแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิซ่ึงเป็นข้อมูลประเภทเอกสารและวารสารในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
สุ น ทร พ จ น์ ห รื อ ว าท วิ พ า ก ษ์  สุ น ท รพ จ น์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ไ ฟล์ เ สี ย ง แล ะค า ถอ ด เ สี ย ง  ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ข้ อ มู ล จ า ก 
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การวิพากษ์ตัวบทวิธี “วิเคราะห์กลุ่มค าและค าคู่ตรงข้าม” (cluster agon analysis) โดยเคนเน็ต เบิร์ก ตามแนวทาง
วาทวิพากษ์ ผู้วิจัยจะเริ่มจากหาค าส าคัญ และค า กลุ่มค า ประโยคที่มีความเชื่อมโยงไปทางสนับสนุนของค าดังกล่าว รวมไปถึงการ
หารูปแบบสัมพันธภาพ (interrelationship)  ค า กลุ่มค า ประโยคที่มีความเชื่อมโยงไปทางขัดแย้งของกลุ่มค าเหล่าน้ันทั้งหมด 
จากน้ันจะน าผลจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง และตีความเจตนาของผู้พูดสุนทรพจน์ 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ค าส าคัญหลัก รูปแบบสัมพันธภาพ กลุ่มค า ประโยคที่มีความเชื่อมโยงไปทางสนับสนุนและขัดแย้ง 

ค า กลุ่มค า ประโยค ค า กลุ่มค า ประโยคท่ีมี
ความเชื่อมโยงไปทาง

สนับสนุน 

รูปแบบสัมพันธภาพ 
(interrelationship) 

ค า กลุ่มค า 
ประโยคท่ีมี
ความ
เชื่อมโยงไป
ทางขัดแย้ง 

Atomic  development การปรากฏใกล้ๆกัน monopoly 

Atomic   danger การใช้ค าว่า “และ” (and) เชื่อม -  

 
6. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์หลักและค าคู่ตรงข้ามของสุนทรพจน์“ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” ของ ดไวท์ ดี ไอเซ็น
ฮาวร์ ผู้วิจัยเริ่มจากการหาค าที่มีความหมายด้านบวกที่เก่ียวข้องกัน ไปในทิศทางเดียวกันโดยพบทั้งหมด 15 ค าคือ (1) the 
understanding (2) courage (3) happiness (4) dignity (5) desire  (6) mankind’s quest (7) assistance (8) only true 
ways of lessening international tension (9) wisdom (10) faith (11) well-being(12) strength (13) hope (14) atomic 
(15) independence เม่ือได้ค าส าคัญด้านบวกทั้งหมดแล้วจึงจะพิจารณาหาค าที่แทนสิ่งที่ดีที่สุด ส าคัญที่สุดตามความคิดของผู้พูด
สุนทรพจน์คือค าฝ่ายธรรมะ  (God term) โดยพิจารณาจากหลายๆเกณฑ์ด้วยกันดังต่อไปน้ี 
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ 1 คือความถี่ที่ค า วลี ประโยคน้ันปรากฏออกมา พบว่า ค าที่มีความถี่มากที่สุดในสุนทรพจน์น้ีคือ ค าว่า  
“peace” หรือ “สันติภาพ” โดยถูกใช้มากที่สุด 11 ครั้ง  
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ 2 ความเข้มข้น (intensity) ในแง่ของอารมณ์หรือพลังที่ค าน้ันถ่ายทอดออกมาหรือความเข้มแข็งและความ
ชัดเจนของมโนภาพจากค าน้ันๆ  พบว่า ดไวท์ ดี ไอเซ็นฮาวร์ มักใช้ค าที่แสดงจินตภาพภาพที่มนุษย์แสวงหา “peace”  เช่นการ
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เปรียบเทียบว่าว่าประเทศก าลังอยู่ในห้องมืดที่มีแต่ความกลัวและต้องพยายามเพื่อที่จะออกไปจากห้องมืดน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึงสันติภาพ   
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ 3 คือ การมีความหมายเชื่อมโยงกันกับค าส าคัญอ่ืน  พบว่า ไอเซ็นฮาวร์ ใช้ค าว่า สันติภาพเชื่อมโยงกับค า
ส าคัญอ่ืนบ่อยครั้ง เช่น wisdom, courage, happiness, well-being, dignity และอ่ืนๆ 
           จากผลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าค าฝ่ายธรรมะ ซ่ึงเป็นค ามีความส าคัญที่สุด ในสุนทรพจน์ของไอเซ็นฮาวร์คือ ค าว่า 
“peace”หรือ“สันติภาพ” เน่ืองจากเป็นค าที่มีความถี่มากที่สุดในสุนทรพจน์น้ี รวมถึงเป็นค าที่ให้ความเข้มข้นในแง่ของอารมณ์ 
รวมไปถึงมีรูปแบบเชื่อมโยงกันกับค าส าคัญอ่ืนๆ  
ดังน้ันเราสามารถระบุได้ว่าไอเซ็นฮาวร์น้ันให้ความส าคัญกับสันติภาพ โดยภาพของระเบิด นิวเคลียร์ในสุนทรพจน์น้ีถูกน าเสนอ
ออกมาในด้านบวก เช่น การพูดถึงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต ในทางที่เป็นประโยชน์มากกว่าการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ใน
ฐานะอาวุธที่มีประสิทธิภาพท าลายล้างสูง ซ่ึงไอเซ็นฮาวร์มองว่าการท าเช่นน้ีต้องอาศัยความกล้าหาญเน่ืองจากชาติมหาอ านาจใน
ขณะน้ันต่างก็แข่งกันสะสมระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสงครามในอนาคตทั้งสิ้น การประกาศว่าจะไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในด้านการท าลาย
ล้างจึงถือเป็นความเสี่ยง ทว่าไอเซ็นฮาวร์เชื่อว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงสร้างสรรค์เช่นน้ี สุดท้ายแล้วจะลดความตึงเครียด
ในช่วงสงครามเย็นได้ นอกจากน้ีการมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตเชิงสร้างสรรค์จะน ามาซ่ึง พลัง 
ความหวัง ความเข้าใจ ความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติได้ดังตารางสรุป 
ตารางท่ี 2 สรุปค าส าคัญใน “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” 

God term Good terms Devil term Satellite terms 

peace (ful) wisdom fear - 

  courage     

  happiness     

  well-being     
  dignity     

  Only true way of lessening international tension     

  The understanding     
  Atomic     

   strength     

  hope     

 
จากการวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์หลักและค าคู่ตรงข้ามของสุนทรพจน์“911” ของจอร์ช ดับเบิลยู บุช ผู้วิจัยเริ่มจากการหา

ค าที่มีความหมายด้านบวกที่เก่ียวข้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน พบทั้งหมด 5 ค าคือ (1) American (2) Freedom (3) Justice (4) 
Muslims (Islam) (5) The United States 
เม่ือได้ค าส าคัญด้านบวกทั้งหมดแล้วจึงจะพิจารณาหาค าที่แทนสิ่งที่ดีที่สุด ส าคัญที่สุดตามความคิดของผู้พูดสุนทรพจน์คือค าฝ่าย
ธรรมะในสุนทรพจน์น้ี โดยพิจารณาจากหลายๆเกณฑ์ด้วยกันดังต่อไปน้ี 
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ 1 คือความถี่ที่ค า วลี ประโยคน้ันปรากฏออกมา พบว่า ค าที่มีความถี่มากที่สุดในสุนทรพจน์น้ีคือ ค าว่า  
“The United States” โดยถูกใช้มากที่สุด 11 ครั้ง (นับรวมค าว่า country, us, America ด้วย) ตามมาด้วยค าว่า “freedom” 5 
ครั้ง ค าว่า “American” 3 ครั้ง, “justice” และ “Muslims” (นับรวมค าว่า Islam) จ านวนเท่ากันคือ 2 ครั้ง  
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พิจารณาจากเกณฑ์ที่ 2 ความเข้มข้น (intensity) ในแง่ของอารมณ์หรือพลังที่ค าน้ันถ่ายทอดออกมาหรือความเข้มแข็งและความ
ชัดเจนของมโนภาพจากค าน้ันๆ  พบว่ามีการใช้ “freedom” ในส่วนแรกและส่วนท้ายของสุนทรพจน์ ด้วยการวางจุดยืนว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกันเป็นประเทศแห่งเสรีและประชาชนชาวอเมริกันมี เสรีภาพในๆทุกด้าน เช่น ในด้านการพูด ในการนับถือ
ศาสนา ในการออกเสียงโหวต ในการรวมตัวกันและมีเสรีภาพที่จะไม่เห็นด้วยกับผู้อ่ืน 
นอกจากน้ียังมีการใช้ค าพ้องความหมายกับ “freedom” คือ “liberty” ดังประโยค “The United States of America is 
strong …..,this will be an age of liberty..”  นอกจากน้ียังพบว่ามีการใช้โวหารภาพพจน์ทั้งแบบนามนัยโดยใช้ “freedom” 
แทนประเทศสหรัฐอเมริกาดังปรากฏในประโยค “freedom itself is under attack” และ “enemy of freedom committed 
an act of war against our country” และพบการใช้โวหารภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐานเปรียบเทียบ โดยเปรียบ“freedom” 
เป็นคนที่ต้องถูกปกป้อง เปรียบประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบุคคลที่ก าลังหลับใหลอยู่และเปรียบความอันตรายเป็นผู้เข้ามาโจมตี  
พิจารณาจากเกณฑ์ที่ 3 คือ ค าส าคัญอ่ืนที่มีความหมายเชื่อมโยงกัน พบว่า จอร์ช ดับเบิลยู บุช ใช้ค าว่า เสรีภาพเชื่อมโยงกับค า
ส าคัญอ่ืนบ่อยครั้ง เช่น defend, speech, vote, assemble,  pluralism, tolerance เป็นต้น โดยพบว่าพบว่า “freedom” มี
การเชื่อมโยงกันกับค าส าคัญอ่ืน 3รูปแบบด้วยกัน คือ (1) การปรากฏใกล้ๆกันกับค าอ่ืน ทั้งหมด 3 ครั้ง (2) มีการใช้ค าว่า “และ” 
เชื่อม ทั้งหมด 1ครั้งและ (4) การมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับอีกค า 1 ครั้ง 

จากผลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าค าที่ฝ่ายธรรมะ ซ่ึงเป็นค ามีความส าคัญที่สุด ในสุนทรพจน์ของจอร์ช ดับเบิลยู บุช คือ 
ค าว่า “freedom” หรือ“เสรีภาพ” ถึงแม้จะไม่ใช่ค าที่มีความถี่มากที่สุดในสุนทรพจน์น้ี ทว่าเป็นค าที่ให้ความเข้มข้นในแง่ของ
อารมณ์มากกว่าค าที่มีความถี่มากที่สุดอย่าง “The United States”  ทั้งน้ี พบว่าค าฝ่ายอธรรมคือ ”terrorist(ism)” หรือ “(การ/
ผู)้ก่อการร้าย”  เน่ืองจากเป็นค าที่ขัดแย้งกับ “freedom” โดยตรงและบ่อยครั้ง ในประโยค “They (terrorists) hate our 
freedom”   ในสุนทรพจน์น้ีบุชจะพยายามวางจุดยืนว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศพหุสังคม และเป็นประเทศแห่งเสรี 
ประชาชนชาวอเมริกันมีเสรีภาพในๆทุกด้าน ทั้งในด้านการพูด ด้านการออกเสียง ด้านการนับถือศาสนา เป็นต้น ซ่ึงต่างจาก
ผู้ก่อการร้ายที่พยายามจะโจมตีและริดรอนเสรีภาพผู้อ่ืน และถึงแม้จะเป็นเหยื่อจากการก่อวินาศกรรม แต่อเมริกาก็จะไม่ยอมแพ้ 
จะต่อกรกับผู้ก่อการร้ายทั้งเพื่อป้องกันไว้ซ่ึงเสรีภาพของสหรัฐอเมริกา ดังตารางสรุป 
 
ตารางท่ี 3  สรุปค าส าคัญใน “911” 
 

God term Good terms Devil term Satellite terms 

Freedom defend Terrorist (ism) Al Qaeda 

  America   Terror 
  religion   Attack 

  speech   Radical 

  vote   Islamic extremism 
God term Good terms Devil term Satellite terms 

  tolerance   Taliban regime 

  pluralism     
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7. อภิปรายผล 

ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยได้อภิปรายผลในสองประเด็นคือ (1) การตอบค าถามน าวิจัย และ (2) สรุปผลและอภิปรายผลดังจะมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. การตอบค าถามน าวิจัย 
 จากผลการศึกษา วาทวิพากษ์และการน าเสนอความคิดหลักที่ปรากฏในสุนทรพจน์ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพและ 
911 โดยอาศัยแนวทาง Kenneth Burke วิเคราะห์กลุ่มค าและค าตรงข้ามของวาทวิพากษ์ ผู้วิจัยสามารถตอบค าถามน าวิจัยที่
ก าหนดไว้ในเบื้องต้นดังน้ี 
ค าถามที่ 1 : ค าฝ่ายธรรมะและกลุ่มค าด้านบวกที่ใช้ส่งเสริมค าพระเจ้าตามกรอบแนวคิดของ Kenneth Burke ที่ปรากฏในสุนทร
พจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ในหัวข้อ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” และสุนทรพจน์ของ
อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอร์ช ดับเบิลยู บุช หลังจากเหตุการณ์วินาศกรรม 911 มีอะไรบ้าง 

ผู้วิจัยพบว่าในสุนทรพจน์ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ได้ใช้ค าด้านบวก 10 ค า ได้แก่ (1)  
ความเข้าใจ (The understanding) (2)  ความกล้าหาญ (courage) (3)  ความสุข (happiness)  (4)  ความมีเกียรติ (Dignity)  (5)   
หนทางที่แท้จริงในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ  (Only true way of lessening international tension) (6)  ปัญญา 
(wisdom) (7)  สวัสดิภาพ (well-being) (8) พลัง (strength) (9)  ความหวัง  (hope) (10)  นิวเคลียร์หรือปรมาณู (Atomic) ใน
การสนับสนุนค าฝ่ายธรรมะ “สันติภาพ” (peace) ซ่ึงเป็นความคิดหลักของสุนุทรพจน์น้ี   

ส าหรับสุนทรพจน์ 911 จอร์ช ดับเบิลยู บุช ได้ใช้ค าด้านบวก 7 ค าได้แก่  (1)   การป้องกัน  (2)  อเมริกา  (3) ศาสนา 
(4) การพูด  (5) การออกเสียง (โหวต) (6)  ความอดทน (7)   สังคมพหุนิยม ในการสนับสนุนค าฝ่ายธรรมะ “เสรีภาพ” ซ่ึงเป็น
ความคิดหลักของสุนุทรพจน์น้ี   
ค าถามที่ 2 : ค าฝ่ายอธรรมและค าด้านลบ (satellite terms) ที่ปรากฏในสุนทรพจน์ที่เลือกของอดีตประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ จอร์ช และดับเบิลยู บุช คือค าใดบ้าง 

ในสุนทรพจน์ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ ใช้ค าฝ่ายอธรรม “ความกลัว” มาเป็นคู่ตรงข้ามของ
“สันติภาพ” (peace)  ทั้งน้ีไม่ปรากฏว่าไอเซนฮาวร์ใช้ค าด้านลบอ่ืนมาเชื่อมโยงกับค าฝ่ายอธรรมแต่อย่างใด 

 ในสุนทรพจน์ 911 จอร์ช ดับเบิลยู บุชใช้ค าด้านลบ 6 ค า ได้แก่  (1)  อัลกออิดะฮ์ (2)  ความหวาดกลัว (3)   การจู่โจม 
(4)   หัวรุนแรง (5)  ลัทธิอิสลามสุดโต่ง   (6) ระบอบตาลีบัน ในการสนับสนุนค าฝ่ายอธรรม “(การ/ผู้)ก่อการร้าย” 
ค าถามที่ 3 : เจตนาของสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ จอร์ช และดับเบิลยู บุช คืออะไร  

เจตนาของดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ในการกล่าวสุนทรพจน์น้ีคือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพสหรัฐอเมริกา และ
พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าต่อไปน้ีจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากกว่าการท าลายล้าง เพื่อให้ชาว
อเมริกันและชาวโลกคลายความกลัวที่มีต่ออานุภาพของระเบิดนิวเคลียร์ 

ส่วนเจตนาของจอร์ช ดับเบิลยู บุชในการกล่าวสุนทรพจน์น้ีคือ เพื่อปลุกใจให้ชาวอเมริกันคลายความหวาดกลัวหลัง
เหตุการณ์วินาศกรรม 911 และประกาศว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมแพ้ และจะต่อกรกับผู้ก่อการร้ายเพื่อคงไว้ซ่ึงเสรีภาพ
ของสหรัฐอเมริกา 

2. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วน้ันผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่เก่ียวข้องที่น่าสนใจดังน้ี 
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1) ในสุนทรพจน์ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” บริบททางประวัติศาสตร์ ณ ขณะน้ันคือ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง คาบเก่ียวกับช่วงสงครามเย็น ซ่ึงชาวอเมริกันและชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความรุนแรงของอานุภาพการท าลายล้างของระเบิด 
นิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100,000 คน ประกอบกับการเกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ทางการเมืองระหว่างมหาอ านาจใหม่สองขั้ว คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต เรื่องระบอบเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ 
และทั้งสองประเทศน้ีก็มีแสนยานุภาพทางการทหารรวมถึงมีระเบิดนิวเคลียร์ในครอบครองและยังแข่งขันกันพัฒนาและสะสมอาวุธ
นิวเคลียร์ ส่งผลให้ประเทศอ่ืนๆ พยายามพัฒนาและสะสมอาวุธนิวเคลียร์ตามไปด้วย ท าให้ช่วงเวลาน้ัน ประชากรโลกต่างก็ตกอยู่
ในความตึงเครียดและวิตกกังวลต่อสงครามนิวเคลียร์จนกระทั่ง ในวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1953 โจเซฟ สตาลินผู้น าสหภาพโซเวียตได้
ถึงแก่กรรม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไอเซ็นฮาวร์ จะอาศัยช่วงการเปลี่ยนผ่านอ านาจของผู้น าสหภาพโซเวียตชิงความได้เปรียบโดย พูด
ถึงปัญหาเรื่องความหวาดกลัวต่อระเบิดนิวเคลียร์ ในสุนทรพจน์ “ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ” พบว่าเจตนาของไอเซ็นฮาวร์ใน
สุนทรพจน์น้ีค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยเริ่มจากการปลอบประโลมคลายความกังวลของชาวอเมริกันและชาวโลกที่มีต่อระเบิด
นิวเคลียร์  และโน้มน้าวว่าอานุภาพที่ร้ายแรงของระเบิดนิวเคลียร์สามารถใช้ในเชิงที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อมนุษย์ได้ ดไวท์ ดี ไอ
เซนฮาวร์ได้ใช้ค าส าคัญด้านบวกหลายค า เช่น  ความเข้าใจ ความกล้าหาญ ความสุข ความมีเกียรติ  หนทางที่แท้จริงในการลด
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ   ปัญญา ศรัทธา สวัสดิภาพ ความหวัง  นิวเคลียร์หรือปรมาณูในการช่วยเพิ่มความส าคัญให้แก่ค า
ฝ่ายธรรมะ “สันติภาพ” (peace) ซ่ึงเขามองว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เป็นประเด็นหลักในสุนทรพจน์ ทั้งน้ีไอเซ็นฮาวร์ได้ใช้ค าฝ่าย
อธรรม “ความกลัว” มาเป็นคู่ตรงข้ามของ“สันติภาพ” (peace) ทว่า  ไม่ปรากฏว่าไอเซนฮาวร์ใช้ค าด้านลบอ่ืนมาสนับสนุนค าว่า
“ความกลัว” แต่อย่างใด ซ่ึงผู้วิจัยมองว่าไอเซ็นฮาวร์ไม่อยากพูดถึงค าที่เชื่อมโยงกับระเบิดนิวเคลียร์มากนักเพราะอาจกระตุ้นให้
เกิดจินตภาพที่รุนแรง ซ่ึงจะขัดแย้งกับเจตนาของสุนทรพจน์น้ีที่ต้องการน าเสนอแต่แง่บวกของระเบิดนิวเคลียร์ ทั้งน้ีการศึกษา
สุนทรพจน์ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนภาพได้ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 สรุปผลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของผลการศึกษาสุนทรพจน์ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ 

*เส้นตรงแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปในเชิงสนับสนุนกันและเส้นประแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปในเชิงขัดแย้ง 
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ทั้งน้ีเป็นน่าที่สังเกตว่า ถึงแม้ไอเซ็นฮาวร์จะเน้นย้ าถึง “สันติภาพ” ในสุนทรพจน์น้ี และกล่าวอ้างว่า จะไม่เสนอข้อเสนอ
ใดๆ ให้สหภาพโซเวียตต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นของพวกเขาโดยธรรม ทว่าจะยังเห็นได้ว่าไอเซ็นฮาวร์ยังมีการกล่าวถึงสหภาพโซเวียตใน
แง่ลบโดยใช้ค าที่ฟังแล้วรู้สึกน่ากลัว เช่น “dread secret, fearful engines” ดังประโยค 

“dread secret and the fearful engines of atomic might are not ours alone.” 

“The secret is also known by the Soviet Union.”   (Eidenmuller, 2017) 

มีการใช้โวหารภาพพจน์เปรียบเปรยถึงสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแข่งขันกันพัฒนาและสะสมอาวุธนิวเคลียร์ว่า
เสมือนอยู่ในห้องมืดแห่งความหวาดกลัว  (dark chamber of horrors) หรือบางทีก็แฝงการ ข่มขู่เป็นนัยๆ และโอ้อวดว่า
สหรัฐอเมริกามีแสนยานุภาพทางการทหาร ทว่าจะไม่น ามาใช้โจมตีประเทศอ่ืนดังปรากฏในประโยค “My country wants to be 
constructive, not destructive.” หรือ  

“Today, the United States stockpile of atomic weapons, which, of course, 
increases daily, exceeds by many times the total [explosive] equivalent of the total 
of all bombs and all shells that came from every plane and every gun in every 
theatre of war in all the years of World War II. 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านประวัติศาสตร์เพิ่มเติม โดยอาจจะมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียตก่อน และหลังจากสุนทรพจน์น้ี 

2. ในสุนทรพจน์ “911” น้ันพบว่าบุช ใช้ “freedom” เป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุดในสุนทรพจน์น้ีโดยมีการใช้ค าน้ีทั้งใน
ส่วนแรกและส่วนท้ายของสุนทรพจน์ ด้วยการวางจุดยืนว่าประเทศสหรัฐอเมริกันเป็นประเทศแห่งเสรีและประชาชนชาวอเมริกันมี
เสรีภาพในๆหลายๆด้าน เช่น ในด้านการพูด ในการนับถือศาสนา ในการออกเสียงโหวต โดยบุช ได้ใช้ค าด้านบวก 7 ค าได้แก่  (1)   
การป้องกัน  (2)  อเมริกา  (3) ศาสนา (4) การพูด  (5) การออกเสียง (โหวต) (6)  ความอดทน (7)   สังคมพหุนิยม ในการ
สนับสนุนค าว่า “freedom” ใช้ค าด้านลบ 6 ค า ได้แก่  (1)  อัลกออิดะฮ์ (2)  ความหวาดกลัว (3)   การจู่โจม (4)   หัวรุนแรง (5)  
ลัทธิอิสลามสุดโต่ง   (6) ระบอบตาลีบัน ในการสนับสนุนค าฝ่ายอธรรม “(การ/ผู้)ก่อการร้าย” ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันกับสุนทร
พจน์นิวเคลียร์เพื่อสันติภาพจะสังเกตได้ว่า สุนทรพจน์ 911 จะเน้นค าด้านลบมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงผู้วิจัยมองว่าเน่ืองจาก
บทบาทของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสองท่านน้ีต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยจากสุนทรพจน์แรก บทบาทของสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าประเทศอ่ืน ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันเคยโจมตีประเทศญี่ปุ่นมาแล้วด้วยระเบิดนิวเคลียร์และ ถือได้ว่า
สหรัฐอเมริกาในขณะน้ันมีอาวุธนิวเคลียร์จ านวนเยอะที่สุดในโลก รวมถึงมีการขู่ว่าจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ประเทศจีนหากไม่น าทัพ
ออกจากสงครามเกาหลี  ขณะที่สุนทรพจน์ 911 กล่าวหลังประเทศสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีการก่อเหตุวินาศกรรม จึงไม่แปลกที่จะ
พบค าด้านลบในสุนทรพจน์ 911 เป็นจ านวนมาก 

นอกจากน้ียังสังเกตได้ว่าบุช พยายามโน้มน้าวใจชาวอเมริกันผ่านกระบวนการ ”การเทียบเคียง” ( identification )  ซ่ึง
ตามแนวคิดของเบิร์ก ”การเทียบเคียง” คือกระบวนการที่ผู้พูดน าตนเองเข้าไปเชื่อมโยง เก่ียวเน่ืองกับผู้อ่ืนเช่น กลุ่มเป้าหมายของ
ตน ให้มีความรู้สึกหรือการรับรู้ร่วมกันโดยการใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  การเทียบเคียงจะท าให้เกิดการโน้มน้าวใจผ่านความมี
คุณลักษณะบางอย่างร่วมกัน เช่น การมีลักษณะเหมือนกันหรือผ่านประสบการณ์คล้ายกัน และการต่อต้าน (antithesis) สิ่ง
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เดียวกัน  ซ่ึงในสุนทรพจน์น้ี บุชใช้การเทียบเคียงแบบการต่อต้านสิ่งเดียวกัน คือผู้ก่อการร้าย “terrorist (ism)” ดังปรากฏใน
ประโยค “They stand against us as we stand in their way” หรือ “they hate our freedoms” ท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วม  

ผลการศึกษาสุนทรพจน์ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนภาพดังรูป  

รูปท่ี 2 สรุปผลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของผลการศึกษาสุนทรพจน์ 911 

 

*เส้นตรงแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปในเชิงสนับสนุนกันและเส้นประแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปในเชิงขัดแย้ง 

8. ข้อจ ากัดการวิจัย 

 งานวิจัยวาทวิพากษ์น้ี ไม่สามารถเลี่ยงการตัดสินและวิจารณญาณส่วนตัวของผู้วิจัยในการตีความได้ ดังน้ัน งานวิจัยอาจ
ถูกโจมตีเรื่องการมีอคติ หรือใช้ความคิดส่วนตัวในการตีความ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามระเบียบวิธีวาทวิพากษ์ กระบวนทัศน์น้ี
เชื่อว่าความจริงเป็นอัตวิสัย ไม่มีความรู้ใดถูกหรือผิดที่สุด ความจริงขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและการรับรู้ของคนแต่ละกลุ่ม จึงไม่
ต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องหรือการประเมินค่าความเชื่อถือ (inter-rater reliability) 

9. ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาสุนทรพจน์โดยใช้เพียงวิธี Cluster-agon ของเบิร์กเท่าน้ัน ซ่ึงแม้จะใช้ศึกษาความสัมพันธ์และ
ความหมายระหว่างแนวคิด(concepts) กับตัวบทและเจตนาของผู้พูดได้ ทว่ายังใช้ในการประเมินค่าในด้านประสิทธิภาพของสุนทร
พจน์ไม่ได้ งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาว่าสุนทรพจน์ถูกพูดอย่างไร ปฏิกิริยาของผู้ฟังขณะน้ัน ผลกระทบที่เกิดแก่ผู้ฟัง รวมไปถึง
ประสิทธิภาพของสุนทรพจน์ เพื่อความลุ่มลึกมากขึ้น 

2. ควรตีกรอบการศึกษาให้แคบเข้า โดยอาจท าการวิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะความเหมือนต่างของสุนทรพจน์ของผู้พูด
สองท่านในหัวข้อหรือเหตุการณ์เดียวกัน เช่น หัวข้อความเท่าเทียมทางเพศ หรือสุนทรพจน์เน่ืองในวันชาติ   ทั้งน้ีเพื่อความ
หลากหลายและผลการศึกษาที่แตกต่างออกไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายให้พื้นที่บางพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือที่เรียกว่า เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2562  เพื่อประโยชน์เป็นปอดฟอก
อากาศให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านคือ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ดังกล่าว ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาทบทวนเอกสาร
ต่างๆประกอบไปด้วย 1) แนวความคิดเก่ียวกับการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแสดงถึงที่มาของนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  2) 
การก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของไทย 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และ 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

 
ค าส าคัญ: นโยบายสิ่งแวดล้อม คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่เฉพาะ 
 
Abstract  

This academic article aims to present the announcement of the Environmental Protection Area, a 
case study of Bang Krachao. Because the government set policies for Bang Krachao area which has a lot of 
trees as a conservation area as an environmental protection area in 2019 for the benefit of air purification for 
Bangkok and nearby provinces. But it affects the way of life of people living in that area. In this work, the 
public policy framework will be reviewed in considering issues to answer objectives. The author suggests the 
main points that are derived from the review of various documents, including 1) concepts on the 
determination of public policy to indicate the origin of the environmental protection policy 2) the 
determination of the environmental protection areas in Thailand 2019 3) the impact of the announcement of 
the environmental protection areas and 4) guidelines for solving problems arising from the announcement of 
environmental protection areas.  

 
Keywords: environmental policy, environmental protection, special areas  
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1. บทน า 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาของประเทศไทยเน้นการพัฒนาและขยายระบบ  ทางเศรษฐกิจมุ่งการน า

ประเทศสู่เป้าหมายการเป็นประเทศอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผงาดในเอเชียได้ จนถูกขนานนามว่า “เสือตัวที่ห้าของ
เอเชีย” ในยุค พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัน ซ่ึงได้เปลี่ยนการรบระหว่างประเทศเป็นสนามทีการค้าการลงทุน ซ่ึงสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
นานาประเทศว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจจนเติบโตเป็นประเทศพัฒนาแล้วตาม 4 เสือแห่งเอเชียได้ (ฮ่องกง 
สิงคโปร์ เกาหลีและไต้หวัน) แต่ตลอดเวลากว่า 40 ปีพบว่าประเทศไทยไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นเสือแห่งเอเชียได้ส าเร็จ ด้วยปัญหา
ต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างประชากร ท าให้เส้นทางเสือแห่งเอเชียเป็นเส้นทางที่ยาวไกล (นครินทร์ ศรี
เลิศ. 2559) และพบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ
ประเทศ ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สามารถเห็นได้ชัดในเมืองที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี และอีกหน่ึงปรากฏการณ์ที่เกิดตามมา
ภายหลังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ การกลายเป็นเมือง ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคลื่อนย้ายของ
ประชากร หรือการด าเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมือง หรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่ การเพิ่มจ านวนประชากร หรือ
ในการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ที่มากขึ้น การกลายเป็นเมืองมักส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหาความหนาแน่นของ
ประชากรจากการอพยพเข้ามาหางานท าในเมือง ปัญหาชุมชนแออัดจากการขาดแคลนที่พักอาศัยราคาถูก ปัญหาการจราจร  ติดขัด 
ความไม่เพียงพอของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัญหามลภาวะต่าง ๆ รวมถึงปัญหาทางสังคมประเภทอาชญากรรม สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ดังน้ัน การการก าหนดนโยบายสาธารณะเก่ียวกับผังเมืองจึงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุม และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาเมืองให้มีสุขลักษณะ ความเป็นระเบียบ การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภ า พ ข อ ง สั ง ค ม  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม เ พื่ อ ด า ร ง รั ก ษ า ห รื อ  
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่างในทางธรรมชาติ แต่ในบางครั้งการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
การวางผังเมืองกลับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกลายเป็นเมืองเพิ่มสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน ตลอดจนประกาศ กฎกระทรวงผังเมือง หรือการก าหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชาชนที่อาศัยในเขต
พื้นที่ อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน แต่การก าหนดผังเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบางห้วงเวลา มุ่งพัฒนาเมืองให้ทันสมัย บางห้วงเวลา
ประกาศเป็นเขตควบคุมสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบายสาธารณะมิได้ค านึงถึงความจ าเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เน่ืองจากความไม่แน่นอนของนโยบายสาธารณะอาจสร้างความเสี ยหายให้แก่พื้นที่ควบคุม จนบางครั้ง
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน หรือกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่ซ่ึงอยู่อาศัยมาก่อนอย่างยาวนาน อีกทั้งอาจต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมหาศาลในการฟื้นฟู การก าหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ควรจะได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
เป็นปัจจัยให้การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภาพเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมสมุทรปราการ บริเวณบางกะเจ้าระหว่าง พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 

2556 
 
พื้นที่บางกะเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพื้นที่เมือง และสิ่งปลูกสร้างมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2536 โดยที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วง พ.ศ. 2551 - 2554 มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างถึง 5.877 ตาราง
กิโลเมตร รองลงมา คือ พ.ศ. 2541 - 2546 มีการเพิ่มพื้นที่เมือง และสิ่งปลูกสร้างถึง 0.636 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่พื้นที่สีเขียวและ
พื้นที่เกษตรกรรม ลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน โดยมีความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงในช่วง พ.ศ. 2551 - 2554 มีการลดลงของ
พื้นที่สีเขียวและเกษตรกรรมถึง 5.969 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ พ.ศ.2546 - 2551 พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 
0.581 ตารางกิโลเมตร ส่วนแหล่งน ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และเม่ือพิจารณาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2558 พบว่า การใช้
ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่บางกะเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นถึง 7.384 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมลดลงถึง 7.954 ตารางกิโลเมตร และแหล่งน ้ามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 0.48 ตารางกิโลเมตร พื้นที่บางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ศึกษาที่ สามารถเห็น วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ลักษณะทางกายภาพได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ก่อนมีการวางผังเมืองรวมจนกระทั่งมีการวางผังเมืองรวม โดยสรุปได้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 
2495 พบว่า พื้นที่บางกะเจ้า ยังคงสัญจรด้วยทางน ้าเป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. 2510 มีนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริเวณถนนเพชรหึงษ์ ส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนอกเหนือ จากการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่บางกะเจ้า ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการกับ
บริเวณถนนเจริญกรุง (ถนนพระราม 3 ในปัจจุบัน) กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ที่ดินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพียงแต่
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีมีมติให้อนุรักษ์พื้นที่บางกะเจ้าเน้ือที่ 9,000 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียวที่
เหมาะแก่การเพาะปลูก และไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างตึก อาคารที่มีความสูงเกินก าหนด  พ.ศ. 2523 มีการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การตั้งชุมชนตลอดสองฟากถนน พ.ศ. 2530 ยังมีการปรับปรุงสภาพการ
คมนาคม โดยมุ่งเน้นไม่ให้กระทบต่อพื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเวนคืนที่ดินแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ จึง
เปลี่ยนมาใช้วิธีสมัครใจในการจ าหน่ายที่ดินและได้รับการตอบรับจากภาคประชาชน จึงสามารถเร่งรัดพัฒนาแผนแม่บทการจัดการ
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ในพื้นที่สีเขียวโครงการสวนกลางมหานครได้ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานชื่อ 
“สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” และยังประกาศพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมความหนาแน่น
ของอาคาร พ.ศ. 2537 เพื่อป้องกันน ้าท่วมพื้นที่บางกะเจ้า จึงให้มีการสร้างเขื่อนก้ันน ้า พ.ศ. 2539 ยังคงพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สายรอง พ.ศ. 2540 มีการซ้ือที่ดินเพิ่มเพื่อท าเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์จ านวน 1,276 ไร่ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและสวน
พฤกษชาติ พ.ศ. 2544 มีการวางผังเมืองรวมสมุทรปราการ และก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้าเป็นพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และพื้นที่อนุรักษ์ชนบท กฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 การกลายเป็นเมืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บาง
กะเจ้า (พ.ศ. 2531) การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า (พ.ศ. 2536) การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า (พ.ศ. 2541) การใช้ประโยชน์
ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า (พ.ศ. 2558) การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า (พ.ศ. 2546) การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่บางกะเจ้า (พ.ศ. 2551) 
และเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว) พ.ศ. 2545 เส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่บางกะเจ้าสะดวกขึ้น สามารถส่งเสริมและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่เริ่มมีกิจกรรมการรับจ้าง และกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวและส่งผลให้เกิด
อาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง โฮมสเตย์ ฯลฯ พ.ศ. 2548 มีการปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 
2544 (ฉบับที่ 3) บริเวณพื้นที่บางกะเจ้าให้สามารถสร้างบ้านเดี่ยวขนาดไม่เกิน 200 ตารางเมตร ได้แต่ต้องไม่เกินพื้นที่ร้อยละ 5 ใน
แต่ละบริเวณที่ก าหนดไว้ในผังเมือง พ.ศ. 2549 พื้นที่บางกะเจ้าได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ ฉบับ Best of Asia ให้เป็น The 
best urban oasis พ.ศ. 2549 - 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชด าเนินมายังสวนศรีนคร
เขื่อนขันธ์ถึง 4 ครั้ง และทรงพระราชทานแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2556 มีการปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 โดยอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
อ่ืน ๆ ขยายเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 15 จากเดิมที่ก าหนดไว้ ไม่ให้เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่ในแต่ละบริเวณ และมีการเพิ่มประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ล. และ พ.ศ. 2557 มีการปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมสมุทรปราการ ให้มีสามารถสร้างบ้านเดี่ยว บ้าน
จัดสรร ในพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรม เม่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่บางกะเจ้า จากภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมแลนด์แซท 5 (Landsat 5) พบว่า พื้นที่บางกะเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากเกษตรกรรมกลายเป็นพื้นที่
เมืองและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา โดยพื้นที่บางกะเจ้ามี การเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะ คือ การขยายตัวของพื้นที่เมือง 
และสิ่งปลูกสร้างออกจากบริเวณพื้นที่ เมืองเดิมตามการพัฒนาของเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการขยายตัวของพื้นที่เมืองและสิ่ง
ปลูกสร้าง ไปในบริเวณที่ผังเมืองรวมสมุทรปราการอนุญาต 
( 2 ) แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

Thomas R. Dye (1978) กล่าวว่านโยบายสาธารณะ คือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะ กระท าหรือไม่กระท า 
Cochran & Malone (2005) นิยามนโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจของรัฐบาล และการกระท าของ

รัฐบาลในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ  ั  
Kraft & Furlong (2004) กล่าวถึงนโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมที่รัฐด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการเพื่อ

ตอบสนองต่อปัญหาสงคม เช่น สภาพแวดลอมปัญหาความ ปลอดภัยในที่ท างาน เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากรสาธารณะให้
เป็นไปในทิศทางใด ทิศทางนโยบายเป็นผลจากการแข่งขันระหว่างความคิดผลประโยชน์ และอุดมการณ์ในระบบการเมือง  

เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2550) นโยบายสาธารณะเป็นการน าความรู้ 
ความคิดที่มีเหตุผลและตั้งใจเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติของรัฐบาลเป็นการก าหนดแนวทางใน
อนาคต เน้นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไขผลลัพธ์ และเป็นความพยายามที่จะกระท าเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ 
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ตัวแบบชนชั้นน า (Elite Model) ให้ความส าคัญกับบทบาท หรืออิทธิพลของชนชั้น หรือชนชั้นปกครองที่มีอ านาจ
การตัดสินใจนโยบายสาธารณะอย่างเด็ดขาด ชนชั้นปกครองจะยึดถือความพึงพอใจหรือค่านิยมของตนเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
นโยบาย โดยประชาชนไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงแสดงให้เห็นดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ภาพแสดงตัวแบบชนชั้นน า (Elite Model) 
 

นิวัติ เรืองแก้ว (2537) กล่าววา การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างฉลาด ให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุดสูญเสียน้อยที่สุด ใช้ได้นาน และต้องกระจายการใช้ประโยชน์ให้ทั่วถึงก่อนโดยถูกต้องตามกาลเทศะ
ด้วยการอนุรักษ์ดินหมายถึง การรู้จักใช้ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ให้รู้จักป้องกนรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์อยู่
เสมอ มิให้เกิดการพังทลายและสูญเสียไปโดยเปล่า ประโยชน์ (โฉมพิศ ซ่ือสัตย์,2537) การอนุรักษ์ดินอาจท าได้โดย  

1. ปรับสภาพของดินให้สามารถต่อต้านการถูกชะล้าง เซาะ หรือถูกพัดพาให้เคลื่อนที่ โดยแรงน้ า และจัดการ
ระบายน้ า โดยไม่ให้น้ าเซาะ และท าอันตรายแก่ดิน เช่น การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
ในบริเวณพื้นดินที่มีความลาดเอียงตามไหล่เขา  

2. ปกคลุมดินให้พ้นจากแรงกระทบของฝนและลม ด้วยการปลูกพืชคลุมดินปลูกพืช ประเภทไม้พุ่มเพื่อใช้ก าบังลม  
3. เพิ่มพูนอาหารพืชให้แก่ดิน เช่น การปล่อยพืชประเภทถั่วหรือซังข้าวโพดทิ้งไว้คลุมดินภายหลังการเก็บเก่ียว  
4. ควบคุมและจัดการเก่ียวกับน้ า เพื่อลดความรุนแรงของน้ าไหล และป้องกนการเกิดน้ าท่วม ช่วยป้องกันมิให้ดิน

ขาดน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
5. ไถพรวนให้ถูกต้อง การไถพรวนจะท าให้ดินร่วนซุยและต้องท าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรไถพรวนดินผึ่งแดดไว้

นานเกินไป เม่ือไถพรวนดินเสร็จแล้วต้องรีบปลูกทันทีส าหรับพื้นที่ ที่ลาดเอียงการไถพรวนดินต้องกระท าในแนวขวาง เพื่อป้องกัน 
และขัดขวางการไหลของน้ าเป็นการลดปัญหาการพังทลายของดินลงได้ทางหน่ึง  

6. เลือกใช้ประโยชน์จากดินให้เหมาะสมกับลักษณะของดิน ซ่ึงมีส่วนส าคัญอยู่ไม่น้อย และการใช้ประโยชน์จากดิน
เพื่อกิจการต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ จะต้องได้สัดส่วนสมดุลกัน  

7. ท าการปรับปรุงดินที่ขาดคุณภาพ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็มหรือดินเป็นด่าง เพื่อให้สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในด้านผลผลิตทางการเกษตร 
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3. การก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
พื้นที่บางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จาก

กฎกระทรวงทั้งสิ้น 4 ฉบับ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 
กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ 2556 ซ่ึงและ กฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว 
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคนองอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562. สรุปได้ว่า  

1. พื้นที่บางกะเจ้าถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ พ.ศ. 2520 โดยการใช้กฎหมายควบคุม
พื้นที่ ด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยก าหนดให้จัดสรร
ที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดได้ในกิจกรรมรอง ร้อยละ 10 และก าหนดการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ต้องมีพื้นที่ว่างร้อยละ 
75 ของแปลงที่ดิน ห้ามสร้างตึกแถว ห้องแถว ห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 15 เมตร  

2. ตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 พื้นที่บางกะเจ้าถูกก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินหลักเพียง 2 ประเภท คือประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และ ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยง
เขียว) โดยก าหนดให้จัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดได้ในกิจกรรมรอง ร้อยละ 10 3. ตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมือง
รวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 พื้นที่บางกะเจ้าก าหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเป็น 3 ประเภท คือประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวทแยงเขียว) และประเภท ล (สีเขียวอ่อน) เพื่อก าหนดให้เป็นที่ดินเฉพาะ
ของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ หรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณะประโยชน์เท่าน้ัน 
โดยเพิ่มบริเวณต าบลบางกะเจ้า และต าบลทรงคนอง ในขณะเดียวกันขนาดของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ถูกปรับลดลงจาก
กฎกระทรวง ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 โดยลดลงบริเวณทรงคนอง ต าบลบางกอบัว และต าบลบางน้ าผึ้ง 
และให้มีการจัดสรรเพียงบ้านเดี่ยวในกิจกรรมรองเพียง ร้อยละ 10 เท่าน้ัน ในพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรม (สีเขียว) เม่ือ
เปรียบเทียบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจริงบริเวณบางกะเจ้า พ.ศ. 2558 กับกฎกระทรวง ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2556 บริเวณพื้นที่บางกะเจ้า พบว่า มีความสอดคล้องกัน คือ สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน มีพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
ในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซ่ึงได้รับการปรับให้สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการปลูกสร้างบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว พื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
และประกอบพาณิชยกรรมที่ไม่ใช้ห้องแถว ตึกแถว โดยพื้นที่ ประกอบไม่เกิน 50 ตารางเมตรได้ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สี
เขียว) และมีพื้นที่เมือง และ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มในบริเวณที่มีการปรับลดพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ออกจากกฎกระทรวง 
ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2544 

3. `กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงโดยก าหนดให้มีรายละเอียดก าหนดข้อห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
และอาคารต่าง ๆ มีเป้าประสงค์เพื่อให้เขตพื้นที่บางกะเจ้าเป็นพื้นที่คุ้มครองให้มีสภาพตามธรรมชาติส าหรับใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่
ฟอกอากาศให้พื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซ่ึงจะยังประโยชน์ต่อประโยชน์สาธารณะมากว่าเดิม 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุค
อุตสาหกรรม 4.0  เน่ืองจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ของไทยมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งในบทบาทของผู้สร้างงานและบริการหรือบทบาทในฐานะผู้รับจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิด
ผู้ประกอบการและลักษณะของผู้ประกอบการ  ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มา
จากการพิจารณาทบทวนเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย 1) ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และ 2) แนวทางการเป็นผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยุค 4.0  
 
ค าส าคัญ : ผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 
Abstract  
 This academic article aims to present the issues of entrepreneurs of small and medium enterprises. 
Because most of the small and medium-sized enterprises in Thailand play an important role in the national 
economy both in the role of the creator and the service or the role as the contractor of a large company. In 
this article, the conceptual framework of entrepreneurs and characteristics of entrepreneurs will be reviewed. 
in considering issues to answer objectives. The author wishes to present the main points derived from the 
review of various documents comprising 1) modern entrepreneurship, and 2) guidelines for entrepreneurship 
in small and medium enterprises in the industrial 4.0 era that emphasize creativity and innovation that 
respond to the changing context of industrial 4.0.  
 
Key words: entrepreneurs. Entrepreneurship, small and medium enterprises  
 

1. บทน า 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ส าคัญของประเทศ ภายใต้โลกของการแข่งขันยุคใหม่ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเข้ามามี

อิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึง
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ต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว (สุธิดา 

เสถียรมาศ, 2555)  

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นบุคคลที่ท าการก่อตั้งกิจการธุรกิจของตนเองด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอย่าง

เจริญก้าวหน้า สามารถด ารงรักษากิจการโดยผ่านประสบการณ์ในด้านความเสี่ยง การควบคุม  การตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าจนได้รับความเชื่อถือและการยกย่องจากสังคม จนกลายมาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมท าให้ สังคม

เจริญเติบโตด้วย (วุฒิชัย จงค านึงศีล, 2547) นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังเป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้บริหารพร้อมกันทั้งสองหน้าที่ เป็นผู้

วางแผน บริหารจัดการ เป็นผู้ที่มีความ กระตือรือร้น ขวนขวายที่จะเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ มาผสมผสานด้วยหลักการจัดการท าให้

เกิดเป็นสินค้าแปลก ใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือช่องทางที่ท าให้เกิดก าไร เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้น การที่ผู้ประกอบการจะด าเนิน  

ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้น้ัน ความเป็นผู้ประกอบการจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เพราะ

คุณลักษณะของผู้ประกอบการจะเป็นสิ่งก าหนดความส าเร็จของกิจการ และเป็นแนวพฤติกรรมการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม 

ผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่อสู้หรือยืนหยัดได้กับทุกสถานการณ์ 

2. ความเป็นผู้ประกอบการ 

 ผู้ประกอบการหมายถึงบุคคลที่มีแรงบันดาลใจในการเสาะแสวงหาโอกาสและประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง

ความแตกต่างในการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยมีความตั้งใจมุ่งม่ันที่จะท าการก่อตั้งธุรกิจและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง 

และมีการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นมา อีกทั้งมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคปัจจุบันและแนวโน้ม  ในอนาคตเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อ

กระบวนการท าธุรกิจของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ส่งผลท าให้ภาควิสาหกิจของไทย (ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ่) จะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก มีดังน้ี  

1) การก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีด้านข่าวสารและโทรคมนาคม ( Information and Communication Technology: 

ICT) โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System) ได้เข้ามีบทบาทเป็นอย่างมากในภาคธุรกิจและองค์กรทุกประเภท 

คอมพิวเตอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์งานผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  จัดการ 

ตัวอย่างเช่น การมีระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Commerce) เป็นการช่วยให้ธุรกิจสามารถกระจายสินค้าไปสู่มือ

ผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการใช้ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ในภาคธุรกิจสาขาต่างๆ เช่นระบบซอฟต์แวร์

ออกแบบ ระบบการควบคุม คุณภาพ เป็นต้น ซ่ึงวิสาหกิจสมัยใหม่จะเป็นต้องก้าวตามความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีน้ีให้ทัน 

2) วงจรของของสินค้าและบริการมีระยะเวลาสั้นลงผู้ประกอบการ  จะต้องเผชิญกับผู้ประกอบการมีขนาดเล็กลง มี

จ านวนเพิ่มขึ้น วิสาหกิจ รายใหม่ และมีการผลัดเปลี่ยนต าแหน่งกันบ่อยขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อการล่มสลายของธุรกิจบางประเภทที่ยัง

ยึดติดอยู่กับความรู้ไม่ต่อยอด การพัฒนา ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแตกรายสินค้า/บริการใหม่ๆ และ ยังเชื่อมต่อการด าเนินธุรกิจ

แบบเดิมๆ 

3) ลักษณะของสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมน้ันเน้นการคิดค้นหรืองาน สร้างสรรค์เป็นหลักหรือไม่ โดยสินค้าที่เน้น

การสร้างสรรค์ (Creative Products) หรือสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ไม่จ าเป็นจะต้องใช้ต้นทุนที่
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สูงนักในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยความคิด สร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้จากความคิดของแต่ละบุคคล ดังน้ันสินค้า ที่เกิดขึ้นจาก

การสร้างสรรค์อาจมีโอกาสที่จะถูกคิดค้นจากธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีจ านวนมากกว่า (วิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)  

3. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

Bygrave and Zacharakis (2008) ได้ระบุถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จพึงกระท า เพื่อท าการ
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ผันผวน ดังน้ันผู้ประกอบการควรต้องมี
คุณลักษณะเฉพาะ 10 ประการ (10D’s) ในการด าเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไว้ดังน้ี  

1. ความฝัน (dream) ผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะน าพาไปสู่
การพัฒนาในธุรกิจต่อไป 

2. การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด (decisiveness) ผู้ประกอบการต้องมีความกล้าตัดสินใจ รวมถึงการมีวิจารณญาณที่แน่วแน่ 
3. นักปฏิบัติ (doers) มีการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเฉียบขาด แม่นย าและมีความสามารถในการสั่งการและน า

แผนงานไปปฏิบัติได้อย่างฉับไว 
4. ความมุ่งม่ัน (determination) มีความมุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ด าเนินงาน 
5. การแบ่งปัน (dedication) สามารถแบ่งปันเวลาให้กับธุรกิจของตนได้อย่างเต็มที่ บ่อยครั้ง ผู้ประกอบผู้ประกอบการ

จะต้องสละความสุข ความสบายส่วนตัว เพื่อมาแบ่งปันเวลาและความพยายามให้กับการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
6. การทุ่มเทกายและใจ (devotion) ผู้ประกอบการต้องมีความรักชอบธุรกิจของตนเป็นการเฉพาะตัวในอันที่จะฟูมฟัก

และเสียสละทุ่มเทกายและใจลงไปเพื่อสร้างผลงานของตนให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังและฝัน ไว้อีกทั้งมีการล่าฝันให้
กลายเป็นความจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ 

7. รายละเอียด (detail) ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการประกอบ
ธุรกิจของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 

8. โชคชะตา (destiny) ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตามีความคิดว่าตนเองเป็นผู้กุมชะตาชีวิต
และธุรกิจของตนไว้ในมือ 

9. เงิน (dollars) ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมิได้คาดหวังในเรื่องผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการ
กระตุ้นจูงใจในการจัดตั้งธุรกิจของตน 

10. กระจายความรับผิดชอบ (distribute) ผู้ประกอบการควรต้องมีการกระจายความรับผิดชอบและสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมให้กับพนักงานที่มีความสามารถและความส าคัญกับธุรกิจของตน 
 
4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยของไทย 

รัฐบาลไทยเริ่มด าเนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยอย่างจริงจังหลังจากวิกฤตทาง

การเงินในปี พ.ศ. 2540 โดยรัฐคาดหวังให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างงานเพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจ และเชื่อว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยจะเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนใน

ระบบเศรษฐกิจฐานราก ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งแรกในปี 

พ.ศ.2543 โดยมีนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการก าหนดจ านวนการจ้างงานและ

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ดังตารางที่ 1 โดยการจัดขนาดให้ถือตามจ านวนการจ้าง
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งานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวร(ไม่รวมที่ดิน)ที่น้อยกว่า ดังน้ัน ธุรกิจที่มีคนงานน้อยแม้จะมีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้าน ก็จะถูก

จัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยหรือธุรกิจที่มีคนงานเกิน 200 คน หากไม่มีสินทรัพย์ถาวรมากนักก็ถูกจัดเป็น SMEs ได้

เช่นเดียวกัน 

แผนภาพท่ี 1 นิยาม SMEs ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ้ึงภากรณ์ , 2562.  

 

ในขณะน้ีภาครัฐไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดย

เฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย

ของผู้ประกอบการ โดยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยิจิทัลให้ดี่ขึ้น ซ่ึงมุ่งไปที่

แนวทางดังต่อไปน้ี  

1) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและ

จิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐาน ที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดย

เฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

2) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มี

ทักษะในการวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  

รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ  ประกันความเสี่ยง

ภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล 

3) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้

ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากร

คุณภาพ 

4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการ

ด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 
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รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสอดคล้อง กับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่  

 

5. เอกสารอ้างอิง 

Bygrave, W. D., & Zacharakis, A. (2008). Entrepreneurship. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ้ึงภากรณ์.นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง.สืบค้นจาก   

 https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2019/03/abtable2019_005_01.png 

วิริยะ ผลพิรุฬห์. บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์.วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ 

สถาบันพัฒนศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556. สืบค้นจาก  

 https://www.tcithaijo.org/index.php/NER/article/download/22677/19397/ 

วุฒิชัย จงคานึงศิล. (2547). “การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ขนาดย่อม.” วิทยานิพนธ์

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุธิดา เสถียรมาศ. (2555). “การศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ในการด าเนินงานบุคลาการเป็นผู้ประกอบการและการให้ความส าคัญใน 

หน้าที่ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ SME s”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2019/03/abtable2019_005_01.png
https://www.tci-thaijo.org/index.php/NER/article/download/22677/19397/


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 380 
 

แนวการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ก าลังเผชิญปัญหาขยะพลาสติก โดยจ านวนขยะพลาสติกของประเทศไทยในขณะน้ีมีประมาณ
ทั้งสิ้น 4.8 ล้านตัน ที่ผ่านมาภาครัฐแม้จะมีมาตราการต่างๆออกมา แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล งานน้ีจะใช้
กรอบแนวคิดด้านการจัดการขยะพลาสติก และแผนปฎิบัติการจัดการขยะพลาสติกของไทย ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาทบทวนเอกสารต่างๆประกอบไปด้วยปัญหาการจัดการขยะ
พลาสติกของไทย หลักการในการจัดการขยะพลาสติก และร่างแผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2565 
โดยผู้เขียนได้น าเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) แนวทางใน
ลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนการให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 2) แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย  

 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะ ขยะพลาสติก การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
Abstract 
 This academic article aims to present guidelines for managing plastic waste in Thailand. Currently, 
Thailand is another country that is facing the problem of plastic waste. The total amount of plastic waste in 
Thailand is currently around 4.8 million tons. In the past, the government sector despite various measures but 
still cannot solve the problem effectively. This article will review the concept of plastic waste management 
and the Thai Plastic Waste Management Action Plan in considering issues to answer objectives. The author 
wishes to present the main points derived from the review of various documents, including the problems of 
Thai plastic waste management, principles for managing plastic waste and the draft action plan for plastic 
waste management 2018 - 2022, in which the author presented suggestions on 1) the guidelines for plastic 
waste management in Thailand 2) guidelines in the form of promotion and support for innovation and 
environmentally friendly technology and  3) law enforcement guidelines.  
 
Keywords: waste management, waste plastic, sustainable development 
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1. บทน า 

จากข้อมูลสถิติของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีการผลิตเม็ดพลาสติกภายในประเทศ 8.518 ล้าน

ตัน มีการส่งออกเม็ดพลาสติก 5.199 ล้านตัน และมีการน าเข้าเม็ดพลาสติก 1.962 ล้านตัน โดยมีการบริโภครวมภายในประเทศ 

5.281 ล้านตัน ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้พลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์มากที่สุด 2.331 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ในจ านวนน้ีเป็นการใช้

งานในระยะสั้นหรือใช้ครั้งเดียวที่ก่อให้เกิดขยะมากที่สุด และมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นหลังการบริโภคประมาณ 1.93 ล้านตัน มีการ

น าขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 0.39 ล้านตัน (ร้อยละ 20.21) ส่วนที่เหลือตกค้างและก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

1.51 ล้านตัน (ร้อยละ 78.24) และหลุดรอดสู่ส่ิงแวดล้อม 0.03 ล้านตัน (ร้อยละ 1.55) (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  

ขณะที่ในช่วงปี 2560-2561 มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม กลายเป็นประเทศผู้น าเข้าขยะพลาสติกเป็นอันดับต้นๆ ของ

โลก ก่อนจะเร่งก าหนดระเบียบควบคุมการน าเข้าขยะทันที จนเส้นทางได้เปลี่ยนไปยังประเทศที่ไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดอย่าง

อินโดนีเซีย และตุรกี ซ่ึงเป็นผู้น ารายใหม่ของโลก ส าหรับไทย น าเข้าขยะพลาสติกช่วงต้นปี 2561 อยู่ที่ 75,000 ตัน/เดือน จากผู้

ส่งออกหลักคือญี่ปุ่น สหรัฐฯ และฮ่องกง แต่หลังช่วงปลายปีลดเหลือ 35,000 ตัน/เดือน ซ่ึงในเดือน มิ.ย. มีค าสั่งชั่วคราวห้าม

น าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก รวมถึงค าสั่งห้ามล่วงหน้าไม่ให้มีการน าเข้าขยะพลาสติกภายในปี 2564 

ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายประเทศในอาเซียนพยายามผลักดันการน าเข้ามหาศาลของขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

จากทั่วโลก นับตั้งแต่ประเทศจีน ผู้น าเข้าขยะรายใหญ่สุดของโลกหยุดรับพลาสติกรีไซเคิล ในช่วงปลายปี 2560 ส่งผลให้การค้า

ขยะพลาสติกส่วนใหญ่เปลี่ยนเป้าหมายไปยังประเทศที่มีการควบคุมอ่อนแอกว่า โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขาดแคลน

กฎหมายการน าเข้าที่มากเกิน หรือขาดความสามารถที่แท้จริงในการจัดการขยะเหล่าน้ัน 

จากสถิติระหว่างปี 2559-2561 พบว่า การน าเข้าขยะพลาสติกในอาเซียนเติบโตถึงร้อยละ 171 จาก 836,529 ตันเป็น 

2,265,962 ตัน ด้านงานวิจัยของกรีนพีซ พิจารณาการเดินทางของขยะพลาสติกในภูมิภาค ระบุว่า มาเลเซีย เวียดนาม และไทย 

เป็นเป้าหมายแรกของขยะพลาสติก โดยปี 2561 มาเลเซียน าเข้าขยะพลาสติกมากสุดในอาเซียน 872,797 ตัน ตามด้วยเวียดนาม 

492,839 ตัน และไทย 481,381 ตัน 

เม่ือพิจารณาจากการส่งออกขยะพลาสติกจากทั่วโลกมายังภูมิภาคอาเซียน พบว่า ผู้ส่งออก 5 อันดับต้นคือ สหรัฐอเมริกา 

439,129 ตัน ญี่ปุ่น 430,064 ตัน ฮ่องกง 149,516 ตัน เยอรมนี 136,034 ตัน และสหราชอาณาจักร 112,046 ตัน โดยในปี 2561 

ไทยน าเข้าขยะพลาสติกจากญี่ปุ่นสูงสุดเป็นอันดับ 1 จ านวน 173,371 ตัน ตามด้วยฮ่องกง 99,932 ตัน และสหรัฐอเมริกา 84,462 

ตัน (Best Living Taste Bangkok, 2562)  

จะเห็นได้ว่า ขยะพลาสติกเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญทั่วโลก จากข้อมูลที่มีการศึกษาที่ผ่านมา ในหลาย

ประเทศได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ผู้เขียนพบว่า ในหลายประเทศได้ใช้หลากหลายวิธีในการแก้ไขปัญหา โดย

พบว่า ในหลายประเทศได้มีการเก็บภาษีถุงพลาสติก ใช้ระบบมัดจ าถุงหรือขวดพลาสติก ใช้ระบบการคัดแยกขยะ  
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ตารางท่ี 1  ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในต่างประเทศ 

ประเทศ นโยบาย ผลลัพธ์ 

สหรัฐอเมริกา การใช้ reusable bags โดยวางขายถุง
กระดาษที่ย่อยสลายได้ที่แคชเชียร์ 

ลดมลพิษจากถุงพลาสติกได้ถึง 72% 
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 85% 
 

สหราชอาณาจักร ใช้ถุงที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
มาตรการลดการใช้หลอดดูดพลาสติก 
แท่งคนกาแฟ ก้านส าลีแคะหู 

ลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 80% 
ลดงบประมาณค่าก าจัดขยะมูลฝอยได้
ถึง 60 ล้านปอนด์ 
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 13 
ล้านปอนด์ 
 

เดนมาร์ก เก็บภาษีถุงพลาสติกจากผู้ค้าปลีกระบบ
มัดจ าค่าขวดพลาสติกใช้ถุงที่น ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ 

ลดการใช้ถุงพลาสติกจากเดิมได้ถึง 66% 
รีไซเคิลขวดพลาสติกได้ถึง 90% ของ
ขวดพลาสติกที่รับคืนในระบบ 
 

เยอรมัน เก็บภาษีรีไซเคิลผลิตขวดชนิดใช้ซ้ าได้ 
(multi-use bottles)ระบบมัดจ าค่า
ขวดพลาสติก 

ลดขวดพลาสติกในท้องตลาดชนิดใช้ซ้ า
ได้เหลือ 46% 

สวีเดน วินัยการจัดเก็บและคัดแยกขยะ 
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ระบบมัดจ าค่าขวดพลาสติก 
ระบบมัดจ าถุงพลาสติก 1.86 บาทต่อใบ 
ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเม่ือน าถุงมาคืน 
ผู้ผลิตและผู้บริโภครายงานปริมาณการ
ผลิตและใช้ถุงพลาสติกต่อ Swedish 
Environmental Protection Agency 
 

ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ถึง 810,000 ครัวเรือน 
มีขวดพลาสติกที่รีไซเคิลได้ถึง 90% ของ
ขวดพลาสติกทั้งหมด 
 

ญี่ปุ่น การคัดแยกขยะ 
No plastic bag day 
จัดเก็บภาษีถุงพลาสติก 
สติกเกอร์สะสมแลกเป็นเงิน 
Revised recycling laws 
Revised Containers and Packaging 
Law 

ลดการทิ้งขยะลงถึง 40%  

ที่มา : www.lifestyle.socialgiver.com 

http://www.lifestyle.socialgiver.com/
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2. การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย  

 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการจัดการขยะพลาสติกดังต่อไปน้ี 

1) การฝังกลบเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน โดยขยะเหล่าน้ีจะถูกน าไปทิ้งในสถานที่ฝังกลบหรือเทกลางแจ้งตาม

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดการขยะวิธีน้ีเป็นปัญหาต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยซ่ึงเป็น

ผลจากการที่ขยะประเภทน้ีมีความคงทนย่อยสลายตามธรรมชาติได้น้อย ใช้พื้นที่ในการฝังกลบมากและสิ้นเปลืองงบประมาณใน

การจัดการขยะมูลฝอย  

2) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลและการใช้ซ้ า แต่ปัญหาที่พบคือ การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

พลาสติกมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้ค่าใช้จ่ายสูง เพราะขยะส่วนใหญ่มีการปนเปื้อน รวมทั้งการที่ต้องแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจาก

กันก่อน  

3) การน าขยะพลาสติกมาผลิตเป็น RDF (Refuse Derived Fuel) ซ่ึงเป็นการจัดการอีกวิธี โดยจากการปรับปรุงและ

แปลงสภาพขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์  

4) การเผา ซ่ึงประเทศไทยมีระบบเผาเตา 2 รูปแบบคือ เตาเผาผลิตพลังงาน และเตาเผาทิ้ง ซ่ึงจากข้อมูลของกรม

ควบคุมมลพิษพบว่า เตาเผาผลิตพลังงานมี 6 แห่ง เตาเผาทิ้งแบบถูกต้องมี 37 แห่ง และเตาเผาทิ้งแบบไม่ถูกต้องมี 57 แห่ง  

5) การน ามาแปรรูปเป็นน้ ามันไพโรไลซิสโดยเป็นผลจากการที่พลาสติกมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2561)  

3. มาตรการการของภาครัฐในจัดการขยะพลาสติก  

 ที่ผ่านมาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยประสบปัญหาในการจัดการด้วยกันหลายประการว่าจะเป็นปัญหาจาก

การออกแบบและการผลิต ปัญหาจากการบริโภค และปัญหาการจัดการขยะพลาสติกภายหลังการบริโภค โดยสามารถสรุปปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ตามตารางดังต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 2 ปัญหาในการจัดการขยะพลาสติก  
ปัญหาในการจัดการขยะพลาสติก 

ปัญหาจากการออกแบบและการผลิต 1.ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่มากเท่าที่ควร 
2.จากการไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตต้องระบุประเภทของพลาสติกที่ใช้เป็น

ผลิตภัณฑ์ท าให้ไม่สามารถจ าแนกประเภทของพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ปัญหาจากการบริโภค 1.การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากเกินความจ าเป็นเนื่องจากความสะดวกและราคาถูก

ทั้งในสถานประกอบการและประชาชน 
2.พฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยนยิมใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารท าให้ถุงพลาสติก

ปนเปื้อนอาหารและกลายเป็นขยะส่งผลให้ยากต่อการน ามาใช้ซ้ า 
3.ยังไม่มีกฎหมายกฎระเบียบจ ากัดการใช้ถุงพลาสติกใน ในการบรรจุสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวการด าเนินงานที่ผ่านมาด าเนินการได้เฉพาะการรณรงค์สร้าง
การมีส่วนร่วม 

ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกภายหลังการบริโภค 1.ความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชนในการลดและคัดแยกขยะพลาสติกยัง

มีน้อย 
2.การให้บริการเก็บขยะไม่ทั่วถึงท าให้ขยะพลาสติกบางส่วนสู่แหล่งน้ าและออกสู่ทะเล

ท าให้เกิดปัญหาขยะทะเลและส่งผลประกอบกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใน
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ปัญหาในการจัดการขยะพลาสติก 
ทะเล 
3.ขาดระบบรวบรวมและเก็บขนเพื่อน ากลับไปหมุนเวียนไปลูกวัตถุดิบใหม่ท าให้ต้อง

น าไปก าจัดโดยการเผาและฝังกลบโดยการฟังกลบต้องใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน

หลาย 100 ปีท าให้สิ้นเปลืองพื้นที่และเป็นปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน

และทางน้ า ท าให้ขยะพลาสติกบางส่วนสู่แหล่งน้ าและออกสู่ทะเลท าให้เกิดปัญหาขยะ
ทะเลและส่งผลประกอบกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเล  
4.ไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมการคัดแยกและการน าขยะพลาสติกลับมา

ใช้ประโยชน์ 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2560 

 ประเทศไทยในฐานะประชาคมโลกมีพันธกิจในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซ่ึง

ในเป้าหมาย 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนก าหนดให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าจัด

ขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ การส่งเสริมการลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สร้างความเท่าเทียม

และสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ในขณะเดียวกันตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.

2561 – 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียวก็เป็นเป็นกลไกก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยในปี 2559 ได้มีแผนแม่บทว่าด้วย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยในแผน

แม่บทน้ีได้ใช้หลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และได้ก าหนดมาตรการ 3 มาตรการได้แก่ มาตรการการเกิดขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสุดท้ายคือ มาตรการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

 ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 ได้มีRoadmap การจัดการขยะพลาสติก 2561-2573 

และแผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2565 เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับปฎิบัติ และ

เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในการบริหารจัดการบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยในแผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2565 น้ันมีการก าหนดมาตราการ 3 มาตรการในการ

บริหารจัดการขยะพลาสติก ได้แก่ มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการ

บริโภค และมาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค 

1) มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด 

 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการป้องกันและควบคุมการเกิดของเสียจากการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบและ

ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตโดย

จะเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติในการรองรับ

มลภาวะจากพลาสติกรวมทั้งการผลักดันให้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบฉลาก

สิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกและจัดท ากฎหมายที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการพลาสติกมี

การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลาสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเชื่อมโยงทั้ง

ประเทศได้  
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 มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิดประกอบด้วย การลดปริมาณขยะพลาสติก การบรรเทาผลกระทบ

ให้กับผู้ประกอบการัสดุและผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก การส่งเสริมให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุและผลิตภัณฑ์

ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม การจัดท า

ฐานข้อมูลพลาสติก  

2) มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค 

มาตรการลดเลิกใช้พลาสติกนะขั้นตอนการบริโภคมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนโดยการ

เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในการบริโภคที่เหมาะสมลดการบริโภคพลาสติกที่ฟุ่มเฟือยส่งเสริมการจัดซ้ือบริโภคสินค้าที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างแรงจูงใจเพื่อก าหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรับผิดชอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตน

ตลอดวัธจักรชีวิตการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

มาตรการลดเลิกใช้พลาสติกในขั้นตอนการบริโภคประกอบไปด้วย มาตรการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

หลีกเลี่ยงการบริโภคพลาสติกแบบครั้งเดียว มาตรการการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตและ

ร้านสะดวกซ้ือ มาตรการการลดเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชน 

และมาตรการการก าหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเลเพื่อป้องกันการทิ้งขยะลงสู่

ทะเล 

3) มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค  

 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะเพื่อน าน ากลับมาใช้ประโยชน์ การจัดท าหลักเกณฑ์แนวทางส่งเสริมการน าขยะพลาสติก

กลับมาใช้ใหม่ การส่งเสริมให้อุตสากรรมบางประเภทต้องใช้ซ้ าหรือรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมทางภาษีส าหรับ

ผู้ประกอบการที่มีการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและจัดหาเทคโนโลยีการใช้ ประโยชน์จาก

พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน  

 มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค ได้แก่ มาตรการการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

กฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นในการคัดแยกขยะมูลฝอย มาตรการการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ระบบการน าพลาสติ กกลับมาใช้

ประโยชน์ด้วยระบบCircular Economy มาตรการการส่งเสริมให้มีการน าขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ มาตรการการยกย่อง

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการหรือชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาษิตที่ดี มาตรการการ

เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซ้ือของเก่า และมาตรการการควบคุมการน าเข้าเสร็จพลาสติกจาก

ต่างประเทศ  

ตารางท่ี 3 มาตรการจัดการขยะพลาสติด ตามร่างแผนปฎิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2565 
มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

1.มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด 1.1การลดปรมิาณขยะพลาสติก 
1.2 การบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการัสดุและผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เป้าหมาย 
1.3 การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

1.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก 
1.5 การส่งเสริมให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุและผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
1.6 การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม 
1.7 การจัดท าฐานข้อมูลพลาสติกของประเทศ  
 

2.มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค 2.1การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงการบริโภคพลาสติกแบบครั้ง

เดียว  
2.2 การลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้าน

สะดวกซ้ือ 2.3 การลดเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชน  
2.4 การก าหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่ง

ทางทะเลเพื่อป้องกันการทิ้งขยะลงสู่ทะเล 
 

3.มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค 3.1 การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

ในการคัดแยกขยะมูลฝอย  
3.2 การส่งเสริมสนับสนุนพฒันา ระบบการน าพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยระบบ

Circular Economy  
3.3 การส่งเสริมให้มีการน าขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ  
3.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการหรือชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาษิตที่ดี  
3.5 การเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า  
3.6 การควบคุมการน าเข้าเสร็จพลาสติกจากต่างประเทศ  
 

 

4. สรุป 

 ในความคิดของผู้เขียนน้ันควรมีแนวทางในลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนการให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมโดยจะต้องสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกหรือวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ควร

ทดแทนการผลิตพลาสติกทั่วไปที่ย่อยสลายยากเช่นพลาสติกชีวภาพและควรเน้นย้ าถึงความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาแก่ภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาให้มากขึ้น 

ต่อมาเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยควรเป็น

มาตรการรองรับส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องเลิกผลิตพลาสติกด้วยการพัฒนากลไกเครื่องมือทางการเงินการคลังให้เกิดการแข่งขัน

ด้านการตลาดและก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการลดการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยหรือ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันเ ช่นการออกพระราชกฤษฎีกาตามความใน

ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อส่งเสริมวัสดุทดแทนพลาสติกและโฟมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางต่อมาคือ
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แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเน่ืองจากพบว่าการด าเนินการโดยอาศัยมาตรการแบบสมัครใจน้ันไม่ได้ผล เช่น ในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติก ท าให้ควรเร่งพัฒนาออกกฏหมายในการจัดการขยะ

พลาสติกให้เร็วขึ้น  

สิ่งที่ส าคัญในการผลักดันการบริหารจัดการขยะพลาสติกคือกลไกการขับเคลื่อนทางด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน กลไกการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมสังคมออนไลน์เพื่อช่วยให้ข้อมูลข่าวสาร กลไกที่สามคือการจัดท าฐานข้อมูลพลาสติกของประเทศโดย

ควรศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การน าเข้า การส่งออกปริมาณการบริโภคและการเกิดเป็นของเสียของพลาสติกแต่ละประเภทเพื่อ

ใช้เป็นฐานข้อมูลพลาสติกเดียวกันทั้งประเทศนอกจากกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญแล้วสิ่งที่ส าคัญคือ รูปแบบการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจรการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ การออกกฏหมาย

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนทางภาษี การให้เงิน กู้ดอกเบี้ยต่ า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์พลาสติก การก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินการการขยะพลาสติกให้เป็นไปตามกฏหมายและไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งควรให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกโดยใช้หลักการความรับผิดชอบของผู้ผลิตแบบขย าย 

(Extended Producer Responsibility)  
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บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัด
สมุทรปราการให้มีความยั่งยืน เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของกลไกธุรกิจของประเทศ มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการเป็นกลไกสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ ช่วยจัดหางานใหม่ น าเสนอนวัตกรรม กระตุ้นการ
แข่งขัน ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวนมากในประเทศ
ไทย นอกจากน้ัน ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยก าลังประสบอยู่ ภาครัฐ
ต้องหาแนวทางในการพัฒนา SME ให้ยั่งยืน งานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาทบทวนเอกสารต่างๆ
ประกอบไปด้วย 1) แนวคิดด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผ่านแผนการเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 3) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการให้มีความยั่งยืนโดยเน้นปรับปรุงให้การด าเนินธุรกิจมีความสะดวกมากขึ้น ส่งเสริมให้มีความสามารถใน
การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าและมูลค่า  

 
ค าส าคัญ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 
Abstract  
 The objective of this academic paper is to present a guideline for sustainable development of small 
and medium-sized enterprises in Samut Prakan Province. Small and medium-sized enterprises are a part of 
national business mechanisms which has economic benefits as a mechanism to generate income for 
communities and countries and help in searching present innovation that stimulate competition from large 
businesses as well as producing efficient products and services that creates a lot of employment in Thailand. 
There are also many problems and limitations that small and medium businesses in Thailand are 
experiencing. The government must find ways to develop SME sustainably. This article will review the 
concept framework of small and medium enterprises and sustainable development in considering issues to 
answer objectives. The author proposed the main points derived from the review of various documents, 
including 1) the concept of small and medium enterprises 2) the role of public sector to promote small and 
medium-sized enterprises and 3) the guidelines for the development of small and medium-sized enterprises 
in Samut Prakan Province to be sustainable by focusing on improving business operations to be more 
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convenient, promoting the ability to do business like a professional and developing new generation 
entrepreneurs to become entrepreneurs that create value and value.  
 

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs) Sustainable development Economic development 

 
1. บทน า 

ทุกประเทศมีการขับเคลื่อนการพัฒนาหลายด้าน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
เสถียรภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของประเทศและมีการกระจายรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนมีการ
จ้างงานที่เพิ่มขึ้นด้วย ภาคธุรกิจเป็นตัวแสดงส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมไปถึงภาคการผลิตอ่ืน ๆ ทุกภาคส่วนจึงเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
เรียกกันว่า “SMEs” (Small and Medium Enterprise) หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็น
เครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอ่ืน มีต้นทุนในการด าเนินงานต่ าและมีพนักงานจ านวนไม่มาก 
เป็นธุรกิจที่การด าเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจ าหน่าย และการบริการ ท าหน้าที่ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เน่ืองจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ท าให้เกิดการจ้างงานและ
ประชาชน มีรายได้ ซ่ึงเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความ
เจริญก้าวหน้าของธุรกิจขนาดย่อม ท าให้ธุรกิจม่ันคงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น และมีการน าเทคโนโลยี ที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิต  ซ่ึงสิ่ง
เหล่าน้ี เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ ๆ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิด และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ออกมาสู่ตลาด โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยง ต่อการลงทุน 

ส าหรับประเทศไทยได้มีกฎหมายรองรับการด าเนินการของ SMEs คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยตามกฎหมายฉบับน้ีน้ัน ได้ให้อ านาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการก าหนดว่า ใคร
บ้างที่จะได้ ขึ้นชื่อว่าเข้าข่ายเป็น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง ก่อนหน้าน้ีจะใช้เกณฑ์ในการวัด 
คือ กิจการที่ด าเนินงานเก่ียวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน 
กิจการค้าส่งที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน และกิจการค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่
เกินหกสิบล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกินสามสิบคน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของธุรกิจชุมชน เป็นการช่วยด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน เพราะมีการผลิตจ านวนมากถึงครึ่งหน่ึงของสินค้าและบริการทั้งหมด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดย่อมจะ
เหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่ คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ ช่วยจัดหางานใหม่ น าเสนอนวัตกรรม กระตุ้นการแข่งขัน 
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่อมมีประโยชน์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างงานใหม่ เป็นการสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือ
การขยายธุรกิจเดิม ถือว่าเป็นโอกาสส าหรับตลาดแรงงาน ธุรกิจขนาดย่อม สามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ได้ต่อไป 
การสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยในห้องทดลองเพื่อให้ได้รับการยอมรับ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเหลือ
อย่างมีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการแข่งขัน
เป็นสถานการณ์ซ่ึงธุรกิจมีการแข่งขันด้านการขาย การมีธุรกิจขนาดย่อมเข้ามาแข่งขันด้วยจะท าให้การแข่งขันด้านราคาลดลง
ตลอดจนมีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมาตรฐานของสินค้าและการบริการ เป็นการเพิ่มมาตรฐานการครองชีพให้แก่ประชาชนได้ 
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ให้ผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน้าที่บางอย่างธุรกิจขนาดย่อมมักจะท าได้ดีกว่า
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ธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะธุรกิจขนาดใหญ่น้ันไม่อาจท าหน้าที่ครบทุกประการ ในขณะที่ธุรกิจขนาดย่อมสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าซ่ึงแบ่งได้ เช่น การจัดจ าหน่าย การขายปัจจัยการผลิต การบริการ เป็นต้น การผลิตสินค้าและบริการ ที่มี
ประสิทธิภาพ ธุรกิจขนาดย่อมจะต้องเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องอาศัยความประณีตและใช้ฝีมือ 
ธุรกิจขนาดย่อมจะท าได้ดีกว่า ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความสามารถในการประกอบการด้วย การกระจายการพัฒนา
ประเทศ ธุรกิจขนาดย่อมมีการตั้งกระจัดกระจายกันไปตามชุมชนต่าง ๆ จึงมีบทบาทในการส่งเสริมการกระจายความเจริญเติบโต
ของท้องถิ่น และการเพิ่มการระดมทุน ธุรกิจขนาดย่อมเป็นการรวบรวมเงินทุนที่เป็นของผู้ประกอบการและ ญาติพี่น้องมา
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการระดมทุน ซ่ึงเป็นการเพิ่ มความสามารถในการผลิตของประเทศด้วย เช่น 
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการจากสถิติส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) พบว่าเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนโดย SME เป็นก าลังส าคัญมากขึ้นทุกปี สถิติ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2560 พบจ านวนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ไทยอยู่ที่ประมาณ 3,004,679 ราย เทียบกับปีก่อนที่มีจ านวน 2,765,966 ราย เพิ่มขึ้น 
238,713 ราย หรือเพิ่มขึ้น 8.63%เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจบริการเพิ่มขึ้นมากที่สุด 135,153 ราย ตามมาด้วย
ภาคการค้า 80,984 ราย ภาคผลิต 16,517 ราย และภาคธุรกิจการเกษตร 6,023 ราย ในจ านวน SME ที่เพิ่มขึ้น 238,713 ราย 
SME มีสัดส่วนสูงถึง 99% ของวิสาหกิจทั้งหมด ก่อเกิดการจ้างงานจ านวนมากในประเทศไทย และมูลค่าผลผลิตจาก SME คิดเป็น 
37% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

อย่างไรก็ดี จากบรรดาธุรกิจ SME เกิดใหม่ในแต่ละปีจะมีเพียงครึ่งที่ก้าวผ่านปีแรกของกิจการไปได้อย่างแข็งแรงที่
เหลือ คือ พออยู่ได้, เสมอตัว, หรือล้มหายตายจากไป ส่วนสัดส่วนของ SME ที่ผ่านปีแรกไปได้ก็จะลดจ านวนผู้รอดลงไปเรื่อย ๆ ใน
ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยก าลังประสบอยู่ ได้แก่ ปัญหาด้านการตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น 
หรือตลาดภายในประเทศ ซ่ึงยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่ างประเทศ ขณะเดียวกัน
ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าท าให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศ
เข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่น หรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น แต่ขาดการดูแลจาก
ภาครัฐอย่างจริงจัง ปัญหาขาดแคลนเงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่อมมักประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน เพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจากไม่มีการบัญชีอย่างเป็นระบบ และขาดหลักทรัพย์ค้ า
ประกันเงินกู้ท าให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง ส่งผลต่อการลดลงของก าไรจากธุรกิจ  

ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ท างานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มักจะมีปัญหาการเข้า -ออกสูง เม่ือคนงาน
ท างานจนมีฝีมือและมีความช านาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า จึงท าให้
คุณภาพของแรงงานไม่สม่ าเสมอการพัฒนาไม่ต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ปัญหาข้อจ ากัด
ด้านเทคโนโลยีการผลิต ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักใช้เทคนิคการผลิตไม่ซับซ้อนเน่ืองจากการลงทุนต่ า และผู้ประกอบการ
หรือพนักงานขาดความรู้พื้นฐานที่รองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัย จึงท าให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ดี  

ปัญหาข้อจ ากัดด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักขาดความรู้ในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบ
ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาช่วยงานการบริหารภายใน 
แม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง แต่เม่ือกิจการเริ่มขยายตัว หากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบ ก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ 
ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ วิสาหกิจขนาดย่อมจ านวนมากเป็นการจัดตั้งกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิต
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ตามบ้าน ผลิตในลักษณะโรงงานขนาดเล็ก จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้อง
เก่ียวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดตามกฎหมาย  

นอกจากน้ีในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐจะได้ลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงาน เพื่อจูงใจ
ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่มี SMEs เพียง 8.1% เท่าน้ันที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ ปัญหาข้อจ ากัด
ด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้
ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการ
ส่งออก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หอการค้าไทย อุตสาหกรรมสภาแห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับข้อจ ากัดของหน่วยงาน เช่น บุคลากร 
งบประมาณ จ านวนส านักงานสาขาภูมิภาค การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจสนองตอบได้ทั่วถึงและเพียงพอ 
และปัญหาข้อจ ากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล เน่ืองจากปัญหาและข้อจ ากัดต่าง  ๆข้างต้น  

จังหวัดสมุทรปราการมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวนมาก ทว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น 
บทความน้ีจึงมุ่งศึกษาแนวคิดเก่ียวแนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมของ
ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดสมุทรปราการอย่างยั่งยืน 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม” พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับวันที่11 กันยายน 
พ.ศ. 2543  ให้ค าจ ากัดความ 
 วิสาหกิจขนาดย่อม หมายถึง ภาคการผลิต จ านวนคนงานไม่เกิน 50 คน หรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท 
ภาคบริการ จ านวนคนงานไม่เกิน 50 คน หรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาทภาคการค้าส่ง จ านวนคนงานไม่เกิน25 คน
หรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาทภาคการค้าปลีก จ านวนคนงานไม่เกิน 15 คนหรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 30 
ล้านบาท 
  วิสาหกิจขนาดกลาง หมายถึง ภาคการผลิต จ านวนคนงาน 51-200 คนหรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 แต่ไม่
เกิน 200 ล้านบาท ภาคบริการ จ านวนคนงาน 51-200 คน หรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ภาค
การค้าส่ง จ านวนคนงาน 26-50 คน หรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ภาคการค้าปลีก จ านวน
คนงาน 16-30 คนหรือจ านวนสินทรัพย์ถาวรมากกว่า30 แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท 
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา “CED” (The Committee for Economic Development) ให้
ความหมายธุรกิจขนาดย่อมไว้ว่า เป็นธุรกิจที่มีลักษณะอย่างน้อยที่สุดสองประการจากลักษณะสี่ประการ  (ผุสดี รุมาคม, 2538, 
หน้า 3-4)  
 1. การบริหารงานเป็นอิสระ และเจ้าของเป็นผู้บริหารเอง  
 2. บุคคลหรือกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคนเป็นผู้จัดหาเงินทุนและเป็นเจ้าของธุรกิจ  
 3. ขอบเขตของการด าเนินงานอยู่ในท้องถิ่นส่วนมากเป็นพนักงาน และเจ้าของอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน แต่ตลาดของ
สินค้าหรือบริการไม่จ าเป็นต้องอยู่ท้องถิ่นน้ันก็ได้  
 4. ธุรกิจที่มีขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียมกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดอาจเป็นจ านวน
พนักงาน ยอดขาย หรือทรัพย์สิน 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 392 
 

 วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2543, หน้า 13-14) กล่าวถึงความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ดังน้ี  
 1. มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ โดยปกติแล้ว ตัวผู้จัดการมักจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจน้ันอยู่ด้วย  
 2. เจ้าของธุรกิจและเงินลงทุน มักจะมาจากเจ้าของเพียงคนเดียว หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่มาร่วมลงขันกัน  
 3. พื้นที่ปฏิบัติการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ัน จะอยู่ในบริเวณท้องถิ่นต่างๆ ทั้งเจ้าของและคนท างาน 
(ลูกจ้าง) ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในชุมชนน้ัน ท้องที่น้ัน  
 4. การก าหนด แบ่งขนาดของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ตายตัว อาจจะท าได้ยาก ว่าขนาดใดจึงจะเรียกว่าธุรกิจขนาดกลาง
หรือขนาดย่อม ซ่ึงถ้าอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว ก็อาจจะพอเปรียบเทียบกันได้แต่กับธุรกิจนานาประเภทแล้ว ขนาดย่อมของ
ประเภทธุรกิจหน่ึงอาจกลายเป็นขนาดกลางในธุรกิจประเภทอ่ืนก็ได้ 
 สรุป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs หมายถึง กิจการที่ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กิจการการ
ผลิต กิจการการค้า และกิจการบริการ ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก าหนดโดยจากมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร 
และก าหนดจากจ านวนการจ้างงาน ลักษณะของธุรกิจเป็นการบริหารงานอย่างอิสระ จ ากัดเงินทุน ส่วนใหญ่ด าเนินงานอยู่ในชุมชน 
และมีจ านวนพนักงานน้อย มีสินทรัพย์อยู่น้อยเม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรม 
 
3. แผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญข้างต้น รวมทั้ง
แนวทางการด าเนินงานสนับสนุนอ่ืนที่จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้กับ SME สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น 
 เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME ในประเด็น (Issue-based) ที่ส าคัญต่อการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SME โดยมีทั้งการพัฒนา SME ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยสนับสนุนการ
เติบโตและความเข้มแข็งของSME ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 1) ยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: การให้ความช่วยเหลือSME ในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ธุรกิจ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้านวัตกรรมของ SME 
ปรับปรุงระบบการจดสิทธิบัตร รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ 
SME สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
 2) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน: การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และพัฒนาแหล่งเงินทุนประเภททุนให้
เข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SME 
 3) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล : การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดภาครัฐ สนับสนุนการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนSME ในการขยายตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ สร้างและพัฒนาผู้ส่งออกรายใหม่ รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกแก่ SME ในการไปลงทุนในต่างประเทศ 
 4) พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ : การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็น
ผู้ประกอบการรวมทั้งสร้างความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในด้านองค์ความรู้และทักษะ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม 
 เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องมีแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะส าหรับSME แต่ละกลุ่ม มี 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
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 1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Startup): การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มที่สามารถสร้าง
มูลค่าได้สูงผ่านกระบวนการอบรมเชิงลึกและบ่มเพาะ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดตั้ง
ศูนย์บริการด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการด าเนินงานของ Startup Accelerator ให้มีศักยภาพมากขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ปรับปรุงกฎระเบียบและก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มน้ี 
 2) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SME:  การพัฒนาความเข้มแข็งของคลัสเตอร์
และกลุ่มสหกรณ์ เชื่อมโยงให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมองค์การเอกชนให้เข้มแข็ง 
 3) พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง: การส่งเสริมให้วิสาหกิจฐานรากมีความรู้ในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับ
สินค้าและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ 
 เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากขึ้น มี 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 1) พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ใหม่ให้ประสิทธิภาพ : การส่ง เสริมให้ SME เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และการ
พัฒนาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูล สนับสนุนการใช้ผู้ให้บริการธุรกิจเอกชน (Private Service 
Provider) ให้มากขึ้น พัฒนาระบบการให้บริการด้านที่ปรึกษา พี่เลี้ยง นักวินิจฉัย และจัดท าระบบการติดตามและประเมิน
ศักยภาพ SME รวมทั้งยกระดับการพัฒนามาตรฐานให้กับ SME และพัฒนาสิ่งอ า นวยความสะดวกอ่ืนที่ยังมีให้บริการไม่เพียงพอ 

2) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอ้ือและลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME: การ
ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา SMEและก าหนดสิทธิประโยชน์ส าหรับ SME ในรูปแบบต่างๆ 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560)  
 ส าหรับกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวคิดและแนวทางของแผนการส่งเสริมฯฉบับที่  4 ไปสู่การปฏิบัติน้ัน จะ
ด าเนินการโดยการจัดท า “แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การด าเนินงานที่
ชัดเจนมากขึ้นทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และระยะเวลาการด าเนินงานโดยต้อง
มีการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดท า แผนปฏิบัติการ ฯที่ สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 ต่อไป  
 นอกจากน้ี ยังได้ก าหนดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อวัดความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธ์ิในระดับต่างๆ ทั้งใน
ระดับภาพรวมของแผนการส่งเสริมฯ ระดับผลกระทบต่อ SME และระดับโครงการภายใต้แผนการส่งเสริมฯ 
 
4. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 หน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ คือ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบ
ครบวงจรให้ มีศักยภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มผลผลิตที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

มีศักยภาพและโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่สุดของ  ประเทศ (7,567 
แห่ง) นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเชื่อมโยง (Supply Chain) เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักร/อุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/เคมีภัณฑ์/  พลาสติก/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป  
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มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) จ านวน 691,888 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง(GPP per capita) จ านวน 337,026 บาท สูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ เอ้ือต่อการออมและ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ทว่าจุดอ่อนประการหน่ึงของจังหวัดสมุทรปราการคือ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม ขาดการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา (R&D) และขาดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
(Technology Transfer) (รายงานประจ าปีจังหวัดสมุทรปราการ,2561) ดังน้ันเพื่อพัฒนา SME ของจังหวัดสมุทรปราการให้ยั่งยืน 
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการพัฒนาSME ดังต่อไปน้ี  
 1.ปรับปรุงให้การด าเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากขึ้น  
 ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจของ SME ยังมีอุปสรรคอยู่มาก โดยเฉพาะอุปสรรคจากกฎระเบียบของภาครัฐ
ที่ SME เก่ียวข้องเช่น การขอใบอนุญาต หรือการขอการรับรองต่างๆ มีขั้นตอนมากใช้ระยะเวลานาน หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
ส าหรับ SME ซ่ึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานและการให้บริการภาครัฐมีความสะดวกและไม่เป็นภาระแก่  SME 
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายบางเรื่องให้ทันสมัย สามารถสนับสนุนการพัฒนา SME ที่ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ได้มากขึ้น นอกจากน้ี ยัง
มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ SME บางเรื่องที่ยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ จ าเป็นต้องเร่งยกระดับการ
ให้บริการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดอยู่ ให้พร้อมรองรับ SME ที่มีความต้องการที่
หลากหลาย ซ่ึงการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจมีความง่ายและสะดวกน้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อ SME โดยรวมทุกสาขาธุรกิจ 
 2.ส่งเสริมให้ SME มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ  
 SME ไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความสามารถในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ขาดทักษะในการติดต่อเจรจาธุรกิจระดับ
สากล และไม่รู้เท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การประกอบธุรกิจไม่มีระสิทธิภาพ ไม่สามารถขยาย
ตลาดการค้าหรือการลงทุนน าไปสู่การไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด ดังน้ัน ภาครัฐต้องเร่งยกระดับความสามารถให้ SME ในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญในการท าธุรกิจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจการเสริมสร้าง
ความสามารถในการค้าขายระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนวคิดการท าธุรกิจที่มุ่งตอบสนองตลาดระดับโลก ซ่ึง SME ทุกระดับ ไม่
ว่าจะเป็น SME ที่มีศักยภาพ SME ในระดับฐานราก หรือ SME ภาคเกษตร ล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ 
 3.พัฒนา SME รุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าและมูลค่า  
 เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันว่าการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ซ่ึงที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้มีการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ สามารถเป็นหัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องมุ่งแสวงหาและพัฒนา SME 
รุ่นใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าสูงได้ เช่น ผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม  ผู้ประกอบการในงานสร้างสรรค์และ
ออกแบบ ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ซ่ึงจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้การส่งเสริมใน
หลายๆ ประเด็นทั้งในเรื่องการสร้างเสริมโอกาสผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่
ธุรกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ส าคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และ การท าให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการใหม่กลุ่มน้ี เช่น รูปแบบของแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ที่เอ้ือกับรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อน า
ประเทศไทยก้าวผ่านการเป็นประเทศที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน การเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแรง
ขับเคลื่อนได้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอค าอธิบายการจ้างบริการในระบบราชการไทย  เน่ืองจากผลจากการปฏิรูป

ระบบราชการที่เน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเองมาเป็นผู้ก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้

เอกชนได้มามีบทบาทในการให้บริการ หน่ึงในแนวทางดังกล่าวคือ การให้ส่วนราชการด าเนินการจ้างเหมาบริการโดยด าเนินงาน

การจ้างเหมาบริการรายโครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็นเพื่อเสริมสร้างการท าหน้าที่ปกติผ่านการท าสัญญาหรือ

ข้อตกลงตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดการจ้างเหมาบริการ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง ในการ

พิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆประกอบไป

ด้วย 1) แนวคิดการจ้างเหมาบริการในระบบราชการ 2) ประเภทการจ้างเหมาบริการ และ 3) ปัญหาในการจ้างเหมาบริการของ

ส่วนราชการที่เกิดขึ้น 

 

ค าส าคัญ: การจัดการสาธารณะแนวใหม่ การจ้างเหมาบริการ การให้บริการ  

 

Abstract 
This academic article aims to present employment in the Thai bureaucracy as a result of the reform 

of the bureaucratic system that focuses on changing the role of the government from controlling and 
operating themselves to supervising and encouraging the private sector to have a role in providing services. 
One approach is allowing government agencies to carry out subcontracting services by subcontracting services 
on a project basis or from time to time that are necessary to strengthen normal duties through contracts or 
agreements based on actual work duration. In this article, the conceptual framework of the service contract 
and related regulations will be reviewed in considering issues to answer objectives. The author offers the 
main points from the examination of various documents, including 1) the concept of outsourcing service in 
the bureaucratic system 2) Service contract type and 3) problems in hiring service of government agencies 
that occur.  
 
Keywords: new public management, contracting out, service  
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1. บทน า 

การจ้างเหมาบริการของส่วนราชการในปัจจุบัน เป็นการด าเนินการตามแนวทางการลดขนาดก าลังคนของส่วนราชการ

และให้ภาคเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในกิจการภาครัฐมากขึ้น ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  26 พฤษภาคม 2541 ได้เห็นชอบกับ

มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ลูกจ้างประจ า โดยให้ส่วนราชการยุบต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการลูกจ้างประจ า

หมวดแรงงานที่ว่างลง ให้ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้ เอกชนรับไปด าเนินการแทน และให้ส่วนราชการเร่งด าเนินการจ้างเหมา

บริการ ซ่ึงลักษณะงานที่จ้างเอกชน ด าเนินงานมีลักษณะจ้างเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็นเพื่อเสริมการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการน้ัน โดยให้ท าสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง อาจเป็นสัญญาเต็ม

ปีงบประมาณหรือไม่เต็มปีงบประมาณก็ได้ และเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือส่วนราชการหมดความจ าเป็นก็ควรเลิกจ้าง 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับค่าจ้างเหมาบริการในแต่ละปีมีวงเงินค่อนข้างสูงและมีเกือบทุกส่วนราชการ ซ่ึงจาก

ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) พบว่า ส่วนราชการมีการจ้างเหมาบริการ ต่อเน่ืองทุกปี เฉลี่ยมากกว่า 16,000 

ล้านบาทต่อปี สอดคล้องกับข้อสังเกตของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการเสวนาเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่มีต่อการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

ว่า บางส่วนราชการอาจมีการสร้าง งานขึ้นมาเพื่อให้ลูกจ้างมีงานท า เน่ืองจากมีการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนของค่าจ้าง

เหมาบริการเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ีจากการเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง  

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า มีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ให้ความสนใจกับ

รายการค่าจ้างเหมาบริการของส่วนราชการโดยให้มีการชี้แจงรายละเอียดและความจ าเป็นของ การจ้าง โดยเฉพาะส่วนราชการที่

วงเงินงบประมาณค่อนสูง  

2. กรอบแนวคิดการจ้างเหมาบริการ  

การปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเองมาเป็นผู้ก ากับ ดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้นมีแนวทางด าเนินการหลาย แนวทาง กล่าวคือ  

1. รัฐถอนตัวจากการด าเนินกิจกรรมบางอย่างและถ่ายโอนงานน้ันให้ภาคเอกชนด าเนินการแทน  

2. รัฐถอนตัวจากการด าเนินกิจกรรมบางอย่างถ่ายโอนงานน้ันให้ภาคเอกชนด าเนินการแทน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของรัฐ เพื่อให้ประช าชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

3. กรรจ้างเหมาบริการเป็นการที่รัฐซื้อบริการจากภาคเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติงานบางอย่างที่รัฐไม่ มีผู้ปฏิบัติหรือมีผู้ปฏิบัติ

ไม่เพียงพอ  

4. การจ้างเหมาบริการเป็นการจ้างบุคคลธรรมด าหรือนิติบุคคลให้ปฏิบัติง านของรัฐ โดยด าเนินการจ้างตามระเบียบ

ส านักน ายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

การจ้างเหมาบริการจึงมีความหมายแตกต่างจากการถ่ายโอนงานให้เอกชนด าเนินการแทนรัฐ  ในประเด็นที่ว่าการจ้าง

เหมาบริการจะถือว่างานยังเป็นของรัฐอยู่ โดยรัฐจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อซ้ือบริการจาก ผู้รับจ้างแทนการให้ข้าราชการหรือ

ลูกจ้างเป็นผู้ท างานน้ัน ส่วนการถ่ายโอนงานให้เอกชนด าเนินการ คือ การที่ทางราชการเลิกท างานบางอย่างและส่งเสริมให้

ภาคเอกชนท าแทน  
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3. การจ้างเหมาบริการในระบบราชการ 

1. ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0201/ว 24 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 และด่วน ที่สุด ที่ นร 

0205/ว 96 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติโดยสรุปว่า ให้ส่วนราชการยุบต าแหน่ง ข้าราชการที่เกษียณอายุ

ราชการ ต าแหน่งลูกจ้างประจ าหมวดแรงงานที่ว่างลง และให้ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไปด าเนินการแทน โดยให้

ส่วนราชการเร่งด าเนินการจ้างเหมาบริการ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัย การท าความสะอาด การดูแลต้นไม้หรือสวน

ประดับ พร้อมทั้งให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ศึกษาจะมีงานประเภท

ใดที่ควรจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมอีก  

2. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 เรื่อง การ เบิกค่าใช้จ่ายใน

การจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ โดยสรุปว่า เน่ืองจากรัฐมีนโยบายปรับขนาดก าลังคน ภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการยุบเลิก

ต าแหน่งลูกจ้างประจ าหมวดแรงงานที่ว่างลงและให้จ้างเอกชนด าเนินงานแทน หรือยุบต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุ ดังน้ัน

เพื่อให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน ของส่วนราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นสมควรให้หัวหน้า

ส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่ าใช้จ่ายใน การจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น

และประหยัด (ให้ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533) และให้ส่วนราชการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ ตามหลักการดังน้ี  

2.1 กรณีส่วนราชการจ าเป็นต้องจ้างเอกชนด าเนินงาน เช่น งานบันทึกข้อมูล งานผลิตสื่อการ ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ งานส ารวจออกแบบ และ ควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบ  และรับรองมาตรฐาน ฯลฯ กรณีไม่มี

ต าแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นโครงการใหม่  กรณีมีต าแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง

ราชการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  ตามเวลาที่ก าหนด เน่ืองจากปริมาณงานมาก หรือกรณีมีต าแหน่ง

ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ปฏิบัติงานแต่ต่อมาต าแหน่งน้ันว่างลงหรือถูกยุบเลิกต าแหน่ง ให้ส่วนราชการเบิกจ่า ย

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน ด าเนินงานได้ โดยให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาและให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

ตามความจ าเป็นและประหยัด  

2.2 การจ้างเอกชนด าเนินงานตามข้อ 2.1 หากมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอจะน าเงินนอกงบประมาณ มาสมทบจ่ายก็ได้  

2.3 วิธีการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

3. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 86 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังน้ี  

 3.1 การจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงานที่

ส่วนราชการผู้ว่าจ้างกับเอกชนผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนราชการผู้

ว่าจ้างจึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมในการน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม 

3.2 การจ้างเอกชนด าเนินงานดังกล่าวจะพิจารณาจากเน้ืองานโดยมุ่งผลส าเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เป็นส าคัญ  
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3.3 เน่ืองจากการจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ มุ่งผลส าเร็จของงานที่ว่าจ้างส่วนราชการ ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีอ านาจ

ควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการในการท างานแต่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างมีเพียงอ านาจในการตรวจตรางานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเม่ือ

งานผิดพลาดบกพร่อง และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ  อ่ืนๆ ที่ลูกจ้างของส่วนราชการโดยทั่วไปต้องถือ

ปฏิบัติ  

4. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน

ที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 337 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่องซ้อมความเข้าใจ เก่ียวกับการจ้างเอกชนด าเนินงาน กล่าวโดยสรุปว่า  

4.1 หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนด าเนินงาน  

1) หากส่วนราชการจ าเป็นต้องจ้างเอกชนด าเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดาให้  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการด าเนินการจ้างเอกชนด าเนินงานเฉพาะ โครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจ าเป็นเพื่อ

เสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการน้ัน โดยให้ ส่วนราชการค านึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือ

ข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยจะต้องมีส่วนสัมพันธ์ โดยตรงกับเน้ืองานที่ประสงค์จะจ้าง แม้ว่าการจ้างเอกชนด าเนินงานจะต้องใช้จ่าย

จากงบด าเนินงาน ซ่ึงตามปกติ การท าสัญญา หรือข้อตกลงจะกระท าในลักษณะปีต่อปี แต่หากงานโครงการหรืองานเฉพาะครั้ง

คราวที่ประสงค์จะจ้างใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เต็มปีงบประมาณก็ให้ท าสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน จริง ในท างกลับกันหากใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเต็มปีงบประมาณก็สามารถท าสัญญาหรือข้อตกลงเต็ ม 

ปีงบประมาณ การท าสัญญาจ้างบุคคลดังกล่าวจะได้ไม่เกินรอบปีงบประมาณน้ัน ๆ และในช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็ต้อง

ด าเนินการจัดหาใหม่ หรือหากเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติที่มีระยะเวลา 1 ปีงบประมาณก็สามารถจ้างบุคคล

ดังกล่าวทั้งปีงบประมาณได้ ทั้งน้ีเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือส่วนราชการหมดความจ าเป็นก็ควรเลิกจ้าง  

2) ลักษณะงานที่จ้างควรเป็นงานที่ส่วนราชการซ้ือบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท า

ความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าหรือสวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดท าค าแปล งาน

ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อประช าสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูล สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล 

งานส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ

งานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากว่า เป็นต้น 

 3) การจ้างเหมาบริการเอกชนด าเนินงาน ห้ามมิให้ส่วนราชการจ้างเอกชนด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับความลับของทาง

ราชการหรืองานซ่ึงหากมีการเผยแพร่ ข้อมูลจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรืองานที่มี ลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายที่มี

ผลกระทบกับประชาชน  

4) การจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยการจ้างเอกชนมีลักษณะมุ่งผลส าเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญตามข้อตกลงการจ้างหรือ

สัญญาการจ้างเท่าน้ัน ส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจควบคุมบังคับ บัญชาหรือสั่งการในการท างานนอกเหนือจากตามข้อตกลง

การจ้างหรือสัญญาการจ้าง แต่มีอ านาจตรวจตรางาน และสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาดบกพร่อง และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้อง

อยู่ ภายในระเบียบข้อบังคับที่ลูกจ้างของส่วนราชการโดยทั่วไปต้องถือปฏิบัติ  หากไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อ่ืนมาท างานแทนหรือ
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บอกกล่าวล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเน่ืองจากการไม่มาทางาน ส่วนราชการอาจก าหนดค่าปรับส าหรับความ

เสียหายน้ัน  

5) อัตราค่าจ้างไม่จ าเป็นต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา แต่ให้พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่  เหมาะสมกับลักษณะ

งานที่แท้จริงหรืออัตราตลาด (คือ อัตราค่ าจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการ จ้างงานน้ัน โดยให้ค านึงถึงอัตราค่ าจ้าง

ขั้นต่ าและค่ าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วย) ทั้งน้ี การจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงการจ้าง หรือสัญญาการจ้างจะจ่ายได้ต่อเม่ือได้มีการตรวจรับงาน

จ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

6) ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างตาม  ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ถือเป็นบุคล ากรของรัฐที่จะมีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่

พึงได้รับจากราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือบุคลากร อ่ืนของรัฐได้รับเป็นเพียงผู้รับจ้างท าของ จึงไม่มี

นิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างตามนัยมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี หากผู้รับจ้าง

ประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์ของ ผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

4.2 กรณีส่วนราชการใดมีความจ าเป็นต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นประจ าในลักษณะเดียวกับ  ข้าราชการ ลูกจ้าง

ของส่วนราชการ หรือพนักงานราชการ ให้ด าเนินการจ้างในลักษณะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยการจ้าง

ดังกล่าวต้องไม่ขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท หรือขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานราชการจากส านักงาน ก.พ. 

 

4. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจ้างเหมาบริการของระบบราชการไทย 

จากงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการของส่วนราชการที่เกิดขึ้น พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการจ้างเอกชน  ด าเนินงานซ่ึงเป็น

บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส่งผลท าให้เกิดประเด็นปัญหาการเรียกร้อง

ของผู้รับจ้างในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  นโยบายรัฐบาลที่มีความต้องการจะปรับขนาด

ก าลังคนภาครัฐ และทบทวนภารกิจเพื่อลดงบบุคลากร โดยมีมาตรการให้ยุบต าแหน่งข้าราชการที่เกษียณอาจยังไม่สามารถลดได้

เท่าที่ควร เน่ืองจากมีบางส่วนที่มีการจ้างบุคลากรผ่านงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการ  

การจ้างเหมาบริการอาจท าได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานน้ันไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียง  พอที่จะท างานได้เสร็จใน

เวลาที่ก าหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถจ้างเอกชนมาให้บริการในกิจกรรม

ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความ  สะอาดอาคารสถานที่ งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ

สวนหย่อม งานยานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดท าค าแปลงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสาเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลและเก็บข้อมูล เป็นต้น แต่ปัจจุบัน

หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างเหมาบริการยังไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ปรากฏเพียงหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายการพิจารณาค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการของส านักงบประมาณ ซ่ึงประกอบด้วย 3 รายการ คือ (1) ค่าจ้าง เหมาบริการท า
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ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (2) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และ (3) ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัด

ปลวก ท าให้ส่วนราชการต้องใช้ดุลพินิจในการจ้างหรือใช้วิธีการเทียบเคียงกับส่วนราชการอ่ืนที่เคยด าเนินการโครงการในลักษณะ

เดียวกัน  

โดยสรุปแล้วปัญหาของการจ้างเหมาบริการที่เกิดขึ้นข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการจ้างงานของส่วนราชการไม่สอดคล้องกับ

หลักของการจ้างเหมาบริการ มีการจ้างในภารกิจงานที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจงานซ่ึงเป็นของบุคลากรประจ าของหน่วยงาน ท าให้

พนักงานจ้างเหมาบริการมีการเรียกร้องอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการให้มีความยุติธรรมมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทบทวนประเด็นเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (2) 
วิเคราะห์คุณลักษณะของการมีภาวะผู้น าที่ดีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 3)สังเคราะห์ให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วย “การวิเคราะห์ชาติพันธ์ุวรรณนาอภิ
มาน” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย จ านวน 10 เล่ม 
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นการเชื่อมโยง การ
หาความสัมพันธ์ การตีความ และการสร้างข้อสรุป น าเสนอข้อมูลการวิจัย โดยใช้รูปแบบการเขียนบรรยาย 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บริหารมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีโอกาสเข้ารับการอบรม  ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารได้ก าหนดมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
บริหารงาน  (2) คุณลักษณะของการมีภาวะผู้น าที่ดีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย มีวิสัยทัศน์  มี
บุคลิกภาพที่ดี  มีความมุ่งม่ันในการท างานและอดทน  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  มีมนุษย
สัมพันธ์ในการท างานที่ดี  มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการสื่อสาร  ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   (3) รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นมี 5 รูปแบบคือ เชิงคุณลักษณะ  เชิงพฤติกรรม  เชิงสถานการณ์  เชิงบูรณาการ และเชิงการบรรลุ
เป้าหมาย 
 
ค าส าคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย ภาวะผู้น า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 

The objectives of this research were: 1) review the issue of the leader condition of the administer for 
administer for the local government organization, 2) analyze the characteristics on the feature of the good 
leader of the administer for the local government organization,     3) synthesize the state of the development 
of the leader condition for the administer of the local government organization by using the synthesis of 
quality research with the race calling Meta-ethnography, the target group is the involving research database 
among were ten from 2012 to 2019. The analysis of information by using content analysis. By the category 
come after point of a connection, Correlation Analysis, construction and making a conclusion. Present the 
research data by using the writing of description. 
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Findings of the study revealed as follows. 1) The leader condition of the administer for the local 
government organization that is Emphasize to see this is so important in the operation of the appendage,  
The administer has supporting and permitting the opportunity into the curse,  The administer has examined 
and followed the summary of this estimation of the appendage, and the administer has specified the 
standard of a moral and a goodness in the management. 2) The features of the good leader condition has be 
a compose of  discerning, nice personality, be engrossed in do working and have a patient, having a moral 
and morality, using an association for working, having fa nice relationship for working, having an intuitiveness 
and  changed leader, having a potential in communication, giving a support and helping the appendage, 
having a potential in of the motivation, and be acquainted with the information technology 3) The formant 
development the local administer ha a 5 form that is the foot of a features the foot of a behavior the foot  of 
a situation the foot of a integration and the foot of an achievement 
 
Keywords: Research Synthesis, Leadership, Local Administrative Organizations 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดการบริหารราชการ
ออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (ชูวงศ์ ฉายะบุตร , 2539) กระทั่งปัจจุบันรัฐบาล
จึงได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง (Devolution) ซ่ึง เป็นกรรมวิธีของการกระจายอ านาจทางการปกครอง 
(Decentralization) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องดังกล่าวต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐและการจัดท าบริการสาธารณะ รวมถึงมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน 
ๆ โดยตรง โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้น าองค์การมีอ านาจและความรับผิดชอบต่อการ
น าพาองค์การ ไปสู่เป้าหมายแห่งการกระจายอ านาจด้วยการเป็นตัวแทนในการปกครองตนเองและเป็นกลไกบริหารงาน ที่สามารถ
สนองความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2552) 

การเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก 4 
ปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้องมีนักการเมืองท้องถิ่นหน้าใหม่เข้ ามาด ารง
ต าแหน่งส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้บริหารจะมีลักษณะในการบริหารงานตามบุคลิกภาพของ
ตนเอง ซ่ึงบางครั้งอาจจะไม่สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่นักการเมือง
ท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาในด้านการบริหารองค์การ และภาวะผู้น า โดยลิขิต ธีรเวคิน กล่าวว่า “นักการเมืองท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะสุกเอา เผากิน เรียนงานจากการเริ่มเข้าท างานจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของข้าราชการประจ า ขณะเดียวกันความรู้เรื่อง
การปกครองบริหารปรัชญาทางการเมือง ความรู้ทางนิติศาสตร์ อาจจะถูกมองข้าม เพราะจุดมุ่งเน้นอยู่ที่การได้รับต าแหน่งอันเป็น
ต าแหน่งอ านาจราชศักดิ์ ขณะเดียวกันก็ฉวยโอกาสใช้ต าแหน่งน้ันหาผลประโยชน์ส่วนตัว จากปรากฎการณที่กล่าวมาแล้วน้ันท าให้
เกิดภาวะที่น่าเป็นห่วงคือ การขาดภาวะผู้น าทางการเมืองที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร
องค์การ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคโลกาภิวัตน์” ( ลิขิต ธีรเวคิน, 2555 ) และ
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พบว่าปัญหาของระบบบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวกับการบริหารองค์การและภาวะผู้น าคือ  1) ปัญหาที่เกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสภาท้องถิ่นกับฝ่ายบริหารท้องถิ่น และระหว่างฝ่ายบริหารท้องถิ่นกับพนักงานประจ า 2) ปัญหาการ
บริหารที่ทับซ้อนกันของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 3) ปัญหาในด้านประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ปัญหามาตรฐานการบริการที่ไม่เท่าเทียม และ 5) ปัญหาระบบข้อมูลทางการบริหารยังไม่สอดคล้องและ
ประสานในทิศทาง (ด ารง วัฒนา, สุชาดา วัฒนา และ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์. , 2544)  

ในด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาวะผู้น าน้ันมีความเฉพาะของแต่ละบริบท ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง 
ลักษณะนิสัย สถานการณ์ และบทบาทที่ได้รับ และมีความส าคัญต่อการน าความส าเร็จมาสู่องค์กรแต่ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว 
(Yukl,2006) แต่นักวิจัยจ านวนมากมักศึกษาในกรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าตามที่นักวิจัยสนใจเท่าน้ัน แต่ทฤษฎีภาวะผู้น าหน่ึง
น้ันอาจจะไม่สามารถอธิบายหรือน าไปใช้ได้กับบุคคลใดในองค์กรใดได้อย่างครบถ้วน ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบสมบูรณ์ (Full range 
leadership theory) ก็ไม่สามารถอธิบายต่อความต้องการด้านภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถ
น าไปใช้ในบริบทที่ผู้ตามเหมาะสมกับภาวะผู้น าการปฏิบัติ และไม่มีเครื่องมือประเมินภาวะผู้น าใดที่จะเหมาะกับทุกมิติของภาวะ
ผู้น า (Antonakis & House, 2013; Antonakis & Avolio, 2003; Tangutairuang, 2014) ดังน้ันจึงไม่มีการศึกษาเรื่องภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย (ThaiLIS) ระหว่างปี 2555-2562 ซ่ึงมีทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงแนวคิด
ของระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ และบริบทของการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รอบ 10 ปี ที่ผ่านมาได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยต่าง ๆน้ัน ได้ค้นพบองค์ความรู้อะไร อะไรคือ การเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย หรือ การวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าวและมีความประสงค์ที่จะศึกษาผลรวมหรือข้อสรุปโดยรวมของการศึกษาวิจัยที่
เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสังเคราะห์งานวิจัย ซ่ึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
ซ่ึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัย 10 ชิ้น ที่ศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์หรือ
บูรณาการงานวิจัยที่มีความกว้างขวางเป็นปรนัยและเชื่อถือได้มากกว่าการศึกษาผลงานวิจัยเพียงผลงานเดียว (ศุภกิจ วงศ์วัฒนนุกิจ
, 2555) อีกทั้งการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นกระบวนการที่ท าให้สามารถสรุปความรู้ในภาพรวมที่ได้จากงานวิจัยที่ด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ืองในประเด็นวิจัยเดียวกัน ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะปัญหา (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 
2552) จะเห็นว่าการสังเคราะห์งานวิจัยน้ัน เป็นระเบียบวิธีในการวิจัยอย่างหน่ึงที่ด าเนินการรวบรวมงานวิจัยหลายๆ เรื่องโดย
งานวิจัยเหล่าน้ันมีประเด็นในการศึกษาในลักษณะเดียวกันหรือมีความเก่ียวข้องกัน เพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือได้ในการตอบ
ค าถามในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึง และยังให้เปิดเผยให้เห็นแนวทางใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจที่งานวิจัยเหล่าน้ันได้ค้นพบ 
เพื่อที่จะต่อยอดหรือท าการขยายองค์ความรู้ในการศึกษาต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยที่ผ่านมามีข้อค้นพบและองค์ความรู้เป็นเช่นไร มีรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างไร มีงานวิจัยที่ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแล้วได้ผลหรือข้อค้นพบที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ข้อค าถามดังกล่าวผู้วิจัย
พิจารณาว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ข้อสรุปและความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและก าหนดแนวทางใน
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ทบทวนประเด็นเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์คุณลักษณะของการมีภาวะผู้น าที่ดีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สังเคราะห์ให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการสังเคราะห์
งานวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2552) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งใน
ส่วนแนวโน้มและภาพร่างของภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่เราสนใจได้ชัดเจนขึ้น และทราบถึงปัจจัยเชิง
สาเหตุวิธีการหรือรูปแบบรวมทั้งสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อประเด็นที่ศึกษา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นแนวโน้มในปัจจุบันและทิศทาง ในการ
พัฒนาในเรื่องดังกล่าวว่าควรเป็นอย่างไร สามารถให้ข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์จากประเด็นที่ศึกษาได้ โดยแสดงกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงบรรยาย โดยการจ าแนกตามลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการ
สังเคราะห์งานวิจัย มีขั้นตอนการด าเนินวิจัย ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แล้วเสร็จและเผยแพร่ในช่วงปี
พ.ศ.2555-2562 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาค้นคว้างานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 3 สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้จากการค้นคว้าด้วยการสรุปและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจ าแนกองค์
ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

การสังเคราะห์งานวิจัยที่

เก่ียวกับการภาวะผู้น า

ของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลักษณะของการมีภาวะผู้น าที่ดีของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผูบ้รหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาวะผู้น าของผูบ้รหิารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

สรุปองค์ความรู้ที่

เก่ียวกับภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 การก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ รายงานการวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดท าขึ้น หรือ 
ปริญญานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ต้องเป็นรายงานการวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2562 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดการสืบค้น
งานวิจัยที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีฐานข้อมูลที่สืบค้นคือ TDC (Thai Digital Collection) ผ่าน 
https://tdc.thailis.or.th และ  Thai Journals Online (ThaiJO) https://www.tci-thaijo.org/ โดยมีค าส าคัญในการสืบค้น
งานวิจัยคือ ภาวะผู้น า ท้องถิ่น ซ่ึงในการคัดเลือกงานวิจัยเพื่อน ามาสังเคราะห์น้ัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของงานวิจัย
ที่จะน ามาสังเคราะห์โดยพิจารณาคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลางขึ้นไป และใช้การพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัย
ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2552) ดังน้ี 

1) เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง หรืองานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่มีการรายงานค่าสถิติพื้นฐาน หรือเป็นสถิติที่มาจากทดสอบนัยส าคัญที่เพียงพอต่อการไป
ค านวณ ค่าขนาดอิทธิพล 

3) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการและเผยแพร่ในฐานข้อมูล ระหว่างปี พ.ศ.2555-2562 

 
6. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชุด คือ แบบส ารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์และแบบสรุปข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
งานวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
ชุดที่1 แบบส ารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย มี 4 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตัวแปร 
 ตอนที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย วิธีวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 3 ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ชุดที่ 2 แบบสรุปข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งานวิจัย 

 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผู้น าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ.2555-2562 จ านวน 10 เล่ม โดยเป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี 10 เล่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 
2562 ผ่านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย ใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณและแบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากน้ันน าแบบส ารวจงานวิจัยที่รวบรวมมาลงสรุป
ในแบบสรุปข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์ 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/
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8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ท าการสังเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ / นวัตกรรมในมิติน้ัน ๆ 
 
9. สรุปผลการวิจัย 

 
1. ประเด็นเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อค้นพบดังน้ี 
ผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ให้การ

สนับสนุนส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ให้ความเอาใจใส่ต่องานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอยู่เสมอ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
เสมอ และจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม โดยจัดให้เข้ารับการอบรมใน
ด้านการให้บริการสาธารณะ การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน การใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการ และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารให้การนิเทศ
การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ก าหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ก ากับและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินตนเอง 

 ในฐานะเป็นผู้บริหารได้ก าหนดมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานและสามารถท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารัก เลื่อมใส ไว้วางใจและยอมรับในตัวโดยจัดให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับปฏิบัติในองค์การให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมก าหนดมาตรฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ก าหนด
นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจน ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เป็นผู้ประเมินมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น 

2. ลักษณะของการมีภาวะผู้น าที่ดีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องประกอบไปด้วย              ผู้บริหาร
ต้องมี วิสัยทัศน์ ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ผู้บริหารต้องมีความมุ่งม่ันในการท างานและอดทน  ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี  ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และ ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า จากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นมี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงสถานการณ์ 
ภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และ ภาวะผู้น า ผู้บริหารท้องถิ่นเชิงการบรรลุเป้าหมาย และสามารถจัดรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น า ผู้บริหารท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ การพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงพฤติกรรม การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ และการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงการบรรลุ
เป้าหมาย และพบว่า มีความเหมาะสมและมีด้านความเป็นไปได้ 
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10. อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประเด็นเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือผู้บริหารให้ความส าคัญต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็น

มนุษย์ของบุคลากรเป็นรายบุคคลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองแก่บุคลากรแต่ละคนอย่างเสมอภาคกัน สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ระบุปัญหาโดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าความคิด

เห็นส่วนตัว ย้ าเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และสุดท้ายก าหนดมาตรฐานทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรม และด้านความประพฤติในระดับที่สูงตามล าดับ ทั้งน้ีสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง

สอดคล้องกับการบริหารจัดการในองค์กร แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางส่งผลท าให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทภารกิจรวมถึงกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่จะสร้างให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามที่

ก าหนดไว้ในกฎระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับบริบทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งซ่ึงมีสภาพและปัญหาแตกต่างกัน ซ่ึงบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในระเบียบของ

ผู้บริหารได้ทั้งหมด ดังน้ันผู้บริหารจึงควรเล็งเห็นความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภายใน

องค์การ โดยมีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันความรู้ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และ

การไหลเวียนของข่าวสาร ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีความต่อเน่ืองโดยเริ่มจากการที่ผู้บริหาร

และบุคลากรทุกระดับมีความไว้วางใจซ่ึงกันและกันท าให้การท างานและการประสานงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและยังเน้นให้มี

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าและรักการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ภายในองค์การ 

รวมทั้งได้มีการจัดท าหรือจัดหาแหล่งข้อมูลเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ และจากการ

สัมภาษณ์พบว่าเน่ืองจากการที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องการให้บรรยากาศในการท างานภายในองค์การมีลักษณะเหมือนพี่

เหมือนน้องที่มีลักษณะของการแบ่งปันและถ่ายทอดกัน การจัดนิทรรศการ หรือซุ้มความรู้เพื่อให้ความรู้บุคลากรภายในองค์การ

เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ดังแนวคิดของ แมค อีแวน (McEwan, 1998) ที่ได้กล่าวถึงความ

เป็นภาวะผู้น าในองค์การว่าผู้น าจะต้องเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันและสร้างวัฒนธรรมรวมถึงบรรยากาศที่เอ้ือในการทางาน โดยที่

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว แต่ขาดความต่อเน่ือง เพราะต้องปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่ทาง

รัฐบาลได้ก าหนดมาที่เป็นภารกิจเร่งด่วน การด าเนินการตามขอบข่ายภาวะผู้น าจึงขาดความต่อเน่ืองดังกล่าว ผลการวิจัยสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปและภาวะผู้น าเชิงจัดการของ

ศึกษาธิการจังหวัดกับประสิทธิผลขององค์การส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พบว่า ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปสามารถช่วยเสริม

ประสิทธิผลขององค์การส านักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยรวมที่ดี 

2. ลักษณะของภาวะผู้น าที่ดีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คือผู้น าต้องมีความคาดหวังในอนาคตขององค์การที่องค์การจะพัฒนาไปสู่เป้าหมาย นอกจากน้ัน
ต้องเป็นผู้มองการณ์ไกล สามารถก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้เป็นอย่างดี โดย ณิชนันทน์ จันทร์สืบแถม และ
คณะ (2553) ได้อภิปรายเก่ียวกับผู้น ากับการใช้เครื่องมือในการบริหารงานของค์การไว้ว่า การจะใช้เครื่องมือใดๆ ในการพัฒนา
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องค์การ ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับเคลื่อน ซ่ึงก็คือผู้น าขององค์การว่าจะมีวิสัยทัศน์และลักษณะการบริหารงานอย่างไร ถ้าผู้น ารู้จักใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนา หรือเม่ือผู้ขับเคลื่อนในองค์การเปลี่ยนวิธีการในการ ขับเคลื่อนองค์การก็
จะเปลี่ยนตามด้วยเช่นกัน 
 ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี คือ มีร่างกายที่ดูสะอาด มีสุขภาพ แข็งแรง สามารถควบคุม อารมณ์ได้ดี มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง วางตัวเหมาะสม ตามสถานการณ์ แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ ที่ Boonleaing et al. (2011) 
ได้อธิบายว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีสุขภาพที่ดี มีลักษณะสุภาพอ่อนโยน มีความเป็นกันเอง มีความม่ันใจ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
 ผู้บริหารต้องมีความมุ่งม่ันในการท างาน ซ่ึงประกอบด้วย ความวิริยะ อุตสาหะ เพราะในการท างานย่อมมีอุปสรรค และ
ปัญหาคอยท าลายความตั้งใจและสมาธิ ดังน้ันผู้น าจะต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ และ
ผู้น าต้องมีจุดมุ่งหมายในการท างานเพื่อการพัฒนาองค์การว่า จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเพื่อให้องค์การประสบความประสบ
ความส าเร็จต้องท าอะไร อย่างไรบ้าง ซ่ึง Yukl (1999) อธิบายว่า การที่ผู้น าให้ความใส่ใจในการท างาน จะท าให้ระบบและ
กระบวนการในการท างานขององค์การพัฒนาต่อไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง 
 ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน ศีลธรรมได้แก่ พรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตารักใคร่ 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความ ชื่นชมยินดี และวางตนให้เหมาะสม นอกจากน้ันควรยึดม่ันในหิริโอตตัปปะ คือ ธรรมคุ้มครองโลก 
 ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร องค์การจะต้องก าหนดให้ผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย มี
ส่วนร่วมในการก าหนด วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติ และนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือในชุมชนของ
ตนเอง ดังที่ สายทิพย์ สุคติพันธ์ (2534: 92) ได้อธิบายว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนาจากการ
พัฒนา โดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยอย่างน้อยที่สุดประชาชน ต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มวางแผน และ
ด าเนินการในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสภาพความเป็นอยู่การพัฒนาและการก าหนดอนาคตของเขา 
 ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ผู้บริหารต้อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ของมนุษย์ และมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อสังคม ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ได้อย่างราบรื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึงความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบั ติงาน
อย่าง มีประสิทธิภาพ 
 เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารหารงานภายในองค์การให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจจะมี
ทั้งการต่อต้านและการสนับสนุน จากคนในองค์การ ซ่ึงสุกัญญา เอมอ่ิมธรรม (2546: 39) ได้อธิ บายว่า ผู้น ำจะต้องท าความเข้าใจ
และต้องรับรู้ถึงแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ต้องการ 
  ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ผู้บริหารที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีจะส่งผลให้ปฎิสัมพันธ์ในองค์การดีด้วย 
เพราะการสื่อสารในองค์การที่ดี จะท าให้เกิดการเลื่อนไหลแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสารในองค์การ ทั้งจากเพื่อนร่วมงานสู่เพื่อน
ร่วมงาน ผู้บริหารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสู่ผู้บริหาร ซ่ึงทักษะการสื่อสารที่ดีของผู้บริหารจะท าให้สร้างความไว้เน้ือ
เชื่อใจกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ลดความกังวลและท าให้ข้อมูล ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีความกระจ่างชัด ซ่ึง 
Johnson (1976: 148) อธิบายไว้ว่า การสื่อสารในองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยอาจจะสื่อสารทางการพูดการคุยกันเป็น
การส่วนตัว การพบกันซ่ึงหน้า ทางร่างกาย หรือผ่านระบบเอกสาร ซ่ึงการสื่อสารเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น 
 ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าควรเจรจากับบุคลากรถึงรางวัลที่บุคลากรคาดหวังที่จะ
ได้รับจากความส าเร็จของการปฏิบัติงาน โดยการตัดสินใจของผู้น าน้ันควรจะค านึงถึงผลที่ตามมาทางศีลธรรมและจริยธรรมให้
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ความสนใจบุคคลากรเป็นการส่วนตัว ควรแสดงความเชื่อม่ันให้บุคลากรทราบว่าจะประสบความส า เร็จในเป้าหมาย ควรใช้
กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาด ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาจุดเด่นของตนเอง ควรให้
ความม่ันใจแก่บุคลากรว่าสามารถเอาชนะอุ ปสรรค์ได้ ผู้น าปฏิบัติต่อบุคลากรโดยค านึงถึงความต้องการ ความสามารถ และความ
ปรารถนาที่แตกต่างกันของบุคคล นอกจากน้ันผู้น าต้องปฏิบัติต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าในฐานะที่เป็นสมาชิก
คนหน่ึงของหน่วยงาน  
 ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ผู้น าควรตอบสนองความต้องการของบุคลากรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
กับการที่องค์การจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการท างานจากบุคลากร ควรแสดงให้บุคลากรเห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่
ที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จตามที่ก าหนดไว้ ควรปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมของหน่วยงาน ผู้น าควรก าหนดวัตถุประสงค์หลักในการ
ท างานของบุคคลากรได้อย่างชัดเจน และควรสร้างระบบผลตอบแทนรางวัล เช่น รายได้ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงิน และที่ไม่ใช่เงิน เช่น 
เงินเดือนเพิ่ม เงินรางวัล โบนัส สวัสดิการ แก่บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท า งาน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และต้องใช้ระบบคุณธรรมในการวัดผลการให้รางวัลด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ า เป็น 
เทคโนโลยีจึงได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะปรับปรุงความสามารถขององค์การในการท างานให้ดีขึ้น ซ่ึง Kiyota and Okazaki (2005) 
ได้อธิบายไว้ว่า องค์การที่มีการใช้เทคโนโลยี จะมีการรับรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่ๆ และช่วยท าให้
พนักงานมีทักษะในการท างานเพิ่มมากขึ้นจากการที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงการการได้มาซ่ึงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีจะ
ขึ้นอยู่กับกับ 1) ความยาวนานของอุ ตสาหกรรมหรือธุรกิจที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมน้ันๆ 2) ประสบการณ์ที่
ผ่านๆ มาขององค์การเก่ียวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ได้มา 
3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นมี 5 รูปแบบคือ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่น เชิงคุณลักษณะ 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงพฤติกรรม รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่น เชิงสถานการณ์ รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่น เชิงบูรณาการ และรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงการ บรรลุเป้าหมาย ซ่ึง
โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นการพัฒนา ขั้นปฏิบัติจริง ขั้นการปรับปรุงและขั้นการด ารง
สภาพ มีองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ขอบข่ายการพัฒนา วิธีการพัฒนาและวิธีการประเมิน เม่ือ
พิจารณารูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบแล้วสอดคล้องกับ พงกะพรรณ ตะกลมทอง (2554) ที่ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลางสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
11. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า  องค์ความรู้และทฤษฎีที่เก่ียวกับการภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมี
หลากหลาย ซ่ึงผู้วิจัยหลายท่านได้น าไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาภาวะผู้น า แต่สิ่งส าคัญ คือ ความสอดคล้องเหมาะสมของพื้นที่และ
บริบทที่ศึกษา ผู้วิจัยควรศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายของการศึกษา ควรมีการต่อยอด
การน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ ไปใช้ให้เป็นรูปธรรมด้วย หลายงานวิจัยเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยและศึกษาบริบทที่เป็น
กลุ่มเฉพาะและได้ข้อค้นพบที่มีประโยชน์และสอดคล้องของสังคมไทยแต่ยังขาดการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

1. ควรใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมผสานกันที่เก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตเพื่อได้ข้อมูลในมิติที่หลากหลายทั้งทางลึกและกว้างในการสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของการ
พัฒนาภาวะผู้น าและอ้างอิงไปยังบริบทอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกัน 
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2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของหน่วยงานราชการตาม
การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นด้วยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบ้านเ มือง
และประเทศชาติ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะ (1) ทบทวนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (2) อภิปรายเปรียบเทียบ

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกันโมเดลประเทศไทย 4.0 กับอุตสาหกรรม 4.0 และ (3) น าเสนอเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยติดอยู่กับ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า และความไม่สมดุล ซ่ึง
เป็นปัญหาที่หลายๆประเทศในโลกเผชิญอยู่ การที่ประเทศจะก้าวข้ามกับดักเหล่าน้ี จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับ โมเดลประเทศไทย 4.0 และ
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้จากการ
พิจารณาตรวจสอบเอกสาร คือ (1) ประเทศไทยก าหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจในชื่อโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นตามทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรฐกิจ (2) โมเดลประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม 4.0 โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 มาจากปัญหาเดียวกัน คือ
ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ การท าลายสิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (3) เทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโมเดล
ประเทศไทย 4.0 คือ เทคโนโลยีประมวลผลแบบใหม่, บัญชีธุรกรรมแบบกระจาย, อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง, ปัญญาประดิษฐ์ และ
วิทยาการหุ่นยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพ และปราสาทเทคโนโลยี โดยเสนอแนะว่า (1) ประเทศไทยควรปลูกฝังประชากรในประเทศให้
ค านึงถึงบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างยุติธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและหาวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ (2) ควรให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่
เพิ่มเติม ได้แก่ เทคโนโลยีวัสดุล้ าสมัย, การผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุและการพิมพ์หลายมิติ  เทคโนโลยีความจริงเสมือน รวมถึง
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยในเทคโนโลยีการดักจับ กักเก็บ และส่งพลังงาน, วิศวกรรมดาวเคราะห์, และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อน ามา
ต่อยอดอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต         

 
ค าส าคัญ : ประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
Abstract 

This article has objective to (1) review economic development of Thailand (2) debate comparing in 
relation of Thailand 4.0 and Industry 4.0 and (3) present technologies for Thailand development. Thailand 
sticks in traps of middle income, inequality and imbalance same as many countries in the world. The way 
to achieve over there traps is the big changing together for growth economic.  This article uses concept of 
Thailand 4.0 model and growth theory to verify each subjects for answer the objective. Writer present main 
subject from review literature that (1) Thailand has economic development way on name “Thailand 4.0 
model” that accord with growth theory. (2) Thailand 4.0 model has objective to transform Thailand 
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economic to technology revolution (Industry 4.0). Thailand 4.0 model and industry 4.0 found from same 
problem that inequality of economic, environment destroying and imbalance people (3) Technologies for 
drive Thailand 4.0 model are big data, block chain, internet of things, AI and robotic, bio technology and 
neuro technology. Suggestion (1) Thailand should cultivate people about impartial impact of technologies. 
(2) Thailand should support another new technologies such as modern material, 3D printing, virtual Reality, 
sustainable energy, geo engineer and space technology for develop Thailand industry in the future.   

 
Keywords : Thailand 4.0, Industry 4.0, Technology for driving Thailand  

 
1. บทน า 

 ประเทศต่างๆล้วนต้องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน โดยพัฒนาขึ้นตามล าดับจากประเทศ
โลกที่ 3 คือ กลุ่มประเทศที่ยังไม่พัฒนา มาเป็นประเทศโลกที่ 2 คือ กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และมุ่งสู่ประเทศโลกที่ 1 ที่เป็นกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซ่ึงประเทศที่ท าได้ส าเร็จจะต้องมาจาก กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่อย่างเป็นระบบ (Great Reform) 
ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศโลกที่ 2 ก็มีความ
ต้องการที่พัฒนาประเทศให้ไปอยู่ในกลุ่มของโลกที่ 1 แต่ก็ยังไม่สามารถท าได้ ถึงแม้เราจะถูกปรับเพิ่มระดับจากธนาคารโลกให้เลื่อน
ขั้นจากกลุ่มประเทศที่รายได้กลุ่มปานกลาง-ล่าง เป็น ปานกลาง-บน เม่ือปี ค.ศ. 2011 แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยังคงประสบ
ปัญหาติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)ที่ท าให้เราไม่สามารถขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่ขับเคลื่อน
ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ และไม่สามารถขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าที่ต้นทุนต่ าได้  กับ
ดักความไม่เท่าเทียม (Inequality Trap) ที่เกิดช่องว่างของรายได้และโอกาสของคนจนและคนรวย และกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap) ที่เน้นความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข (สภาปฏิรูป
แห่งชาติ, 2558, น.4-5) โดยประเทศไทยประสบกับปัญหาความท้าทายในการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น มิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างเต็มที่ มิติทางสังคมที่รายได้ของประชาชนมีความเหลื่อมล้ า มิติทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูและรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ขาดความต่อเ น่ืองและยืดหยุ่นใน
การแก้ปัญหา รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้างประชากร ที่ประชากรวัยท างานลดลง และประชากรวัย
สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่รอบครอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข มีความสามารถในการแข่งขัน เกิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบริหาจัดการ
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประเทศจะต้องพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆอย่างสมดุลกัน (ส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2560, น. 2) 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะส่งผลอย่างมากให้ประเทศไทยเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากประเทศโลกที่ 2 เป็นประเทศโลกที่ 1 ได้ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ต่อยอดอดีต ปรับปรุงปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ ซ่ึงการจะด าเนินการตามยุทธศาสตร์น้ีได้จะต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มาขับเคลื่อน โดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมที่ถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของระบบเศรษฐกิจ (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2560, น. 6) ดังน้ันการจะพัฒนาเศรษฐกิจของ
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ประเทศไทยให้เจริญเติบโตได้น้ันจ าเป็นต้องก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิความสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 
2. ทฤษฏีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2.1 Neoclassic Growth Theory เป็นทฤษฎีที่เน้นให้เห็นว่าประเทศหน่ึงจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยน าเข้า (Input Factors) อันได้แก่ ทุน (K) แรงงาน (L) ทรัพยากรธรรมชาติ (NR) และเทคโนโลยี (T) ที่
สังคมน้ันๆใส่ลงไปในแต่ละกระบวนการ อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือปริมาณสินค้าหรือบริการ (Outputs) ซ่ึงหาก
ใส่อย่างเพียงพอก็จะท าให้ประเทศมีรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและพัฒนา 
 2.2 Solow Growth Theory เป็นทฤษฎีที่มองว่าปัจจัยทุน (K) มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขีดจ ากัดแล้วท าให้เกิด
การถดถอย โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (A) จะมีผลกระทบต่อตัวแบบการผลิตอันจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นโดยทุนเท่า
เดิม มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น และสามารถสรุปได้ว่าประเทศยากจนสามารถไล่ตามทันประเทศที่ร่ ารวยได้ 
(Convergence of per capital income hypothesis) ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่ม (Diminishing 
return) ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วพัฒนาเศรษฐกิจจนมาถึงจุดจ ากัด ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้
น้อย เศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้ประเทศที่พัฒนาตามมาทีหลังสามารถเร่งการลงทุนให้ทันและสามารถมีรายได้ประชาชาติเทียบเท่า
ประเทศพัฒนาแล้วในที่สุด โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงควร
ผลักดันให้รัฐเข้ามามีส่วนผลักดันในการลงทุนพื้นฐานตามทฤษฎี Big Push ของ Rosenstein-Rodan โดยเน้นไปที่ ถนน ระบบ
คมนาคม โทรคมนาคม ระบบชลประทาน เป็นต้น อันท าให้เกิดการจูงใจให้เอกชนมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่าน้ี 
 2.3 Endogenous Growth Theory เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยาวน้ันขึ้นอยู่กับการ
พัฒนาด้านทุนมนุษย์ เช่น การลงทุนด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนการลงทุนท าการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
โดยกาลงทุนในมนุษย์จะส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านกระบวนการ Spill-over effects ที่เม่ือประชากรมีการศึกษา
หรือทักษะมากขึ้น ก็จะมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น สร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนท าให้ ประสิทธิภาพในการผลิ ตของผู้อ่ืนเพิ่ม
สูงขึ้น และ Learning-by-doing effects ที่ เม่ือประชากรมีการศึกษาระดับหน่ึงก็จะสามารถเรียนรู้และสะสมความรู้จาก
ประสบการณ์จากการท างานจริง ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ (พลภัทร บุราคน, 2549) 
 จากทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักๆที่จะท าให้ประเทศพัฒนาได้น้ันประกอบไปด้วย ทุน 
ทรัพยากร เทคโนโลยี และมนุษย์ ดังน้ันการการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องท าให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยได้ก าหนดแผนพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ซ่ึงเป็นไปตาม Solow Growth Theory ที่การพัฒนาเทคโนยีจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวทันประเทศที่พัฒนาแล้วได้ 
 
3. แนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 (Industry 4.0) 

 ปัจจุบันเกิดความไม่เท่าเทียมสูงขึ้นในมวลมนุษยชาติ ที่มาจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นและ
ความพยายามเกาะกลุ่มกันของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดผลลบต่อเศรษฐกิจโลก เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่งผลต่อ
ประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีความสามารถในการแบกรับต้นทุนการพัฒนาน้อยที่สุด ส่งผลให้คนครึ่งโลกลดความไว้วา งใจของ
สาธารณะลงต่ าสุด ผิดหวังกับระบบในปัจจุบัน เกิดช่องว่างแห่งความไว้วางใจระหว่างกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดของประเทศกับกลุ่ม
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ประชากรที่เหลือ ความเป็นปึกแผ่นของสังคมก าลังจะถูกท าลาย จึงท าให้เกิดโอกาสและความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่ก าลังเกิดขึ้น
และทรงพลังที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในโลกไปอย่างสิ้นเชิง ซ่ึงท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
(Industry 4.0) ขึ้น โดยมีเป้าหมายการปฏิวัติเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย มีวิธีคิดใหม่และความเข้าใจที่กว้างขวางเก่ียวกับเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันซ่ึงส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน องค์กร และรัฐบาล อันจะช่วยให้สามารถสร้างโลกให้สอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐานที่
มนุษย์มีร่วมกันอย่างกระตือรือร้น (Klaus Schwab, 2018) 

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0)  คือ การปฏิวัติทางการพัฒนาของมนุษย์ซ่ึงขับเคลื่อนด้วยการเข้าถึง
ปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีชุดหน่ึง ที่ได้มาจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 3 ครั้งที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนเริ่มต้นที่ก าลังจะก้าวสู่อนาคต ท าให้มนุษย์มีโอกาสและภาระความรับผิดชอบ ในการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการ
สร้างรูปแบบการก ากับดูแลที่คล่องตัวขึ้น และการก าหนดคุณค่าเชิงบวกที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการใช้ชีวิต การท างานและเชื่อม
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ต้องท าการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยจัดสรรประโยชน์อย่างยุติธรรม มีการจัดการผลกระทบทางลบในแง่ความ
เสี่ยงและอันตรายเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่โลก และน าเดินการปฏิวัติโดยมนุษย์ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนา
หลักคิดที่ใส่ใจผลกระทบในระดับระบบ ปัจเจกบุคคล ที่สอดคล้องกับคุณค่าร่วมในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย ซ่ึงต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีในอนาคต อันได้แก่ 1. ระบบ ไม่ใช่ตัวเทคโนโลยี 2. เสริมพลัง ไม่ใช่การตัดสิน 3. มาจากการ
ออกแบบ ไม่ใช่ข้อก าหนดพื้นฐาน และ 4. คุณค่าคือคุณสมบัติ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด 

 รูปแบบการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 2013 โดยสมาคม
อุตสาหกรรม 3 แห่งคือ สมาพันธ์ผู้ประกอบการด้าน IT และดิจิทัล (BITKOM), สมาคมเครื่องจักรกล (VDMA ) และ สมาคมช่าง
ไฟฟ้า (ZVEI) ซ่ึงปัจจุบันได้รับการจัดการโดยกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน  (BMWi) และกระทรวงศึกษาและวิจัย  (BMBF) ได้
รวบรวมตัวแทนจากภาคธุรกิจ ภาควิทยาศาสตร์ ภาคหอการค้า ภาคการเมือง และกลุ่มผู้บริโภค มาร่วมกันจัดท าแผนอนาคตของ
ประเทศเยอรมนีในฐานะประเทศผู้น าด้านอุตสาหกรรม (DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik, 2018, P.12) โดยการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) มีเทคโนโลยีพิเศษเกิดขึ้นมากมายโดยแบ่งเป็น 12 กลุ่มเทคโนโลยีที่เห็นเด่นชัดในขั้น
ระยะแยกของการปฏิวัติ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่จะต่อประสานกับประสบการณ์ เชาวน์ปัญญา ชีววิทยาของมนุษย์ และส่งผลกระทบ
กว้างไกลที่ยากจะคาดคะเน ซ่ึงประกอบไปด้วย (ศรรวิริศา เมฆไพบูลย์, 2561, น. 97) 

1. เทคโนโลยีการประมวลผลแบบใหม่ๆ (Big Data Analysis) เป็นการประมวลผลรูปแบบใหม่ที่แก้ปัญหาข้อจ ากัดด้าน
กายภาพ(จ านวนทรานซิสเตอร์) โดยเน้นแก้ไขปัญหาหลักว่าด้วยเรื่องความเร็ว ความใกล้ชิด เวลาแฝง และพลังงาน เช่น การ
ประมวลผลควอนตัม การประมวลผลแบบเมช และการประมวลผลโฟตอน ที่ต้องเข้ามาจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกจัดเก็บไว้ที่
พื้นที่กลาง ที่ได้มาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆที่แทรกซึมอยู่ในอุปกรณ์อุปโภค บริโภค บ้านเรือนรวมถึงร่างกาย 

2. เทคโนโลยีบัญชีธุรกรรมแบบกระจายและบล็อกเชน (Block Chain) ที่เขามาช่วยในการแชร์บันทึกและข้อมูลดิจิทัล
ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีส าเนาซ้ าของข้อมูลเหล่าน้ันได้ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีตัวแทน รับผิดชอบในการรักษาระบบ แต่ใช้กลไกทาง
คณิตศาสตร์มาป้องกันไม่ให้เกิดการเจาะระบบได้ มีการใช้สกุลเงินแบบเข้ารหัสตัวตนดิจิทัลเพื่อระบุความมีตัวตน และเกิดการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลที่แต่ละบุคคลสร้างขึ้น ท าให้สามารถกระจากผลประโยชน์ไปสู่ผู้คนต่างๆที่ไม่เคยได้รับดอกผลทางเศรษฐกิจ 

3. อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT) ประกอบด้วยเซนเซอร์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะรวบรวมและสื่อสารข้อมูลไปยังอุปกรณ์ หรือบุคคลอ่ืนๆ ท าให้เกิดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่จะเข้าสู่
ตลาดและเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ในงานด้านอุตสาหกรรม เช่น เครื่องไฟฟ้าอัจฉริยะต่างๆที่จะเป็นมากกว่าอุปกรณ์อ านวย
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ความสะดวก แต่เป็นอุปกรณ์ที่จะท าการเก็บ วิเคราะห์ จัดการข้อมูล หาความสัมพันธ์และโอกาส รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้ม ซ่ึง
จะกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ปัญหาเชิงระบบในอนาคต 

4. ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ (Artificial lntelligence : AI & Robotic) โดยปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาขึ้น
มาจากเทคนิคจักรกลเรียนรู้ (Machine Learning) ที่ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของข้อมูล เซนเซอร์ และการประมวลผล  ที่
สามารถเลียนแบบได้ใกล้เคียงหรือดีกว่า ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในบางสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับด้านต่างๆ เช่น การเล่นเกม การ
ถามตอบเพื่อบริการลูกค้า การวินิจฉัยโลก และการขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ ส่วนหุ่นยนต์ก็ถูกพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นโดย
การใช้ปัญญาประดิษฐ์มาสร้างระบบกายภาพใหม่ๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรมากขึ้นใน
อนาคต   

5. วัสดุล้ าสมัย (Modern Material) เป็นการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ ที่วัสดุล้ าสมัยจะกลายเป็นส่วนประกอบหน่ึงของ
เทคโนโลยีในทุกอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีและโอกาสด้านนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีนาโน ที่ช่วยลดขนาด
ของวัสดุสารก่ึงตัวน าในชั้นทรานซิสเตอร์ให้เหลือเพียงระดับอะตอม ท าให้สามารถน าไปบรรจุในเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างมากมาย
มหาสาร 

6. การผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุและการพิมพ์หลายมิติ (3D Printing) ที่ช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์พิเศษ
โดยเฉพาะ ที่เทคโนโลยีแบบเดิมท าไม่ได้ ท าให้เกิดการผลิตจ านวนน้อยทางเศรษฐกิจได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ในเรื่องของความเร็ว และการผลิตแบบกระจายศูนย์ได้ในอนาคต ซ่ึงจะท าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถผลิตสินค้าได้ใน
ต้นทุนที่ต่ าลงเน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีแทนการจ้างแรงงาน 

7. เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ในการแพทย์ การเกษตร และ
การผลิตชีววัสดุ ซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างชีวภาพส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การใช้จุลชีวะปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อผลิตสารเคมี
และวัตถุดิบเฉพาะ  

8. ประสาทเทคโนโลยี (Neuro Technology) ที่จะช่วยให้เราเข้าใจสมองและการท างานของสมองได้ดีขึ้น ช่วยให้เราส่ง
อิทธิพลต่อสติ อารมณ์ และพฤติกรรม ซ่ึงจะช่วยบรรเทาโรคและผลกระทบจากการบาดเจ็บของสมอง ช่วยพัฒนาการท างานของ
สมอง โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ 

9. ความจริงเสมือนและความจริงเสริม (Virtual Reality : VR & Mix Reality : MR) เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีภาพ
และเสียงที่เอาให้คนเข้าไปอยู่ในบริบทเสมือน หรือเสริมองค์ประกอบโลกเสมือนเข้าไปยังสิ่งแวดล้อมจริง โดยบูรณาการกับการ
ประมวลผล การเคลื่อนย้ายที่พกพาได้ และความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ ท าให้ช่วยเสริมความเข้าใจสุขภาวะ กลายเป็นช่องทาง
ใหม่ในการสื่อสาร   

10. การดักจับ กักเก็บ และส่งพลังงาน (New Sustainable Energy) เป็นการปฏิวัติด้านการใช้พลังงานที่ท าการลดการ
พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาพึ่งพาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า  เช่นพลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลง พลังงาน
นิวเคลียร์ฟิวชั่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าให้ลดพลังงานในการผลิต เป็นต้น 

11. วิศวกรรมดาวเคราะห์(Geoengineering) คือการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีในการท าให้สภาพอากาศคงที่
โดยการแทรกแซงกลไกธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น การลดการปล่อย หรือขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมา
สู่โลก 

12. เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) คือการศึกษาอวกาศเพื่อน ากลับมาต่อยอดเทคโนโลยีที่ผลิตสินค้า
ภายในประเทศ ท าให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ไมโครชิป วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
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 ส าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต คือ ความจ าเป็นในการสร้างศักยภาพการผลิต และยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (จิตลดา หมายม่ัน และสมบัติ ทีฆ ทรัพย์, 2559) โดย
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดที่จัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ โดยประเทศไทยต้องวาง
แผนการพัฒนาทุกมิติอย่างเชิงลึกเพื่อพัฒนาให้ก้าวล้ าไปกว่า อุตสาหกรรม 4.0 และต้องผนึกก าลังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศอยู่รอดภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (จิตลดา หมายม่ัน และสมบัติ ทีฆทรัพย์ , 
2559) 

 การพัฒนาประเทศเข้าอยู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 เป็นแนวคิดที่มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาประเทศ
ทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาพดั้งเดิมที่ เป็นอยู่ โดยการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนเป็นส าคัญ เน่ืองจากเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีโดยจะต้องมีความรู้ความสามารถ ความเป็นสากล มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็ว มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี (ชุติระ ระบอบ 
และคณะ, 2560) ส่วนภาคธุรกิจเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเริ่มที่การเตรียมความพร้อม
ให้กับพนักงานและผู้บริหารที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ  มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อปรับตัวให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากน้ันพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน เปิดรับความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริษัทไปข้างหน้า มีการร่วมวิจัยส าหรับสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ
น ามาใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง และสุดท้ายคือการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง โดยรัฐควรเข้า
มามีบทบาทช่วยลดต้นทุนให้เอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (ภาวิณ ชินะโชติ และคณะ , 2562) ซ่ึงสอดคล้องกับ ณัฐ
พงษ์ จตุรชาติสุคนธ์ และศรุตา สมพอง (2562) ที่สรุปไว้ว่ารัฐ(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ควรด าเนินการต่างๆเพื่อให้ประเทศไทย
สอดรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 อันได้แก่ การปรับแก้ข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ต้อง
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานของรัฐ ให้เกิดบูรณาการในลักษณะข้ามกระทรวง มีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยการ
ท าสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ สร้างรูปแบบธุรกิจเพื่อที่จะสร้างมูลค่าใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาคนแบบ Inside Out Approach ที่เน้น
พัฒนาจากภายใน (ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย) สู่การพัฒนาภายนอก (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม) และจรัสพงศ์ คลังกรณ์ (2561) 
ได้ท าการวิจัยและสรุปไว้ว่า การปรับตัวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับคนไทยคงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมในบ้านเรา และต้องค านึงถึงผลกระทบวิถีชีวิตของคนไทย โดยเทคโนโลยีที่น่าสนใจส าหรับ
ประเทศไทยคือเทคโนโลยีออโตเมชั่น ซ่ึงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารกับเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคล  

 ด้านการเตรียมพร้อม ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาโดยพบว่าผู้จัดการความรู้มีสมรรถะพร้อมที่
จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายอุตสาหกรรม 4.0 และทราบถึงสมรรถนะที่ควรเสริมสร้างให้แก่ผู้จัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คันธรส และคณะ, 
2561)   

  
4. แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 (Model Thailand 4.0) 

ประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มต้นจากประเทศไทย 1.0 ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่
ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู่ประเทศ 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยประเทศไทย 
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3.0 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิดกว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ 
ท าให้อุตสาหกรรมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต จากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า มาเป็นการ
ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ในช่วงต้นของการขับเคลื่อนประเทศไทย 3.0 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ร้อย
ละ 7-8 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีการคาดหวังว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เฉกเช่นเดียวกับประเทศ
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซ่ึงดูเหมือนว่าทุกอย่างจะด าเนินไปได้ด้วยดี แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทย 3.0 เป็น
โมเดลการพัฒนาที่ค่อนข้าง เปราะบาง เป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อไล่กวดให้ทันประเทศที่พัฒนา เทคโนโลยี และทุนของ
ต่างชาติที่น าเข้ามาไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง  ขาดการสะสมทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ประเทศไทยจึงถูกมองเป็น “ประเทศที่ดูเหมือนทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” ต่อมาประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตต้มยากุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 
ซ่ึงหลังจากการเกิดวิกฤตแล้ว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 มาเกือบ 20 ปี จวบ
จนปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการติดอยู่ใน กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และเผชิญกับ กับดักความเหลื่อมล้ า 
(Inequality Trap) ที่ช่องว่างของรายได้และโอกาสของคนจนและคนรวยถ่างออกมากขึ้นโดยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้สูงเป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชียในปี พ.ศ. 2552 รวมถึงการติดกับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) ที่ประเทศไทยเน้น
ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการยกระดับศักยภาพและภูมิปัญญา
มนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่างๆ มากมาย ซ่ึงการที่ประเทศไทยจะก้าวข้าม 3 กับดักน้ีจะต้องเปลี่ยนแปลงโมเดลเศรษฐกิจ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ถูกท าให้เห็นเป็นรูปร่างครั้งแรกโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ.2558 เป็น
โมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่
สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หน่ึง ที่มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุคใหม่ 
โมเดลประเทศไทย 4.0 จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงขับเคลื่อน
ผ่านกลไก ประชารัฐ โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Drive Economy) 
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย
อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตสินค้าไปสู่ภาค
บริการ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามโมเดลของประเทศไทย 4.0 จ าเป็นต้องมีการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็น
อุตสาหกรรมที่พัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ ซ่ึงประเทศไทยมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนตามโมเดลของประเทศไทย 4.0 ได้แก่ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 
1.1  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์

ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicle (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 
1.2  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ จ าพวก SSD, Sensors, RFID, CCTV และผลิตภัณฑ์

เดิมจ าพวก Diode, PCB รวมถึงกิจการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microelectronics Design, Embedded System Design 
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1.3  กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ได้แก่การท่องเที่ยวที่มีมูลค่า การ
ท่องเที่ยวแบบพักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1.4  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การผลิตวัตถุดิบจากการสกัดธรรมชาติ 
1.5  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้แก่อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ นวัตกรรมอาหาร 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 
2.1  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
2.2  กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่กิจการขนส่งที่ทันสมัย การบริการซ่อม

บ ารุงอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น 
2.3  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio Fuels and Bio chemicals) ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

ครบวงจร การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เป็นต้น 
2.4  อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded Software) ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ 

(Enterprise Software) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลขอผู้บริโภค ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมอุปกรณ์ (Internet of 
thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์ (Creative Media and Animation) เป็นต้น 

2.5  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ทางไกล การผลิตเครื่องมือแพทย์
และผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ การผลิตยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) เป็นต้น 

ประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ 10 อุตสาหกรรมน้ีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมุ่งเน้นการลงทุน
จากต่างประเทศเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนา โดยมีประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะ
สามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 มาจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559, น.10-12) เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกัน ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน 
ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เกิ ดการผลักดันให้
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยท าควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ซ่ึงประเทศไทยได้
จัดท าเป็นแผนการพัฒนาประเทศระยะสั้นในรูปแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560–2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมน าการใช้ทุกด้านของการพัฒนา มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและ
สร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม ซ่ึงเป็นไปตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้จัดท าโดยยึดหลักต่างๆที่สอดคล้องกับสังคมไทย โดยมีหลักที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมตามโมเดลประเทศไทย 4.0 อันได้แก่ หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อม
ล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น ซ่ึงมีประเด็นการพัฒนา
หลัก ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุก
ด้าน โดยเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่อง
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กระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคม นวัตกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซ่ึงจะส่งผลให้ผลิตภาพทางการผลิตสูงขึ้น 
ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ดังน้ันจึงต้องเร่งสร้างนวัตกรรมในการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์
ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน ซ่ึงประเทศไทยได้ก าหนดแนว
ทางการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ในรูปของ วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ที่เน้น 
เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ และยังมีประเด็น
การพัฒนาอีกประเด็นที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ การเตรียมความพร้อมของประเทศโดยก าหนดให้มุ่งเน้น การสนับสนุนวิจัยพัฒนา การ
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาบุคคลากรวิจัยสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematic) การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย 
การสร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2559) 

การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันก็ได้มีการด าเนินนโยบายภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยก าหนดอยู่ในนโยบายเร่งด่วน 3 นโยบาย คือ นโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ที่ใช้
เทคโนโลยี Agri-map เข้ามาจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ าและคุณภาพดิน เน้นสร้างนวัตกรรมและ
เครื่องมือการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการใ ช้
พืชสมุนไทยในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ นโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดย
ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่การพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาด
ประเทศไทยและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสา รสมัยใหม่ในการ
ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต และนโยบายการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
ที่ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สู่
สาธารณะ เน้นสร้างนักวิจัยและนวัตกร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2562) 

 จากการศึกษาโมเดลประเทศไทย 4.0 สามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการวางโครงสร้างการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดท ายุทธศาสตร์ 20 ปี ซ่ึงมีโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นองค์ประกอบ มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ย่อยของแต่ละหน่วยงานให้สอดรับกัน เช่นจัดท าเป็นยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 20 ปี และวางรูปแบบการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ คือมีการท าแผนระยะสั้นบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เม่ือมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็
มีการออกนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ประเทศจะ
เจริญเติบโตได้จะต้องเพิ่มปัจจัยในเรื่องของทุน และทรัพยากรณ์มนุษย์ โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ได้ก าหนดกรอบการลงทุนโดย
เน้นไปที่การลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ด้วยเทคโนโลยี และสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ 
(New S-curve) ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถต่อ
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ยอดด้านเทคโนโลยีให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ดังน้ันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ควรศึกษา
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ที่ 4 หรืออุตสาหกรรม 4.0 น่ันเอง โดยอุตสาหกรรม 4.0 และโมเดลประเทศไทย 4.0 มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันสรุปได้ตาม
ตารางด้านล่าง 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบหลักการของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) กับโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

  อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ปีที่เริ่ม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) พ.ศ. 2558 

ความหมาย การปฏิวัติทางการพัฒนาของมนุษย์ซ่ึงขับเคลื่อน
ด้วยการเข้าถึงปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นระหว่างมนุษย์
กับเทคโนโลยีในอดีต 

โมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดัก
ความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกที่หน่ึง ที่มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

ที่มา เกิดความไม่เท่าเทียมในมนุษย์  จากการได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีไม่เท่ากัน 

ประเทศไทยมีรายได้ปานกลางที่ ไม่สามารถขยับขึ้นไป
แข่งขันกับประเทศรายได้สูง หรือลดระดับลงมาแข่งขัน
ประเทศที่มีรายได้ต่ าได้ 

เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเกิดความไม่สมดุล เ น้นความม่ังคั่ งทาง
เศรษฐกิจแต่ละเลยสิ่งแวดล้อม 

เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนมีรายได้สูงกับประชากร
ที่เหลือ 

ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ าระหว่างคนมีรายได้สูงกับ
รายได้ต่ า 

เกิดความไม่ไว้วางใจขอสาธารณะ  

เป้าหมาย เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย มีวิธีคิดใหม่และความ
เข้าใจที่กว้างขวางเก่ียวกับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบุคคล  ชุมชน องค์กร และ
รัฐบาล อันจะช่วยให้มนุษย์ในโลกมีความสอดคล้อง
กับ ค่ า นิ ย ม พื้ น ฐ าน ที่ ม นุ ษย์ มี ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง
กระตือรือร้น 

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทย  จากเดิมที่
ขับ เคลื่อนด้ วยการพัฒนาประสิท ธิภาพในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Innovative Drive Economy) 

ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

เกิดการสร้างรูปแบบการก ากับดูแลที่คล่องตัวขึ้น เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 

เกิดการก าหนดคุณค่าเชิงบวกที่จะเปลี่ยนแปลง
พื้นฐานการใช้ชีวิต 

เปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เกิดการจัดสรรประโยชน์อย่างยุติธรรมในการ
ท างานและเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

เปลี่ยนอุตสาหกรรมการภาคการผลิต  ไปสู่ภาคการ
ให้บริการ 

มีการจัดการผลกระทบทางลบในแง่ความเสี่ยงและ
อันตราย 
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  อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 เกิดการพัฒนาที่ใส่ใจผลกระทบในระบบที่ส่งผลต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 
 จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 (Industry 4.0) กับโมลเดลประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน โดยโมลเดลประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นทีหลังเพื่อให้ให้เกิดการสอดรับกับ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคนทั้งโลก ส่วนโมลเดลประเทศไทย 4.0 ออกแบบมาเพื่อให้
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงให้ทันโลก โดยการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 รูปแบบมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกัน คือ ความไม่เท่า
เทียมของการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลาย และความไม่เท่าเทียมของคนที่มีรายได้สูงกับคนที่มี
รายได้ต่ า ส่วนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังก็จะแตกต่างกันตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงซ่ึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 
มุ่งเน้นให้คนทั้งโลกได้รับประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและปราศจากความเสี่ยงและ
อันตราย ส่วนโมเดลประเทศไทย 4.0 จะท าให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศท าให้คน
ภายในประเทศเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซ่ึงท าให้ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ดังน้ันรัฐในฐานะผู้ก าหนดโมเดล
ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่แก่ประเทศ ก็ต้องอย่าลืมที่จะปลูกฝังประชากรในประเทศให้ค านึงถึงบุคคลอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง ที่จะต้องได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างยุติธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหาวิธีการ ป้องกันความเสี่ยงหรือ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ด้วย จึงจะเข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง 
 
5. เทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 
 เม่ือสามารถสรุปได้ว่าอุตสาหกรรม 4.0 มีความเก่ียวเน่ืองกับโมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศตาม
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยอีกหน่ึงปัจจัยหลักจะช่วยพัฒนาประเทศได้ ดังน้ันเทคโนโลยีที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ก็คือเทคโนโลยีที่มาจากอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง และสามารถน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมใดได้บ้างน้ัน ทางผู้เขียนจะได้อธิบายเพิ่มเติมตามตารางด้านล่าง 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมตามโมเดล
ประเทศไทย4.0 (Thailand 4.0) 
 

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การปฏิวติัอตุสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (Industry 4.0)

อตุสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์ (Artificial lntelligence : AI) 

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตของทุกส่ิง (Internet of Things : IoT) 

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชงิ

สุขภาพ
เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบใหม่ๆ (Big Data Analysis) 

การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ (Bio Technology) 

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยชีวีภาพ (Bio Technology) 

อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์ และวทิยาการหุ่นยนต์ (Artificial 

lntelligence : AI & Robotic)

เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์ และวทิยาการหุ่นยนต์ (Artificial 

lntelligence : AI & Robotic)

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตของทุกส่ิง (Internet of Things : IoT) 

อตุสาหกรรมเชื้อเพลิงชวีภาพและเคมีชวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ (Bio Technology) 

อตุสาหกรรมดิจิทัล

- ซอฟต์แวร์ชว่ยในการบริหารจัดการ (Enterprise 

Software) การวเิคราะหข์อ้มูลขอผู้บริโภค ระบบ

ประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบใหม่ๆ (Big Data Analysis) 

- ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) 
เทคโนโลยบีญัชธีรุกรรมแบบกระจายและบล็อกเชน      

(Block Chain)

- เมืองอจัฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตของทุกส่ิง (Internet of Things : IoT) 

-  สมองกลฝังตัว (Embedded Software) ประสาทเทคโนโลย ี(Neuro Technology)

เทคโนโลยชีวีภาพ (Bio Technology) 

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตของทุกส่ิง (Internet of Things : IoT) 

อตุสาหกรรมการบนิและโลจิสติกส์ 

อตุสาหรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) 

 
  

 จากการศึกษาอุตสาหกรรมในโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ประเทศประเทศไทยต้องเน้นจ านวน 10 กลุ่มเพื่อให้รายได้

โดยรวมของประชากรในประเทศน้ันเพิ่มขึ้น สอดคล้องโดยตรงกับกลุ่มเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 3 กลุ่มใหญ่ๆ 

ได้แก่  
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กลุ่มที่ 1 คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ จะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ( Internet of Things : IoT) ที่จะต้องสามารถผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีน้ี ส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) จะใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet 
of Things : IoT) ในการด าเนินธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบใหม่ๆ (Big Data 
Analysis) ในการผลิตซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) การวิเคราะห์ข้อมูลขอผู้บริโภค ระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ใช้เทคโนโลยีบัญชีธุรกรรมแบบกระจากและบล็อกเชน (Block Chain) ในการท าระบบ
ความปลอดภัยในโลก  ไซเบอร์ (Cyber Security) ใช้ประสาทเทคโนโลยี (Neuro Technology) ในการท าสมองกลฝังตัว 
(Embedded Software) 

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและ    
โลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ที่ล้วนแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ ( Artificial 
intelligence : AI & Robotic) เช่น การต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็จะต้องน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเปิดปิด เครื่องปรับอากาศ หรือไฟอัจฉริยะ การถอยเข้าที่จอดอัตโนมัติ ซ่ึงอาจจะ
ต่อยอดไปถึงรถยนต์ไร้ขนขับในอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นโดยการใช้
ปัญญาประดิษฐ์มาสร้างระบบกายภาพใหม่ๆ ท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรมากขึ้นในอนาคต หรือ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ที่ต้องการผลิตอากาศยานไร้คนขับ ก็ต้องใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยออกแบบการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio Fuels and Bio chemicals) อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่ต้องใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) เข้ามาเก่ียวข้อง เช่นการผลิตเคมีชีวภาพ ก็ต้องใช้จุลชีวะมาปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อผลิต
สารเคมี อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพมาผลิตยาชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) 
รวมถึงการต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหารก็เช่นกัน 
 
6. แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 น้ันล้วนแต่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มาเป็นองค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจทั้งสิ้น จะมีเพียงแค่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพียงอุตสาหกรรมเดียวเท่าน้ันที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยตรง แต่หากต้องการ
ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย หรือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง ดังน้ันความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรม 4.0 น้ันเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทย
ตามโมเดล 4.0 ซ่ึงทุกเทคโนโลยีล้วนแต่มีต้นก าเนิดจากต่างประเทศท าให้ต้นทุนในการน าเข้าเทคโนโลยี หรือการจ้างบุคคลากร
ย่อมต้องสูงตามขึ้นไป รัฐในฐานะผู้ผลักดันโมเดลไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาบุคคลากรในประเทศ
ให้สามารถคิดค้น หรือต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆได้ด้วยตนเอง มิเช่นน้ัน ประเทศไทยก็จะต้องตามหลังประเทศผู้คิดค้นและประดิษฐ์
เทคโนโลยีอยู่ตลอดไป ซ่ึงจะท าให้ความคาดหวังของประเทศที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ประเทศโลกที่ 1 ยิ่งห่างออกไป เพราะเกณฑ์ใน
อนาคตก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามความสามารถของกลุ่มประเทศในโลกที่ 1 รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 อย่าง
ละเอียด ซ่ึงจะเห็นว่ามีบางเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ประเทศไทยยังไม่ถูกน าไปต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมหลัก เช่น  
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 เทคโนโลยีวัสดุล้ าสมัย (Modern Material) ว่าด้วยเรื่องของนาโนเทคโนโลยีที่ปัจจุบันประเทศไทยก็มีการคิดค้นและผลิต
ออกมาใช้อย่างแพร่หลายแต่อาจยังถูกมองข้ามจากรัฐว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต   

 เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุและการพิมพ์หลายมิติ (3D Printing) ที่ปัจจุบันประเทศไทยก็เริ่มน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย เพราะจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเน่ืองจากลดการสูญเสียของวัตถุดิบ แต่เทคโนโลยีหากให้บุคคลเข้าถึงโดยไม่
ควบคุมก็อาจมีการน าไปใช้อย่างผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายได้ เช่น น าไปผลิตเป็นปืนที่ใช้ในการก่ออาชญากรรม เป็นต้น แต่ โดยรวม
เทคโนโลยีน้ีก็มีประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากมายมหาสาร เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนได้ในหลายๆธุรกิจ ดังน้ันรัฐจึงควรให้การ
สนับสนุนต่อยอดเทคโนโลยีน้ีให้เป็นอุตสาหกรรม และหามาตรการป้องกันควบคุมการน าไปใช้  

 เทคโนโลยีความจริงเสมือนและความจริงเสริม (Virtual Reality : VR & Mix Reality : MR) เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันเริ่ม
เข้ามาประเทศไทยในแบบส าเร็จรูป เช่น เกม 3 มิติ หรือแบบจ าลอง 3 มิติ ซ่ึงหากมีการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดด้าน
อุตสาหกรรม ก็จะท าให้ผู้ผลิตสินค้าเข้าถึงความรู้สึกของผู้บริโภคได้มากขึ้นซ่ึงเกิดการสร้างภาวะจ าลองเพื่อเก็บข้อมูล ซ่ึงก็จะเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ เช่นกัน  

ยังมีอีก 3 เทคโนโลยี ที่ยังค่อนข้างไกลเกินกว่าประเทศไทยจะเข้าถึง คือ เทคโนโลยีการดักจับ กักเก็บ และส่งพลังงาน 
(New Sustainable Energy) เทคโนโลยีวิศวกรรมดาวเคราะห์ และเทคโนโลยีอวกาศ แต่หากรัฐสนับสนุนให้คนไทยเริ่มศึกษาและ
วิจัยตั้งแต่ตอนน้ีย่อมท าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นแน่นอน เช่น เทคโนโลยีการดักจับ กักเก็บ และส่งพลังงาน ที่ประเทศไทยมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลายหากได้รับการสนับสนุนก็อาจจะท าให้เกิดการค้นพบพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทดแทน
พลังงานฟอสซิลในอนาคตได้อย่างเทียบเท่าแน่นอน ส่วนเทคโนโลยีวิศวกรรมดาวเคราะห์ และเทคโนโลยีอวกาศก็เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีคนศึกษาค่อนข้างน้อย ซ่ึงถือเป็นโอกาสกับคนไทยหากเข้าไปศึกษาและค้นพบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีก่อน
ต่างประเทศ 
 
7. สรุปผล 

โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยตามทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การที่
โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก 10 ประเภท ซ่ึงก็คือปัจจัยทุน (K) ตามทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของนิโอคลาสสิก และทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Solow ซ่ึงเป็นปัจจัยผันแปรที่จะส่งผลต่อการเพิ่ม
ของปัจจัยด้านแรงงาน (L)ส่วนปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T,A) ที่ทั้ง 2 ทฤษฎีมองว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบค่อนข้าง
น้อย แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ปัจจัยน้ีก็จะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ ซ่ึงได้เกิดขึ้นแล้วใน
โลกคือ โลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ที่เป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับคอมพิเตอร์  กลายมาเป็นเทคโนโลยียุค
อุตสาหกรรม 4.0 ที่มุ่งให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม ซ่ึงประเทศไทยก็ได้ค านึงถึงเรื่องน้ี จึง
ผลักดันอุตสาหกรรมในโมเดลประเทศไทย 4.0 ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยียุคใหม่ในการขับเคลื่อน ส่วนปัจจัยด้าน
ปริมาณของการวิจัยและพัฒนา (R) ที่ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Endogenous เห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ทางโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ก็ได้มีการให้ความส าคัญในการพัฒนาคนเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

โมเดลประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 มีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากมีที่มาจากปัญหาเดียวกัน คือความไม่เท่า
เทียมทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมากจากโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การพัฒนาที่ไม่สมดุลท าให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมที่แบ่งกลุ่มคนที่มีรายได้สูงออกจากกลุ่มคนที่รายได้ต่ า โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่ประเทศโลกที่ 1 ซ่ึงต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเป็นตัว
ขับเคลื่อน  
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เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ได้แก่ เทคโนโลยี
ประมวลผลแบบใหม่ๆ (Big Data Analysis), บัญชีธุรกรรมแบบกระจายและบล็อกเชน (Block Chain), อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง 
(Internet of Things : IoT), ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ (Artificial lntelligence : AI & Robotic), ชีวภาพ (Bio 
Technology) และประสาทเทคโนโลยี (Neuro Technology) ซ่ึงรัฐต้องเร่งสนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่าน้ี
โดยเฉพาะเรื่องของการต่อยอดทางการใช้งาน ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อที่ได้สามารถช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรม
ไทย สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมได้ตามเป้าหมายของโมเดลไทยแลนด์ 4.0 

ประเทศไทยยังสามารถพัฒนาต่อยอดจากโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขึ้นได้อีกตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเช่น 
การพัฒนาให้ประชากรสามารถเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างยุติธรรม สามารถจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย และใส่ใจ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มเติมอันได้แก่ เทคโนโลยี
วัสดุล้ าสมัย (Modern Material), การผลิตแบบเติมเน้ือวัสดุและการพิมพ์หลายมิติ (3D Printing) รวมถึงควรสนับสนุนให้เกิดการ
วิจัยในเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติม เช่น เทคโนโลยีการดักจับ กักเก็บ และส่งพลังงาน (New Sustainable Energy), วิศวกรรมดาว
เคราะห์ (Geoengineering) และเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) เพื่อน ามาต่อยอดอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต         
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นการน านโยบายค่าแรงขั้นต่ า 400 บาท ไปปฏิบัติ เน่ืองจากตามที่
รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าจาก 300 บาท ที่ได้ใช้มาตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2555 มาเป็นวันละ 400 บาท เพื่อ
ช่วยผู้ใช้แรงงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการมีการใช้จ่ายเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
แต่อีกด้านจะส่งผลต่อภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และส่งผลต่อราคาสินค้าที่สูงขึ้น หากกระทบรุนแรงอาจส่งผลต่อ
การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่ ากว่า ในงานน้ีจะใช้กรอบแนวคิดการน านโยบายไปปฎิบัติและผลกระทบ
จากนโยบายมาเป็นกรอบ  ในการพิจารณาประเด็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอเสนอประเด็นหลักที่ได้มาจากการพิจารณา
ทบทวนเอกสารต่างๆประกอบไปด้วย 1) ที่มาของนโยบายค่าแรงขั้นต่ า 400 บาท 2) ผลกระทบของนโยบายทั้งด้านบวกและด้าน
ลบในมิติสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ 3) ข้อเสนอแนะของผู้เขียนต่อผลกระทบด้านสังคม 
เศรษฐกิจและในเชิงหลักการ 
  
ค าส าคัญ: ค่าแรงขั้นต่ า ผลกระทบของนโยบาย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม   
 
Abstract 

This article aims to present the issue of implementing the 400 baht minimum wage policy since the 
current government has a policy to increase the minimum wage from 300 baht that has been used since mid-
year 2012 to a day. 400 baht wage help laborers earn more resulting in an increase in spending in the 
economy which is an economic stimulus measure. But the other side it will affect the cost burden of 
industrial operators and affect the product price to rise .If the result is severe, its impacts may result in 
relocating production base to neighboring countries with lower wages. In this article, the framework will be 
policy implementation to put the policy into practice in considering issues to answer objectives. The author 
offers the main points from the examination of various documents, consisting of 1) background of the 400 
baht minimum wage policy, 2) the impact of both positive and negative policies on social and economic 
dimensions on industrial entrepreneurs, and 3) the author's recommendations on social and economic 
impacts and principles.  

 
Key words: Minimum wage Policy impact Industrial entrepreneurs  
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1. บทน า 

จากสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันน้ันอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน้ัน 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) กล่าวคือ เป็นประเทศที่มีการติดต่อซ้ือขาย

ส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศน้ันจึงมาสู่ความรุ่งเรืองของประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัว

อย่างรวดเร็ว จากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองน้ัน ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน จึงเป็น

ที่มาของนโยบายประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองที่ชูประเด็นค่าแรงขั้นต่ า 400 บาท เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น ข้าวของที่แพงขึ้น และปัญหาในด้านการขาดแคลนแรงงาน 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้เกิด 

ปัญหาทางโครงสร้าง ของความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานด้านอายุระยะยาว โดยภาคการผลิต ที่จะได้รับ

ผลกระทบอย่างมาก คือ ภาคอุตสาหกรรม  

การบริหารจัดการนโยบายค่าจ้างขั้นต่ าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประเด็นที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ในระยะยาวและเป็นเครื่องชี้วัด ของการพัฒนาทางการเมืองอย่างหน่ึงเน่ืองจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าอย่างมี ประสิทธิภาพน้ัน

จะสะท้อนถึงการบริหารจัดการนโยบายแรงงานที่มีความสัมพันธ์ กับอัตราการจ้างงานโดยความสัมพันธ์น้ันจะสะท้อนถึงการลด

ระดับความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ อย่างไรก็ตามนโยบายค่าจ้างขั้นต่ าเป็นนโยบายที่ผูกขาดกับผลประโยชน์ทางการเมือง

และการตัดสินใจของภาครัฐท าให้นโยบายขั้นต่ าเป็นนโยบายที่ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในรูปแบบ

ประชานิยมดังน้ันจึงสรุปได้ว่านโยบายค่าจ้างขั้นต่ าที่มี ประสิทธิภาพน้ันจะต้องค านึงถึงระดับประสิทธิภาพการผลิตระดับการจ้าง

งาน ในตลาดแรงงานและระดับรายได้ที่สะท้อนถึงการไหลเข้าของจ านวนแรงงานจาก นอกระบบเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบ

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ การบริหารจัดการนโยบายค่าจ้างขั้นต่ าอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากส าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องชี้วัดทางการเมืองเน่ืองจากการปรับอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ าที่มีประสิทธิภาพ น้ันจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการนโยบายแรงงานโดยเฉพาะนโยบายแรงงานที่มีความสัมพันธ์กับ

อัตรา การจ้างงานโดยดัชนีการจ้างงานน้ันจะสะท้อนถึงการลดระดับความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้อย่างไรก็ตามนโยบาย

ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นนโยบายที่ผูกโยงกับผลประโยชน์ทางการเมืองและการตัดสินใจของภาครัฐท าให้นโยบายค่าจ้างขั้นต่ าเป็นนโยบาย

ที่ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการน านโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 

การน านโยบายสู่การปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุ

ตาม นโยบายที่วางไว้หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติความสามารถที่จะผลักดัน ให้การท างานของกลไกที่ส าคัญ

ทั้งหมดบรรลุผลได้ดังเป้าหมายที่วางไว้เป็นสิ่งส าคัญมาก นักวิชาการชั้นน า ได้เห็นพ้องต้องกันถึงกรอบความเข้าใจของการศึกษา

การน านโยบาย ไปปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล สมรรถนะ และ ความร่วมมือของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาวะแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง  ความแตกต่างในสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 

ท้องถิ่น ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ความส าเร็จของเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย นอกจากน้ัน นักวิชาการยัง
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มองว่า  การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน าเอานโยบายพื้นฐานทั่วไป กฎหมาย ค าสั่งของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี หรือค า

พิพากษาของศาลไปด าเนินการให้บรรลุผล (กล้า ทองขาว, 2548)  

           ความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติ 

           หมายถึง “กระบวนการ ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มีการก าหนดไว้ก่อนหน้าน้ันแล้วกับการ

กระท าหรือปฏิบัติการ คือ ความสามารถในการจัดการและประสานสิ่งที่จะกระท าให้บังเกิดผล ในลักษณะที่เป็นลูกโซ่ 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ทั้งน้ี เพื่อให้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระท า เป็นไปตามที่มุ่งหวังเอาไว้” (กล้า ทองขาว, 2548)  น า

นโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่า องค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและ กระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจน

กลไกที่ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม นโยบายที่ระบุไว้หรือไม่เพียงใด (วรเดช จันทรศร , 2546, หน้า 3)  แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 พบว่า การน านโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง การมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล ที่รัฐบาลจัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติ สนอง

ความต้องการ ของประชาชนอันจะน าประเทศไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืน (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548, หน้า 1-2)  สรุปได้

ว่า การน านโยบายสู่ การปฏิบัติหมายถึง กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการ บริหารจัดการ และการประสานงานในการขับเคลื่อน

ให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายของหน่ว ยงานน้ัน ๆ  ลักษณะ

องค์ประกอบหลักของศาสตร์ นโยบายศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนแรก คือ  การก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายในรูป

ของกฎหมาย หรือข้อก าหนดและประกาศ  รวมทั้งค าแถลงนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สอง คือ การน า

นโยบายสู่การปฏิบัติ แสดงให้เห็นในรูปของแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งงบประมาณสนับสนุน การบริหารโครงการ การ

ตีความกฎหมายออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และมีการใช้บังคับหรือ มีการจัดกระท าเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย ส่วนที่สาม คือ การประเมินผล นโยบาย ส่วนน้ีเป็นการศึกษาคุณค่าของผลผลิตและผลลัพธ์ หรือผลกระทบของการน า

นโยบาย  แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่น าไปปฏิบัติว่าเป็นไปตามเจตจ านงของนโยบายอย่างไร ส่วนสุดท้าย คือ การวิเคราะห์

ผลสะท้อนกลับของนโยบาย เป็นการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนานโยบายหรือการยกเลิก

นโยบาย  (กล้า ทองขาว, 2548)   

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในประเทศไทย   

               หากกล่าวในระดับของแนวคิดทฤษฎี การน านโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ถือเป็นหัวข้อหน่ึงที่ประสบ

ปัญหาในการได้รับความสนใจในการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้เคยให้ความหมายของการน า

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไว้หลายท่าน เช่น Mazmanian and Sabatier (1989) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการน านโยบาย

ไปปฏิบัติและ นโยบายสาธารณะ โดยชี้ให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการน โยบายสาธารณะ 

ความหมายของการน านโยบายปฏิบัติจึง หมายถึงการน าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็น

การร่วมกันท างานภายใต้กฎหมาย ที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด

หรือ ศาลฎีกา ซ่ึงตามอุดมคติแล้วการตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งชี้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์  และการก าหนดโครงสร้าง

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  เหตุผลส าคัญที่ท าให้การศึกษาเรื่อง การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติถูกละเลยมาเป็น

เวลานาน มาจากฐานคติที่ว่าขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติน้ันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีเน้ือหาสาระ และไม่มีคุณค่าควร
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แก่การสนใจของนักวิชาการมากนัก เพราะเป็นการขยายผลของ ขั้นตอนการก าหนดนโยบายเท่าน้ัน แต่โดยความเป็นจริงแล้ว 

ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับสาเหตุและเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งมันเก่ียวกับ วิธีการศึกษาและการ

วิเคราะห์ กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติน้ัน ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนและมีความซับซ้อน  อันท าให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการศึกษา ดังน้ัน การอธิบายและการจ าแนกสาระส าคัญของขั้นตอนการน าไปปฏิบัติท าให้นักวิชาการไม่สนใจเรื่องการ

น านโยบายไปปฏิบัติ แต่กลับไปสนใจ ขั้นตอนการก าหนดนโยบายมากกว่า ที่ส าคัญการศึกษาขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ น้ันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมาก ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย การศึกษาเรื่องดังกล่าว

จึงมิใช่เรื่องง่ายนัก จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้ศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติต้องประสบกับปัญหาเก่ียวกับการน า

นโยบายไปปฏิบัติว่ามีกรอบการศึกษาเพียงใด ใช้ตัวแปรอะไรมาศึกษา และจะวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย

ไปปฏิบัติได้อย่างไร (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549,หน้า296)  อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงในการปฏิบัติ มีประเด็นปัญหาสาธารณะ

(Public Issue) จ านวนมากที่รัฐบาลให้ความสนใจถึงขั้นที่น าประเด็นเข้าสู่วาระทางนโยบาย (Agenda-setting) หรือกระทั่งมีการ

ตัดสินใจทางนโยบาย (Policy Decision-making) ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น  กฎหมาย นโยบายสาธารณะ บริการสาธารณะ เป็น

ต้น แต่จะพบได้ว่าสิ่งเหล่าน้ีจ านวนมาก ยังคงเป็นเพียงรูปธรรมหรือเป็นเพียงตัวหนังสือในกระดาษการน าไปปฏิบัติหรือปรับใช้จริง 

ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะหรือด าเนินนโยบายไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีหรือตามที่

คาดหวังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนา อย่างประเทศไทยอันถือไดว่ามีระบบราชการที่ซับซ้อนมากที่สุดที่หน่ึงใน

โลกซ่ึงมาจากหลายปัจจัย อาทิ การจัดโครงสร้างการบริหารงานส่วนต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ที่

เชื่อมโยงถึงการทับซ้อนกันของอ านาจหน้าที่แต่ละหน่วยงานภายใต้พื้นที่เดียวกัน และฐานคติ หรือประเพณีแบบไทย ๆ ประกอบ

กับภายใต้สภาพการณ์ที่บริบทและเงื่อนไขทางการบริหารปกครอง ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้นนอกเหนือจาก ประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างอันสะท้อนบริบทรอบตัวทางการเมืองและการบริหารของไทย อันมีตัวแสดง

หน้าใหม่นอกเหนือจากภาครัฐ มาปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่หรือกระบวนนโยบายหน่ึง ๆ  อีกเป็นจ านวนมาก (วสันต์  เหลืองประภัสร์, 

2553) ได้ก่อให้เกิดสภาพของการกระจัดกระจาย ทางการบริหารหรือที่ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2543) เรียกว่า การรวมศูนย์

อ านาจแบบกระจัดกระจาย  (Fragmented Centralization) การท าความเข้าใจสภาพการณ์หรือปัญหาของการน านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติ ของไทย อาจมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจขั้นตอนและโครงสร้างเหล่าน้ี อย่างถ่องแท้ เน่ืองจากมันส่งผล

ต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติที่ผ่านมา ในภาพรวมกล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องการน านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติมุ่งเน้นสนใจเฉพาะ บางเรื่องหรือบางประเด็นมากกว่าการสร้างทฤษฎี/ ตัวแบบในการน านโยบายสาธารณะ

ปฏิบัติไป แบบเบ็ดเสร็จจึงท าให้ไม่มีกรอบทฤษฎีที่เด่นหรือตัวแบบที่มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะอธิบายถึง ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้ (วรเดช จันทรศร, 2540)  

        สรุปได้ว่า ปัญหาเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติน้ัน สัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ อย่างแยกไม่ได  ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลต่อ

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย การที่จะบอกว่านโยบายหน่ึง ๆ มีปัญหาตอนน าไปปฏิบัติหรือไม่ ถ้ามีน้ันมีอย่างไร ไม่

สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียว แต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีประกอบกับความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการ นโยบาย

ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานรัฐไทยเป็นอย่างดี ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนไป อันรายล้อมการบริหารงานภาครัฐที่ไม่ได้มีเพียงรัฐ

อีกต่อไป ที่มีบทบาทในการน านโยบายไปปฏิบัติ เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ถือเป็นเพียงภาพสะท้อนบางส่วนที่ผู้เขียนพยายาม

น าเสนอถึงประเด็น ปัญหาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผ่านมุมมองของคนที่ศึกษานโยบายสาธารณะ ซ่ึงเป็นที่แน่นอนว่ารัฐ
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ไทยต้องปรับตัวให้ทันกับปัญหาดังกล่าวเพื่อรับมือและจัดท าบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น มิฉะน้ันการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

ของประเทศไทยก็ยังคงย่ าวนอยู่กับที่ปัญหาอันไม่สามารถน ามาใช้ได้จริง  (ธัญรัศษ์ มลิทอง, 2557) 

 

4  ค่าจ้างแรงงานข้ันต ่า  

             เป็นค่าตอบแทนต่ าสุดซ่ึงนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือนตามที่กฎหมายก าหนด หรือ

มีความหมายเหมือนกับค่าแรงต่ าสุดซ่ึงลูกจ้างจะขายแรงงานของตน แม้ว่ากฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าจะมีผลใช้บังคับในหลายรัฐ ก็ยังมี

ความเห็นต่างในผลดีและผลเสียของค่าจ้างขั้นต่ า ผู้สนับสนุนค่าจ้างขั้นต่ าบอกว่า จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานชีวิตของลูกจ้างและลด

ความยากจน ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยว่า ถ้าค่าจ้างขั้นต่ าสูงพอจะเห็นผลได้ดังน้ัน ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในหมู่ลูกจ้างที่มีผลิตภาพต่ าเพราะขาดประสบการณ์หรือพิการ ดังน้ันจึงเป็นการท าร้ายแรงงานที่ มีฝีมือน้อยกว่าและเป็นประโยชน์

แก่แรงงานที่มีฝีมือสูงกว่า  

              ค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายถูกเสนอครั้งแรกเพื่อเป็นหนทางในการควบคุมการเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วของโรงงาน

อุตสาหกรรมในภาคการผลิต โรงงานเหล่าน้ีว่าจ้างลูกจ้างหญิงและเด็กเป็นจ านวนมาก และจ่ายค่าตอบแทนด้วยจ านวนที่ถูกมองว่า

ต่ ากว่าค่าแรงมาตรฐาน เจ้าของโรงงานเหล่าน้ีถูกคิดว่ามีอ านาจต่อรองอย่างไม่ยุติธรรมเหนือลูกจ้าง และค่าจ้างขั้นต่ าได้ถูกเสนอ

เพื่อเป็นวิธีในการบังคับให้พวกเขาจ่าย "อย่างยุติธรรม" เม่ือเวลาผ่านไป ความสนใจได้เปลี่ยนไปจากการช่วยเหลือผู้คน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งครอบครัว กลายมาเป็นพอเพียงแก่ตัวเองมากขึ้น ทุกวันน้ี กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าครอบคลุมลูกจ้างในสาขาการจ้างงานที่

จ่ายค่าแรงต่ าส่วนใหญ่  

                ค่าจ้างขั้นต่ าได้รับความสนใจจากสังคมอย่างแข็งขัน โดยมีรากเหง้ามาจากความกังวลเก่ียวกับความสามารถของตลาด

ที่จะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันของรายได้ส าหรับสมาชิกแรงงานที่มีความสามารถน้อยที่สุด ส าหรับบางคน ทางออกที่ชัดเจนของ

ความกังวลน้ีคือ การจ ากัดความโครงสร้างค่าแรงใหม่ทางการเมือง เพื่อบรรลุการกระจายรายได้ทางสังคมที่ดีกว่า ดังน้ันกฎหมาย

ค่าจ้างขั้นต่ าจึงถูกตัดสินขัดแย้งกับเกณฑ์การลดความยากจน  

 

5. ระดับเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต ่า  

      การขึ้นค่าแรงขั้นต่ าและผลตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่แรงงานถูกกล่าวขานว่าจะท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจ ต้องอาศัยการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนที่

ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การจะพึ่งแต่ค่าแรงถูกเพื่อกดต้นทุนการผลิตอาจ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างการผลิต คุณภาพ

แรงงาน และเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งความอยู่ดีกินดี ของประชาชน และความก้าวหน้าทางสังคม จึงมีค าถามว่าค่ าแรงขั้นต่ า

ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือ เพียงพอต่อการใช้จ่ายประจ าวันของแรงงานไร้ฝีมือแล้วหรือยัง  ค าตอบของความจ าเป็นใน

การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าของงานศึกษาน้ีจะพิจารณาจากเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว

หรือยัง ถ้าต่ ากว่าระดับที่เหมาะสมก็ควรต้องปรับเพิ่ม ส าหรับค าว่าระดับที่ “เหมาะสม” น้ันมีหลายมิติ จึงจ า เป็นต้องตั้งเกณฑ์ของ

ค าว่าเหมาะสม เพื่อสามารถที่จะประเมินได้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวันในปัจจุบันแตกต่างไปจากอัตราที่เหมาะสมเท่าไร  งาน

ศึกษาน้ีให้ค าจ ากัดความของค่าว่า “เหมาะสม” ใน 3 ด้านคือ  (1) เหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ ซ่ึงการใช้จ่ายตามอัตภาพ 

ประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาลและยาที่นอกเหนือจากประกันสังคม 
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ค่าใช้จ่าย ส่วนตัว และค่ายานพาหนะ  (2) เหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามคุณภาพ ซ่ึงการใช้จ่ายตามคุณภาพจะสูงกว่าการใช้จ่ายตาม

อัตภาพ โดยได้รวมค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระที่อยู่อาศัย เงินท าบุญ ทอดกฐินและผ้าป่า และค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิงและ พักผ่อน 

เพิ่มเติมเข้ามาอีก  (3) เหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน (Labour Productivity) ซ่ึงผลิตภาพของแรงงานในที่น้ีวัด จาก Real 

GDP ต่อจ านวนการจ้างงาน กล่าวคือค่าจ้างขั้นต่ าควรเพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นของผลิต ภาพแรงงาน ความ

เหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามเกณฑ์ข้อ (1) และ (2) น้ันสามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ ของการทานโยบายอัตราค่าจ้างขั้น

ต่ าที่ต้องการให้ค่าจ้างขั้นต่ าเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยป้องกันความยากจนให้แก่ ผู้ใช้แรงงานและช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ขณะที่

ความเหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงานตามเกณฑ์ข้อ (3) น้ัน จะ สะท้อนถึงความเป็นธรรมของการกระจายหรือแบ่งปัน

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน เพราะอย่างน้อย แรงงานก็ควรได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนตามผลิตภาพของ

ตนเอง  

 

6. นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 400 บาท 

         การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง  ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในช่วง

ชะลอตัว แถมค่าเงินบาทยังอยู่ในช่วงแข็งค่า ท าให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวล ความห่วงใย และแสดงทัศนะมุมมองที่

แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจที่กังวลต่อสถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงกังวลว่าจะเกิดการชะลอการ

ลงทุน และมีการย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมไปยังประเทศอ่ืน ที่มีต้นทุนแรงงานต่ ากว่าประเทศไทยในขณะเดียวกันก็มีกลุ่ม

ธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซ่ึงในปัจจุบันยังใช้แรงงาน

ฝีมือในการผลิตสินค้าเป็นหลัก จะได้รับผลกระทบ ขณะที่ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เสนอแนะแนวทางการปรับขึ้นค่าแรง

ขั้นต่ าในครั้งน้ี โดยตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจ มีความเห็นว่า การปรับค่าแรงเป็นพื้นฐานต่อความจ าเป็น ซ่ึงต้องมีการปรับขึ้นตามอัตรา

เงินเฟ้อ แต่ควรมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไป ในการปรับขึ้นค่าแรงก็ควรมีหลายระดับ ไม่ควรใช้บรรทัดฐานหรือมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งหมด เน่ืองจากแรงงานมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ ทั้งน้ีหากใช้มาตรฐานเดียวกันในการปรับ

ค่าแรงจะส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ทั้งน้ี หากรัฐบาล โดย

กระทรวงแรงงานสามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดระบบและวางมาตรฐานแรงงานฝีมือ โดยการแยกย่อยฝีมือแรงงานในแต่

ละสาขาให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกหมวดวิชาชีพ จะท าให้เกิดการยกระบบมาตรฐานแรงงานฝีมือและใน

การปรับขึ้นค่าแรงยังสามารถพิจารณาปรับขึ้นในอัตราส่วนที่แตกต่ างกันตามความสามารถและระดับแรงงานฝี มือ 

             ปัจจุบัน กลุ่มแรงงานขั้นต่ ากว่า90% เป็นกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย และโดยมากเป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

ท างานแบกหาม แต่ไม่มีทักษะในวิชาช่าง เม่ือใช้มาตรฐานเดียวกันในการปรับค่าแรง โดยเหมารวมแรงงานฝีมือกับแรงงานไร้ฝีมือ

อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ท าให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน และไม่เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศแต่อย่างใด ดังน้ันรัฐบาลควรมีการ

แยกย่อยกลุ่มฝีมือแรงงานในแต่ละวิชาชีพให้ละเอียดมากขึ้น และในการปรับขึ้นแรงงานก็ความพิจารณาแยกย่อยออกไปตามระดับ

และมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชาชีพไป ทั้งน้ี ในการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งน้ีแน่นอนว่าภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงเป็น

ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก จะได้รับผลกระทบโดยตรง ดังน้ันการปรับขึ้นค่าแรงควรจะทยอยปรับขึ้น ไม่ควรปรับขึ้น

ในครั้งเดียวเต็มเพดาน และควรจะมีการก าหนดมาตรฐานแรงงานฝีมือในแต่ละประเภทอาชีพเพื่อปรับขึ้นค่าแรงในอัตราส่วนที่

แตกต่างกันไป นอกจากน้ีการปรับขึ้นค่าแรงก็ควรก าหนดแบ่งโซนการปรับขึ้น เน่ืองจากขนาดการขยายตัวของเศรษฐกิจในแต่ละ
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พื้นที่น้ันมีอัตราการขยายตัวไม่เท่ากัน การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาลน้ัน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงช่วงเวลาในการปรับขึ้น

ค่าแรงที่เหมาะสม เพื่อให้เวลากับผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการปรับตัวรองรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการปรับขึ้น

ค่าแรงน้ันก็ต้องพิจารณาด้วยว่า อัตราการปรับขึ้นค่าแรงระดับใดจึงเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน ดังน้ัน ในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าใน

ครั้งน้ี รัฐควรพิจารณาถึงความพร้อมหรือให้ระยะเวลาในการปรับตัวแก่ผู้ประกอบธุรกิจในภาคต่างๆ โดยการทยอยปรับขึ้นค่าแรง 

ไม่ควรปรับขึ้นเป็น400บาทในครั้งเดียวเลยทันที นอกจากน้ีรัฐบาลควรมีการแยกประเภทแรงงาน และพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงใน

อัตราส่วนที่แตกต่างกันไปไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการปรับขึ้นค่าแรงทั้งหมดในระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานแรงงานฝีมือ ซ่ึงใน

เรื่องการสร้างมาตรฐานแรงงานฝีมือน้ัน กระทรวงแรงงานก็มีหน่วยงานที่รองรับอยู่แล้ว เช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  

 

7. ผลกระทบนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 400 บาท 

        การด าเนินนโยบาย “ค่าแรงขั้นต่ า 400 บาท” ถือว่าเป็นนโยบายที่มีความส าคัญและจะมีผลกระทบอย่างมหาศาลกับ

อุตสาหกรรมไทยตลาดแรงงานไทย ผลการศึกษาน าเสนอข้อดีและข้อเสียของนโยบายดังกล่าวดังน้ี (ทีดีอาร์ไอ. 2556). 

ข้อดี: 

 - ท าให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากันทั่วประเทศ มีฐานะความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นเน่ืองจากมีเงินทุนหมุนเวียนจาก

การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 

 - ค่าจ้างใหม่ที่เพิ่มขึ้นช่วยลดความเหลื่อมล้ าให้กับแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่ าและมีอ านาจต่อรองน้อย 

ข้อเสีย: 

 -.ท าให้ต้นทุนรายจ่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น หรือ แรงงานฝีมือสูงขึ้นมาก เช่น กลุ่มสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริการ เป็นต้น 

 -มีความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 1 จากกรณีปกติ และอาจจะลดความสามารถในการแข่งขันเน่ืองจาก

ต้นทุนเชิงเปรียบเทียบที่สูงขึ้นของไทย ท าให้ราคาสินค้าไทยสูงขึ้น 

           ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

          อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน้ันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น คือ พึ่งพาแรงงานที่ได้รับค่าจ้างขั้น

ต่ าในสัดส่วนสูงและอัตราก าไรสุทธิต่ า โดยสรุปแล้ว การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในระยะ

กลางและระยะยาว ซ่ึงอาจจะมีผลดังน้ี 

       1.ผลกระทบด้านการส่งออก 

        ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เน่ืองจากค่าจ้างแรงงานของไทยยังสูงกว่าค่าจ้างแรงงานของประเทศคู่แข่ง เช่น 

เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยลดลงและจะ

เป็นปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว 

     2. ผลกระทบทางด้านเงินเฟ้อ 

     การปรับค่าจ้างตามนโยบายจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นลูกโซ่ทั้งแผง เน่ืองจากสินค้ากว่าจะมาถึงผู้บริโภคได้

ต้องผ่านห่วงโซ่อุปทานประมาณ 10 อุตสาหกรรม แต่ละช่วงต้องมีการผลักภาระค่าจ้างบางส่วนใส่เข้าไปในตัวสินค้า ท าให้สินค้า

เม่ือถึงมือผู้บริโภคมีราคาสูงขึ้น เป็นต้นทุนของภาคการผลิต ซ่ึงผู้บริโภคจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
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     3.การกระจายรายได้และการกระจุกตัว 

การใช้ค่าจ้างขั้นต่ า ในอัตราเดียวทั่วประเทศจะส่งผลให้อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในปริมณฑล เพราะ

ไม่มีแรงจูงใจที่จะกระจายการผลิตไปในต่างจังหวัดซ่ึงมีรัศมีระยะทางเกินกว่า 300 กิโลเมตร เน่ืองจากระยะทางที่ยาวไกลจะส่งผล

กระทบต่อต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ในระยะยาวจะเป็นการท าลายโครงสร้างค่าจ้างปัจจุบันที่เน้นให้อุตสาหกรรมขยายตัวไปใน

จังหวัดที่ห่างไกลเพื่อเป็นการกระจายรายได้และกันคนให้อยู่ในพื้นที่ 

     4.ผลกระทบด้านการลงทุน 

    ไทยยังจ าเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ เน่ืองจากไทยจ าเป็นที่จะต้องขยายภาคการผลิตเข้ามารองรับแรงงานใหม่ใน

แต่ละปี หากค่าจ้างของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามซ่ึงอัตราค่าจ้างต่ ากว่าไทย 2.3 เท่า จะท าให้การลงทุนใน

ประเทศมีการชะลอตัว ทั้งน้ี ในระยะสั้นและกลาง ภาคการผลิตของไทยจ าเป็นต้องใช้การผลิตที่มีแรงงานเข้มข้นอยู่ในระบบการ

ผลิตก่อนที่ไทยจะปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Productive Industry) มากขึ้น 

      5.แรงงานผิดกฎหมายจะไหลเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น 

     ค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะเป็นการกดดันให้มีแรงงานผิดกฎหมายไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิม 

           การตัดสินใจขึ้นค่าแรงครั้งน้ี ท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นประเทศที่มีค่าแรงสูงทันทีซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้าง

เหมาะสม คือ ตลาดแรงงานก าลังขาดแคลนแรงงาน (ระดับล่าง) อย่างรุนแรง ภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีจะต้องปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจะมีการลดการจ้างงาน ลดคนงานเดิมและชะลอรับคนงานใหม่ 

รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดการใช้แรงงาน ภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงค วรมีการ

ประสานความร่วมมือเพื่อปรับและเพิ่มทักษะให้กับแรงงานให้มีสรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สิ่งเหล่าน้ีจะท าให้

โครงสร้างตลาดแรงงานไทยมีความแข็งแกร่งและลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้กับหลายภาคส่วนทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

 

8. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาแรงงานไทย 

           ส าหรับนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็น 400 บาทน้ัน กล่าวกันว่า การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ า

ดังกล่าวว่าจะกระทบต่อการจ้างงาน เน่ืองจากผู้ประกอบการ บางสาขาการผลิตอาจต้องเลิกกิจการจากที่แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว 

ราคาสินค้า (อัตราเงินเฟ้อ) สูงขึ้น และท า ให้ การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมแย่ลง นอกจากน้ันการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ าทันที

แบบก้าวกระโดดอาจส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานในบางธุรกิจที่มีก าไรต่ าจนแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า และเห็นว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็นเรื่องจ าเป็น และเร่งด่วน เน่ืองจากค่าแรงขั้นต่ ารายวันในปัจจุบัน

ยังไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามเกณฑ์ของค่าใช้จ่ายตามอัตภาพและคุณภาพ รวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของความเป็นธรรมในการ

จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่แรงงานตามคุณค่า ของน้ าพักน้ าแรงที่แรงงานใช้ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าแบบก้าว

กระโดดมีผลกระทบเชิงลบค่อนข้างรุนแรง จึงควรท าแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแรงงานไทย ดังน้ี (สมศจี 

ศิกษมัต, 2554)  

             1. ทยอยปรับขึ้นค่าแรงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และให้มีความสอดคล้องกับภาวะตลาดและผลิตภาพ ของแรงงาน เพื่อให้

เวลาแก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างปรับตัว โดยฝ่ายนายจ้างควรหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือตัดทอนต้นทุนด้านอ่ืน 
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ขณะเดียวกันก็มีเวลาให้ลูกจ้างสามารถเพิ่มผลิตภาพหรือคุณภาพทางการผลิตของตนเอง โดยในขั้นแรกน้ีควรปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า

ให้อย่างน้อยขึ้นมาอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ ซ่ึงในแต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกัน ตามอัตราค่าครองชีพของใน

แต่ละจังหวัด  

            2. ภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาดูแลกระบวนการปรับค่าจ้างขั้นต่ าผ่านทางคณะกรรมการค่าจ้าง คณะอนุกรรมการก าหนดค่า

จ้างขั้นต่ าจังหวัด และคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ที่ ปัจจุบันภาครัฐก็เป็นหน่ึงในไตรภาคีของคณะกรรมการและ

อนุกรรมการเหล่าน้ีอยู่แล้ว โดยเน้นถึงผลิตภาพหรือฝีมือแรงงาน และความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับ 

ลูกจ้างให้มากขึ้นในการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า   

            3. ปรับแนวคิด (Mind-set) ของทุกภาคส่วนในเรื่องแรงและค่าจ้าง ที่หวังพึ่งพาแรงงานราคาถูก (Cheap labour cost) 

เพื่อลดต้นทุนและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย โดยต้องมาเน้นในเรื่องคุณภาพหรือมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ

ความคุ้มค่าของสินค้า และให้ค่าจ้างเป็นกลไกที่จะจูงใจให้แรงงานหันมาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง และท างานให้เต็มศักยภาพสม

กับค่าจ้างที่สูงขึ้น ซ่ึงจะสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ สร้างสรรค์หรือ Creative economy ที่ต้องเน้นการ

เพิ่ม Value added ของสินค้าแทนการพึ่งพาแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก  

          4. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของแรงงานโดยการเสริมสร้าง Knowledge society ให้แก่ แรงงาน ปัจจุบันทางภาครัฐ

และนายจ้างได้มีการฝึกอบรมฝีมือและทักษะให้แก่แรงงาน แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ เน่ืองจากแรงงานต้องท างานล่วงเวลา (OT) เพื่อให้

ได้เงินเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือดูแลครอบครัว จึงเหน่ือยล้าและไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ในการสะสมความรู้ 

ความช านาญ ดังน้ัน การเพิ่มค่าจ้างจะช่วยให้รายได้ของแรงงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเป็นช่องทางหน่ึงที่ ช่วยให้แรงงานลดการท า OT ลง

ได้บ้าง และเอาเวลามาใช้กับการเรียนรู้ได้มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลดี ต่อคุณภาพแรงงานและเศรษฐกิจในระยะยาว  

           5. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตสามารถท าโดยการปรับปรุงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น และเน้นใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการผลิตใหม่ ๆ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได้

ต้องลงทุนในการคิดค้นและวิจัยให้มากขึ้น และน าเอาผลที่ได้มาปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกจากน้ีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า หรือ

สร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก หรือการขยายตลาดส่งออกเดิมหรือบุกเบิกตลาดใหม่ ๆ 

ให้มากขึ้น จะช่วยเพิ่มอุปสงค์และรายได้เพื่อชดเชยผล ของต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน   

         6. แนวทางที่ดีในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพการผลิตควรต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไป ทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน คือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ ประสิทธิภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม ในแนวทางปฏิบัติน้ันอาจมีต้นทุนและเวลา

ด าเนินการ จนกว่าจะเห็นผลอาจแตกต่างกัน ซ่ึงวิธีที่ดีคือวิธีการที่มีต้นทุนที่ต่ าสุดและได้ประโยชน์สูงสุด และประโยชน์น้ันควรตก

อยู่ในระยะยาวด้วย จึงต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงแนวทางและ รายจ่ายของแต่ละแนวทางหรือใช้หลายๆ แนวทางร่วมกัน โดย

อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เก่ียวกับผลกระทบที่จะตกอยู่กับผู้ประกอบการในแต่ละสาขาการผลิต    

               แม้ว่าค่าแรงงานขั้นต่ าจะปรับขึ้นเป็น 400 บาท แล้ว อาจท าให้ลดความเหลื่อมล้ า และท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ยังมี

ปัจจัยอ่ืนอีกมากมายที่รอการแก้ไข เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาการท างานต่างๆ ที่ส าคัญองค์กรอุตสาหกรรม หรือนายจ้าง ควร

แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด และยั่งยืนว่ารอนโยบายประชานิยมของรัฐบาล 
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บทคัดย่อ 

               การบริหารและการปกครองของประเทศไทย  ดังที่ทราบกันอยู่ ว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ประเทศไทย ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504  และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกๆฉบับก็จะถูกน ามาใช้โดยรัฐบาล และรัฐบาลก็ได้มาจากเสียงส่วนมากของประชาชนที่

เลือกเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน รัฐบาลก็จะน านโยบายของพรรคที่ได้หาเสียงเอาไว้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับในปีน้ัน ๆ มาบริหารประเทศ ปัจจัยของประเทศที่ก าลังพัฒนาน้ัน สิ่งที่ต้องกล่าวในที่น้ีก็คือน้ ามัน ซ่ึงน้ ามัน 

เป็นปัจจัยหลักของพลังงานในทุกๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยของเราแล้ว ในแต่ละปีจะน าเข้าน้ ามันดิบ ( CLUDE OIL ) เป็น

จ านวนหลายล้านเมตริกตัน เพื่อน ามากลั่นเป็นน้ ามันส าเร็จรูปไว้ใช้ภายในประเทศ ถึงแม้จะมีพลังงานทดแทนมาใช้งาน น้ ามันก็

ยังคงเป็นปัจจัยหลักอยู่เช่นเดิม บทความน้ีได้น าเสนอระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ ามันปัญหาและ

อุปสรรคของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ ามัน  

 

ค าส าคัญ : ระบบเศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรมน้ ามัน 

 

Abstract 

               Management and administration of Thailand as is known that Democracy Monarch Is the head of 

Thailand, the first national economic and social development plan since 1961 and every national economic 

and social development plan will be adopted by the government. And the government has come from the 

erection or is a majority of people who choose to act on behalf of the people the government will take the 

policy of the party campaigning. And in line with the national economic and social development plan in that 

year to manage the country. The factors of the developing countries what has to be said here is oil. Oil is a 

major factor of energy in every country. Especially our country Each year, millions of metric tons of CLUDE 

OIL is imported. To be refined into refined oil factory for domestic use. Although there is alternative energy to 

use Oil is still the main factor. This article presents an economic and political system that affects the oil 

industry. Problems and obstacles of oil industry operators. 

 

Keywords: Economic system, Politics, Oil industry 
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1. บทน า 

               ความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจไทยก าลังเพิ่มขึ้น ต่างจากก่อนเลือกตั้งที่หลายฝ่ายมองภาพบวกว่า หลังการเลือกตั้ง
และมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อย รัฐบาลใหม่จะสามารถด าเนินนโยบายต่าง ๆ ที่มีความต่อเน่ือง และสร้างความเชื่อม่ันให้กับนัก
ลงทุน ท าให้มองภาพเศรษฐกิจปีน้ีอย่างมีความหวัง ว่าจะสามารถขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีที่ แล้วที่ระดับใกล้ 4% (ปี 2561 
เศรษฐกิจไทยขยายตัว 4.1%)แต่บรรยากาศปัจจุบันดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่คาด หลังจากผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขตที่ออกมาพลิก
ล็อก เช่น พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยกว่าที่คาด พรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนเสียงท่วมท้น เป็นต้น นอกจากน้ียังมีกรณีความ
ไม่พอใจการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความไม่ชัดเจนในการจัดสรร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ การฟ้องร้องเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร และที่ส าคัญ คือ ผลการเลือกตั้งที่ท าให้การรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลเหมือนจะไม่ง่าย เพราะทั้งสองฝ่ายมีเสียง
ใกล้เคียงกัน และอาจจะเกินก่ึงหน่ึงของสภาผู้แทนราษฎรเพียงเล็กน้อยท าให้มีความกังวลว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ หรือหาก
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ รัฐบาลจะมีเสถียรภาพและอยู่ได้นานหรือไม่ ท าให้นักธุรกิจเริ่มเป็นห่วงว่า ความไม่แน่นอนดังกล่าวจะท า
ให้บรรยากาศการลงทุน และการใช้จ่ายในประเทศซึมลง ประกอบกับรัฐบาลเองก็แสดงความกังวล และพยายามจะหามาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ โดยมาตรการที่ออกมาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเพิ่มก าลังซ้ือ (แจกเงิน) ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการ วงเงินรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท ในช่วง  เดือนที่ผ่านมา หรือประมาณ 0.5% ของการบริโภคในไตรมาส 2 ซ่ึง
จ านวนเงินไม่มากพอจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลน่าจะหวังที่จะช่วยเพิ่มก าลังซ้ือให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และพยุงเศรษฐกิจไว้ใน
ระหว่างเปลี่ยนผ่านที่รัฐบาลใหม่ยังไม่เข้ามาบริหารประเทศ  นอกจากเรื่องการเมืองแล้ว ก็ยังมีปัจจัยลบที่ท าให้เกิดความกังวล
เก่ียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ได้แก่ 

1. การส่งออกหดตัวต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการส่งออกเป็นสัดส่วนสูง และเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส าคัญโดยในช่วงที่การส่งออกชะลอ เศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวได้น้อย หากการส่งออกฟื้นตัวก็ช่วยให้เศรษฐกิจปรับดีขึ้น 
การผลิตและการจ้างงานจะดีขึ้นตามมา ส าหรับปีน้ีคาดการณ์ว่า การส่งออกจะขยายตัวได้ 4-5% แต่ปรากฏว่า 3 เดือนแรกของปี 
การส่งออกหดตัวไป 4% ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ส่วนใหญ่คาดว่ากว่าภาคการส่งออกจะ
กลับมาฟื้นตัว ก็น่าจะเป็นครึ่งหลังของปี ท าให้กังวลว่า ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า แรงขับเคลื่อนด้านการส่งออกจะน้อย 

2. การท่องเท่ียวขยายตัวต ่าอีก เครื่องยนต์ที่เป็นตัวน าที่โดดเด่น เพราะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวสูงมาก 
และน ารายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยปัจจุบันรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้น
เท่าตัวในเวลาเพียง 5 ปี (คิดเป็น 25% ของรายได้จากการส่งออกสินค้าในปัจจุบัน) ทั้งน้ี ในช่วง 3 เดือนแรกของปีน้ี ภาคการ
ท่องเที่ยวขยายตัวต่ า จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% จากปีก่อนหน้า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น 
และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นปัจจัยที่ท าให้มีความกังวลว่า ภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเร่งขึ้น และท ารายได้เข้าประเทศ
เพิ่มขึ้นได้มากเพียงไร 

3. ต้นทุนและค่าครองชีพก าลังปรับเพิ่มขึ้น ส าหรับผู้ประกอบการต้นทุนมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น จากการปรับค่าแรงขั้นต่ า 
ซ่ึงน่าจะสรุปในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้า เบื้องต้นมีข้อสรุปว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 2-10 บาท ราคาน้ ามันน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2-3 
เดือนข้างหน้า เพราะปริมาณการผลิต/ส่งออกลดลง จากการแซงก์ชั่นของสหรัฐต่ออิหร่าน ปัญหาการเมืองภายในเวเนซุเอลาและ
ลิเบียรวมทั้งความต้องการใช้น้ ามันที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อน และค่าโดยสารสาธารณะปรับขึ้น 

4. มาตรการของแบงก์ชาติ จะท าให้เกิดการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการซ้ือรถยนต์  ส าหรับมาตรการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อบ้านน้ัน เริ่มบังคับใช้เดือนเมษายน 2562 ส่วนมาตรการด้าน
สินเชื่อรถยนต์น้ัน แบงก์ชาติยังคงศึกษาอยู่ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะประกาศใช้ในไม่ก่ีเดือนข้างหน้าเพราะดูเหมือนแบงก์ชาติ
จะเป็นห่วงเรื่องการขยายตัวเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดังกล่าว ซ่ึงมาตรการทั้งสองน้ันจะมีผลต่อการใช้จ่าย เพราะในช่วงที่ผ่านมาต้อง
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ยอมรับว่า การบริโภคที่ขยายตัวน้ัน ขยายตัวใน 2 ส่วนน้ีเป็นส าคัญ ความกังวลเรื่องการเมือง และปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่กล่าว
ข้างต้น น่าจะท าให้ภาวะเศรษฐกิจในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าซบเซาพอควร และคงต้องรอดูว่า ปัจจัยต่าง ๆ จะคลี่คลายไปในทางที่
ดีขึ้น ใน 2 เดือนข้างหน้าอย่างที่ทุกคนหวังไว้หรือไม่  
               ซ่ึงที่กล่าวมา ท าให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันทั้งสิ้น โดยเฉพาะพรรคการเมืองหลายพรรคที่เข้าร่วม
รัฐบาล บางพรรคที่ได้บริหารจัดการกระทรวงคมนาคม ก็จะน านโยบายรถยนต์บรรทุก ไม่ให้ว่ิงในกรุงเทพฯในเวลากลางวัน โดยจะ
ให้ว่ิงกลางคืนหลัง 3 ทุ่ม ถึงตี 5 ก็จะส่งผลกระทบต่อยอดขายได้ รวมทั้งนโยบายให้รถว่ิงท าความเร็ว 120 กม/ชม ในช่องทางด่วน
ช่องขวาสุดซ่ึงนโยบายทางการเมืองเหล่าน้ี เป็นนโยบายที่ไม่ต่อเน่ือง เลือกตั้งทีก็ เปลี่ยนนโยบายที ขึ้นอยู่กับว่า พรรคไหนได้
คะแนนเสียงข้างมากก็ได้จัดตั้งรัฐบาล ที่ผ่านมา น้อยครั้งที่พรรคใหญ่ๆได้เสียงเกินครึ่ง ก็ยังต้องอาศัยพรรคอ่ืนๆเข้ามาร่วมในการ
จัดตั้งรัฐบาล เพราะต้องการเสถียรภาพให้แข็งแรง น้ ามันมีความจ าเป็นเพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การบริโภคของ
ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมหลายชนิดจ าเป็นต้องพึ่งพิงพลังงานน้ ามัน (oil-intensive industry) รวมถึงการผลิต ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลักษณะเช่นน้ีส่งผลให้ทรัพยากรน้ ามันหมดลงไปอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าในช่วง ระยะที่ผ่านมาจะมีความตื่นตัว
อย่างมากในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก แต่ประสิทธิภาพ ปริมาณ และความสะดวกในการใช้พลังงานทางเลือกเหล่าน้ัน 
กลับไม่สามารถเทียบได้หรือไม่ดีพอจะ แทนที่น้ ามันได้ น่ันคือไม่ว่าจะมีการรณรงค์เรื่องพลังงานทางเลือกมากเพียงใด แต่ความ
ต้องการน้ ามันก็ ยังด ารงอยู่อย่างต่อเ น่ือง และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังไม่มีการผลิตพลังงานทางเลือกที่มี 
ประสิทธิภาพ หรือไม่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเพียงพอ จนสามารถลดการบริโภคน้ ามันลงได้จริง  ความต้องการน้ ามัน
อย่างยิ่งยวด ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ ามัน ในตลาดโลก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ ามันมี
ความผันผวนเป็นอย่างมาก และเคยท าสถิติ ราคาสูงสุดเกือบระดับ 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในกลางปี 2008 และในปัจจุบัน 
(2019) ราคาน้ ามัน เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นอกเหนือไปจากราคาน้ ามันแล้ว ยังมีความกังวล ใน
ประเด็นปริมาณน้ ามันส ารองที่ยังคงระดับเดิม และมีแนวโน้มลดลงในบางพื้นที่ การค้นพบแหล่งน้ ามัน แห่งใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาด
เล็ก ประกอบกับความสามารถในการผลิตน้ ามันที่ลดลงในบางภูมิภาค ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องระดับการผลิตน้ ามันของโลก
ได้มาถึงจุดอ่ิมตัว หรือทฤษฎีว่าด้วย “Peak Oil” รวมไปถึงประเทศผู้ผลิตน้ ามันบางพื้นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบและ
การก่อการร้ายซ่ึงก็ส่งผลให้การผลิตน้ ามันของประเทศเหล่าน้ันลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ ามัน
เป็นทรัพยากรที่มีจ ากัดไม่สามารถหมุนเวียนน ากลับมา ใช้ใหม่ได้ ทั้งยังสามารถค้นพบได้ในบางพื้นที่เท่าน้ัน ซ่ึงแหล่งน้ ามันแต่ละ
แห่งจะมีขนาด ความลึกจาก ระดับผิวดิน รวมไปถึงคุณลักษณะ และคุณภาพของน้ ามันที่แตกต่างกันออกไป แหล่งน้ ามันขนาดใหญ่ 
(giant oilfield) ซ่ึงมีก าลังการผลิตกว่า 500 ล้านบาร์เรล โดยทั่วไปจะประกอบด้วยบ่อน้ ามันขนาดเล็กจ านวนหลายบ่อ แหล่ง
น้ ามันประเภทน้ีค้นพบได้ง่าย คุ้มค่าต่อการผลิตและการลงทุน ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลานานซ่ึงแหล่งน้ ามันขนาด
ใหญ่น้ีมักจะอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในขณะที่ แหล่งน้ ามันขนาดเล็ก สามารถค้นพบได้ทั่วไปในบริเวณที่คาดว่าจะมีน้ ามัน 
(oil prone) ทั่วโลก  พื้นที่ที่อาจเรียกได้ว่า “โชคดี” ที่ได้ครอบครองน้ ามันอย่างมหาศาลก็คือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ซ่ึงมีน้ ามัน
ส ารองมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกันในภูมิภาคอ่ืน เช่น ทะเลเหนือ เอเชียกลาง ละตินอเมริกา  และแอฟริกา ต่างก็มีการค้นพบ
แหล่งน้ ามันและผลิตน้ ามันออกสู่ตลาดโลกเช่นกัน แม้ว่าระดับน้ ามัน  ส ารอง และการผลิตน้ ามันจะไม่อาจเทียบเท่าภูมิภาค
ตะวันออกกลางก็ตาม ลักษณะเช่นน้ีสะท้อนให้เห็น ถึง “ระเบียบพลังงานโลก” (International Energy Order) ซ่ึงสามารถ
จ าแนกประเทศได้ 2 ลักษณะ คือ ประเทศที่มีพลังงานเกินความต้องการ (energy surplus) และประเทศที่ขาดแคลนพลังงาน 
(energy deficit) การจ าแนกเช่นน้ีชี้ให้เห็นว่าที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือสถานะของประเทศน้ันๆ  มีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับ
ทรัพยากรพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ประเทศน้ัน ครอบครอง หรือขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐ/ผู้น าประเทศ
ที่จะแสวงหาหรือด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อ ให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรจากรัฐที่ครอบครองพลังงานเหล่าน้ัน ลักษณะดังกล่าวแตกต่าง
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จากระเบียบโลก เดิมที่สถานะของประเทศต่าง ๆ ถูกก าหนดโดยตรงจากปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ ความสามารถหรือ ศักยภาพทาง
ทหาร หรืออาจจะเรียกว่า “ระเบียบทางทหารของโลก” (International Military Order)  ลักษณะพิเศษของตลาดน้ ามัน 
นอกจากประเทศผู้ครอบครองและผลิตน้ ามันจะมีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากแล้ว ในอีกด้านหน่ึงก็คือบทบาทของประเทศ
ผู้บริโภคน้ ามัน ที่มีความเคลื่อนไหวในตลาดน้ ามัน แม้ว่าน้ ามัน อาจจะไม่ต่างกับความเคลื่อนไหวในตลาดสินค้าประเภทอ่ืนที่เป็น
ผลจากปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน แต่น้ ามันในฐานะที่เป็นสินค้าระดับโลก ราคาน้ ามันจึงถูกก าหนดจาก
ปัจจัยด้าน อุปสงค์และอุปทานในระดับโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ ามันโลกยังมีลักษณะพิเศษ 4 ประการคือ 

1) การจัดต้ังองค์กร ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ ามันต่างมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งองค์กร โดยฝ่ายผู้ผลิตน้ ามันรวมตัวกันเป็น 
“องค์การของประเทศผู้ผลิตน้ ามันเพื่อการส่งออก” (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) โดยมี
เป้าหมายเพื่อประสานและสร้างความเป็น เอกภาพของนโยบายน้ ามันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้ประเทศผู้ผลิตสามารถ
จ าหน่ายน้ ามันได้ใน ราคาที่ยุติธรรมและมีเสถียรภาพ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงน้ ามันได้ในปริมาณที่เพียงพอและราคาที่  เหมาะสม 
และผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีก็ได้ผลตอบแทนที่ยุติธรรม 8 ส่วน ผู้ผลิตอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่ได้เป็นสมาชิกของโอเปคเรียกว่า “กลุ่ม
นอกโอเปค” (Non-OPEC) อันประกอบด้วยรัสเซีย ประเทศใน กลุ่มอดีตสหภาพโซเวียต รวมถึงบางประเทศในแอฟริกาและละติน
อเมริกา ส่วนประเทศอุตสาหกรรมซ่ึง เป็นผู้บริโภคน้ ามันรายส าคัญของโลกรวมตัวกันเป็น “องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการ พัฒนา” (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)  

2) การเมืองและความม่ันคง ตลาดน้ ามันมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับสถานการณ์ทางการเมือง และมีความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ ามัน ตัวอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ วิกฤตราคาน้ ามันใน ค.ศ. 1973 เม่ือ
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันชาติอาหรับรวมไปถึง อียิปต์และซีเรีย ซ่ึงรวมตัวกันเป็น “องค์การประเทศอาหรับผู้ผลิตน้ ามันเป็นสินค้าออก” 
(Organization of Arab Petroleum Exporting Countries: OAPEC) ในขณะน้ัน ได้ตกลงลดก าลังการผลิตน้ ามัน รวมถึงใช้
มาตรการห้ามส่งออกน้ ามัน (oil embargo) ให้กับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ที่ให้ความ ช่วยเหลือต่อกองทัพอิสราเอลใน
ระหว่างสงคราม Yom Kippur การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ ามัน ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึงสี่เท่า อยู่ที่ระดับ 6 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล เช่นเดียวกับวิกฤตน้ ามันใน ค.ศ. 1979 เม่ือเกิดการปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolution) ขึ้นในอิหร่านเพื่อโค่น
ล้มระบอบชาห์และ ปรับเปลี่ยนมาใช้ศาสนาเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ การปฏิวัติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
น้ ามันในประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ อิหร่านลดก าลังการผลิตลง ประกอบกับความกังวลต่อเสถียรภาพในประเทศผู้ผลิตน้ ามัน
รายใหญ่ในภูมิภาคดังกล่าว ท าให้ราคาน้ ามันในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้น จนเกิดเป็นวิกฤตราคาน้ ามันอีกครั้งหน่ึง  
  3) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัญหาของความคาดหวังและความกังวลของทั้งฝ่ายผู้ซ้ือและผู้ขายน้ ามัน ซ่ึงอาจเกิดจาก
สถานการณ์จริงในขณะน้ัน หรือจากทัศนะ (perception) ต่อสถานการณ์และความวุ่นวาย ในตลาดน้ ามันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับข้อมูลด้านการผลิต ปริมาณ น้ ามันส ารองที่เผยแพร่ในขณะน้ัน การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ 
ความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองและ การค้าของโลก รวมไปถึงสงครามหรือภัยคุกคามของสงคราม อันอาจน าไปสู่การเก็งก าไร
ของนักลงทุน ในตลาดน้ ามันโลก จนส่งผลกระทบต่อตลาดน้ ามันในอนาคต และหากความกังวลอยู่ในระดับสูงก็อาจ ท าให้ราคา
น้ ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

4) ปัญหาเงินสกุลหลัก ตลาดน้ ามันท าการซ้ือขายโดยผ่านเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงความ ผันผวนของค่าเงินดังกล่าวใน
ตลาดการเงินโลกจะส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ ามัน และยังกระทบต่อเงินทุนส ารองระหว่างประเทศของประเทศผู้ส่งออกและน าเข้า
น้ ามันทั่วโลกอีกด้วย 
               โดยเฉพาะปัญหาสกุลเงินหลักน้ัน อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามตลาดการค้าเงินของโลก เป็นปัจจัยหลักส าหรับการ
ซ้ือขายน้ ามันดิบ ซ่ึงทางโอเป็ก เป็นผู้ก าหนดราคาน้ ามันดิบของโลก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นตัวก าหนดอัตรา
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แลกเปลี่ยน เราจะสังเกตได้ว่า เวลาไปเติมน้ ามัน ราคาน้ ามันจะไม่เท่าเดิมทุกวัน เพราะราคาน้ ามันส าเร็จรูปอ้างอิงถึงน้ ามันดิบที่
น ามากลั่นช่วงหลายปีมาน้ี กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกตกเป็นเป้าถูกวิจารณ์ เม่ือไม่นานมาน้ี ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ก็เพิ่งออกมากล่าวหาโอเปกว่า "ฉกฉวยประโยชน์จากทั่วโลก" และท าให้ราคาน้ ามัน "สูงเกินจริง" แต่ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน โอเปกยังคงมีอิทธิพลเช่นเคยหรือไม่ แอนดรูว์ วอล์คเกอร์ ( Andrew walker ) ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ บีบีซี
เวิลด์เซอร์วิส รายงานว่ามีบางครั้งบางคราวอยู่เหมือนกัน ที่โอเปกท าให้โลกตกอยู่ในสภาพ ไม่ต่างจากการตกเป็นตัวประกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางทศวรรษ 1970 ตอนที่โอเปกลดการผลิตจนท าให้ราคาน้ ามันเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัว ทว่า อิทธิพลของ
โอเปกน้ันอาจต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
 
2. ควบคุมการผลิต 
               นอกจากสมาชิกดั้งเดิมแล้ว โอเปกยังมีชาติอ่ืน ๆ ร่วมเป็นพันธมิตร ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็อย่างรัสเซีย ที่ต้องการร่วม
ผลักดันให้ราคาน้ ามันดิบทรงตัวหรือปรับเพิ่มสูงขึ้น หลังจากร่วงตกลงอย่างหนักในช่วงต้นเดือนตุลาคมปี 2018 กลไกส าคัญของ
โอเปกก็คือการบริหารระดับผลผลิตน้ ามัน ไม่ว่าจะด้วยการลดปริมาณการผลิต หากต้องการกระตุ้นให้ราคาปรับสูงขึ้น หรือเพิ่มการ
ผลิตหากต้องการให้ราคาน้ ามันปรับตัวลดลง อย่างน้อยก็ให้อยู่ในระดับที่ไม่ท าให้ราคาร่วงลงจนได้รับความเสียหาย  โอเปกน้ันมี
บทบาทมากพอที่จะสร้างผลสะเทือนได้ เพราะเป็นผู้ผลิตน้ ามันถึง 40% ของปริมาณน้ ามันดิบทั่วโลก แม้ว่าจะไม่มากเท่าที่เคยผลิต
ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ขณะที่ผู้ผลิตน้ ามันดิบอีก 60% ที่เหลือก็มีความส าคัญ โดยเฉพาะรัสเซียและสหรัฐฯ สองชาตินอกกลุ่ม
โอเปก ( Image copyright Reuters ) ส านักงานใหญข่องโอเปก ในกรุงเวียนนา ออสเตรีย 
 

บทบาทรัสเซีย 
               รัสเซียน้ันสนับสนุนโอเปกในการท าให้ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 2016 ที่โอเปกตัดสินใจลดปริมาณการผลิต 
1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในครั้งน้ันทั้งรัสเซียและสมาชิกนอกกลุ่มโอเปกจ านวนหน่ึงร่วมท าเช่นเดียวกัน การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลให้
ราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้น น้ ามันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 86 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในเดือนตุลาคม จากที่เคยอยู่ต่ ากว่า 50 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงก่อนหน้าน้ัน วิกฤตทางการเมืองในเวเนซุเอลา ลิเบีย และไนจีเรีย ท าให้ชาติสมาชิกโอเปก
เหล่าน้ีไม่สามารถผลิตน้ ามันได้มากเท่าที่ควร 
 

อิทธิพลของอิหร่าน 
               อิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ กลับมาด าเนินมาตรการคว่ าบาตรจากการทดลองขีปนาวุธ มีความเป็นไปได้
ที่อิหร่านอาจจะไม่ส่งออกน้ ามันสู่ตลาดโลก หรือส่งออกในปริมาณน้อย ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักให้ราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นในปีน้ี 
(Image copyright Reuters) อิหร่านยังคงขายน้ ามันให้หลายชาติ แต่ลูกค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีน อินเดีย และญี่ปุ่น ได้รับ
การยกเว้นชั่วคราวให้ยังซ้ือน้ ามันจากอิหร่านได้ จึงท าให้ราคาอ่อนตัวลงเพราะความต้องการน้ ามันจากผู้ผลิตรายอ่ืนไม่ได้เพิ่มขึ้น
อย่างที่คาด ถือได้ว่าราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่ปลายปี 2016 น้ัน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะข้อตกลงระหว่างโอเปก รัสเซียและชาติ
ผู้ผลิตน้ ามันนอกกลุ่มโอเปกอ่ืน ๆ ภายในโอเปกเองน้ัน ซาอุดีอาระเบียถือว่ามีความส าคัญ ส านักงานพลังงานระหว่างประเทศ ระบุ
ว่าปริมาณน้ ามันที่ซาอุฯ ผลิตน้ันคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณน้ ามันและมากกว่าครึ่งของส ารองน้ ามันทั้งหมดที่โอเปกผลิต แต่ถึง
อย่างน้ัน ซาอุฯ เองก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องราคาเพียงฝ่ายเดียว และคาดหวังให้สมาชิกโอเปกชาติอ่ืน ๆ และรัสเซียร่วม
ตัดสินใจด้วย 
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สหรัฐฯ คือผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่ท่ีสุด 
               ในปัจจุบันสหรัฐฯ ครองต าแหน่งผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ที่สุด แต่รูปแบบที่สหรัฐฯ ด าเนินการน้ันแตกต่างจากชาติอ่ืน 
การผลิตน้ ามันเป็นอุตสาหกรรมเอกชน การตัดสินใจใด ๆ จะค านึงถึงผลก าไรเป็นส าคัญ ส่วนผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ของรัสเซียน้ันมี
ความใกล้ชิดกับรัฐบาล ขณะที่อารามโก กิจการน้ ามันของซาอุฯ น้ันเป็นของรัฐ (Image copyright AFP) การขุดเจาะน้ ามันและ
ก๊าซจากหินดินดานยังเป็นสิ่งที่ถูกต่อต้านในหลายประเทศ ผู้ผลิตน้ ามันของสหรัฐฯ ไม่ได้จับมือกับโอเปกก าหนดราคาน้ ามัน เพราะ
ถือว่าผิดกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐฯ แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาคือการขุดเจาะน้ ามันดิบจากชั้นหินดินดาน หรือ shale oil ซ่ึงช่วยให้สหรัฐฯ ผลิตน้ ามันส าหรับใช้ในประเทศได้เพิ่มขึ้นจาก 
1 ใน 3 เป็น 2 ใน 3 ส่วนที่เหลือยังคงน าเข้า และ shale oil ก็คือสาเหตุที่ท าให้ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงอย่างหนักหลังจากช่วง
กลางปี 2014 
               เหตผุลหน่ึงทีโ่อเปกไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองเรื่องน้ีให้เร็วกว่าที่ท ามาก็เพราะสมาชิกบางประเทศ โดยเฉพาะซาอุฯ 
ต้องการเห็นผู้ผลิต shale oil ของสหรัฐฯ ถูกบีบจากราคาที่ต่ ากว่า ณ ขณะน้ียังถือได้ว่าโอเปกเป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันที่มีความส าคัญ 
แต่ไม่ใช่ผู้ที่กุมตลาดน้ ามันของโลกอีกต่อไปแล้ว และในระยะยาว หากความพยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท า
ให้โลกพึ่งพิงน้ ามันน้อยลงแล้วละก็ ความส าคัญของโอเปกก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงไปอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจน 
               ปัจจุบันการใช้พลังงานก าลังเป็นประเด็นส าคัญมากของประเทศไทย ณ วันน้ีราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกอยู่ที่ระดับ 60 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว ซ่ึงเป็นราคาที่สูง มีหลายกระแสคาดการณ์เก่ียวกับสาเหตุของราคาน้ ามันดิบที่แพงขึ้นในครั้งน้ีว่าเกิดขึ้น
จากอะไร อย่างไรก็ตาม คงไม่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันในตลาดโลก แต่ขอเน้นประเด็นเก่ียวกับการใช้พลังงานใน
เศรษฐกิจไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ ามันดิบที่ประเทศไทยน าเข้าโดยตรง ได้เพิ่มขึ้น 80% จาก 24 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และคาดว่าแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก และในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีน้ีอาจมีราคาที่
สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ มีนักวิเคราะห์ทางการเงินบางคนคาดการณ์ว่า ราคาน้ ามันอาจสูงขึ้นอีก แต่ก็มีนักวิเคราะห์อีกคนหน่ึงที่คาดว่า  
ราคาน้ ามันอาจจะมีโอกาสลดฮวบฮาบลงอย่างรวดเร็วได้ในช่วงปลายปี โดยให้เหตุผลว่าขณะน้ีประเทศจีนก าลังชะลอการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ จึงอาจส่งผลให้ราคาน้ ามันลดตัวลงได้มาก กล่าวโดยสรุป คือ ไม่มีใครที่สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกได้อย่างแม่นย า ปัจจุบันประเทศไทยต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการน าเข้าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น 80% 
จากมูลค่าเดิมประมาณ 3 แสนล้านบาทในแต่ละปี เป็นกว่า 5 แสนล้านบาทในปีน้ี ซ่ึงคิดเป็นกว่า 10% ของมูลค่าการน าเข้า
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าและขาดดุลการช าระเงินในปีน้ี ดังน้ันความเข้าใจในลักษณะและ
แบบแผนการใช้พลังงานในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และเป็นรากฐานที่ทุกคนจะต้องท าความเข้าใจ เพื่อที่จะตอบค าถาม เรา
ควรท าอย่างไรเก่ียวกับปัญหาพลังงาน การใช้พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของ real GDP หรือ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ยแล้วในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา การใช้พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตราปีละ 6-7% ซ่ึงใกล้เคียงกับ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ถ้าดูตัวเลขอย่างละเอียดจะเห็นได้ว่า อัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานจะสูงกว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่บ้างเล็กน้อย ซ่ึงเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ที่น่าสนใจคือ จะมีช่วงที่การใช้พลังงานลดต่ าลง ในปี 2541 
ทั้งน้ี เพราะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 ส่งผลกระทบในปีต่อมา ท าให้เศรษฐกิจในปี 2541 หดตัวลง 10% และการใช้
พลังงานก็หดตัวประมาณ 10% เช่นเดียวกัน การใช้พลังงาน หรือ energy intensity วัดในรูปของหน่วยความร้อนต่อล้านบาทของ 
GDP ส าหรับประเทศไทย มี 2 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบ primary energy intensity หรือพลังงานขั้นต้น ซ่ึงเป็นพลังงานในรูปก่อนที่จะน ามาใช้ในขั้นสุดท้าย เช่น 
ก๊าซธรรมชาติและลิกไนต์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น และ 

2. รูปแบบ final energy intensity พลังงานในรูปที่เราใช้ในขั้นสุดท้าย เช่น ไฟฟ้า และน้ ามันส าเร็จรูป เป็นต้น 
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               ทั้ง 2 รูปแบบมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปีที่เกิดวิกฤตปี 2540-2541 เป็นต้นมา ประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานมีแนวโน้มลดลงในระดับหน่ึง เม่ือเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศก าลังพัฒนา
หลาย ๆ ประเทศที่มี energy intensity เพิ่มขึ้นแนวโน้มน้ีแตกต่างจากในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา ข้อมูล
ชี้ให้เห็นว่า energy intensity ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง แสดงว่าประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศที่ก าลังพัฒนากลับมีแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม  การพึ่งพาพลังงาน
น าเข้า ในช่วงปี 2527-2531 อัตราการพึ่งพาลดต่ าลง โดย primary energy ลดลงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 40% ในช่วงน้ัน แต่
หลังจากน้ันกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับ 57% และลดลงในช่วง 2-3 ปีหลังวิกฤตเศรษฐกิจ แต่เพิ่มขึ้นอีกในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่วน
ตัวเลข final energy มีระดับสูงถึง 90% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าในรูปของน้ ามันดิบ ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาที่
ต้องให้ความส าคัญอย่างมาก 
               ส่วนประเภทพลังงานขั้นต้นที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่า พลังงานที่
ส าคัญที่สุด คือ น้ ามันปิโตรเลียม ซ่ึงสัดส่วนโดยเฉลี่ยประมาณ 45% ของทั้งหมด รองลงไปคือ ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้จาก
แหล่งผลิตในอ่าวไทย แต่ในระยะหลัง ๆ เม่ือมีการใช้มากขึ้น จึงต้องมีการน าเข้าจากพม่าด้วย การใช้ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
โดยตลอด การใช้ถ่านหินมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยประมาณ 10% ของพลังงานทั้งหมด โดยในช่วงแรกมีการใช้ถ่านหินลิกไนต์ที่มีอยู่มาก
ในประเทศ แต่ต่อมาได้มีการน าเข้าถ่านหินที่มีคุณภาพดีกว่ามาใช้มากขึ้น ส่วนพลังงานหมุนเวียนน้ัน ในช่วงแรก ๆ มีการใช้มากใน
รูปของถ่าน ฟืน และแกลบ โดยใช้มากในครัวเรือนชนบท และอุตสาหกรรมบางประเภท แต่สัดส่วนน้ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
และคาดว่าน่าจะมีสัดส่วนลดลงต่อไป 
               การใช้พลังงานในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ เห็นได้ชัดว่า กว่า 70% ของพลังงานถูกใช้ไปใน 2 สาขา คือ สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการขนส่ง โดยทั้งสองสาขามีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงมาโดยตลอด สัดส่วนการใช้พลังงานใน
สาขาอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากประมาณ 30% ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นประมาณ 35% ในปี 
2545-2546 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทของพลังงาน โดยรวมจะเห็นได้ว่า สาขาอุตสาหกรรม         
ใช้พลังงานค่อนข้างกระจายในแง่ของประเภทเชื้อเพลิงคือใช้ถ่านหิน น้ ามัน ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
               การใช้ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สาขาอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น เพื่อทดแทนน้ ามันและพลังงานหมุนเวียน สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งน้ ามันมีแนวโน้มลดลง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงว่า สาขาอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างมากในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา โดยหันมาใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และถ่านหินเพื่อทดแทนน้ ามันซ่ึงมีราคาแพงขึ้น การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อาหารและเครื่องดื่ม เป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิต (และมูลค่าเพิ่ม) ที่สูงที่สุด จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุดด้วย แต่มีสัดส่วนการใช้
พลังงานที่ลดลงมาโดยตลอด จากกว่า 40% ในปี 2531-2535 มาเป็น 30% ในปี 2542-2546 สาขาที่ใช้พลังงานมากที่สุดรองลงไป
คือ อโลหะ ซ่ึงได้แก่ อุตสาหกรรมที่ผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีต แก้วและกระจก รวมทั้งเซรามิก อุตสาหกรรมอโลหะ มีสัดส่วนการใช้
พลังงานที่ผันผวนอยู่ระหว่าง 23% และ 30% อุตสาหกรรมที่เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
เหล่าน้ีน่าจะสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมได้ในระดับหน่ึง อุตสาหกรรมอโลหะ เป็น
อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นมากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วการผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะที่มีมูลค่าเพิ่ม 1 ล้านบาท ต้องใช้
พลังงานเทียบเท่าประมาณ 90 ตันน้ ามันดิบ เทียบกับค่าเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมโดยรวมที่ระดับประมาณ 15 ตันน้ ามันดิบ
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานอย่างเข้มข้นมากที่สุด รองลงไปคือ อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน โดยมีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ซ่ึง
โดยปกติเป็นกิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเข้มข้นมากอยู่แล้ว ข้อมูลชี้ให้เห็นด้วยว่าอุตสาหกรรมน้ีมีการขยายตัวในลักษณะที่ใช้พลังงาน
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เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความเข้มข้นของการใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมโดยรวมแล้ว มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แสดงว่า
อุตสาหกรรมของไทยมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานดีขึ้นเล็กน้อย 
               อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแง่มูลค่าการผลิตและการจ้างงาน มีการใช้
พลังงานหมุนเวียนค่อนข้างมาก ทั้งน้ี เพราะส่วนใหญ่จะใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรค่อนข้างมาก เช่ น โรงสีข้าว ใช้แกลบเป็น
เชื้อเพลิงในการสีข้าว และโรงงานหีบอ้อยใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ าตาล อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้น้ ามันมากที่สุดด้วย 
 
อุตสาหกรรมอโลหะ ซ่ึงมีการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นมากที่สุด ได้หันมาใช้ถ่านหินทดแทนเชื้ อเพลิงอ่ืน ๆ จนท าให้ถ่านหิน
กลายเป็นพลังงานหลักของอุตสาหกรรมน้ี จะเห็นได้ว่าโรงงานปูนซีเมนต์ และโรงงานผลิตคอนกรีตส่วนใหญ่หันมาใช้ทั้งลิกไนต์ที่หา
ได้ในประเทศ และถ่านหินที่น าเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอโลหะก็ยังมีแนวโน้มในการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วย ช่วง 15 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเคมีได้เปลี่ยนไปใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมากขึ้น เพื่อทดแทนพลังงาน
หมุนเวียน ไฟฟ้า และน้ ามัน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะก็หันมาใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น เพื่อทดแทนน้ ามันและ
ไฟฟ้า แต่ก็ยังต้องอาศัยไฟฟ้ามากถึงกว่า 60% ของพลังงานทุกประเภท 
               สาขาเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานมากที่สุด คือ สาขาขนส่ง โดยกว่า 60% ของผลิตภัณฑ์น้ ามันถูกใช้ไปในสาขาการขนส่ง 
และสัดส่วนน้ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด กว่าครึ่งหน่ึงของพลังงานที่ใช้ในการขนส่งอยู่ในรูปของน้ ามันดีเซล ส่ วนน้ ามันเบนซินมี
ความส าคัญรองลงมา และมีการใช้มากเป็น 25% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณการใช้น้ ามันดีเซลได้เริ่มลด
ต่ าลงตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จนปี 2547 จึงกลับเพิ่มขึ้นอีก ปริมาณการใช้ทดแทนกันระหว่างน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินมีผล
จากราคาเปรียบเทียบของน้ ามันทั้งสองชนิดน้ี โดยในช่วงปี 2541-2546 ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีราคาใกล้เคียงกัน ท าให้การใช้น้ ามัน
ดีเซลเพื่อทดแทนน้ ามันเบนซินมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2547 รัฐบาลตรึงราคาน้ ามัน ท าให้ราคาขายปลีกของน้ ามันดีเซลอยู่ต่ ากว่า
ของน้ ามันเบนซินมากถึงลิตรละ 3-4 บาท เป็นแรงจูงใจให้คนหันมาใช้น้ ามันดีเซลมากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้น
มา เริ่มมีการใช้เชื้อเพลิงด้านขนส่งประเภทใหม่ ๆ คือ ก๊าซธรรมชาติ และแก๊สโซฮอล์ คาดว่าการส่งเสริมโดยภาครัฐจะท าให้การใช้
เชื้อเพลิงเหล่าน้ีในพาหนะชนิดต่าง ๆ มีความส าคัญมากขึ้น พลังงานหลักที่ใช้ในที่อยู่อาศัย อยู่ในสองรูปแบบคือ ก๊าซหุงต้ม (LPG) 
และไฟฟ้า ระหว่างปี 2532-2546 โดยเฉลี่ยแล้ว บ้านอยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าเป็นปริมาณร้อยละ 65 ของพลังงานทั้งหมด ที่เหลืออีกร้อย
ละ 35 อยู่ในรูปของก๊าซหุงต้ม ปริมาณการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2532 แต่กลับลดลงอย่างเห็นได้
ชัดในปี 2541 อันเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหน่ึงในปี 2545 

โครงสร้างการใช้น้ ามันโดยรวมของประเทศไทยในช่วงปี 2525-2546 จะเห็นได้ว่ากว่าครึ่งหน่ึงของน้ ามันใช้ไปในการ
ขนส่ง และสัดส่วนการใช้น้ ามันก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย สาขาการผลิตที่ใช้น้ ามันมากรองลงมาคือ อุตสาหกรรม (ประมาณ 13%) 
และเกษตรกรรม (ประมาณ 10%) ส่วนการใช้น้ ามันเพื่อผลิตไฟฟ้ามีปริมาณและสัดส่วนที่ลดลงมาก เพราะการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นและทดแทนน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งปี 2539 หลังจากน้ันก็
ลดลง เพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และลดลงต่อจากน้ันอีก 3-4 ปี แต่กลับมาอยู่ในระดับเดียวกันในปี 2545 ผลกระทบที่
เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งน้ันส่งผลต่อการใช้น้ ามันอยู่หลายปี โครงสร้างการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 2524-2546 จะเห็นได้ว่าไฟฟ้าเกือบ
ทั้งหมดถูกใช้ไปใน 3 สาขา คือ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ (ซ่ึงรวมถึงอาคารพาณิชย์และสถานที่ราชการด้วย) และบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย โดยประมาณ 45% ของไฟฟ้าถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 30% ใช้ไปในด้านธุรกิจ และอีก 20% ใช้ในบ้านอยู่อาศัย 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยตลอดทุกปีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นในปี 2541 เท่าน้ันที่ลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ 
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               การวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานข้างต้น ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญซ่ึงอาจถือเป็นบทเรียนได้ 2 ข้อ คือ ประเด็นแรก 
การใช้พลังงานในเกือบทุกกลุ่มผู้ใช้มีความยืดหยุ่นหรือการตอบสนองค่อนข้างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งของราคาและของรายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ประเภทอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงราคาของเชื้อเพลิงในชนิดต่าง ๆ ท าให้อุตสาหกรรมมีการปรับตัวและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างมาก 
              สาขาขนส่ง ก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้ทดแทนกันระหว่างน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างราคาของน้ ามันทั้งสองชนิดน้ีบทเรียนดังกล่าวน้ีน่าจะชี้ให้เห็นว่า นโยบายเก่ียวกับภาษีและ
ราคาพลังงานที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายเป็นเรื่องส าคัญ กลไกการตลาดและระดับราคาน่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่สอง ในปัจจุบันพลังงานที่มีราคาแพงคือน้ ามัน หากเป้าหมาย
หลักคือการลดการใช้น้ ามัน ก็ควรจะใช้มาตรการที่มุ่งไปในสาขาที่มีการใช้น้ ามันมาก ๆ ซ่ึงก็คือ สาขาขนส่งที่ผ่านมาประเด็นที่ทั่ว
โลกจับตานอกจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกความขัดแย้งหน่ึงคือ  ความขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซ่ึงส่งผลให้ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความผันผวนมากขึ้น ชวนคิดในวันน้ี จึงอยากให้ท่านมาท าความ
เข้าใจถึงสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวขออธิบายก่อนว่าปัจจัยหลักที่ก าหนดราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก  สามารถแบ่งเป็น (1) 
ปัจจัยต่ออุปสงค์ ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลงจากผลของสงครามทางการค้า(2) ปัจจัย
ต่ออุปทาน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศผู้ผลิตน้ ามันที่มักจะมีปัญหาทางการเมืองที่ ยืดเยื้อและน ามาสู่
ความรุนแรงจนท าให้อุปทานน้ ามันตึงตัวได้ และ (3) การที่น้ ามันกลายมาเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่นักลงทุนสามารถเข้ามาซ้ือ
ขายได้แม้จะไม่มีการส่งมอบน้ ามันดิบจริง ซ่ึงโดยรวมท าให้สภาพคล่องในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับดีขึ้น แต่ก็ท าให้ราคาน้ ามันมี
ความผันผวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
          สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้ง ได้ส่งผลต่อราคาน้ ามัน และความผันผวนของราคาน้ ามัน
โดยเฉพาะเม่ือสหรัฐฯ ด าเนินมาตรการคว่ าบาตรอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งน้ี สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ ส่งเรือ
บรรทุกเครื่องบินไปประจ าการยังอ่าวเปอร์เซีย เพื่อตอบโต้อิหร่านที่ขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซ่ึงเป็นทางหลักที่ใช้ขนส่งน้ ามันจาก
อ่าวเปอร์เซียของประเทศต่าง ๆ (ปริมาณขนส่ง 17.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของการผลิตรวมของโลกต่อวัน) 
รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงโดรนสหรัฐฯ ตก ท าให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการสู้รบกันในพื้นที่ที่มีการผลิตน้ ามันหรือขนส่ง
น้ ามันได้ นอกจากน้ีในช่วงที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับซาอุดีอาระเบียที่เป็นผู้ส่งออกน้ ามันอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้ง
เหตุเรือขนส่งน้ ามันและระบบท่อขนส่งน้ ามันโดนโจมตี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตน้ ามันทั้งหมดของซาอุดีอาระเบียหรือคิด
เป็นร้อยละ 4 ของการผลิตรวมของโลก เหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้นประกอบกับความกังวลจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ท าให้ราคาน้ ามันผันผวนมากในช่วงไตรมาส 2โดยราคาน้ ามันดิบ WTI และ Brent เคลื่อนไหวในช่วงที่ค่อนข้างกว้าง
ระหว่าง 51 - 66 และ 62 - 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามล าดับ ขณะที่ราคาเฉลี่ยตั้ งแต่ต้นไตรมาส 2 ถึงปัจจุบันก็ปรับ
เพิ่มขึ้นประมาณ 4ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจากราคาเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 
          หากหันมามองผลกระทบต่อไทย พบว่าไทยเป็นประเทศที่น าเข้าน้ ามันในระดับสูง  จากข้อมูลในปี 2561 ไทยน าเข้า
น้ ามันดิบ 8.2 แสนล้านบาทต่อปีหรือร้อยละ 63 ของการบริโภคน้ ามันดิบในประเทศ ราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลต่อรายจ่าย
ที่เพิ่มขึ้นของทุกภาคส่วน โดยภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ ามันส าหรับรถยนต์ส่วนตัวหรือค่าขนส่งจากการใช้บริการสาธารณะ 
รวมถึงราคาก๊าซหุงต้มที่อาจปรับเพิ่มขึ้นตาม ซ่ึงจะท าให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นด้วย ขณะที่ต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจที่ใช้น้ ามันเป็น
วัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าก็สูงขึ้นเช่นกัน หากดูเครื่องชี้ที่สะท้อนการพึ่งพาพลังงานต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า ความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน (energy intensity)ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 ของ World Bank พบว่า energy intensityของไทยอยู่ใน
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ระดับสูง (สูงเป็นอันดับที่ 3) เม่ือเทียบกับประเทศใน ASEAN แม้มีแนวโน้มลดลงบ้างในระยะหลังแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง ซ่ึงสะท้อน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ไม่ดีนัก 

นอกจากปัจจัยความขัดแย้งทางการค้าและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ข้างต้น  เหตุการณ์ที่ต้องติดตามเพิ่มเติมคือการประชุม
ระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ และประเทศพันธมิตรในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ว่าจะมีการต่ออายุข้อตกลงในการลดก าลัง
การผลิตหรือไม่ ซ่ึงน่าจะส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ ามันในระยะต่อไปเป็นแน่ 

ส าหรับประเทศไทยเราแล้ว อีกสิ่งหน่ึงที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมน้ ามันก็คือ การเก็บภาษีจากภาครัฐที่เข้ามามีบทบาท
ต่ออุตสาหกรรมน้ ามันในบ้านเรา ดังจะเห็นว่า 

สรรพสามิตแจงปรับโครงสร้างภาษีดีเซลรองรับอนาคตไม่ต้องชง ครม.บ่อยยันไม่กระทบราคาน้ ามันปัจจุบัน(ประชาชาติ
ธุรกิจ) นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรม
สรรพสามิต เปิดเผยว่า วานน้ี (14 พ.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กรมสรรพสามิตเสนอปรับอัตราภาษีน้ ามัน
ดีเซลตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาราคาน้ ามันปาล์มให้แก่เกษตรกร โดยมีการ
ก าหนดพิกัดอัตราภาษีเพิ่มขึ้น จากเดิมมีเพียงดีเซล บี 7 “เม่ือวันที่ 3 พ.ค. ทาง กบง. ประชุมแล้วมีการให้ปรับอัตราภาษีไบโอดีเซล 
ซ่ึงได้ปรับภาษี บี 7 กับ บี 20 ขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มพิกัดอัตรา บี 10 เข้ามา กระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมมาปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับมติ กบง. และ เพื่อให้รองรับการใช้ไบโอดีเซลในอนาคตไปพร้อมกัน 
จะได้ไม่ต้องมาพิจารณาในแต่ละครั้งที่กระทรวงพลังงานมีการปรับโครงสร้างไบโอดีเซล” นางสดศรีกล่าวความส าคัญของพลังงาน
น าเข้าจากต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจไทยประเทศไทยเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่ต้องพึ่งพาการน าเข้า
น้ ามันเป็นจ านวนมากตลอดมา โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี พลังงานรวมขั้นสุดท้ายที่ใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ ( final modern 
energy consumption) น้ัน เป็นพลังงานที่ได้มาจากการน าเข้า (commercial primary energy import) (net) คิดเป็นสัดส่วน
สูงมากกว่า 90% ของพลังงานขั้นสุดท้ายที่ใช้เพื่อการบริโภคทั้งหมดในประเทศ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ คือ 
ประเทศน้ัน ๆ มีความจ าเป็นต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานขั้นต้นเพื่อใช้ในการบริโภคในประเทศเป็นอย่างมาก และ/หรือการแปร
รูปพลังงานเบื้องต้น (primary energy) ไปเป็นพลังงานขั้นสุดท้าย (final energy) ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรประเทศไทยต้อง
น าเข้าพลังงานเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะพบว่าเพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า
ช่วงปีตั้งแต่ พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการน าเข้าพลังงานประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่น้ ามันดิบในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดย
เป็นการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เม่ือเทียบกับพลังงานอ่ืนๆ น่ันเอง  และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศไทยได้มีการ
น าเข้าพลังงานเม่ือเทียบกับ GDP ที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ น้ี ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกก็มีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงและผันผวนมากขึ้น
ด้วย ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลของราคาน้ ามันดิบดูไบ ที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ย 15.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในไตร
มาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2538 มาอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 86.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2550 ผลจากความผันผวนของ
ราคาน้ ามันตลาดโลก ท าให้รัฐบาลไทยในขณะน้ันตัดสินใจใช้นโยบายตรึงราคาจ าหน่ายน้ ามันในประเทศผ่านกลไกเครื่องมือของรัฐ 
คือ กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง โดยตรึงราคาน้ ามันขายปลีกในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2547 และตรึงราคาน้ ามันดีเซลอย่าง
เดียวต่อไปอีกถึงมิถุนายน 2548 โดยใช้วิธีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และใช้วิธีออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนเข้ามาอุดหนุนราคา
น้ ามัน ผลจากการด าเนินนโยบายดังกล่าว ท าให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมีภาระหน้ีสูงถึง 82,988 ล้านบาท ผลจากการที่ราคาน้ ามัน
ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบของไทยในปี พ.ศ.2549 คิดเป็นเงิน 596 พันล้านบาท และเม่ือรวมกับ
การน าเข้าพลังงานอ่ืน ๆ ทั้งหมดแล้ว ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าพลังงานสุทธิโดยรวมของไทยในปี พ.ศ.2549 สูงเป็น 9% ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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โครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศไทย 
เหตุผลที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศมาก เน่ืองจากประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงาน

ขั้นสุดท้ายที่เป็นพลังงานเชิงพาณิชย์ที่สูงกว่าที่สามารถผลิตได้เอง ซ่ึงพลัง งานเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซ
ธรรมชาติ และไฟฟ้า นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่เป็นพลังงานเชิงพาณิชย์สูงถึง 
82.6% ขณะที่พลังงานใหม่และหมุนเวียนจะมี 17.4% ในปี พ.ศ.2549 อย่างไรก็ตาม น้ ามันส าเร็จรูปจะมีสัดส่วนการใช้ในประเทศ
ไทยสูงที่สุดเท่ากับ 50% พลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียนเท่ากับ 17% ไฟฟ้า 17% ถ่านหิน 12% และก๊าซธรรมชาติ 4% ความ
ต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยน้ัน ส่วนใหญ่จะมาจากสาขาเศรษฐกิจใหญ่ๆ จ านวนสามสาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรมการผลิต (คิดเป็น 38%) สาขาขนส่ง (36%) และสาขาบ้านอยู่อาศัย (14%) ซ่ึงเม่ือรวมกันแล้วจะคิดเป็น 88% ของ
ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของทั้งประเทศไทยในปี พ.ศ.2549 

 
โครงสร้างราคาและภาษีพลังงานในประเทศไทย 
สูตรราคาน้ ามันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ราคาขายน้ ามันหน้าโรงกลั่น และราคาขายปลีกที่สถานีบริการ โดยที่

ราคาหน้าโรงกลั่นจะประกอบด้วย ราคาต้นทุนหน้าโรงกลั่นบวกด้วยภาษีสรรพาสามิต ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง และเงินกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนราคาขายปลีกที่หน้าสถานีบริการจะเท่ากับต้นทุนราคาน้ ามันที่โรง
กลั่น (ประมาณ 55% ของราคาขายปลีก) บวกด้วยภาษีต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปแล้ว (ประมาณ 35%) และค่าการตลาดของผู้ค่า
น้ ามัน (ประมาณ 10%) ทั้งน้ี ท าให้ในแต่ละปี รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีพลังงานเป็นจ านวนมากเม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนของ
รายได้รัฐบาลจากพลังงานแต่ละประเภทส าหรับปี 2550 จะเห็นว่า รายได้จากภาษีสรรพสามิตเป็นแหล่งรายได้ใหญ่ที่สุด มีสัดส่วน
สูงที่สุดถึง 46% ของรายได้รัฐบาลทั้งหมดจากพลังงาน 
 

ความตึงเครียดทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตน ้ามัน 
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางหลายประเทศยังคงมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันที่ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะ

ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับประเทศในภูมิภาค เช่น ซาอุดีอาระเบียและอิสราเอล เพิ่มแรงกดดันต่อตลาดน้ ามันอยู่เป็นระยะ 
 
ผลกระทบจากราคาน ้ามันท่ีปรับขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย 
แม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่า โลกอาจต้องเผชิญกับราคาน้ ามันที่สูงขึ้น และบางรายคาดว่าจะ

สูงถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ในภาพรวมแล้วยังเชื่อม่ันว่าราคาน้ ามันน่าจะปรับขึ้นไม่รุนแรงนัก เน่ืองจากสหรัฐฯ ได้เพิ่ม
แท่นขุดเจาะน้ ามัน  และเพิ่มปริมาณการผลิต  Shale Oil  สูงสุดเป็นประวัติการณ์  อีกทั้งยังมีการเก็บน้ ามันส ารองเชิงยุทธศาสตร์
ที่สามารถน ามาใช้ในกรณีฉุกเฉิน จึงเชื่อว่าการผลิตน้ ามันของสหรัฐฯ จะมาทดแทนน้ ามันส่วนที่หายไปจากอิหร่านและเวเนซุเอลา
ได้ นอกจากน้ี ยังต้องติดตามการตัดสินใจของรัสเซียและซาอุดีอาระเบียว่าจะผ่อนคลายมาตรการจ ากัดปริมาณการผลิตหรือไม่ ซ่ึง
หากทั้งสองประเทศมีการเพิ่มก าลังการผลิตมากขึ้นจริงก็จะมีส่วนช่วยทดแทนอุปทานน้ ามันดิบที่ลดลงได้ในระดับหน่ึง  
ทั้งน้ี ผลกระทบของราคาน้ ามันที่ปรับสูงขึ้นต่อภาคธุรกิจมีความแตกต่างกันตามธรรมชาติของแต่ละธุรกิจ โดยธุรกิจที่มีโอกาส
กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหากราคาน้ ามันปรับสูงขึ้นมากและนานพอ คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลาสติกชีวภาพ 
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ส าหรับโอกาสและผลกระทบของแต่ละอุตสาหกรรมมีดังนี้ (ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย)  

1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันและในระยะสั้นจะมี
ก าไรจากสต็อก 

2. เชื้อเพลิงทดแทนน ้ามัน อาทิ เอทานอล และไบโอดีเซล คาดว่าจะได้รับผลดีจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทน
น้ ามัน รวมถึงสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบอย่างมันส าปะหลังอ้อยและปาล์มน้ ามันก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย 

3. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แม้ไทยจะมีแผนชะลอการรับซ้ือไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน แต่คาดว่า
หากราคาน้ ามันปรับสูงขึ้นมากและต่อเน่ืองเป็นเวลานานพอหลายประเทศจะหันมาใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการลงทุน
เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการท าธุรกิจดังกล่าว และ
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองอย่างระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage System) 

4. รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์รุ่นประหยัดน ้ามันโอกาสได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
5.พลาสติกชีวภาพ ซ่ึงตอบโจทย์ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโอกาสกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง 

หากราคาน้ ามันสูงถึงระดับที่ท าให้ราคาพลาสติกชีวภาพพอจะแข่งขันกับราคาพลาสติกทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้ 
6. ยางพาราราคายางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคายางสังเคราะห์ที่ใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียม 
7. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีโอกาสได้รับผลดีจากผู้ป่วยตะวันออกกลางที่เดินทางเข้ามารับการรักษามากขึ้น หลังมี

รายได้จากการขายน้ ามันเพิ่มขึ้น 
8. ธุรกิจเกษตรแปรรูป ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งราคาปุ๋ย ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าขนส่ง 

ตลอดจนการท าประมงที่ต้องใช้เรือประมงออกไปจับสัตว์น้ าอีกทั้งยังต้องแย่งชิงวัตถุดิบกับกลุ่มพลังงานชีวมวล 
9. ธุรกิจเหล็ก ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และผลกระทบทางอ้อมจากต้นทุนค่าขนส่ง 

เน่ืองจากเป็นสินค้าที่มีน้ าหนักมาก 
10. ธุรกิจสายการบิน ขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงมีต้นทุนน้ ามันเป็นสัดส่วนสูง จะต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและอ านาจในการปรับ
เพิ่มราคาจ าหน่ายเกร็ดน่ารู้ 

11. RBC Capital Markets วาณิชธนกิจของแคนาดา ระบุว่า ประเทศก าลังพัฒนาอย่างไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
ซ่ึงมีสัดส่วนรายจ่ายค่าน้ ามันสูงถึง 8-9% ของรายได้ จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่สูงขึ้นมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วที่มี
สัดส่วนรายจ่ายค่าน้ ามันเพียง 1-2% ของรายได้ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า จากสถิติในอดีต ราคาน้ ามันดิบดูไบที่ปรับขึ้น 
10% จะท าให้ GDP ขยายตัวลดลง 0.1% อีกทั้งราคาน้ ามันดิบดูไบที่ปรับขึ้นทุก 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ยังส่งผลให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยลดลงราว3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
3. ข้อสังเกต 

นอกจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ยังมีอีกปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ราคาน้ ามันเพิ่มขึ้นในอนาคต คือ มาตรการของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization : IMO) ที่ก าหนดให้เรือเดินทะเลต้องใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่มีปริมาณค่าก ามะถันไม่เกิน 0.5% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จากปัจจุบันที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 3.5% ทั้งน้ี 
Morgan Stanley คาดการณ์ว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนท าให้ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นไปแตะที่ระดับ
90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
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อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน ้ามัน พบข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1. ราคาน้ ามันดิบ (CLUDE OIL) อ้างอิงราคาซ้ือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ช่วงเศรษฐกิจไทยถดถอย ท าให้

ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเท่ากับว่าซ้ือน้ ามันแพงขึ้นทั้งๆที่ราคาน้ ามันดิบก็เท่าเดิม และผู้ส่งออก ก็เป็นกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งหรือเรียกว่า
โอเปก  (OPEC)  

2. ผู้ใช้น้ ามันหันไปใช้พลังงานทางเลือกเช่น ใช้รถพลังงานไฟฟ้า หรือใช้แก๊ซโซฮอล์ หรือ ใช้ไบโอดีเซล ท าให้ยอด
จ าหน่ายลดลง 

3. หน่วยงานของรัฐ จัดเก็บภาษีเพิ่ม ซ่ึงจะท าให้รายได้จากผลประกอบการลดลง 
4. นโยบายของรัฐ ทั้งสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก เช่น โรงไฟฟ้าที่เคยใช้ ก๊าซและน้ ามัน ก็เริ่มหันไปใช้โซลาร์เซล

หรือพลังงานแสงอาทิตย์ 
 5.ภาคอุตสาหกรรมส่งออก อยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ยอดส่งออกสินค้าไทยลดลงไปมาก ประกอบกับภาวะ
การเมืองมีการเปลี่ยนถ่ายอ านาจของรัฐบาล และยังกระทบไปยังภาคขนส่ง ที่ท าการขนส่งสินค้าภาคการส่งออก ท าให้ยอ ด
จ าหน่ายน้ ามันลดลง   

ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นว่า รัฐบาลอ านวยความสะดวกในการลงทุนไม่เพียงพอ การอนุมัติหรือขออนุญาตล่าช้า 
โดยเฉพาะขั้นตอนการขอคืนภาษี ผ่าน BOI แต่รัฐบาลกลับให้การส่งเสริมต่างประเทศเข้ามาลงทุนแข่งกับผู้ประกอบการในประเทศ 
ท าให้ผู้ผลิตในประเทศมีปัญหาเรื่องต้นทุน เน่ืองจากคู่แข่งได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ทั้งเรื่องของภาษีน าเข้าและภาษีรายได้ 
จากการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นน้ี พบว่าผู้ประกอบในอุตสาหกรรมน้ ามัน ส่วนใหญ่มีการด าเนินกิจการมานานแล้ว ท าให้ไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์จาก BOI ที่จะให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติหรือผู้ผลิตในประเทศรายใหม่ ๆ ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมน้ ามัน 
 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า; ข่าวเศรษฐกิจอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 00:00:06น. กระบองเพชร บมจ.ไทยออยล์...คาดแนวโน้ม

สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบรอบสัปดาห์น้ี (23-27 กันยายน 2562)... โดยระบุว่า ราคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก

คาดว่าตลาดน้ ามันดิบจะได้รับแรงหนุนจากมาตรการคว่ าบาตรที่รุนแรงขึ้นจากสหรัฐฯ ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและ

การเติบโตของความต้องการใช้น้ ามันโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางประเทศต่างๆ 

และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีทิศทางดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบคาดว่า จะได้รับแรงกดดัน หลังคาดว่า

ซาอุดีอาระเบียจะสามารถ เพิ่มก าลังการผลิตให้อยู่ในระดับเดิมก่อนถูกโจมตีได้ภายในปลายเดือนกันยายน 2562 น้ี นอกจากน้ี

ปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากคาดว่าสหรัฐฯ จะสามารถส่งออกน้ ามันดิบ ได้น้อยลง หลังได้รับ

ผลกระทบจากพายุโซนร้อน Imeda คาดราคาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์น้ี จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 56-61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล.ส่วนน้ ามันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวที่ กรอบ 62-67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล...บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไน

เดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ...ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงานที่จะ

น าไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT-Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่วังจันทร์

วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) 
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ข่าวเศรษฐกิจ  ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 16:41:09 น.ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ ามันทุกชนิด 

30 สต./ลิตร เว้น E85 ขึ้น 15 สต. มีผลพรุ่งน้ี 

 
 

บมจ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ ามันทุก

ชนิด 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันพรุ่งน้ี (21 ก.ย.) ทั้งน้ี จะส่งผลให้

ราคาน้ ามันในพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งน้ี เป็นดังน้ี เบนซิน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 35.36 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 

27.95 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.68 บาท, E20 ลิตรละ 24.94 บาท, E85 ลิตรละ 20.19 บาท, ดีเซลลิตรละ 26.39  

ซ่ึงตามที่กล่าวมาแล้วน้ัน เพื่อให้ได้เห็นความส าคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมน้ ามันที่ทั้งสร้าง

รายได้ให้กับผู้ประกอบการและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ และน้ ามัน ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกด้วย แต่ก็

ยังคงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและการเมือง และมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมน้ ามัน ที่น ามาใช้ภายในประเทศ ทางฝ่ายการเมือง น านโยบาย

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ทั้งพลังงานทดแทน ทั้งด้านภาษีต่างๆ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ี ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค้าน้ ามัน

ดังกล่าว 

 

4. บทสรุป 
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นสิ่งที่ควบคู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด ช่วงไหนที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า ฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาล
ก็จะหาวิธีแก้ปัญหา โดยน านโยบายต่างๆเข้ามาบริหารจัดการ จะแก้ได้ช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและกลไกหลายสิ่งหลาย
อย่าง น้ ามัน ก็เป็นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ซ่ึงเม่ือใดก็ตามที่น้ ามันขึ้นราคา สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคก็ขึ้นราคา
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ตาม รวมถึงภาคอุตสาหกรรมขนส่ง ได้รับผลกระทบทั่วถึงกันหมด จะทราบว่าเศรษฐกิจไทย ดีหรือไม่ดี ให้ดูที่ GDP ( Gross 
Domestics Product ) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงน้ ามัน ยังคงเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทย หลั งจากการ
ค้นพบน้ ามัน ก็ใช้น้ ามันมาตลอด และน้ ามัน เป็นสินค้าจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการค้นพบพลังงานทางเลือกอีก
หลายชนิดหลายรูปแบบ แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดการใช้น้ ามันได้ ซ่ึงไม่เฉพาะแต่น้ ามันเท่าน้ัน ยังมีสินค้าตัวอ่ืนที่มากับน้ ามันดิบ 
(CLUDE OIL) เช่นพลาสติค หรือ Polypropylene,ปุ๋ย หรือ Fertilizer ฯลฯ ซ่ึงทั้งพลาสติค และ ปุ๋ย ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทยเช่นกัน จึงมีความจ าเป็นที่รัฐจะหันหน้าเข้ามาแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมน้ ามัน หรือ ปิโตรเลียม หรือ กระบวนการปิ
โตรเคมีคัล  
  

บรรณานุกรม 

งานสัมมนา/บทความ ; ความผันผวนของราคาน้ ามันในช่วงที่ผ่านมา นางสาวธนันธร มหาพรประจักษ์ ฝ่ายนโยบายการเงินธนาคาร

แห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_ 

01Jul2019.aspx 

ส านักข่าว RYT9 ; Share โลกเศรษฐกิจ: จับตาราคาน้ ามันขึ้นรอบใหม่...ความเสี่ยงและโอกาสของภาคธุรกิจ 

https://www.ryt9.com/s/exim/2848900https://www.ryt9.com/s/exim/2848900 ; ข่าวหุ้น-การเงิน : ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้า -- พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 15:36:21 น. 

ส านักข่าว BBC NEWS / ไทย ; ราคาน ้ามัน : ใครคือผู้มีอิทธิพลกุมราคาในตลาดโลกตัวจริง ? 28 ธันวาคม 2018  
https://www.bbc.com/thai/international-46701845 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_%2001Jul2019.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_%2001Jul2019.aspx
https://www.ryt9.com/s/exim/2848900
https://www.ryt9.com/s/exim/2848900
https://www.bbc.com/thai/international-46701845
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การส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) ในช่วงเวลา 6.00 – 24.00 น. 
เส้นทางสาทร – ราชพฤกษ์ในกรุงเทพมหานคร 

Survey of the number of express bus users (Bus Rapid Transit or BRT) between 6.00 - 24.00 hrs. 
The Sathorn-Ratchaphruek route in Bangkok 

รัฏฐ์พล มหาปราบ และเพ็ญศรี ฉิรินัง 
PolRathapol310@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT รถไฟฟ้าและระบบขนส่งทางถนน มีช่องทางของตัวเอง ไม่ปะปน
รถโดยสารชนิดอ่ืน รวดเร็วคล่องตัว  6 ปีที่เปิดให้บริการ ขาดทุนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยกทม. ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนปีละ
เกือบ 200 ล้านบาท ค่าโดยสาร 5 บาทตลอดสาย ตลอดเส้นทางตั้งแต่ช่องนนทรีถึงราชพฤกษ์ เวลา 30 นาที มีจุดจอดรับส่ง
ผู้โดยสาร 12 สถานี BRT มีการเชื่อมต่อกับระบบสถานีสาทรเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี   สถานีราชพฤกษ์จะ
เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสตลาดพลู ศุภมิตร ลายทอง ปัจจุบัน BRT ให้บริการว่ิงรถทั้งหมด 25 คัน ไป-กลับวันละ 300 เที่ยว 
ก าหนดเป้าหมายผู้โดยสารไว้ที่ 30,000 คนต่อวัน ปัจจุบัน  
BRT มีค่าบริหารจัดการที่ต้องจ่าย 18 ล้านบาทต่อเดือน รายได้ประมาณ 2 ล้านบาท จุดประสงค์ของรถโดยสารด่วนพิเศษเพื่อ
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีในปัจจุบันให้สมบูรณ์ มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ระบบขนส่งสาธารณะทั่วโลกหลักการเดียวกัน  คือรัฐต้องสนับสนุนทางตรงอาจจะ
ขาดทุน รัฐมีรายได้ทางอ้อมมากมาย รถโดยสารด่วนพิเศษหรือ BRT สายสาทรหรือสายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ เป็นสายน าร่องของ
กรุงเทพมหานคร และเป็นสายแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีในปัจจุบันให้สมบูรณ์ การขาดทุนของ
รถโดยสารประจ าทางน้ันเป็นเรื่องปกติ 
“ขสมก. ก็ขาดทุนเยอะมาก ตัวเลขการขาดทุนของ BRT ไม่ได้ชี้ว่าโครงการล้มเหลว” สิ่งที่เป็นความล้มเหลวของ BRT คือจ านวน
ผู้โดยสาร ซ่ึงควรจะมีมากกว่าน้ีรวมทั้ง น่าจะเป็นตัวอย่างของระบบขนส่งสาธารณะ BRT เป็นระบบที่ดีกว่าน้ี BRT เป็นระบบที่ดี
ส าหรับช่วงเวลาปกติเท่าน้ัน หากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนการจราจรแน่นหนา BRT ท าความเร็วได้ไม่แตกต่างกับรถเมล์ปกติทั่วไป 

 

ค าส าคัญ : ส ารวจ ผู้ใช้บริการ รถโดยสารด่วนพิเศษ 

 

Abstract 
Bus Rapid Transit (BRT), electric train and road transport Have your own channel Does not mix with 

other types of buses Fast, flexible, 6 years of service, with a loss of more than 1,000 million baht. Bangkok 
has to use a budget of nearly 200 million baht per year. The fare is 5 baht along the route from Chong Nonsi 
to Ratchapruek, 30 minutes. There are 12 passenger stops. BRT is connected to the Sathorn station system 
connected to the Chong Nonsi BTS station. Ratchapruek Station will be connected to the BTS Talat Phlu 
Station, Suphamit Laithong. Currently, BRT operates a total of 25 cars, 300 trips per day. Targeting 30,000 
passengers per day. Currently, BRT has management fees. 
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Manage to pay 18 million baht per month, income of about 2 million baht, the purpose is to develop a 
complete public transport network The most secure To encourage people to use public transportation 
systems instead of personal cars Public transport around the world, the same principle In other words, the 
state must support the direct way and may lose. The state has many indirect incomes. Express bus or BRT 
Sathorn or Chong Nonsi-Ratchaphruek Line Is a pilot route of Bangkok And is the first call in Thailand In order 
to develop a complete network of current transportation systems Loss of buses is normal. 

"The Mass Rapid Transit Authority of Thailand has a lot of losses The loss of the BRT does not 
indicate the failure of the project. "The failure of the BRT is the number of passengers. Which should have 
more, including Probably an example of a public transport system. BRT is a better system. BRT is a good 
system for regular times only. If it is during peak hours, the traffic is tight and BRT can do the speed that is not 
different from normal buses. 
 
Keywords : Survey, Users, Bus Rapid Transit 
 
1. บทน า 

การวิจัยเรื่องการส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา เปิดและปิดท าการตั้งแต่ 6.00 ถึง 
24.00 น เส้นทางโดยสารสาทร-ราชพฤกษ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้การก าหนดมาตรฐานเส้นทาง เดินของ ตัวเองไม่
ปะปนรถโดยสารชนิดอ่ืนรวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัย โดยการดูแลของส านักการจราจร และขนส่ง สส กรุงเทพฯ บทความฉบับน้ี
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 4 ภาคส่วนร่วมกัน ได้แก่ การศึกษาเอกสาร (Literrature Review) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth interview ) ผูแ้ทนหน่วยงาน กรุงเทพฯ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และส ารวจด้วยแบบสอบถาม (Survey Research by Questionnaire) จากน้ันได้น าผลวิเคราะห์มา
ประมวลพิจารณา แล้วท าการสังเคราะห์ตัวแบบ (Model) เบื้องต้นส าหรับประเมินผลในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของจ านวน
ผู้ใช้บริการรถโดยสาร ด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลาเปิดและปิดท าการตั้งแต่ 6.00 ถึง 24.00 น เส้นทางโดยสารสาทร-ราชพฤกษ์
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
     1. เพื่อศึกษาและส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 24.00 น เส้นทางโดยสาร 
สาทรถึงราชพฤกษ์ ในกรุงเทพมหานคร 
     2. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 24.00 น เส้นทางโดยสาร สาทร
ถึงราชพฤกษ์ ในกรุงเทพมหานครกับการบริการอ่ืนในสภาพแวดลล้อมรอบข้างบนท้องถนนระแวกเดียวกัน 
     3. เพื่อศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการในการเลือกน่ังรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจกแบบสอบถาม 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีของบทความ 

ศึกษาและส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 24.00 น. เส้นทางโดยสาร สาทรถึง
ราชพฤกษ์ ในกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)  ในช่วงเวลา 6.00 นถึง 
24.00 น เส้นทางโดยสารสาทรถึงราชพฤกษ์ เราสามารถน ามาวิเคราะห์ได้จากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ ปัจจัยด้านคุณภาพการใช้บริการ ซ่ึงเราสามารถแจกแจงวิเคราะห์ศึกษา
และส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 24.00 น. เส้นทางโดยสาร สาทรถึงราชพฤกษ์ ใน
กรุงเทพมหานคร ได้ ดังน้ี          

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
      1.1 เพศ  
   1.2 สถานภาพ  
     1.3 อายุ 
      1.4 การศึกษา  
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     1.5 อาชีพ  
     1.6 รายได้  

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 น ถึง 24.00 น. เส้นทางโดยสาร
สาทรถึงราชพฤกษ์ในกรุงเทพมหานคร 
     2.1 ความถี่ในการใช้บริการ  
     2.2 เหตุผลที่ใช้บริการ 
     2.3 สาเหตุที่เลือกใช้บริการ  

3. ปัจจัยด้านคุณภาพการใช้บริการ  
     3.1 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 
     3.2 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ  
     3.3 การให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ  
     3.4 ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
     3.5 ความรวดเร็วต่อผู้รับบริการ  
หากเปรียบเทียบการส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 น. ถึง 24.00 น เส้นทางโดยสาร 
สาทรถึงราชพฤกษ์ ในกรุงเทพฯ ก าหนดกรอบแนวความคิดของการศึกษาดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- สถานภาพ  

- อายุ 

- การศึกษา  

- อาชีพ  

- รายได้  

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารด่วน

พิเศษ (BRT) 

- ความถี่ในการใช้บริการ  

- เหตุผลที่ใช้บริการ 

- สาเหตุที่เลือกใช้บริการ  

 

ตัวแปรตาม 

การส ารวจจ านวน

ผู้ใช้บริการรถโดยสาร

ด่วนพิเศษ (BRT) 

ในช่วงเวลา 6.00 นถึง 

24.00 นเส้นทาง

โดยสารสาทรถึงราช

พฤกษ์ใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านคุณภาพการใช้บริการ 

 - ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 

- การตอบสนองต่อผู้รับบริการ  

- การให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ  

- ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 

- ความรวดเร็วต่อผู้รับบริการ  
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4. ข้อเสนอแนะของบทความ 
     1. การศึกษาและส ารวจเพื่อวิเคราะห์หลักปัจจัยของจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 
24.00 น เส้นทางโดยสาร สาทรถึงราชพฤกษ์ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาเหตุผลในการคาดการณ์วิเคราะห์การบริหารในอนาคต
ตอ่ไป 
     2. การเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 24.00 น เส้นทางโดยสาร สาทร
ถึงราชพฤกษ์ ในกรุงเทพมหานครกับการบริการอ่ืนในสภาพแวดลล้อมรอบข้างบนท้องถนนระแวกเดียวกัน เพื่อหาสมมติฐานในการ
น าเสนอเหตุผลเชื่อม เพื่อให้ตรงกับหลักปัจจัยในใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) เส้นทางโดยสาร สาทรถึงราชพฤกษ์ใน
กรุงเทพมหานคร 
    3. การศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการในการเลือกน่ังรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การแจกแบบสอบถาม เพื่อหาเหตุผลในการส ารวจปัญหา และน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา จากมากไปน้อย ของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ในช่วงเวลา 6.00 ถึง 24.00 น เส้นทางโดยสาร สาทรถึงราชพฤกษ์ ในกรุงเทพมหานคร 
มว่ามีจ านวนผู้ใช้ที่มากหรือน้อยเพียงใด 
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รูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาล เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาประเทศท าให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่
ความเจริญและก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดการขยายตัวของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมแพร่กระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่าง 
ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมชนบทสู่สังคมเมือง เกิดมุมมองต่อผู้สูงอายุจากสังคมเป็นไปทางลบ ท าให้ผู้สูงอายุกลายเป็น
บุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของสังคมได้   เกิดความต้องการการดูแลจากสถานบริบาลผู้สูงอายุ
ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏว่าภาครัฐจัดให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มน้ีได้อย่างชัด เจน โดยที่
ผ่านมาหน่วยงานบริการผู้สูงอายุในภาครัฐที่ด าเนินการจัดบริการสวัสดิการส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ในบางส่วน เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด าเนินการจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ โดยการ
จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่ออุปการะผู้สูงอายุกรณีประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ไร้ที่อยู่อาศัย รวมถึงการไม่มีผู้ดูแล  
ในปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งได้เปิดสถานรับดูแลผู้สูงอายุ  Nursing Home ทั้งที่จดทะเบียนเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ
และเป็นโรงพยาบาล บางแห่งมีการปรับเปลี่ยนสถานที่และอาคารที่อยู่อาศัย ไปเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ซ่ึงอุปกรณ์ในการดูแล 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระดับของเตียง ความปลอดภัยของห้องน้ า  แสงสว่าง พื้นต่างระดับ ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จึงเกิดค าถามถึงคุณภาพ มาตรฐานการดูแลและส่งเสริมสมรรถนะของผู้ให้บริการผู้สูงอายุ
ใน Nursing Home โดยการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ในภาครัฐ และสถานประกอบการ Nursing Home ใน
ภาคเอกชนที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ซ่ึงยังถือว่าขาดความชัดเจนในการให้บริการ จึงควรจัดท ารูปแบบการดู แลบริการ
ผู้สูงอายุ Nursing Home เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดีในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ การบริการดูแลผู้สูงอายุ สถานบริบาล มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 
Abstract 

 Social change in Thailand that transforms by aiming at country's development brings about growth 

and advancement in Thailand's economy and society; expanding industrial business into every region, 

changing a way of life of rural areas into urban society, and consequently, creating negative point of view 

toward older people in the society. These occurrences turn elders into a person who cannot fully perform 

their duties or provide any benefits to the society, resulting in the demand for health care from a nursing 

home as the number of elders is increasing. However, there is no distinct response from the government to 

support the demand of this group of older people. In the past, there was a government service for older 
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people like Ministry of Social Development and Human Security under Department of Social Development 

and Welfare who was responsible for providing welfare service for elders by established an old age shelter to 

support elders who are in trouble and encounter hardship such as those who become homeless and do not 

have any caretakers. Nowadays, many organizations have set up nursing homes for the elderly, which consists 

of those that registered as elderly nursing homes and hospitals. Some places have transformed their sites and 

buildings into a house for taking care of older people. However, their facilities and environments; for example, 

bed level, safety in a restroom, brightness, and different level area, are not attuned with the residence of 

elders. Therefore, questions about quality of standard in taking care of elders and supporting their fitness in 

service providers of nursing homes are arising among government old age shelters and private nursing homes, 

who have various facilities but still lack clarity in service. As a result, the form of health care services for the 

elderly in nursing homes that could contribute economic value added of Thailand in the future should be 

established. 

 
Keywords: Health care service for elderly, Nursing home, Economic value added 
 
1. บทน า  

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเด็นเรื่อง รูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาล เพื่อน าเสนอ

ประเด็น รูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาล เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองมาจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยในการเข้าสู่ สังคมประชากรผู้สูงอายุ จากการประมาณการประชากรของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2553-2583 พบว่า ปีพ.ศ. 2557 มีประชากรสูงอายุ จ านวน 10,014,705 คน โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 

14.9 คน ปี พ.ศ. 2563 มีประชากรสูงอายุจ านวน 12,922,000 คน โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 17.5 คน และปี พ.ศ. 

2573 มีประชากรผู้สูงอายุจ านวน 17,624,000 คน โดยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 25.1 คน (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) จากสถิติดังกล่าวระบุได้ว่าประเทศไทยก าลังก่าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

กล่าวคือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ หรือสังคมที่มีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2564  

เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาประเทศท าให้

สังคมไทยพัฒนาไปสู่ความเจริญและก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมกระจาย

ออกไปสู่ภูมภาคต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชนบทสู่สังคมเมือง ส่งผลให้แรงงานเกษตรกรรมในชนบทต่างหลั่งไหลเข้ามา

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มคนหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่ วัยท างานในท้องถิ่นพากันละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพื่อ

แสวงหาโอกาสที่ดีกว่าทั้งทางด้านสภาพความเป็นอยู่และค่าตอบแทนในการท างาน (วราคม ทีสุกะ, 2544) 

จากที่กล่าวข้างต้นท าให้มุมมองผู้สูงอายุจากสังคมเป็นไปนทางลบ ท าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่หรือเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ของสังคมได้ โดยอยู่ในสถานะที่เรียกว่า พึ่งพาผู้อ่ืน ด้วยสภาวะสังคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมี
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ความต้องการแรงงานที่มีความสามารถในการผลิตหรือสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันค าแนะน าและการเป็นที่ปรึกษ าของ

ครอบครัวจากผู้สูงอายุจึงลดบทบาทลงและไม่ได้รับการยกย่องดังเช่นอดีต ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพาอาศัยจากสมาชิก

ภายในครอบครัว ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้กับทุกสังคมที่กระบวนการความทันสมัย ( Modernization) เข้าถึง เม่ือ

กระบวนการแห่งความทันสมัยได้เกิดขึ้นสมาชิกซ่ึงเป็นบุคคลในวัยสูงอายุของสังคมน้ันจะสูญเสียสถานภาพไปและกลายเป็นผู้อยู่ใน

ภาวะพึ่งพา (Cowgill and Lowell, 1972)  

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังส่งผลถึงโครงสร้างสังคมครอบครัวของประเทศไทยลด

ขนาดเล็กลงจากเดิมครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวขยายเปลี่ยนไปเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น ความเอาใจใส่

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลซ่ึงกันและกันภายในครอบครัวลดน้อยลงไป ดังน้ันการดูแลซ่ึงกันและกันภายในครอบครัวอย่างที่มีมาแต่เดิมใน

อดีตลดน้อยถอยลงไป ในขณะที่สถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุท าให้

ผู้สูงอายุต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาและต้องการการดูแลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น     

โดยความต้องการการดูแลในสถานบริการผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงยังไม่ปรากฏว่าภาครัฐจัดให้มีการ

ตอบสนองต่อความต้องกรของผู้สูงอายุกลุ่มน้ีได้อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมาหน่วยงานบริการผู้สูงอายุในภาครัฐที่ด าเนินการจัดบริการ

สวัสดิการส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ในบางส่วน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ ด าเนินการจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่ออุปการะผู้สูงอายุกรณีประสบ

ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ไร้ที่อยู่อาศัย รวมถึงการไม่มีผู้ดูแล (ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2549) เกิดค าถามที่ว่า  

การบริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้สูงอายุในภาครัฐอย่างสถานสงเคราะห์คนชรามีแนวทางการปฏิบัติด้านคุณภาพการ

ดูแลผู้สูงอายุ และความเหมาะสมในการให้บริการในสถานสงเคราะห์คนชรา ด้านการดูแลสุขภาพและการดูแลทางด้านสังคม

เป็นไปอย่างไร 

ส่วนภาคเอกชนในปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งได้เปิดสถานรับดูแลผู้สูงอายุ  Nursing Home ทั้งที่จดทะเบียน

เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและเป็นโรงพยาบาล บางแห่งมีการปรับเปลี่ยนสถานที่และอาคารที่อยู่อาศัย ไปเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ซ่ึง

อุปกรณ์ในการดูแล รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระดับของเตียง ความปลอดภัยของห้องน้ า  แสงสว่าง พื้นต่างระดับ ยัง ไม่ได้

ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จึงเกิดค าถามถึงคุณภาพ มาตรฐานการดูแลและส่งเสริมสมรรถนะของ

ผู้ให้บริการผู้สูงอายุใน Nursing Home โดยการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ในภาครัฐ และสถานประกอบการ 

Nursing Home ในภาคเอกชนมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ซ่ึงยังถือว่าขาดความชัดเจน จึงควรศึกษาการดูแลบริการผู้สูงอายุ 

Nursing Home เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดีในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ผู้เขียนขอเสนอ

ประเด็นหลักที่ได้จากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่างๆดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 แนวความคิดการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ   
 จากการศึกษาเก่ียวกับสภาวะผู้สูงอายุ จากทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุในลักษณะของเน้ือหาและสาระที่

มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค ซ่ึงอย่างไรก็ตาม ทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ต่อจากน้ี เกิตจากความ

สนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและภาวะต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ของสถานประกอบการบริบลา และสถาน
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สงเคราะห์คนชรา จึงมีการศึกษาเก่ียวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  ซ่ึงแบ่งการศึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ ออกเป็นศาสตร์ที่ท าการศึ กษา

เก่ียวกับผู้สูงอายุ สามารถสรุปและแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ทฤษฎีใหญ่ ดังต่อไปน้ี 

 1. ทฤษฎีด้านชีวภาพ (Biological Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของความชราในเชิงวิทยา ดังน้ี 
 1.1 ทฤษฎีพันธุศาสตร์ (Genetic Theory) เชื่อว่า คนชราเกิดขึ้นตามพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
อวัยวะบางส่วนของร่างกาย คล้ายคลึงกันหลายชั่วอายุคน แสดงออกเม่ืออายุเพิ่มมากขึ้น เช่น ผมหงอก ศรีษะล้าน เป็นต้น 
 1.2 ทฤษฎีเนื้อเยื ่อว่าด้วยคอลลาเจน (Collagen Theory) เชื่อว่า ความชราเกิดจากการมีสารประกอบของ
เน้ือเยื่อกระดูกเพิ่มขึ้น และมีการรวม Collagen Fiber หดสั้นในวัยผู้สูงอายุท าให้เกิดรอยเหี่ยวย่น ตึงบริเวณโคนกระดูก 
 1.3 ทฤษฎีท าลายตนเอง (Auto-Lmmune Theory) เชื่อว่า ความชราเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
ปกติน้อยลง ท าให้ร่างกายต่อสู้เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดี ท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายและเม่ือเกิดขึ้นอาจเกิดความรุนแรง
ถึงแก่ชีวิต 
 1.4 ทฤษฎีความผิดพลาด (Error Cotastrophe Theory) เชื่อว่า เม่ือบุคคลอายุมากขึ้น จะค่อยๆ เกิดความ
ผิดพลาด และผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งท าให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายเสื่อมและหมดอายุลง 
 1.5 ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) เชื่อว่า ภายในร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ประกอบด้วยสางแวดล้อมที่มีเรดิคัลอย่างอิสระอยู้มากมายตลอดเวลา เรดิคัลเหล่าน้ีท าให้ยีนส์ผิดปกติ ท าให้
คอลลาเจนและอีลาสตินซ่ึงเป็นโปรตีนองค์ประกอบของเน้ือเยื่อยึดเหน่ียวเกิดขึ้นมาก ท าให้เสียความยืดหยุ่น 

 2. ทฤษฎีด้านจิตวิทยาสังคม (Social Theories of Aging) ซ่ึงกล่าวถึงจิตวิทยาทางสังคมของผู้สูงอายุ ซ่ึงนักชราภาพ 
วิทยาสังคม (Social Gerontogist) ได้เสนอเป็นหลายทฤษฎี ดังต่อไปน้ี (สุรกุล เจนอบรม, 2541) 
 2.1 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เสนอว่า ผู้สูงอายุรับบทบาททางสังคมที่แตกต่างกันในตลอดชั่วชีวิต เช่น
บทบาทของการเป็นนักเรียน พ่อ แม่ ภรรยา ลูกสาว นักธุรกิจ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ โดยที่อายุเป็นองค์ประกอบที่ส าคัณประการหน่ึง 
ในการที่ก าหนดบทบาทของแต่ละคนแต่ละช่วงชีวิตที่ด าเนินไปของบุคคลน้ัน ดังน้ันบุคคลจะปรับตัวต่อบทบาทของผู้สูงอายุได้ดี 
ขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาของตนเอง อันส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาแต่ละช่วงชีวิตของตนเองที่ก าลังจะ
เปลี่ยนไปในอนาคต 
 2.2 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงได้จาก
การมีกิจกรรมและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและตระหนักว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 2.3 ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disegagement Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า ผู้สูงอายุส่วนมากค่อยๆ ถดถอยออกจาก
สังคม ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและในกลุ่มคนวัยอ่ืนๆ ด้วยเป็นการลดภาวะกดดันทางสังคมบางประการ และหนีความตึงเครียดโดยการ
ถอนตัว (Withdrawal) ออกจากสังคม 
 2.4 ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuty Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า ผู้สูงอายุมีความสุขได้ต่อเม่ือได้ท ากิจกรรมหรือ
ปฏิบัติตัวแบบที่เคยท ามาก่อน บุคคลใดคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากจะกระท าต่อไป บุคคลใดพอใจชีวิตที่สงบสุข สันโดษ 
อาจแยกตนเองออกมาอยู้ตามล าพัง ทฤษฎีน้ีกล่าวถึง พฤติกรรมของผู้สูงอายุอย่างกว้างๆ ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
มากมายที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การตายของสามีหรือภรรยา การเกษียณอายุ และรายได้ที่ลดลง เป็นต้น 
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 2.5 ทฤษฎีระดับชั้นอายุ (Age Stratification Theory) ทฤษฎีน้ีศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างขั้น
อายุที่แตกต่างกัน โดยถืออายุเป็นเกณฑ์สากลในการก าหนดบทบาท หน้าที่ สิทธิ ฯลฯ เช่น อายุที่ต้องท าบัตรประชาชน อายุที่ต้อง
เกณฑ์ทหาร อายุที่ต้องเกษียณ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีกับอายุโดยตรง 
 3. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่
เปลี่ยนไป ประกอบด้วย 
 3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าผู้สูงอายุจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์น้ัน ชึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิหลังและพัฒนาการทางจิตของผู้น้ัน ถ้าผู้สูงอายุเติบโตมาด้วยความอบอุ่นม่ันคง มีความรักผู้อ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มักจะ
เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข สามารถอยู่กับลูกหลานหรือผู้อ่ืนได้ ในทางกลับกันหากผู้สูงอายุไม่เคยร่วมมือกับใคร จิตใจคับแคบ รู้สึกว่า
ตนเองท าคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น มักจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีความสุข 
 3.2 ทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) ทฤษฎน้ีเชื่อว่า ผู้สูงอายุยังปราดเปรื่องและคงความเป็น
นักปราชญ์อยู่ได้ด้วยความที่เป็นผู้สนใจเรื่องราวต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีการค้นคว้าและสนใจในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้มี
ลักษณะเช่นน้ีได้ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และมีฐานะทางเศรษฐกิจพอเป็นเครื่องเก้ือหนุน 
 3.3 ทฤษฎีของอิริกสัน (Erikson’s Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า การพัฒนาด้านจิตวิทยาสังคมของผู้สูงอายุน้ัน เป็น
ช่วงชีวิตที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า ม่ันคง หรือท้อแท้หมดก าลังใจ ส าหรับบุคคลที่มีความรู้สึกว่าชีวิตน้ันมีคุณค่า ถ้ามีความม่ันคง 
จะมีความรู้สึกพึ่งพอใจในผลของความส าเร็จจากช่วงชีวิตที่ผ่านมา เกิดความรู้สึกสุข สงบทางใจ และสามารถยอมรับได้ว่าความตาย
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และไม่ต้องการให้ชีวิตยืดยาวออกไปอีก เกิดความท้อถอย สิ้นหวัง คับคองใจ รู้สึกว่าตนน้ันไม่มีคุณค่า และ
ความสามารถที่จะเผชิญกับภาวะสูงอายุลดน้อยลงด้วย 
 4. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evaluations Theory) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ และ
ขั้นตอนการพัฒนาของมนุษย์ได้ก าหนดไว้เรียบร้อย โดยเริ่มต้นเป็นขั้นตอนตั้งแต่เกิด แก่ และตายในที่สุด 
 5. ทฤษฎีของเพค (Peck’s Development Theory) ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าผู้สูงอายุวัยต้น (55-75 ปี) มีความแตกต่างกันทั้ง
ลักาณะนิสัย และผู้สูงอายุวัยประมาณ (75 ปีขึ้นไป) มีความแตกต่างกันทั้งด้านลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธ์ ทางด้านสังคม มี
ความเชื่อว่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการ 3 ประการคือ 
 5.1 ความสามารถในการแยกความแตกต่างของตนกับบทบาทช่วงชีวิตที่ผ่านมา ความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ความรู้สึกว่าตนเองน้ันมีคุณค่า ขึ้นอยู่กับบทบาทของหน้าที่การงาน ในทางตรงข้าม เม่ือเกษียณอายุ บางคนมีความรู้สึกว่าตนเองไร้
คุณค่า และถ้าความรู้สึกภาคภูมิใจและความมีคุณค่าของงานไม่ได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ที่เคยท าหลังเกษียณอายุ ความรู้สึกน้ัน
ยังคงมีอยู่ เช่น ผู้สูงอายุที่ชอบปลูกต้นไม้ จะพึ่งพอใจหลังเกษียณอายุ ที่ได้ท าสิ่งที่ต้องการแทนงานอาชีพที่เคยท าประจ า 
 5.2 ความสามารถทางร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ถ้าผู้สูงอายุนึกถึงสภาพร่างกายยังมีความแข็งแรง 
จะท าให้ผู้สูงอายุยอมรับความสามารถทางร่างกายที่ลดลง และพยายามปรับตัวให้เหมาะสม ชีวิตจะมีความสุข แต่ถ้าผู้สูงอายุนึกถึง
ความถดถอยของร่างกายท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและความพึ่งพอใจลดลง 

 5.3 ความสามารถในการยอมรับว่าร่างกายของตนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติกับร่างกายก่อนผู้สูงอายุการ
ยอมรับร่างกายตามธรรมชาติน้ี ท าให้ผู้สูงอายุยอมรับความตายโดยไม่รู้สึกหวาดกลัว การยอมรับน้ี รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับความตายด้วย ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยึดติดกับสภาพร่างกายขณะที่อยู่ในวัยน้อยกว่า จะพยายามยืดชีวิตไว้ให้ยาวนาน
ที่สุด โดยไม่พึ่งพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ และมีความหวาดกลัวกับความตาย 

จากการสังเคราะหส์ามารถสรุปการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวกับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี ทฤษฎีด้านชีวภาพ (Biological 
Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของความชราในเชิงวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยาสังคม (Social Theories of Aging) ซ่ึงกล่าวถึง
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จิตวิทยาทางสังคมของผู้สูงอายุ ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้
ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evaluations Theory) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
วิวัฒนาการอยู่เสมอ และขั้นตอนการพัฒนาของมนุษย์ได้ก าหนดไว้เรียบร้อย ทฤษฎีของเพค (Peck’s Development Theory) 
ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าผู้สูงอายุวัยต้น (55-75 ปี) มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัย และผู้สูงอายุวัยประมาณ (75 ปีขึ้นไป) มีความ
แตกต่างกันทั้งด้านลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธ์ ทางด้านสังคม 

 

 ประเด็นท่ี 2 การดูแลผู้สูงอายุโดยหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดูแลระยะยาว 
การดูแลระยะยาวสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ (Australia of  Health and Welfare, 2004; Lassey and 

Lassy, 2001 อ้างอิงใน ศิริพันธ์ุ สาสัตย์, 2554) 

 1. การดูแลในสถาบัน (institutional care) เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ ซ่ึงอาจมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 1.1 สถานพยาบาลฉุกเฉิน (acute care) เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ที่ให้บริการในกรณีผู้ป่วยสูงอายุเกิดอาการ
เฉียบพลันหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วน เช่น ภาวะปอดบวม อาการของโรคเรื้ อรังที่เป็นอยู่มี
อาการเปลี่ยนแปลง และต้องการพักรักษาตัวระยะยาวในโรงพยาบาล 

 1.2 สถานพยาบาลกึ่งฉุกเฉิน (sub-acute care) ให้บริการในรายที่ได้พ้นภาวะวิกฤติแต่ยังมีความต้องการฟื้นฟู
สภาพร่างกายก่อนกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน 
 1.3 สถานดูแลระยะยาว (long-term care)มีลักษณะที่ต้องการพยาบาลบางส่วน เช่น สถานบริบาลผู้สูงอายุ 
(nursing home) สถานดูแลผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต (hospice care) สถานดูแลชั่วคราว (respite care) หรือต้องการเพียงที่พักอาศัย
เท่าน้ัน เช่น บ้านพักคนชรา (residential home) 
 2. การบริการดูแลในชุมชน (community care services) การดูแลที่บ้าน (home care) เป็นส่วนหน่ึงของการดูแลใน
ชุมชนโดยที่ผู้สูงอายุต้องการการช่วยเหลือดูแลในกิจกรรมและความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น การช่วยดูแลการท ากิจกรรมส่วนตัวใน
ชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหาร หรือ การปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น โดยมีบริการที่สนับสนุนการดูแลที่บ้าน เช่น บริการการเยี่ยมบ้าน บริการช่วยเหลืองานบ้าน บริการส่งอาหารถึงบ้าน 
ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลกลางวัน ศูนย์บริการกลางวัน เป็นต้น 

 

 ประเด็นท่ี 3 การดูแลในสถาบันและสถานบริบาลการดูแลในสถาบัน (Institutional care)  

 เป็นการให้บริการในสถานบริการ หรือการให้บริการ ณ สถานที่ตั้ง สถานบริการส าหรับผู้สูงอายุมีหลายประเภท สามารถ

แบ่งตามลักษณะการบริการที่ให้และแบ่งตามระดับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ ( R i b b e  e t  a l., 1 9 9 3 ) ได้แก่ 

 1. โรงพยาบาล (hospitals) เป็นสถานที่ให้บริการรักษาทางการแพทย์ ที่อาจมีทั้ง คลินิกผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยผู้สูงอายุ 
      2. สถานบริบาลผู้สูงอายุ (nursing home) เป็นสถานที่ให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ให้การช่วยเหลือใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน การเคลื่อนไหว การดูแลทางด้านจิตสังคม และการดูแลส่วนบุคคล การดูแลสนับสนุนทางการแพทย์ 
รวมทั้งบริการห้องพักและอาหาร สถานบริการน้ีมักให้การดูแลที่มีลักษณะ “การดูแลในระดับสูงสุด (highest level of care)” 
 3. บ้านพักคนชรา (residential home) ให้บริการ “ดูแลในระดับต่ ากว่า (lower level of care)” นอกจากน้ี ยังมี
สถานที่พักอาศัยประเภทให้เช่าห้องพักส าหรับผู้สูงอายุ (hostels) บริการให้การช่วยเหลือส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน และที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (sheltered housing) 
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สถานบริบาล (Nursing home) 

 Nur s ing home หรือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยว่า “สถาบันบริบาล” นอกจากน้ียังมีค าที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่นค าว่า 

“Care home” ที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีความหมายว่า สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการที่พักอาศัยที่มีการพยาบาลหรือการ  

ดูแลส่วนบุคคลร่วมด้วย (Department of Health, 2003) 

Ribbe et al. (1997) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า สถานบริบาลผู้สูงอายุ (nursing home) หมายถึง สถานที่ให้บริการพยาบาล

ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ให้การช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน การเคลื่อนไหว การดูแลทางจิตสังคมและการดูแลส่วนบุคคล 

การดูแลสนับสนุนทางการแพทย์ เช่น กายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด รวมทั้งบริการห้องพักและอาหาร สถานบริบาลส่วนใหญ่

จะให้การบริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและมีโรคเรื้อรัง มีความพิการทางด้านร่างกาย หรือทางด้านสุขภาพจิต (สมองเสื่อม) 

หรือพิการทั้งสองอย่าง  

สถาบันบริบาลเป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการต่อการดูแลในระดับสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกับความ

ต้องการการดูแลในสถานการบริการประเภทอ่ืนๆ  อย่างไรก็ดีความหมายของสถานบริบาลอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ

ประเทศ แต่การบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันก็คือ เป็นสถานที่ให้การพยาบาล การช่วยเหลือด้านกิจกรรมต่างๆส่วนบุคคล บริการ

ห้องพักและอาหาร ถึงแม้โดยรวมสถานบริการแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน และชนิดของการบริการ (Norstrand,  

Clark and Romoren, 1993)  

 

ประเภทของสถานบริบาล 

1. สถานบริบาลท่ัวไป (nursing home) หรือ บางประเทศเรียกว่า สถานบริบาลผู้ที่มีปัญหาทางกาย (somatic nursing 
home) 

2. สถานบริบาลเฉพาะโรค เช่น สถานดูแลส าหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม (dementia care facilities) สถานบริบาลผู้สูงอายุที่
มีปัญหาจิตเวช (psychogeriatric nursing home) 

3. สถานดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Hospice care) เช่น สถานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย 
 

2. ข้อสรุป  
รูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาลควรมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริการกับผู้สูงอายุที่ดีจากการศึกษารูปแบบ

ในสถานบริบาลประเภทต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรมกับบริบทของผู้สูงอายุ ที่
สามารถสร้างความเชื่อม่ันต่อการดูแลผู้สูงอายุทั้งต่อตัวผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ครอบครัว หรือ บุคคลที่ใกล้ชิด กับ
ผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่า ผู้รับบริการ ในอนาคตในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าบทบาทของสถานบริบาลในการเข้ามารับหน้าที่ในการดูแลหรือ
ให้บริการต่อผู้สูงอายุจะมีความส าคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุภายในประเทศ หรือผู้สูงอายุชาวต่างประเทศที่เข้ามาพักใน
ประเทศไทยก็จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นซ่ึงผู้ประกอบการสถานบริบาล (nursing home) สามารถน ารูปแบบดังที่ได้น าเสนอรูปแบบ
การบริการผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ ข้างต้น น ามาเป็นแนวทางส าหรับการบริการผู้สูงอายุในสถานบริบาลของตนไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิ
ประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จากองค์ประกอบด้านศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน ดังน้ี 1) สิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 4) กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
5) ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 6) ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการวิจัยครั้งน้ีมีกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวของต าบลโพธ์ิประทับช้าง จ านวน 400 คน ซ่ึงเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการเลือกแบบบังเอิญ 
และการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมเสวนากลุ่ม
ย่อยจากประชาชนและผู้ประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละรวมถึงการวิเคราะห์เน้ือหา  
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางการพัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยว แบบยั่งยืน 
 
Abstract 
 This article aims to study Sustainable Potential Development Guidelines of Community-Based 
Tourism: A Case Study in Pho Prathap Chang Sub-district, Pho Prathap Chang District, Phichit Province. The 
components of sustainable community-based tourism include 1) tourist attractions, 2) access to tourist 
attractions, 3) tourism facilities, 4) tourism activities, 5) tourist information, 6) tourism safety, and 7) 
community participation. This research is an action research which collecting data from 400 tourists by 
questionnaire random and official by in-depth interviews and Citizens and entrepreneurs by focus group 
discussions. Data were analyzed using descriptive statistics to find percentage values including content 
analysis. 
 
Keywords : Tourism, Community-Based Tourism, Development guidelines, Tourism Potential, Sustainable 
 
1. บทน า 
 จากบริบทของต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
พิจิตร มีประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่มีอายุยืนนานกว่า 300 ปี ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ
พระราชหัตถเลขาว่า สร้างขึ้นช่วงประมาณ พ.ศ. 2242-2244 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ

mailto:danaumc2628@hotmail.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”           

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 467 
 

สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ ที่เหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 2556) 
 ทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของต าบลโพธ์ิประทับช้าง ทางด้านโบราณสถานและสถาปัตยกรรมประกอบด้วย วัด
โพธ์ิประทับช้าง วัดท่าต าหนัก และวัดนางชีเป็นแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญ มีแหล่งชมหิ่งห้อยและชมนกแก้วหลากหลายสายพันธ์ุที่
สวยงาม แสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งเพาะปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ส าคัญ อาทิเช่น สวนส้มโอ
เพื่อการส่งออกคุณภาพสูง ฟาร์มวัวนมและกระบือ แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรม ขณะที่ชุมชนโพธ์ิประทับ
ช้างก็มีร าวงย้อนยุคซ่ึงเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ของชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนยัง
ประสบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ กล่าวคือ ชุมชนไม่สามารถใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน  ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชน มีการใช้จ่ายและใช้เวลาใน
การท่องเที่ยวในชุมชนน้อยมาก ท าให้ไม่เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้จะมีความพยายามทั้งของชุมชน
เองและจากหน่วยงานราชการ ในการหาช่องทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการจัดการงาน
ประจ าปี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว ให้มีจ านวนและมีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้เห็นอย่างชัดเจนได้ 
 บทความน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิ
ประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน 
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน และเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและพัฒนาต าบลโพธ์ิประทับ
ช้างได้แบบยั่งยืนต่อไป 
 
2. ความหมายและแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบย่ังยืน 
 จากการค้นคว้าพบว่ามีผู้ให้ความหมายและแนวคิดที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนไว้เป็นจ านวนมาก 
อาทิเช่น 
 ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat, 2016 : 2) ได้ให้ค านิยามการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ไว้ว่า เป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีความเป็นเจ้าของ มีความร่วมมือในด าเนินการและจัดการหรือประสานงานในระดับชุมชนที่เอ้ือต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการปกป้องคุณค่าของประเพณี สังคมและ
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับส านักท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2559 : 13) ยังได้นิยามการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based tourism) สามารถสรุปได้ว่า 
เป็นการท่องเที่ยว ที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้อง
ท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนใน
การจัดการการท่องเที่ยว 
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 พจนา สวนศรี (2560 : 2) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิใน
การจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 สินธ์ุ สโรบล, อุดร วงษ์ทับทิม, สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, เบญจวรรณ วงศ์ค า, และอนงนาฏ ปัญโญใหญ่ (อ้างอิงจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540 : 11-12) ได้ค้นคว้าข้อมูล พบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่เดิมมีการเรียกชื่ออ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายกันอีกหลายชื่อ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based  tourism) หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) ตั้งแต่เม่ือครั้งมีการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก หรือ 
"Earth Summit" เม่ือปี 2535 ที่ เมือง ริโอ เดอ จา เนโร ประเทศบราซิล มีส่วนผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 
ประการ ประกอบด้วย  
  1. กระแสความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
  2. กระแสความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวในด้านการศึกษาเรียนรู้ 
  3. กระแสความต้องการพัฒนาคน 
  

ภาพท่ี 1 กระแสการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบย่ังยืน  
                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดังน้ัน จึงพอสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีความเป็นเจ้าของ และมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมทุกด้านทางด้านการท่องเที่ยว มีการใช้ศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นฐานราก
ของชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการศึกษาเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม  สามารถกระจายรายได้ภายในชุมชนอย่างเป็นธรรม ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างเข้มแข็ง สามารถสร้างและคงไว้ซ่ึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้แบบยั่งยืน 
   

 

การพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดย

ชุมชนแบบยั่งยืน 

กระแสความต้องการ
ของตลาดการท่องเที่ยว
ในด้านการศึกษาเรียนรู้ 

กระแสความต้องการ
พัฒนาคน กระแสความต้องการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
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3. การท่องเท่ียว-พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษท่ี 21  
 จากข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้ระบุถึงความนิยมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวจาก
นานาชาติในปี พ.ศ. 2560 ว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากทั่วทั้งโลกกว่า 1 ,326 ล้านคน ในจ านวนน้ีมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนมากถึง 729 ล้านคน ประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าถึง 1 ,340 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประมาณ 323 ล้านคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการ
ท่องเที่ยวมากถึง 390 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 12.87 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดน้ัน มีนักท่องเที่ ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 120.4 ล้านคน 
ประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าถึง 130.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.3 ล้านล้านบาท โดย
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสถิติพบว่ามีจ านวนมากขึ้นทุกปีต่อเน่ืองกัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
มากมายมหาศาลจากการ 
ท่องเที่ยว (The United Nation World Tourism Organization : UNWTO 2561) 
 อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง เพราะการ
ท่องเที่ยวมีความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน รัฐบาลของทุกประเทศจึงให้ความส าคัญกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก การบริหารที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวสูง อาทิเช่น การให้ข้อมูลต่ออุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ได้สร้างความไม่พึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วน จนเป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนลดลงในบางพื้นที่ได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นท่องเที่ยวน้ัน ๆ จนอาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระดับประเทศได้ 
 

ภาพท่ี 2 แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับส านักท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
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4. การท่องเท่ียว-ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 สู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการก าหนดนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวไว้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ซ่ึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็น
ครั้งแรกที่ได้มีการก าหนดแผนที่มีระยะเวลายาวนานมากที่สุดของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หน่ึงในประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาค โดยแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน คือ  1. ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามฤดูกาลและตาม ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รวมทั้ง การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก  
 2. ด้านท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง ระบบดิจิทัลเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการสร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้ามา ประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้วยการอ านวยความ
สะดวกและมาตรการสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้ง การสร้างความพร้อมของธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองในห่วงโซ่ธุรกิจ  
 3. ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการ ส่ง เสริมสุขภาพ
และการเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบ
ความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พร้อมทั้งการสร้าง ความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมโยงกับกิจกรรม การท่องเที่ยวอ่ืน ๆ  
 4. ด้านท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส าราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่ม
น้ าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลองที่ส าคัญ และมี
มาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร้างให้เกิด
เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ไทยกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
  

ปรากฏการณ์ Digital Disruption กับการบริหารภาครัฐและการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบย่ังยืน 
 ในศตวรรษที่ 21 หากจะกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบกระทบกระเทือนไปทั่วโลก ทั้งอย่างรวดเร็ว
ฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัว หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่ทันรู้ตัว แต่ส่งผลต่อวิวัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของโลกเป็นอย่างมากน้ัน
ก็คือ ปรากฏการณ์ Digital Disruption ซ่ึงเกิดจากใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิรูป เปลี่ยนแปลง และสร้าง
นวัตกรรมให้กับธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิเช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ การใช้การค้าออนไลน์ (E-Commerce) ในด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
ธุรกิจการบริการ และครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดความจ าเป็นใน
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การรวบรวมข้อมูลขนาดมหึมา (Big Data) เพื่อสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และบูรณาการสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่จนสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 Digital Disruption จึงไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลต่อการบริหารของภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงได้
ยาก เห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลทางด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่สนับสนุนการสร้าง  Digital Tourism Platforms ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยแนวคิดดิจิทัลภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดยมุ่งเน้นการน าเครื่องมือดิจิทัลของภาครัฐ
เข้าไปเติมเต็มเศรษฐกิจฐานรากในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงผู้ประกอบการธุรกิจ
และชาวบ้านในชุมชน ท้องถิ่น ทั่วประเทศ สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลน้ี ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยที่มีภาครัฐยืนอยู่เคียงข้างใน
ระบบออนไลน์ สร้างโอกาสใหม่ในการท ามาหากิน และสามารถเข้าถึงมาตรการในการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านระบบ 
Digital Tourism Platforms ได้ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในส่วนของนักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ดิจิทัลเพื่อการบริการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2561)  
 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ Digital Disruption ช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารของภาครัฐ
และจากชุมชนเอง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงในหลาย ๆ ชุมชนสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ใน
การจัดการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับโลก  
ในขณะที่บางชุมชนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาในเขตต าบลโพธ์ิประทับ
ช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยใช้วิธีการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
  1.1 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิ
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จ านวน 400 คน 
  1.2 ประชาชนในต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน แบ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลโดยรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) 1 กลุ่ม จ านวน 5 คน และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth 
Interview) จ านวน 5 คน 
  1.3 ผู้ประกอบการในต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน แบ่งเป็น การ
เก็บข้อมูลโดยรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) 1 กลุ่ม จ านวน 5 คน และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-
Depth Interview) จ านวน 5 คน 
  1.4 หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในต าบลโพธ์ิประทับ
ช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวน 5 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
  2.1 แบบสอบถาม แบบสอบถามก่ึงโครงสร้าง แบบสังเกตและมีส่วนร่วม และแบบแสดงความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิ
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ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และเปรียบเทียบการประเมินระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิ
ประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
  2.2 แบบสัมภาษณ์ รูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาในเขต
ต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  
 
5. บทวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบย่ังยืน 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง 
อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา
ต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จากแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ประกอบด้วย มิติด้านการสร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม มิติทางด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว  มิติด้านการสร้างความมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557 : 7,20-22)  
 จากแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแบบยั่งยืน ได้ดังน้ี  
 1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  
  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัดโพธ์ิประทับช้าง วัดนางชี วัดท่าต าหนัก ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ เป็น
สถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกันทางด้านประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาจึงควรมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ สร้างเรื่องราวและเส้นทางการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
  แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สวนส้มโอ ฟาร์มโคนม ฟาร์มกระบือ แนวทางการพัฒนาควรมุ่งเน้นโดยการให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวีถีชีวิตของเกษตรกร การได้ศึกษาถึงการจัดการสินค้าการเกษตรจนสามารถส่งออกได้ การพัฒนาเป็น
แหล่งศึกษาดูงานการส่งออกส้มโอ การพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง 
  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ าพิจิตร สวนป่าวัดโพธ์ิประทับช้าง แนวทางการพัฒนาควร
มุ่งเน้นปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าพิจิตรให้มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีศักยภาพในการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับช่วงปริมาณของหิ่งห้อยมีจ านวนน้อย และการพัฒนาสวนป่าวัดโพธ์ิประทับช้าง สร้างแหล่งอาหาร
และที่พักอาศัยของนกแก้ว เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มประชากรของนกแก้ว  
  แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วท างศิ ลป วัฒนธรรมและภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น  การชมบ้ านตุ๊ กต าไ ม้ แกะสลั ก  
บ้านจักสานบรรจุภัณฑ์ส้มโอจากผักตบชวา แนวทางการพัฒนาควรปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ 
แปลกตา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านโฮมสเตย์และตลาด โฮมสเตย์ ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชนโบราณ  แนวทางการพัฒนา
ควรสร้างความมีเอกลักษณ์และมาตรฐานของโฮมสเตย์ พัฒนาตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
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 2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนาควรมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย รถสาธารณะที่
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางลาดส าหรับผู้พิการ จุดบริการจักรยาน ช่องทางจักรยาน รถน าเที่ยว เรือน าชม ถนนไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ความสะดวกในการเข้าเมือง ป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย สะดวกสบายในการเข้าใช้
บริการส าหรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ โดยการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
  แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก ดังน้ี 1) ระบบสาธารณูปโภคและบริการทางการเงิน 2) ระบบ
ขนส่งและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) ระบบการสื่อสาร 4) ระบบสาธารณสุข 5) อุปกรณ์อ านวยความสะดวก โดยจะต้องพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและของชุมชน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
 4. กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาควรมุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจทางด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 1) ทาง
ประวัติศาสตร์ 2) ทางการเกษตร 3) ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสามารถในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลโพธ์ิประทับช้าง
ให้มีศักยภาพ 
 5. ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาควรมุ่งเน้นผสมผสานรูปแบบของการสื่อส ารที่ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
นักท่องเที่ยว การสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย เว็บไซต์ (Youtube, Wikipedia) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, 
Instagram, Pantip) การตลาดและการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และจุดบริการด้านการท่องเที่ยว 
 6. ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
  การก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยแนวทางการพัฒนาดังน้ี การให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเม่ือได้รับความเดือดร้อน มี ป้ายแสดงเตือนภัยล่วงหน้าแก่นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เสี่ยงอันตราย มี 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว มีจุดบริการประชาชนด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว มีการจัดเวรยามดูแล
ความปลอดภัย 
 7. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย การก าหนดความต้องการและการ
จัดล าดับความส าคัญ การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติ  
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation) ของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบ
ของการด าเนินงาน การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ  
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ในส่วนที่เก่ียวกับผลประโยชน์ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกระจายผลประโยชน์ภายในชุมชน ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประโยชน์ทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสีย ประโยชน์และโทษต่อบุคคลและสังคม 
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  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) ต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน (Cohen, 
J.M., & Uphoff, N.T. 1980) 
   
6. บทสรุป 
 จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นการการน าเสนอแนวทางในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  
 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
4) กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 5) ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 6) ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และ 7) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
 โดยผู้เขียนบทความคาดว่าหวังประโยชน์ที่จะได้รับด้านต่าง ๆ จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ดังน้ี  
  1) การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของต าบลโพธ์ิประทับช้าง
อย่างยั่งยืนในเชิงพื้นที่ คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว , ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร อย่างยั่งยืนได้  
  2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าให้ทราบถึงความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลโพธ์ิประทับช้าง สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้  
  3) การใช้ประโยชน์เชิงหน่วยงาน ท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลโพธ์ิ
ประทับช้าง ให้มีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับศักยภาพซ่ึงเป็นรากฐานชุมชนของต าบลโพธ์ิประทับช้าง และหน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของต าบลโพธ์ิประทับช้างได้  
  4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท าให้สามารถน าผลการศึกษาศักยภาพซ่ึงเป็นรากฐานชุมชนที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว ของต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจในต าบลโพธ์ิประทับช้างและจังหวัดพิจิตรได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 2 )เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 3)เพื่อให้ทราบแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบส ารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์

งานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ  

 ผลการศึกษาพบว่า 1)ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการลดการทุจริต มีความส าคัญต่อการมีประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 2) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ช่วย

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหลักนิติธรรมและ 3)การมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

ค าส าคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย ธรรมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

Abstract 

This research of objective aim to 1) The purpose are to have an understanding of good governance 2) 

and a better understanding of local government 3) e the content in order to know the principles of good 

governance in local organizations. The population was selected from 10 theses of master's degree. The 

research tool was consisted of synthesis research survey form. The data were collected by quantitative 

synthesis. By using frequency and percentage.  

The results showed that: 1) Accountability, transparency and corruption reduction. It is important to 

be efficient in using the resources of local government organizations to satisfy people’s demand. 2) Law and 

Justice help promoting local rule by the rule of law. 3) Public participation contributes to equal distribution of 

benefits from local development 

 

Keywords:  Research Synthesis, Good Governance; Local Governments 
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1. บทน า 

หลักธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงาน และการปกครองในปัจจุบัน เป็นการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข มีความรู้รัก สามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็ง หรือสร้าง

ภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึง

ความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์และการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และโลกในยุคปัจจุบัน    โดยโลก

ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์ และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นแทนการสนใจเรื่องการ

พัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การด าเนินกิจกรรม

ในที่หน่ึงมีผลกระทบต่ออีกที่หน่ึง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะท าให้

ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติราชการต่าง ๆ  โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม 

ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป  การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญ

และเริ่มมีการน าไปปฏิบัติกันมากขึ้น  

ดังน้ัน แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล”จึงมีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการน า

แนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพ มีการบริการ

สาธารณะต่าง ๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  ท าให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้มีการก าหนดแผนงาน โครงการเพื่อปรับปรุง

ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  เพราะธรรมาภิบาลจะครอบคลุมถึงทุก ๆ  ด้านของกระบวนการปฏิบัติทาง

สังคมทั้งในด้านการเมือง ภาคธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน และสังคมด้วยน่ันเอง การบริหารราชการแผ่นดินใน

ปัจจุบันของรัฐบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมือง การปกครองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้มากขึ้น  มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างหลักนิติรัฐ นิติธรรม สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและให้บริการประชาชน         

(ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์, 2544 : 41)    

การบริหารเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ ความ

ล้มเหลว หรือความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพขององค์การต่อการด าเนินงาน  ปัจจุบันการบริหารจัดการมีความ

สลับซับซ้อนมากกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่

การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ยังมีการปรับตัวที่ช้า และยังคุ้นเคยอยู่กับการใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นการบริหาร

จัดการแบบแยกส่วน (Fragment Administration) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ หน่วยงานแต่ละหน่วย และบุคคลแต่ละบุคคลต่างก็มุ่ง

ท างานเฉพาะส่วนของตน ไม่ได้มุ่งเน้นให้มีการประสานงานและบูรณาการงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน  ๆ ส่งผลให้การ

บริหารงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร (กฤษ เพิ่มทันจิตต์, 2549 : 5)  

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลด

บทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชน

ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ และ
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ประเมินผลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง และการแต่งตั้ง

ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง เพื่อความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ตลอดจนเร่งส่งเสริมความสนใจในบทบาท และการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อประสานให้การกระจายอ านาจอ านาจ

สู่ท้องถิ่นมีประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น ซ่ึงเหตุผลการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้

การด าเนินงานของรัฐ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการด าเนินการอันเน่ืองจากการล่าช้าในการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การพัฒนาส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550, หน้า 2)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วยการจัดให้มีระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ รูปแบบทั่วไป ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ

รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจ คือการที่รัฐบาลส่วนกลางได้ยินยอม

มอบอ านาจการปกครองและการบริหารในกิจการต่าง ๆ ให้กับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเอง โดยประชาชนจะ

เลือกผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่บริหาร และก าหนดนโยบายในท้องถิ่นของตน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระ

ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่จะสามารถกระท าได้ตามกฎหมายจัดตั้งแต่ละประเภท มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีก าลัง

เจ้าหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนสามารถก าหนดนโยบายและวินิจฉัยสั่งการด้วยตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย

ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  โดยการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลให้

เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน โดยถึงแม้ว่าปรากฏการณ์การพัฒนาดังกล่าวจะน ามาซ่ึงความ

เจริญก้าวหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์ เกิดความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรม

จริยธรรม คุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูกบั่นทอนลงเรื่อย ๆ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม  มีการผลิตและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม 

ส่งผลให้สังคมโลกต้องตกอยู่ในภาวะสังคมเกิดปัญหา  การพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นแบบไม่ยั่งยืน  

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน และน าเสนอรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้ผู้บริหารตลอดถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
สามารถน าไปวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การสังเคราะห์

งานวิจัยที่

เก่ียวกับการ

บริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

ขององค์กร

ปกครองส่วน

รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปองค์ความรู้ที่

เก่ียวกับการ

บริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการหลักธรรมาภิบาล 

3. กรอบแนวคิดวิจัย 

 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ผู้วิจัยได้น าแนวคิด

การสังเคราะห์รายงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการวิจัย การรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ  ซ่ึง

เผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย บทความวิชาการ และเอกสารวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และ

ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์การจัดรูปแบบข้อมูล ได้มีการแบ่งหัวข้อประเด็ นไว้อย่างเป็นสัดส่วน

ชัดเจน เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เป็นการ

ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informant) จะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ 

รูปแบบของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญ  ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 การก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ รายงานการวิจัยที่หน่วยงานต่าง ๆในประเทศจัดท า

ขึ้นหรือวิทยานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ต้องเป็นรายงานการวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ.ศ.2555 -2561  โดยผู้วิจัย
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ได้ก าหนดการสืบค้นได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ TDC (Thai Digital Collection) ผ่าน http://tdc.thailis.or.th., โดยมี

ค าส าคัญในการสืบค้นงานวิจัย คือการสังเคราะห์งานวิจัย ธรรมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ.2555-2561 จ านวน 10 เล่ม เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 2 เล่ม เชิงคุณภาพ 8 

เล่ม โดยรวบรวมในปี 2562 ผ่านการสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 1. ดานหลักนิติธรรม บุคลากรยังไมทราบขอกฎหมายหรือขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานในแตละสวน ไมคอย

มีการพัฒนาหรือปฏิรูปกฎระเบียบใหทันตอสภาพการณปจจุบัน ผู้บริหารควรอบรมใหบุคลากรไดทราบในขอกฎหมายหรือ         

ขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานของขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ

ยึดหลักความถูกตองตามกฎหมายหลักเกณฑที่ชอบธรรม ควบริหารงานใหมีการกระจายอ านาจอยางทั่วถึงและเสมอภาค ควรที่จะ

มีการปฏิรูปกฎระเบียบใหทันตอสภาพการณปจจุบันอยูเสมอ ควรมีการรณรงคหรือสรางแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากรให

มากขึ้น  บุคลากรจะไดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและผลงานมีประสิทธิภาพ 

2. ดานหลักคุณธรรม  บุคลากรบางสวนยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และบางสวนยังเห็นแก

พวกพองของตนเอง บุคลากรบางสวนยังขาดวินัยและมีคุณธรรมนอย ผู้บริหารควรสรางทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมให

เกิดขึ้นแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสาธารณะควรจัดอบรมดาน

คุณธรรมและจริยธรรม 

3. ดานหลักความโปรงใส การบริหารงานไมมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณที่น าไปใชและผลประโยชน การเผย

แพรขอมูลขาวสารนอย  ผู้บริหารควรเปดเผยการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจนในการน างบประมาณไปใชจาย และน า

งบประมาณไปใชใหคุมคากับประโยชนที่ประชาชนไดรับ และกระบวนการบริหารงานน้ันพรอมที่จะตรวจสอบได ควรใหมีการเผย

แพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับองค์กรกรองส่วนท้องถิ่น ให มากขึ้นและเปนขอมูลขาวสารที่ทันสมัยตรงกับความเปนจริง และ

บริหารงานใหมีความโปรงใสในทุกเรื่อง 

4. ดานหลักการมีสวนรวม การท างานในบางเรื่องไมคอยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ท าใหการท างานไมมี

ประสิทธิภาพและไมครอบคลุมในการปฎิบัติงานผู้บริหาร ควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี  สวนรวมในการบริหารงาน เพื่อให

การบริหารงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรอมเปดใจกวางในการรับฟงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ จากทุก

ภาคสวนควรเปดโอกาสใหบุคลากรหรือเจาหนาที่ไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานตามความรูสึกของตนเองโดยไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และ

ไมค านึงถึงผลงานที่ออกมา การปฏิบัติงานลาชาขาดความรับผิดชอบตอสังคมบุคลากรควรปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่

และตอสังคมการใหบริการตาง ๆ ควรใหดวยความจริงใจควรมีการท างานอยางรวดเร็ววองไว เอาใจใสตอการท างานอยางเต็มที่ 
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 6. ดานหลักความคุมคา การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมครอบคลุม บุคลากรบางสวนขาด

จิตส านึกตอการใชวัสดุอุปกรณอยางประหยัดและคุมคา การจัดสรรต าแหนงบุคลากรไมตรงตามสายงาน ควรมีการก าหนดนโยบาย

ใหจัดสรรประมาณในการบริหารใหมีความคุมคา เกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนใหมากที่สุดและจัดสรรงบประมาณใหทั่วถึงโดย

ไมค านึงถึงคะแนนเสียง ผู้บริหารควรรณรงคใหบุคลากรรู จักคุณคาของทรัพยากรและใชที่มีอยูอยางจ ากัดและเกิดประโยชน์         

ดานทรัพยากรบุคคลควรจัดสรรงานใหตรงกับความถนัดของบุคลากร งานที่ออกมาจะไดมีคุณภาพ 

 

8. อภิปรายผล 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องจัดระบบความคิดให้มีความเข้าใจในการ

น าหลักการเก่ียวข้องที่ส าคัญต่าง ๆ มาสร้างระบบของการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการ โดยน าแนวคิด

ทฤษฎีการบริหาร  การปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อออกแบบ ระบบการบริหารที่ประกอบด้วย โครงสร้าง องค์ประกอบ ที่ต้องมีการ

จัดการองค์กรที่ดี มีผู้บริหารที่น าการจัดการบริหารที่ดี มีการสร้างสัมพันธภาพในการท างานแบบมีส่วนร่วมภายในองค์กร การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของแต่ละฝ่าย การก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละฝ่ายว่ามีหน้าที่และมี

องค์ประกอบอย่างไร หน่วยงานแต่ละฝ่ายมีการบริหารจัดการครอบคลุมหรือไม่ เพื่อที่จะได้น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมต่อไป   

ส าหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กรหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานแต่ละฝ่าย จ าเป็นต้องมีหลักการบริหารงาน  ได้แก่ 

POSDCORB มาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลขององค์กร  ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารจัดการมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ให้

ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น โดยค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาชิกของหน่วยงาน    

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องมีการผสมผสานระหว่างการน าเอาหลักทฤษฎี หน้าที่ของการบริหารงาน 

และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการ การจัดองค์กร การประสานงาน และการควบคุมในการปฏิบัติงานให้เข้า

กับคนในองค์กรหรือทีมงาน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  อันจะก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคน

และองค์กรได้อย่างแท้จริง และผลักดันให้คนในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร รับรู้

ปัญหาและลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการท างาน อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอ านวยประโยชน์ และแก้ไข

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

9. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต การป้องกันการทุจริต ก าหนดหลักสูตรอบรม

ผู้บริหารและบุคลากร ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละลักษณะงานให้มีความเป็นระบบ และมี

ความต่อเน่ืองในแต่ละหลักสูตร 

2. ควรมีการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลให้เป็นต้นแบบใน

การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้มีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถเข้าสู่การประกวด และขยายผลเป็นต้นแบบต่อไป 

3. ควรมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การน าหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน พร้อม

ทั้งให้รางวัลเป็นการให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
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4. หน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินการจัดประกวดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5. การสร้างความโปร่งใสในองค์กรน้ัน ต้องมีการสร้างการยอมรับของผู้น าแต่ละแห่งให้มีความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์

ที่ได้จากการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ถือว่าเป็นสิ่งเร้าส าคัญที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง

จริงจัง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา  ผลวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นคนในชุมชนในต าบลธารน้ าทิพย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิ ง มี
ช่วงอายุระหว่าง 25 - 45 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีรายได้น้อยกว่า 10,0000 
บาท/เดือน ผู้ตอบแบบถามร้อยละ 51.72 ไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
มาก่อน ร้อยละ 51.72 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความต้องการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตงมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเงินการบัญชีและภาษีอากร ด้านการตลาด 
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบริหารจัดการ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าในด้านการบริหารจัดการผู้ตอบแบบสอบถามต้องการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism 
: CBT) มากที่สุดจากในหลักสูตรทั้งหมด คือคิดเป็นร้อยละ 65.52 การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) หมายถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน (community 
base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดย
มองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชน
เป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชุนชนมีความสนใจในเรื่องท่องเที่ยวชุมชนจึงมีความต้องการอบรมในหลักสูตร
เก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างมาก หลักสูตที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการรองลงมาคือหลักสูตร
ด้านคอมพิวเตอร์โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมากที่สุดคือหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เ น็ตเบื้องต้น ซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 50 ในส่วนหลักสูตรด้านการเงิน การบัญชีและภาษีอากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการฝึกอบรมด้าน การจัดท าบัญชี
เบื้องต้นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.10 ของโดยรวม และในส่วนของด้านหลักสูตรการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
อบรมด้านการตลาดออนไลน์มากที่สุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.38  

ดังน้ันในพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ให้เหมาะสมและตรงความต้องการของ
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คนในชุมชนมากที่สุดหลักสูตรควรจะประกอบด้วย หลักสูตรด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตรด้านการเงินการบัญชีและภาษีอากรด้านการจัดท าบัญชีเบื้องต้น หลักสูตรด้าน
การตลาดด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากน้ียังควรเพิ่มเติมการฝึกอบรมเก่ียวกับการช าระเงินช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  และการ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินด้วย 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวชุมชน 

 

Abstract 

The purpose of research were to study the need to develop a training course to develop the 

potential of community tourism entrepreneurs in order to prepare for the tourism business of the 

communities in Than Nam Thip Subdistrict, Betong District, Yala Province. The findings revealed that, 

Respondents, who are members of the community in Than Namthip Subdistrict, registered with the Village for 

Tourism Project to connect the Economic Triangle, Southern Border Provinces, Betong District, Yala Province, 

are more men than women. Age range between 25 - 45 years old.  Most of the respondents are farmers. 

Graduated high school education / vocational certificate With incomes less than 10,0000 baht / month.  

Questionnaire respondents 51.72 percent have never received training regarding the development of 

community tourism entrepreneurs' potentials before and 51.72 percent of the respondents needed training for 

the development of community tourism entrepreneurs in order to prepare for the tourism business of the 

communities in the Than Nam Thip Sub-district area at a high level. Respondents needed a curriculum to 

develop the potential of community tourism entrepreneurs in order to prepare them for the tourism industry 

of the community in Than Namthip Subdistrict Betong District in many areas, including finance, accounting and 

taxation, marketing, computer Management.  

considered in each aspect, it was found that in the aspect of management, respondents needed 

training on community tourism management according to the Community Based Tourism Standard 

Management (CBT) the most from All courses Which is 65.52 percent. Community Based Tourism Management 

(CBT) means community base sustainable tourism, which is tourism that takes into account the sustainability of 

the environment, society, and culture. By community Managed by community for community and the 

community has a role to be the owner and has the right to manage and maintain learning for the visitor. By 

thinking that tourism must work in 5 areas at the same time, including politics, economy, society, culture and 

environment Community-owned and managed, which shows that the community is interested in community 

tourism, so there is a need for training in community tourism-management courses. in the finance course 

section Accounting and Taxation Respondents need training in The most preliminary accounting was 43.10% of 

the total. Regarding the marketing curriculum, respondents most wanted online marketing train ing which was 

41.38%.   
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Therefore, in the development of training courses to develop the potential of community tourism 

operators in order to prepare for the tourism industry of the community in Than Nam Thip Subdistrict, Betong 

District, Yala Province To be most appropriate and relevant to the needs of the community. The curriculum 

should consist of community tourism management courses based on community based tourism resource 

management standards (CBT), Basic Computer Course in Computer and Internet using, Financial Accounting 

and Taxation Course in Basic Accounting, Marketing Course in online marketing. There should be additional 

training on electronic payment methods. And helping tourists in times of emergency as well. 

 

1. บทน า 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน้ันประกอบด้วยธุรกิจถึง 6 ธุรกิจหลักด้วยกัน คือ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคม และธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิง  จึงถือเป็นแหล่ง

รายได้ที่ส าคัญของประเทศไทยที่ท าให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาค  อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบาย

สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองชายแดนที่รายล้อมด้วยความเจริญ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ได้รับ

สมญานามว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม” ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา ท าสวนผลไม้ เป็นพื้นที่

ยุทธศาสตร์ส าคัญของปลายด้ามขวานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและมีอัตลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรม

อันได้แก่ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้

ศักยภาพความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ทะเลหมอก ล่องแก่ง ป่าฮาลาบาลา ก่อให้เกิดความคึกคักของการ

ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ปีละสองแสนกว่าคนท าให้เกิดรายได้การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าการค้าชายแดน

กว่าห้าพันล้านบาทต่อปี  นอกจากน้ียังมีโครงการสร้างสนามบินเบตงที่จะสร้างเสร็จพร้อมใช้งานในปี 2563 ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพ

ให้การท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา มีโอกาสขยายตัวมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการร่วมลงนาม MOU 

โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวในชุมชน ซ่ึงต าบลธารน้ าทิพย์ถื อเป็น

พื้นที่ที่มีศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ทะเลหมอกไต้ต๋ง น้ าตกรูปหัวใจ    

หลักเขตตลาดน้ าสระบัวแดง  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธาร

น้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองในระยะยาว เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสามารถจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ของชุมชนให้เหมาะสมอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความ

พร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา ด าเนินการโดยน้ีใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและ

รายละเอียด ดังน้ี 

 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในต าบลธารน้ าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา จ านวน 1,739 ครัวเรือน ค านวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 325 คน โดยก าหนดให้ตัวอย่าง 

1 คนต่อ 1 ครัวเรือน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

หมู่บ้านด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้สัดส่วน (proportion stratified sampling) จากน้ันท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ

น่าจะเป็น (nonprobability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกตัวแทนจากผู้ที่มี

ความรู้ลึกซ้ึงเก่ียวกับต าบลธารน้ าทิพย์ และมีบทบาทต่อชุมชน ประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยในต าบลธารน้ าทิพย์ ผู้ประกอบการ

ในชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน (เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สูงอายุที่สืบทอดประเพณีเรื่องเล่าต่าง ๆ) และผู้น าชุมชนที่

มีส่วนด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของต าบลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 325  คน ดังตาราง 1  

 

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

หมู่บ้าน ประชากร 

(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านธารน้ าทิพย์ (บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง) 432 81 

หมู่ที่ 2 บ้านบาแตตูแง 544 102 

หมู่ที่ 3 บ้านกาแป๊ะซาลัง 150 28 

หมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซูซู 619 114 

รวม 1,739 325 

ที่มา : https://www.tannamtip.go.th/general1.php 
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5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจับที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้าง เครื่องมือจาก

การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องและสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก าหนด

ขึ้นโดยมีลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย  3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สูงสุดอาชีพ รายได้ต่อเดือน ท่าน

เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนหรือไม่ ลักษณะของค าถามเป็น แบบ

เลือกตอบ (Check List)   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการของชุมชนในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวชุมชน ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย  

 2.1 ความต้องการในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ

การรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธาร 

 2.2 หลักสูตรที่ต้องการให้ฝึกอบรมประกอบด้วย 

      2.2.1 ด้านการเงิน การบัญชีและการภาษีอากร 

      2.2.2 ด้านการตลาด 

      2.2.3 ด้านคอมพิวเตอร์ 

      2.2.4 ด้านการบริหารจัดการ 

      2.2.5 การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(Community Based Tourism: CBT) 

 2.3 เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้ 

 2.4  ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาใด 

 2.5 รูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนลักษณะของค าถามเป็น แบบ

เลือกตอบ (Check List)  

  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักสูตรที่ท่านต้องการให้คณะจัดฝึกอบรมให้ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง  (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) ของ

ค าถามในแต่ละ ข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีหรือไม่จากน้ันน ามาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและถู กต้อง   

น าแบบทดสอบไปทดสอบหาความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยหาความเชื่อม่ันโดยการน าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปท าการทดสอบ       

(Try Out) กับประชากรในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษา จ านวน 30 ราย โดยท าการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าความ

เชื่อม่ัน โดยวิธีการหาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ของข้อความแต่ละตอนในแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค ซ่ึงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ได้ คือ 0.982 ถือว่า แบบสอบถาม

น้ีมีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมทางสถิติเข้าช่วยในการวิจัยดังน้ี  

1. ข้อมูลตอนที่ 1 เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่ 

(Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ข้อมูลตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการของชุมชนในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวชุมชน ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

3. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุป แล้วน าเสนอในรูปความเรียง  

 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นคนในชุมชนในต าบลธารน้ าทิพย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง       

มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 45 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีรายได้น้อยกว่า 10,0000 

บาท/เดือน 

2. ผู้ตอบแบบถามร้อยละ 51.72 ไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ชุมชนมาก่อน ร้อยละ 51.72 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์อยู่ในระดับมาก และระดับปาน

กลางร้อยละ 39.66 

ในส่วนของหลักสูดที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

หลักสูตรที่ต้องการให้ฝึกอบรม ร้อยละ 

ด้านการเงิน การบัญชีและภาษีอากร 

 การจัดท าบัญชีเบื้องต้น 43.10 

การวิเคราะห์โครงการลงทุน 36.21 

การเขียนแผนธุรกิจ 20.69 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการท าบัญชี 17.24 

การจัดท าบัญชีและภาษีอากรส าหรับธุรกิจชุมชน 13.79 

ด้านการตลาด 

 การตลาดออนไลน์ 41.38 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 34.48 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 24.14 

การวิจัยตลาดเบื้องต้น 18.97 
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ด้านคอมพิวเตอร์ 

 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 50.00 

การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ประกอบการ 46.55 

การตัดต่อและผลิตสื่อ VCD, DVD อย่างง่าย 15.52 

ด้านการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 65.52 

การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 31.03 

ความรู้เบื้องต้นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 10.34 

 

หลักสูตรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการอบรมด้านการเงิน การบัญชีและภาษีอากรในด้านการจัดท าบัญชีเบื้องต้นมากที่สุด

ร้อยละ 43.10 และด้านที่รองลงมาคือการวิเคราะห์โครงการลงทุน ร้อยละ 36.21 หลักสูตรด้านการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ต้องการฝึกอบรมมากที่สุดในด้านการตลาดออนไลน์ ร้อยละ 41.38 รองลงมาคือการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดร้อยละ 

34.48 หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการฝึกอบรมมากที่สุดคือหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

เบื้องต้น ร้อยละ 50 และร้อยละ 46.55 ในหลักสูตรการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการฝึกอบรมมากที่สุด คือ การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ร้อยละ 65.52 เวลาในการ

ฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าอบรมได้มากที่สุดคือ ระยะเวลาการอบรม 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 43.10  

และ ร้อยละ 36.66 ส าหรับการอบรมที่มีระยะเวลา 1 วัน โดยช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวกจะเข้ารับการอบรมมากที่สุดคือ 

ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 70.69 รูปแบบการอบรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการในการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนมากที่สุดคือการเชิญวิทยากนและการฝึกปฏิบัติจริง โดยคิดเป็นร้อยละ 

34.48 และร้อยละ 32.76 ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนจากผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาความต้องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต า บลธารน้ าทิพย์ 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ฝึกอบรมเก่ียวกับการช าระเงินช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉิน 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นคนในชุมชนในต าบลธารน้ าทิพย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน

เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่า

ผู้หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 45 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช มีรายได้น้อยกว่า 

10,0000 บาท/เดือน ร้อยละ 51.72 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวชุมชนมาก่อน ร้อยละ 51.72 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์อยู่ในระดับมาก   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรับรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตงมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเงินการบัญชีและภาษี

อากร ด้านการตลาด ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบริหารจัดการ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าในด้านการบริหารจัดการผู้ตอบ
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แบบสอบถามต้องการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) มากที่สุดจากในหลักสูตรทั้งหมด คือคิดเป็นร้อยละ 65.52 การบริหาร

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) 

หมายถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิใน

การจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้ าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชุนชนมีความสนใจใน

เรื่องท่องเที่ยวชุมชนจึงมีความต้องการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างมาก หลักสูตที่

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการรองลงมาคือหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมากที่สุดคือหลักสูตรการ

ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50 ในส่วนหลักสูตรด้านการเงิน การบัญชีและภาษีอากร ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการฝึกอบรมด้าน การจัดท าบัญชีเบื้องต้นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.10 ของโดยรวม และในส่วนของด้าน

หลักสูตรการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการอบรมด้านการตลาดออนไลน์มากที่สุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.38 ดังน้ันใน

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับธุรกิจ

ท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ให้เหมาะสมและตรงความต้องการของคนในชุมชนมาก

ที่สุดหลักสูตรควรจะประกอบด้วย หลักสูตรด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ด้านการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น หลักสูตรด้านการเงินการบัญชีและภาษีอากรด้านการจัดท าบัญชีเบื้องต้น หลักสูตรด้าน

การตลาดด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากน้ียังควรเพิ่มเติมการฝึกอบรมเก่ียวกับการช าระเงินช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  และการ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินด้วย 
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The Influence of Brand Equity and Place important on Customer’s Purchase Intention : Case Study 
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โอฬาร วงษ์ทิม และ ชลลดา สัจจานิตย์ 

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
E-mail: onuki_om@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะ (1) อธิบายความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภท

ห้องพักอาคารชุด (2) อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด 

เพื่อให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้รับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งเพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนอง

ผู้บริโภค งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีส ารวจ โดยเก็บข้อมูลเจ้าของร่วมห้องพักอาคารชุด จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ

ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ห้องพักอาคารชุดมี3ด้าน ได้แก่ (1) การรับรู้ตราสินค้า (2) ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า (3) ความภักดีต่อตราสินค้า  

4.ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด 

 

ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า การรับรู้ตราสินค้า คุณภาพที่ถูกรับรู้ ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า  

             ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้ง ความตั้งใจซ้ือ 

 

Abstract 

 This research aims to examine (1) Influence of Brand Equity on Customer’s Purchase Intention of 

ondominium (2) Place important on Customer’s Purchase Intention of condominium. This research help Real 

estate enterprises to understand Brand Equity and Place Important to develop strategies for consumer’s 

respond. This research is quantitative research and surveying. The questionnaire is used for data collection and 

filled by 400 Co-Owners. The data are analyzed by using descriptive statistics. Frequency, percentage and 

average value are used to describe personal characteristics. SPSS is applied for hypothesis test by using 

Multiple Regression at statistical significance level 0.05 The results shown Brand Equity effect on Customer’s 

Purchase Intention of condominium 3 factors. (1) Brand Awareness (2) Brand associations (3) Brand loyalty 

4.Place Important does effect on Customer’s Purchase Intention of condominium  

 

Keywords: Brand Equity, Brand Awareness, Perceived quality, Brand associations,  Brand loyalty,  

                Place importance, Purchase intention 
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1. บทน า 

เน่ืองจากในปัจจุบันน้ี กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  จึงเป็นศูนย์รวมขององค์กร
ภาครัฐและองค์กรเอกชนเป็นจ านวนมาก ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันจึงท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตที่มีประชากรเข้ามา
พ านักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการจัดซ้ือและจัดสรรที่ดิน เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบของอาคารชุด โดยในปัจจุบันการลงทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารชุดมีการลงทุนด้วยเม็ด
เงินมหาศาล จากหลากหลายบริษัท เพื่อสะท้อนถึงการขยายตัวของเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากการลงทุนที่มีการ
แข่งขันสูงในแต่ละบริษัท จึงเป็นโอกาสของผู้บริโภคหรือผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด ที่เริ่มมีการตั้งค าถามและให้
ความส าคัญกับคุณค่าตราสินค้าและต าแหน่งที่ตั้งที่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันและการท างานของที่อยู่อาศัยประเภท
ห้องพักอาคารชุดมากขึ้น  

ในการสร้างตราสินค้าของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุดในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุดถูกสร้างขึ้นจากหลากหลายบริษัท ดังน้ันถ้าผู้บริโภคหรือผู้ที่มองหาที่
อยู่อาศัยสามารถจดจ าตราสินค้าได้ ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาคารชุดของตราสินค้าน้ันได้  ดังน้ัน บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ควรสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าในความคิดของผู้บริโภค จนสามารถเข้ามาอยู่ในใจผู้บริโภคได้  ซ่ึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ สร้างความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้าตรา
อ่ืน สร้างความเชื่อมโยงกับตราสินค้าซ่ึงจะท าให้ผู้บริโภคสามารถดึงข่าวเก่ียวกับตราสินค้าออกมาจากความทรงจ าของผู้บริโภค     
ท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการเลือกตราสินค้า รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้บริโภคที่ได้
ครอบครอง แนะน าให้ผู้อ่ืน รวมถึงการซ้ือซ้ าอีกครั้งในโอกาสต่อไปได้  David A.Aaker (1996)   
          และปัจจัยด้านต าแหน่งท าเลที่ตั้งที่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันและสะดวกต่อการท างาน ดังที่มธุรส สารานียะธรรม 

(2546, หน้า 18-21) ได้เสนอแนวคิดที่ว่า ความสะดวกในการเข้าถึงของที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารวมตัวกัน

ของที่พักอาศัยต่างๆ เน่ืองจากผู้อยู่อาศัยจ าเป็นต้องเดินทางไปท างาน ศึกษา จับจ่าย ซ้ือของ และติดต่อธุรกิจ ผู้อยู่อาศัยจึงต้องการ

ที่จะอยู่อาศัยในบริเวณข้างทางเส้นทางคมนาคมและกระจายอยู่รอบๆ ศูนย์กลางธุรกิจ ร้านค้า สถานท างาน และสถานศึกษา 

          จากปัญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากในประเทศไทย ยังมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและปัจจัย

ด้านท าเลที่ตั้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์น้อยมาก รวมถึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะส่งผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในการเลือกศึกษาวิจัยน้ี ให้ความส าคัญของการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค โดยคุณค่าตรา

สินค้าและปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งที่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันและสะดวกต่อการท างานน้ันเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด โดยผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริโภคและ

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุดต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

          อธิบายความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุดและอธิบาย

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด  
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

  

  คุณค่าตราสินค้า                            H1             H2               H3                      H4 

                                                                          

                                                                                                H5                                    

 
 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 

 H1 : การรับรู้ตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด  

 H2 : คุณภาพที่ถูกรับรู้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด 

 H3 : ความเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด 

 H4 : ความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด 

 H5 : ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุด 

 
5. แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่องการศึกษา เรื่องอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพัก

อาคารชุด สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ดังต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับตราสินค้า VanAuken (2002) ได้ให้ค านิยามของตราสินค้าว่าเป็นการสร้างตัวตนของสินค้าให้

เสมือนว่ามีบุคลิกและลักษณะ รวมถึงมีแก่นสารความเป็นตัวตนที่แน่นอน อาจจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนได้แต่จะ

ไม่เสียแก่นสารไป ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของตราสินค้า จึงท าให้ตราสินค้ามีชื่อเสียง มีคนชื่นชม อาเคอร์ (Aaker. 1991) กล่าว

เก่ียวกับตราสินค้าว่า ตราสินค้า คือ ความโดดเด่นของชื่อ สัญลักษณ์ เช่น โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์มี

เอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าคู่แข่ง ท าให้ผู้บริโภคสามารถทราบที่มาของสินค้า และยังช่วย

ปกป้องกิจการจากคู่แข่งที่พยายามเข้ามาแย่งตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าตราสินค้า VanAuken (2002) ได้ให้นิยามของคุณค่าตราสินค้า คือทุกสิ่งทุก

อย่างที่เก่ียวข้องกับตราสินค้า ที่จะเพิ่มและลดคุณค่าของตราสินค้า หรือบริการ บางคนมองว่าเป็นคุณค่าทางการเงิน เพราะสามารถ

ที่จะท าให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและลดลงได้ บางคนมองว่าคุณค่าตราสินค้าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าเพราะตรา

สินค้ามีความโดดเด่น องค์กรสามารถใช้ตราสินค้าเป็นตัวขยายตลาดหรือบริการใหม่  ๆ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกที่ตั้งที่อยู่อาศัย      

ศุภลักษณ์ มะโนวงศ์ (2548, หน้า 17-18) ได้กล่าวถึงการเลือกบริเวณที่อาศัยว่าควรพิจารณาปัจจัยเก่ียวกับที่ตั้งของที่พักอาศัย ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและใกล้เคียงกับสถานที่ท างาน การเดินทางต่ า ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคคล

ปัจจยัด้านต าแหน่งที่ตัง้ 

การรับรู้ตราสนิค้า

มี== 

ความเชื่อมโยงกบั

ตราสนิค้า 

ความตัง้ใจซือ้ 

คณุภาพที่ถกูรับรู้ 
ความภักดีต่อตรา

สนิค้า 
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น้ัน ๆ ด้วย นอกจากน้ีความสะดวกในการเดินทางยังรวมไปถึงความสะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง เช่น การจับจ่ายซ้ือของ 

การเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในเมือง                       

            แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งใจซื้อ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวว่า  ความตั้งใจซ้ือเป็นการ

แสดงถึงการเลือกสินค้าหรือการบริการน้ัน ๆ เป็นล าดับแรกและบอกถึงว่าความตั้งใจซ้ือน้ัน เป็นหน่ึงในองค์ประกอบของความ

จงรักภักดี 

           ในการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า มีการศึกษาคุณค่าตราสินค้าเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือ โดย  ZoHreh 

Dehdashti Shahrokh (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์

โทรศัพท์มือถือของชาวอิหร่าน โดยพบว่าคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือของชาว

อิหร่าน นอกจากน้ัน Mohammad Reza Jaillvand (2011) ได้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลขององค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือ กรณีศึกษา โมเดลอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยได้ศึกษาทั้งองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าทั้งด้าน การรับรู้ตราสินค้า 

คุณภาพที่ถูกรับรู้ ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า และ ความภักดีต่อตราสินค้า โดยผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินค้าส่งผลอย่างมี

นัยส าคัญโดยตรงต่อความตั้งใจซ้ือของลูกค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่มีผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

H K Chi (2009)ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโดยมีผลกระทบจากคุณภาพที่ถูกรับรู้และ ความ

ภักดีต่อตราสินค้าเป็นตัวแปรกลาง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือจากผู้ใช้ในเขตนครชิยี่ ประเทศใต้หวันจากการศึกษาพบว่า

คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือจากผู้ ใช้ในเขตนครชิยี่  

          ในการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักอาคารชุดโดยมีผู้ศึกษาเก่ียวกับด้านน้ี

มักจะมีผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันโดย Saw Lip Sean & Tan Teck Hong (2014) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ของนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ พบว่าโดยพบว่าปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของนักลงทุนในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจัยย่อยของปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งน้ันคือ ใกล้ร้านค้า ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้กับสาธารณูปโภค ใกล้

โรงเรียน และสะดวกต่อการเดินทางไปท างาน นอกจากน้ี Julius Chia (2016) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือบ้านของ

ผู้บริโภคในโคตะ คินาบาลู พบว่า ปัจจัยด้านระยะทางมีผลต่อความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค โดยปัจจัยย่อยของปัจจัยด้านระยะทางน้ัน

คือ ระยะทางไปยังสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ระยะทางไปตลาด ระยะทางไปย่านธุรกิจ ระยะทางไปโรงเรียน 
 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีกลุ่มคนที่เคยซ้ือห้องพักอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร 
ก าหนดให้ช่วงความเชื่อม่ันเป็น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% สามารถค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 385 ตัวอย่าง แต่
ผู้วิจัยใช้ 400 ตัวอย่างในการวิจัยน้ี มีวิธีการแจกแบบสอบถามโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดย
เลอืกเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนที่เคยซ้ือห้องพักอาคารชุดโครงการเดอะทรี โดยไม่จ ากัดเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยผู้ศึกษาจะเป็นผู้น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ
แบบสอบถาม ค าถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล มีจ านวน 6 ข้อ เป็นค าถามนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 3 ข้อได้แก่ เพศ 
อาชีพ สถานภาพ และ ค าถามเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ค าถามเก่ียวกับตัวแปรในกรอบการวิจัย จ านวน 29 ข้อ วัดโดยมาตรวัดแบบจัดล าดับ (Ordinal Scale) ด้วยสเกลค าตอบ 5 ระดับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะมีการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ด้วยสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ที่มากกว่า 0.7 เม่ือผ่านการทดสอบความน่าเชื่อจะน าข้อค าถามไปใช้ในการวิจัย และเม่ือเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้แบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง 
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7. ผลการวิจัย 
ในการวิจัยน้ีใช้ผลของสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาคที่มากกว่า 0.7 เป็นตัววัดความน่าเชื่อถือของข้อค าถาม โดยข้อค าถาม

ของตัวแปรทั้ง 6 ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า คุณภาพที่ถูกรับรู้ คุณภาพที่ถูกรับรู้ ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า 
ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง และความตั้งใจซ้ือ มีค่าสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาค 0.847 0.914 0.785 0.886 0.809 และ 0.780 ตามล าดับ 
จึงถือได้ว่าข้อค าถามมีความน่าเชื่อถือและน าไปใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 และเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.2 นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุในช่วง 31- 40 ปี มีจ านวนมากที่สุด เท่ากับ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 

รองลงมาคือช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2  อายุในช่วง 41 - 50 ปีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 

อายุในช่วง 51 - 60 ปีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และอายุ 60 ปี หรือมากกว่าจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ตามล าดับ เม่ือพิจารณาจากสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด 253 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26 และ สมรส 147 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.92 เม่ือพิจารณาจากระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด 205 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.20 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท เท่ากับ165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท เท่ากับ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ และข้อมูลด้านอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 178 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 กลุ่มตัวอย่าง

มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000บาท จ านวน 162 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 

นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 55,000บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 - 55,000

บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และ กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

           ภาพรวมด้านคุณค่าตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 ซ่ึง
เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรับรู้ตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย 3.575 ในระดับปานกลาง มีด้านความ
เชื่อมโยงกับตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย 3.35  ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.17 ความภักดีต่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย 2.96 ตามล าดับ  
           ด้านด้านต าแหน่งที่ตั้ง  กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ซ่ึงเรื่องที่

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังระบบขนส่งมวลชน มีค่าเฉลี่ย 

4.43 ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังที่ท างานมีค่าเฉลี่ย 4.27 เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังถนนใหญ่ มีค่าเฉลี่ย 4.15 ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังโรงพยาบาลมี

ค่าเฉลี่ย 3.96 ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังย่านธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยัง

ตลาดชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังศูนย์กลางความบันเทิง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ ความส าคัญ

ของระยะทางจากโครงการไปยังสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.44 ตามล าดับ  

           ด้านความตั้งใจซ้ือ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความตั้งใจซ้ือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.8 ซ่ึงเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด เพราะอยู่ใกล้ความเจริญต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.99 

กลุ่มมีความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด เพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.79  กลุ่มตัวอย่างมีความจริงจังในการพิจารณาเลือกซ้ือ

ห้องพักอาคารชุดมีค่าเฉลี่ย 3.74 กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด เพราะมีพื้นที่ใช้สอยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในกรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐาน ระดับนัยส าคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

H1: การรับรู้ตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 0.000 ยอมรับสมมติฐาน 

H2: คุณภาพที่ถูกรับรู้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 0.711 ปฏิเสธสมมติฐาน 

H3: ความเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 0.000 ยอมรับสมมติฐาน 

H4: ความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 0.009 ยอมรับสมมติฐาน 

H5: ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 0.000 ยอมรับสมมติฐาน 

 *หมายเหตุ มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  
          จากผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบยอมรับ สมมุติฐานที่1 สมมุติฐานที่ 3 สมมุติฐานที่ สมมุติฐานที่ 4 และ สมมุติฐานที่ 
5 โดย คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด ทั้งด้านการรับรู้ตราสินค้า ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า และความ
ภักดีต่อตราสินค้า รวมถึงปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้ง ส่งผลให้เกิดการยอมรับสมมติฐาน น่ันคือส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด
อย่างมีนัยส าคัญ แต่ส าหรับ สมมุติฐานที่ 2 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ปฏิเสธสมมติฐานน่ันคือไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 
 
8. บทสรุปและการอภิปรายผล 
          จากผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานเรื่อง อิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
ห้องพักอาคารชุด ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุดในถูกด้าน ยกเว้น
คุณภาพที่ถูกรับรู้ถูกปฎิเสธซ่ึงไม่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึง David A. Aaker (1996)ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพที่ถูกรับรู้ 
หมายถึง ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้าตราอ่ืนของตราสินค้าตราใดตราหน่ึง โดยจะ
มีการค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ัน ดังน้ันจึงต้องท าความเข้าใจในค าว่า “คุณภาพ” ให้ถูกต้อง 
เสียก่อนว่าผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมีมุมมองของค าว่าคุณภาพอย่างไร  หรืออาจกล่าวได้ว่าการเข้าใจใน ตัวลูกค้าน้ันเอง 
(Understanding Customer) จึงจะสามารถสร้างคุณภาพของสินค้าที่ดีไปสร้างให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภคได้ ซ่ึงทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริโภครวมถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภคน้ันมีความแตกต่างกัน 
 แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าคุณค่าตราสินค้าโดยรวมส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด รวมถึง

ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
          ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ตราสินค้า พบว่า การรับรู้ตราสิ นค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด               
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่ก็ควรมีวิธีการในการเพิ่มการรับรู้ตราสินค้าให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
ตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางน าเสนอรูปแบบ สภาพแวดล้อมของโครงการ ในสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ เพื่อที่จะเพิ่มความสนใจของ
ผู้บริโภคในการซ้ือห้องพักอาคารชุดในอนาคตได้  
          ในปัจจัยคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ คุณภาพที่ถูกรับรู้น้ันอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม้ในงานวิจัยน้ีคุณภาพที่ถูก
รับรู้ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ควรมีวิธีการในการเพิ่ม
คุณภาพที่ถูกรับรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยในการก่อสร้างควรใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานมากขึ้น ควรรักษามาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณภาพที่สม่ าเสมอในโครงการ และเพื่อให้ใน
สายตาของผู้บริโภคน้ันรับรู้ได้ว่าโครงการมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับตราสินค้าของโครงการด้วย  
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          ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า ความเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพัก
อาคารชุด ซ่ึงความเชื่อมโยงกับตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรมีวิธีการในการเพิ่มความ
เชื่อมโยงกับตราสินค้ากับผู้บริโภคให้สูงมากขึ้น โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดจากงานวิจัยน้ีคือการเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการที่จะ
เกิดขึ้นอนาคต รวมถึงเน้นการออกแบบให้ตัวอาคารมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่และมี
ความเป็นธรรมชาติ สร้างความแตกต่างของโครงการให้แตกต่างจากโครงการอ่ืน ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงความต้องการเป็น
เจ้าของ  และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการเชื่อมโยงกับตราสินค้าได้มากยิ่งขึ้น แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าโครงการมีความคุ้มค่ากับเงินที่
ซ้ือ ในสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ เพื่อที่จะเพิ่มความสนใจของผู้บริโภคในการซ้ือห้องพักอาคารชุดโครงการในอนาคตได้  
           ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 
ซ่ึงความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากความ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรที่การเพิ่มความภักดีต่อตรา
สินค้าโดยการสร้างอาคารของโครงการให้มีความทนทาน มีความสวยงาม ท าให้ผู้บริโภคที่เคยซ้ือห้องพักอาคารชุดมีความพึงพอใจ 
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ครอบครอง ในอนาคตจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่ผู้บริโภคจะยังคงซ้ือห้องพักอาคารชุดอีกครั้ง และแนะน า
ห้องพักอาคารชุดโครงการน้ัน ๆ ให้กับคนอ่ืน ๆ รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับข้อ
ค าถามน้ีมากที่สุดอีกด้วย  
           ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้ง พบว่า ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด ซ่ึงความส าคัญของปัจจัย
ด้านต าแหน่งที่ตั้งน้ันอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามควรมีวิธีการในการเพิ่มความส าคัญของปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งของผู้บริโภคให้สูง
มากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งในอนาคตด้านระยะทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น ระยะทางจากโครงการไปยังศูนย์กลางความบันเทิง ระยะทางจากโครงการไปยังตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภค
ในการไปซ้ือของ ระยะทางจากโครงการไปยังย่านธุรกิจ ระยะทางจากโครงการไปยังสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่
มีบุตรหลานที่ยังอยู่ในวัยเรียน โดยเฉพาะจากงานวิจัยน้ีผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความส าคัญกับระยะทางจาก
โครงการไปยังระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด เพราะกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งในด้านน้ีมากที่สุดในทุกข้อ
ค าถาม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้บริโภคไปยังสถานที่ต่าง  ๆ ที่อยู่ห่างไกลด้วย นอกจากน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ควรให้ความส าคัญของระยะทางจากโครงการไปยังสถานที่ท างาน ระยะทางจากโครงการไปยังโรงพยาบาล  เพื่อ
เพิ่มความสะดวกแก่ครอบครัวที่จ าเป็นต้องมีการเข้าโรงพยาบาลเร่งด่วน หรือมีผู้สูงอายุ เป็นต้น 
          จากการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือห้องพักอาคารชุด 
เพื่อให้การวิจัยในครั้งน้ีเป็นประโยชน์แก่โดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปน้ัน ผู้วิจัยควรศึกษาตัวแปรต้นอ่ืน  ๆ 
ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซ้ือ เช่น โมเดลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในการบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
โดยข้อมูลจาก ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546, หน้า 44 - 46) เพื่อสร้างความจงรักภักดี เพิ่มยอดขายในระยะยาว สร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขัน การสร้างภาพลักษณ์  นอกจากน้ีการศึกษาครั้งต่อไป การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในระยะยาวและต่อเน่ืองของผู้บริโภค  นอกจากน้ีอาจจะมีปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดอ่ืน ๆ ที่นอกจากปัจจัยด้าน
ต าแหน่งที่ตั้ง ในส่วนของขนาดของห้อง การออกแบบ ราคา หรือในด้านการจัดโปรโมชั่น นอกจากน้ี ยังสา มารถใช้ตัวแปร 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavier) ในด้านสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มาใช้
เป็นตัวแปรอิสระในงานวิจัยได้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นน้ีถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างอาคารชุดในโครงการถัด  ๆ ไปได้มาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการเก็บตัวอย่างจากผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของห้องพักอาคารชุดแล้วเท่าน้ัน  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการ

ผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม
การผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา และ
ด้านต าแหน่งงาน ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตที่ปฏิบัติงานอยู่ ในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยจ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกต่าง (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 ประกอบด้วย ด้าน
ปริมาณ ค่าด้านเวลา ด้านคุณภาพ และด้านต้นทุน (2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ ด้านระดับ
การศึกษา และด้านต าแหน่งงาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ การผลิต แท่นผลิตปิโตรเลียม    

 
Abstract 

The objectives of this research are (1) to evaluate the operational efficiency of production staff in the 
manufacturing petroleum production platform in Thailand. (2) to compare the operational efficiency of 
production staff in the manufacturing petroleum production platform in Thailand classified by the status of 
respondents such as sex, education level, and work position. Conduct the research by collecting data from the 
samples group were 400 staff who working in the manufacturing petroleum production platform in Thailand by 
accidental sampling method. The tool for this research was a questionnaire and evaluated by 3 experts. The 
analysis data by percentage, mean, standard deviation, test the difference by t-test, one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA) and comparing the difference with a pair of Scheffe method determine statistical 
significance at the .05 level. The results of the research found that (1) the level of the operational efficiency of 
production staff in the manufacturing petroleum production platform in Thailand in the overall picture, it was 
at the highest level, with an average of 4.32 and consist of quantity, time, education level and cost. (2) the 
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results of comparison the operational efficiency of production staff in the manufacturing petroleum production 
platform in Thailand classified by the status of respondents found that sex, education level, and work position 
in the overall picture were not a statistically significant difference at .05 
 
Keywords: Efficiency, Production, Petroleum Production Platform  
 
1.  บทน า 

อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม มีการว่าจ้าง
แรงงานต่างชาติที่เป็นกลุ่มแรงงานฝีมือระดับสูงจากต่างประเทศเข้ามาท างานจ านวนมาก ท าให้แรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมโดยเฉพาะในต าแหน่งหัวหน้างานฝ่ายผลิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
เทียบเท่าแรงงานต่างชาติจากประเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นกลุ่มแรงงานฝีมือระดับสูงเพื่อเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมน้ีเป็นเพราะว่าแรงงานฝีมือระดับสูง
ของไทยยังมีช่วงห่าง (GAP) หลายด้าน (ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธ์ิ, 2559, หน้า 137) ปัจจุบันสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ด าเนิน
ธุรกิจรับจ้างผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีจ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TNS) และบริษัท ซียูอีแอล จ ากัด (CUEL) โดยด าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตแท่นผลิต
ปิโตรเลียมเป็นแบบสัญญาประเภทโครงการ นอกจากน้ีสถานประกอบการทั้ง 2 ราย ยังรับจ้างท างานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมและการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยมีการส่งมอบแท่นผลิตปิโตรเลียมที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังสถาน
ที่ตั้งโครงการต่าง ๆ ทั้งในอ่าวไทยและต่างประเทศ (ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธ์ิ , 2561, หน้า 750 - 752) สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงท าให้มีภารกิจและกิจกรรมในโครงการผลิตแท่น
ผลิตปิโตรเลียมที่ต้องท าเป็นจ านวนมาก ดังน้ันบุคลากรในสถานประกอบการโดยเฉพาะพนักงานฝ่ายผลิตจึงเป็นบุคลากรที่ส าคัญใน
การที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมเหล่าน้ีให้ส าเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
พนักงานฝ่ายผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมจะต้องท างานอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหากพนักงานฝ่ายผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแท่น
ผลิตปิโตรเลียมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมมีความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้พนักงานฝ่ายผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย การที่พนักงานฝ่ายผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความเสียสละในการท างานอย่างจริงจังของ
บุคคลในสถานประกอบการ ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึง คือ การ
บริหารการจัดการของสถานประกอบการซ่ึงส่งผลให้พนักงานท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Peterson และ Plowman (1989, p. 433) ได้กล่าวไว้ว่า 
องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) คุณภาพ (Quality) หมายถึง จะต้องมี
คุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์น้ีคุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว นอกจากน้ี
ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 2) ปริมาณ (Quantity) 
หมายถึง งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดใน
แผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก า หนดไว้ 3) เวลา 
(Time) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนา
เทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ 4) ต้นทุน (Costs) หมายถึง ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและ
วิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
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การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่อยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด นอกจากน้ีมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น สมยศ แย้มเผื่อน (2551) นลพรรณ จ ารัสศรี (2558) และอัครเดช ไม้จันทร์ (2561) 
โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซ่ึงใช้ตัวแปรที่ศึกษาใกล้เคียงกัน และได้ศึกษาระดับปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวแปรที่ศึกษาดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการวิจัย   

จากการศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยสนใจศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และเพื่อน าผลการศึกษาโดยภาพรวมมาเสนอต่อสถานประกอบใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมและน าเสนอในการประชุมวิชาการต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน  

 
3.  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ท าให้
เกิดผลการงาน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การท างานที่
ประหยัด ได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรในด้านการเงิน คน อุปกรณ์ และเวลา แนวคิดเก่ียวกับ
องค์ประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Peterson และ Plowman (1989, p. 433) กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. คุณภาพ (Quality) หมายถึง จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์น้ีคุ้มค่าและมี
ความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 2. ปริมาณ (Quantity) หมายถึง งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผน
บริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3. เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ 4. ต้นทุน 
(Costs) หมายถึง ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ก าไรมากที่สุด 
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่อยู่อย่างประหยัด
คุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเช่นงานวิจัยของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552 , หน้า 39) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน เวลา และต้นทุน และงานวิจัยของหนูฤทธ์ิ ค าภาสุข (2556 , หน้า 47) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด โดยใช้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุน ด้านกระบวนการการบริหาร และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ นอกจากน้ีงานวิจัยของภาณุพงศ์ ชุมวงศ์ (2557 , หน้า 62-63) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด มหาชน 
ส านักงานโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช โดยใช้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ปริมาณการท างาน คุณภาพของงานที่ท า ความส าเร็จในการท างาน และปราศจากความผิดพลาดในการท างาน จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัว
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แปรที่ศึกษาในงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทยในครั้งน้ี ได้แก่ ด้านปริมาณ (Quantity) ด้านเวลา (Time) ด้านคุณภาพ (Quality) และด้านต้นทุน (Cost)       

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต

แท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ านวน 2,540 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาจากกลุ่มประชากรโดยอาศัยหลักการค านวณ

จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Ymane, 1973) n = N/[1+Ne2] โดยที่ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง N  คือ ขนาดประชากร e คือ 

ความเคลื่อน ก าหนดที่ 5% (error = 0.05) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 345.82 คน หรือเท่ากับ 346 คน และผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างเพิ่มอีกจ านวน 54 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน และการสุ่มกลุ่มตัวโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  

4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา สถานที่ และเวลา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

และการด าเนินงานการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม และแนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากข้อมูลรายงาน เอกสาร 

บทความวิจัย วิทยานิพนธ์  และดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท 

ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TNS) และบริษัท ซียูอีแอล จ ากัด (CUEL) 

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านปริมาณ (Quantity) ด้านเวลา (Time) ด้านคุณภาพ (Quality) และด้านต้นทุน 

(Cost)          

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Google Forms) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากข้อมูลปฐมภูมิและ

ข้อมูลทุติยภูมิ   

4.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม (Google Forms) ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยเลือกใช้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และน าไปทดลองใช้กับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศ

ไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อม่ันโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบราค 

(Cronbach, 1951) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.879 

4.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม (Google Forms) ถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์และกลุ่ม

อีเมล (e-mail) โดยรอผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมาจนครบจ านวน 400 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   

4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ด้วยวิธีของ Scheffe ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.8 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน อาศัยเกณฑ์การหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด , 

2542) ซ่ึงค่าที่ได้เท่ากับ 0.8 หลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ตามระดับคะแนน  
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คะแนนเฉลี่ย   ระดับความส าคัญ 

4.21 – 5.00   เห็นด้วยมากที่สุด 

3.41 – 4.20   เห็นด้วยมาก 

2.61 – 3.40   เห็นด้วยปานกลาง 

1.81 – 2.60   เห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.80   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
5.  ผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 362 คน ร้อยละ 90.50 เพศหญิง จ านวน 38 คน ร้อยละ 9.50 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 
201 คน ร้อยละ 50.25 รองลงมา ได้แก่ อายุ 30-40 ปี จ านวน 176 คน ร้อยละ 44.00 อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 17 คน ร้อยละ 
4.25 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 6 คน ร้อยละ 1.50 ตามล าดับ ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 209 คน ร้อยละ 52.25 รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 189 คน ร้อยละ 47.25 และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 2 คน ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ ต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 
278 คน ร้อยละ 69.50 รองลงมา ได้แก่ ระดับหัวหน้าหน่วย/แผนก จ านวน 117 คน ร้อยละ 29.25 และระดับผู้จัดการหรือสูงกว่า 
จ านวน 5 คน ร้อยละ 1.25 ตามล าดับ ประสบการณ์ท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน   11 - 20 ปี 
จ านวน 232 คน ร้อยละ 58.00 รองลงมา ได้แก่ 6 - 10 ปี จ านวน 153 คน ร้อยละ 38.25 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จ านวน 9 คน 
ร้อยละ 2.25 และ 21 ปี ขึ้นไป จ านวน 6 คน ร้อยละ 1.50 ตามล าดับ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 157 คน ร้อยละ 39.25 รองลงมา ได้แก่ 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 126 
คน ร้อยละ 31.50 45,001 - 55,000 บาท จ านวน 64 คน ร้อยละ 16.00 มากกว่า 55 ,000 บาท จ านวน 44 คน ร้อยละ 11.00 
และน้อยกว่า 25,000 บาท จ านวน 9 คน ร้อยละ 2.25 ตามล าดับ  

5.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย โดยภาพรวม มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดย

ภาพรวม  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน X ̅ S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านปริมาณ (Quantity)  4.49 0.32 มากที่สุด 1 

2. ด้านคุณภาพ (Quality)  4.23 0.47 มากที่สุด 3 

3. ด้านต้นทุน (Cost)  4.21 0.53 มากที่สุด 4 

4. ด้านเวลา (Time) 4.36 0.36 มากที่สุด 2 

รวม (เฉลี่ย) 4.32 0.37 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 1  พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม

ในประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .37 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.21-4.19 
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5.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย รายด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณ (Quantity) ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านเวลา (Time) มี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ด้าน

ปริมาณ (Quantity) ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านเวลา (Time)  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม

การผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 𝐗 ̅ S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านปริมาณ (Quantity)     

1. ท่านปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามปริมาณงาน เม่ือเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด 

4.43 0.50 มากที่สุด 3 

2. ท่านมีการจัดล าดับความส าคัญของงาน เพื่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานและตามปริมาณงานที่ก าหนด 

4.30 0.46 มากที่สุด 4 

3. ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงานเพื่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

4.71 0.45 มากที่สุด 1 

4. ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรให้สมดุลกับงานปริมาณงานที่ท า 4.53 0.50 มากที่สุด 2 

รวม (เฉลี่ย) 4.49 0.32 มากที่สุด  

ด้านคุณภาพ (Quality)     

1. ผลของงานที่ท่านปฏิบัติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 4.26 0.44 มากที่สุด 2 

2. ท่านมีการวางแผนในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเสมอ 4.24 0.42 มากที่สุด 3 

3. ท่านมีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากขึ้น 

3.99 0.73 มาก 4 

4. ท่านปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 4.44 0.50 มากที่สุด 1 

รวม (เฉลี่ย) 4.23 0.47 มากที่สุด  

ด้านต้นทุน (Cost)     

1. ท่านปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร 3.97 0.71 มาก 4 

2. ท่านมีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.19 0.83 มาก 3 

3. ท่านตระหนักและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานและผู้อ่ืนใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า 

4.24 0.42 มากที่สุด 2 

4. ท่านสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่
องค์กรก าหนดไว้ได้ 

4.46 0.50 มากที่สุด 1 

รวม (เฉลี่ย) 4.21 0.53 มากที่สุด  

ด้านเวลา (Time)     

1. ท่านมีการวางแผนการ บริหารจัดการปริมาณงานเพื่อปฏิบัติงานให้
เสร็จและตรงตามเวลาที่ก าหนด 

4.21 0.40 มากที่สุด 4 
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2. การปฏิบัติงานของท่านมีการแบ่งเวลาการท างานอย่างชัดเจน 4.46 0.50 มากที่สุด 2 

3. ท่านมีการพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงเวลาท างาน
ให้รวดเร็วขึ้น 

4.24 0.42 มากที่สุด 3 

4. ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อส่งมอบสินค้าได้
ทันเวลา 

4.53 0.50 มากที่สุด 1 

รวม (เฉลี่ย) 4.36 0.36 มากที่สุด  

จากตารางที่ 2  พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย ด้านปริมาณ (Quantity) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .32 โดยตัวแปรที่
ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30-4.71 ด้านคุณภาพ (Quality) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .47 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.99-4.44 ด้านต้นทุน (Cost) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.97 -4.46 และด้านเวลา (Time) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21-4.53  

5.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที ่ 3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน  
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ     

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เพศ  

t 

 

P ชาย หญิง 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

1. ด้านปริมาณ (Quantity) 4.48 0.32 4.57 0.31 -1.672 0.617 

2. ด้านคุณภาพ (Quality) 4.22 0.46 4.31 0.56 -0.948 0.001 

3. ด้านต้นทุน (Cost) 4.21 0.52 4.27 0.60 -0.626 0.005 

4. ด้านเวลา (Time) 4.35 0.36 4.46 0.40 -1.720 0.031 

รวมเฉลี่ย  4.31 0.37 4.40 0.42 -1.258 0.014 

จากตารางที่ 3  พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านเวลา (Time)  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย 
ส่วนด้านปริมาณ (Quantity) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่ 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา 

    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F p 

1. ด้านปริมาณ (Quantity) 

ระหว่างกลุ่ม 0.580 2 0.290 2.952 

  

  

0.053 

  

  

ภายในกลุ่ม 39.014 397 0.098 

รวม 39.594 399   

2. ด้านคุณภาพ (Quality) 

ระหว่างกลุ่ม 0.797 2 0.398 

1.835 0.161  ภายในกลุ่ม 86.148 397 0.217 

รวม 86.944 399   

3. ด้านต้นทุน (Cost) 

ระหว่างกลุ่ม 0.429 2 0.215 

0.764 0.466  ภายในกลุ่ม 111.508 397 0.281 

รวม 111.938 399   

4. ด้านเวลา (Time) 

ระหว่างกลุ่ม 0.046 2 0.023 

0.178 0.837 ภายในกลุ่ม 51.813 397 0.131 

รวม 51.859 399   

 

รวม (เฉลี่ย) 

ระหว่างกลุ่ม 0.078 2 0.039 

0.281 0.755 ภายในกลุ่ม 55.298 397 0.139 

รวม 55.377 399   

จากตารางที่ 4  พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณ (Quantity) ด้านคุณภาพ (Quality) 
ด้านต้นทุน (Cost) และด้านเวลา (Time) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.6 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต าแหน่งงาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
ตารางที ่ 5  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน

ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านต าแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F p 

1. ปริมาณ (Quantity) 

ระหว่างกลุ่ม 0.214 2 0.107 

1.080 0.341  ภายในกลุ่ม 39.380 397 0.099 

รวม 39.594 399   

2. คุณภาพ (Quality) 

ระหว่างกลุ่ม 1.842 2 0.921 

4.295 0.014  ภายในกลุ่ม 85.103 397 0.214 

รวม 86.944 399   
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3. ต้นทุน (Cost) 

ระหว่างกลุ่ม 1.861 2 0.931 

3.356  0.036 ภายในกลุ่ม 110.076 397 0.277 

รวม 111.938 399   

4. เวลา (Time) 

ระหว่างกลุ่ม 0.303 2 0.152 

1.167 0.312  ภายในกลุ่ม 51.556 397 0.130 

รวม 51.859 399   

 

รวม (เฉลี่ย) 

ระหว่างกลุ่ม 0.652 2 0.326 

2.364 0.095 ภายในกลุ่ม 54.725 397 0.138 

รวม 55.377 399   

จากตารางที่ 5  พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต
แท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านปริมาณ (Quantity) และด้านเวลา (Time) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านคุณภาพงาน (Quality) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffee พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านต้นทุน (Cost) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธ Scheffee พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 

6.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 90.50 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 50.25 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.25  ต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 69.50 
ประสบการณ์ท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน  11 - 20 ปี ร้อยละ 58.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 39.25  

6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 - 4.19   

6.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย รายด้าน พบว่า ด้านปริมาณ (Quantity) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49 โดยตัวแปรที่ศึกษามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30-4.71 ด้านคุณภาพ (Quality) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 โดยตัวแปรที่ศึกษามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.99-4.44 ด้านต้นทุน (Cost) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.97-4.46 ด้านเวลา (Time) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.36 โดยตัวแปรที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.21-4.53  

6.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านเวลา (Time) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย ส่วนด้านปริมาณ 
(Quantity) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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6.5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณ (Quantity) ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) 
และด้านเวลา (Time) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6.6 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านต าแหน่งงาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านปริมาณ (Quantity) และด้านเวลา (Time) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านคุณภาพงาน (Quality) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffee พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านต้นทุน (Cost) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธ Scheffee พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 

7.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552 , หน้า 39) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (มาก) ค่าเฉลี่ย 3.70 และสอดคล้องกับงานวิจัยของหนูฤทธ์ิ ค าภาสุข 
(2556, หน้า 47) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด พบว่า 
ประสิทธิภาพการท างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไป
หาต่ าที่สุด พบว่า ด้านปริมาณ (Quantity) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49 สอดคล้องกับงานวิจัยของหนูฤทธ์ิ ค าภาสุข (2556 , 
หน้า 47) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด พบว่า ประสิทธิภาพการ
ท างานด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (ปริมาณ) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.64 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2559 , 
หน้า 5) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตใน
จังหวัดสงขลา พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณการผลิต อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52 ด้านเวลา 
(Time) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.36 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552, หน้า 39) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานด้าน
เวลา อยู่ในระดับสูง (มาก) ค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านคุณภาพ (Quality) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552, หน้า 39) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ 
กรุ๊ป พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับสูง (มาก) ค่าเฉลี่ย 3.91 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2559 , หน้า 5) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52 และด้านต้นทุน (Cost) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552, หน้า 39) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ 
กรุ๊ป พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานด้านต้นทุน อยู่ในระดับสูง (มาก) ค่าเฉลี่ย 3. 57 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของหนูฤทธ์ิ ค าภาสุข (2556, หน้า 47) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยเทคโน
เพลท จ ากัด พบว่า ประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.62  

7.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552 , หน้า 39) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป พบว่า เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจี ทรัพยสกุล (2553, หน้า 102) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จ ากัด พบว่า เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

7.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนวพรรษ จ ารัสศรี (2552 , หน้า 39) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของหนูฤทธ์ิ ค าภาสุข (2556, หน้า 47) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านต าแหน่งงาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ ชุมวงศ์ (2557, หน้า 62 - 63) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด มหาชน ส านักงานโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขน
อม นครศรีธรรมราช พบว่า ต าแหน่งงานหรือสายงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ ชุมวงศ์ (2559, หน้า 167) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
8.  ประโยชน์ท่ีได้รับ 

8.1 ด้านสถานประกอบการ 
8.1.1 สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
8.1.2 สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8.1.3 สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
8.2 ด้านผู้สนใจทั่วไป 

8.2.1 สามารถน าผลการวิจัยบางส่วนที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ในส่วนของตนได้ 
8.2.2 สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้ 
8.2.3 เป็นข้อมูลหรือแนวทางเบื้องต้นในการใช้พัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลในหน่วยงาน 

 
9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตองค์กรอ่ืน ๆ 
เช่น องค์กรที่ท าธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทราบว่าองค์กรที่เก่ียวข้องน้ันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตแตกต่างกันอย่างไร ตลอดจนหาแนวทางในการสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้ดีขึ้น 
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9.2 ควรน ากรอบแนวคิดในด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต เช่น ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ ปัจจัยจูงใจในการท างาน ปัจจัยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร มาเพิ่มเติมในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จ านวน 385 คน ซ่ึง
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของคอแครนใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่ไม่แน่นอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ น้อยกว่า 18 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ ต่ ากว่า 5,000 บาท ผลวิเคราะห์ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความถี่ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านเ น้ือหาการประชาสัมพันธ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านการคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าใช้ที่พักโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ต่อกับการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบว่า การด าเนินงานการประชาสัมพันธ์เน้ือหา
การประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ต่อกับการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  
              การตัดสินใจท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ 

 
ABSTRACT 
 The objective of this study to find ways to manage the public relations media that affect the decision 
to select tourism in tourist attractions, Pattani Province The sample consisted of 385 tourists visiting Taloh 
Kapo, Yaring District, Pattani Province. The samples were calculated using the Cranmer formula, in case of 
uncertain size of the population. The tools used for collecting data were questionnaires and statistics used in 
data analysis such as frequency, percentage, mean, standard deviation. Analysis of Pearson's simple correlation 
coefficient. And multiple regression analysis Research indicates that Most of the respondents are female, less 
than 18 years old, single status, have a bachelor's degree. There is a student / student career With an average 
monthly income of less than 5,000 baht, the analysis found that most of the frequencies used to make travel 
decisions The study indicated that Respondents responded to the overall public relations at a high level . 
Regarding the content of public relations at a high level. Regarding public relations tools, it was at the high 
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level. The tourist attractions in overall are at the high level . The overall communication is at a high level. The 
overall safety is at a high level. Regarding the use of accommodation at a high level And opinions about the 
operation, public relations, public relations content And tools for public relations towards tourism decisions of 
tourists at Talo Capo Beach, Yaring District, Pattani Province. And public relations tools for tourists' decision on 
Talo Capo Beach, Yaring District, Pattani Province. At the statistical significance level of 0.05 

 
Keywords : Public relations operations, Public relations content, Tools for public relations,             
                 Decision To travel to Talo Capo Beach 
 
1. บทน า  
 การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป เช่น 

เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ ศึกษาหาความรู้ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกสนานตื่ นเต้น เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น     

(สายใจ ทันการ, 2558)  

 ตะโละกาโปร์ เป็นภาษามลายูพื้นเมือง ค าว่า "ตะโละ" แปลว่า อ่าว ค าว่า "กาโปร์" แปลว่า ปูน รวมความหมายแปลว่า 

อ่าวปูน ในสมัยก่อนกล่าวกันว่า บริเวณพื้นที่ตรงน้ี เป็นที่เก็บเปลือกหอย และน าเปลือกหอยเหล่าน้ีมาเผาไฟจนสุก และกลายเป็น

ปูนขาว น ามากินกับหมาก ปัจจุบันสันนิษฐานว่า เป็นเปลือกหอยขาว หรือหอยแครง เพราะว่าหอยขาว เป็นหอยประจ าอ่าว มีมาก 

ชาวประมงจะเก็บมากินเน้ือ และเป็นสินค้าออกของอ าเภอยะหริ่ง เปลือกหอยจะมีหินปูนฯ จึงเรียกต าบลน้ีว่า ต าบลตะโละกาโปร์     

(ไทยต าบล ดอท คอม. http://www.thaitambon.com/tambon/940902, 2562)       

 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน เป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เก่ียวข้อง เพื่อ

หวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย 

(การประชาสัมพันธ์, http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-5.ht, 24 กันยายน 2562) 

ในปัจจุบันหาดตะโละกาโปร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เม่ือดูสถิติของนักท่องเที่ยวย้อนหลัง (2558 

- 2561) มีจ านวนเฉลี่ย 19,054 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลหาดตะโละกาโปร์) เพราะส่วนหน่ึงมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ ท าให้ขาดการพัฒนาและสภาวะเสื่อมโทรม อันส่งผลให้เศรษฐกิจของคนในพื้นที่ซบเซา ร้านอาหารและร้านค้า

อ่ืน ๆ ทยอยปิดตัวลง นอกจากน้ี การประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นสะพานไปสู่ความเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้

นักท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนทัศนคติ จะเห็นได้ว่า การประชาสัมพันธ์สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมา

ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้มากขึ้น  

 ดังน้ัน ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ เพื่อที่จะ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและให้เป็นสถานที่ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานอันจะส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของหาดตะโละกาโปร์ได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อหาแนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี 

 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนบุคคลและความคิดเห็นและเก่ียวกับการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ เน้ือหา

การประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวของหาดตะโละกาโปร์ 

http://www.thaitambon.com/tambon/940902
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3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 
 3.1. แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ 
 3.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
 3.3 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 
 3.2 กรอบแนวคิด 
              ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

       4.1.1 ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยในลักษณะที่ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน 

     4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งน้ี นักท่องเที่ยว โดยการใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบ

ขนาดของประชากรที่ไม่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 

  

การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาด

ตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปัตตานี 

  - ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

  - ด้านคมนาคม 

  - ด้านความปลอดภัย 

  - ดา้นการเข้าใช้บริการที่พัก 

  

 

 

ลักษณะส่วนบุคคล  

  - เพศ  

  - อายุ 

  - สถานภาพ 

  - ระดับการศึกษา 

  - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การด าเนินงานการประชาสัมพันธ์  

   - การรวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 

   - การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

   - การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 

   - การประเมินผลประชาสัมพันธ์ 

 เน้ือหาการประชาสัมพันธ์  

   - ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ 

   - การออกแบบสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

   - หลักการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  เครื่องมือการประชาสัมพันธ์  

  - ป้ายประชาสัมพันธ์ 

  - หนังสือพิมพ์ 

  - วิทยุกระจายเสียง 

  - โทรทัศน์ 
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 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบคาถามดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือใน

การประชาสัมพันธ์ของหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ด้านการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ ด้านเน้ือหา

การประชาสัมพันธ์ ด้านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยใช้มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 

และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ด้านสถานที่

ท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอยภัยและด้านการเข้าใช้บริการที่พักการประชาสัมพันธ์ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด โดย

ใช้มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.3.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถาม แล้วน า

ข้อมูลที่ได้มาก าหนดรหัสและลงรหัสข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปมีขั้นตอนด าเนินการ 

ดังน้ี 

4.3.2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์การแจกแจงค่าความถี่ 

(frequence) และหาค่าร้อยละ (percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

หาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีกับด้วยการวิเคราะห์ Independent Sample T Test 

   4.3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการ

ประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ของหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วิเคราะห์การแจกแจง

ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA)    

   4.3.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ 

อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

   4.3.2.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5. ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ 

อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

 ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการการด าเนินงานการ

ประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ของหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  
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 ตอนที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะ

โละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 385 ชุด สามารถสรุปข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (ตัวแบบต้นในการวิจัย) จ านวน 6 ด้านได้ 
  

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการ

ประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ของหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

ภาพรวม �̅� S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ 3.48 0.83 มาก 

2. ด้านเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ 3.47 0.91 มาก 

3. ด้านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 3.41 1.03 มาก 

รวม 3.45 0.77 มาก 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ 

อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

ภาพรวม �̅� S.D ระดับความคิดเห็น 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 3.73 1.11 มาก 

ด้านการคมนาคม 3.65 1.36 มาก 

ด้านความปลอดภัย 3.60 1.17 มาก 

ด้านการเข้าใช้บริการที่พัก 3.62 0.87 มาก 

รวม 3.65 0.89 มาก 

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
       6.1.1 ข้อมูลทั่วไป แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

      6.1.2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์ของหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
       6.1.3. การตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตานี 
  
 6.2 อภิปรายผล 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ เน้ือหาการประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ของหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
  6.2.1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
แต่เม่ือพิจารณาความคิดเห็นต่อด้านการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์แต่ละในระดับมากที่สุด 
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  6.2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านเน้ือหาการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.2.3. ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อด้านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  การตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังน้ี 
  6.2.1. ผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
  6.2.2. ผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านการคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.2.3. ผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.2.4. ผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านการเข้าใช้บริการที่พักโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ  

6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  แนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทางด้านภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีความประทับใจ พอใจต่อการด าเนินการประชาสัมพันธ์หาดตะ
โละกาโปร์ ชุมชนควรมีการท าการประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยการใช้สื่อต่างๆ ที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ให้มากขึ้น เช่น การ ใช้ส่ือโดยวิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพัน นิตยสาร และอินเตอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น โดยที่รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
แต่ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการ ประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดสินใจ ดังน้ัน ชุมชนควรสร้ างรู้และเข้าใจถึงเส้นทางการ
เดินทางไปเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยควรมีการจัดท าการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องเส้นทาง หรือแผนผังของหาดตะโละกาโปร์ 
ว่าจุดใดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใด และมีการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมได้อย่างไร เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
อีกทางหน่ึงด้วย รวมถึงการให้ความรู้ และเข้าใจถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจัดการประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นพับ 
หรือการ ใช้อินเตอร์เน็ตลงข้อมูลแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในหาด ตะโละกาโปร์โดยละเอียด เพื่อนักท่องเที่ยวที่สนใจเปิด เข้ามาใน
เว็บไซต์เห็นรูป สถานที่ท่องเที่ยว ท าให้อยากมาเที่ยวเพิ่มขึ้น และชุมชนควรมีการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อ
นักท่องเที่ยวจะได้รู้สึกปลอดภัยเวลาเดินทางและขณะเที่ยวชมยังสถานที่ต่าง ๆ คือ ควรมี ร.ป.ภ หรือเจ้าหน้าที่คอยดูและและให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจ และตัดสินใจมาที่หาดตะโละกาโปร์มากขึ้น 
   

6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
6.4.1 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เน้นการวิจัยในเรื่องของแนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แต่ในความเป็นจริงยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกหลายประเภทที่จะเป็นสิ่งดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 

  6.4.2 ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความต้องการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพี่อจะ
เป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป 

6.4.3 การศึกษาครั้งน้ี มีการศึกษาแนวทางการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหาดตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เท่าน้ัน ดังน้ันควรมีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ่ืนๆ 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวและให้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 519 
 
 

7. เอกสารอ้างอิง  
สายใจ ทันการ. (2558). การวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
นางสาวฐิติพร คณาวงษ์. (2558). "สัมฤทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด”

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภัทราภร รุจิระเศรษฐ. (2558). การประชาสัมพันธ์และอิทธิพลการบอกเล่าปากต่อปากที ่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที ่ยว เชิง

วัฒนธรรมภายในจังหวัดสิงห์บุร ีของนักท่องเที ่ยว.  การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาตามหลักสูตร ,
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ศุภรางศุ์ จันทร์เมฆา. (2559). “ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
แหล่งท่องเที่ยว”. การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์. (2561). การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
สมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คานาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชช่ิง. 
จินตวีร์ เกษมศุข. (2554). การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดว้ย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2555). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : เปริ์นข้าหลวงพริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. 
พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
8. ภาคผนวก  
        
                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเฉพาะบุคคลครั้งน้ี ส าเร็จได้ด้วยจากความกรุณาของ อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
วิชา ซ่ึงได้ให้ความรู้และค าแนะน า ชี้แนะแนวทางการศึกษา และแก้ไขข้อบกพร่องงานวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาโดยตลอด รวมถึง
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ให้ค าปรึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
พิจารณาเครื่องมือวิจัย ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้และสามารถน าวิชาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมือที่ดี ผู้วิจัยขอกราบ ขอพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และ
ครอบครัว ที่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมในการศึกษา ให้ค าแนะนาที่เป็น ประโยชน์มาโดยตลอด ท้ายที่สุดน้ี ผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณทุก
ท่านที่กล่าวมาน้ี ตลอดจนเจ้าของ ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่ผู้ วิจัยได้อ้างถึงทุกท่าน รวมทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีส่วนในการช่วยเหลือจนงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่น้ี
ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (2) เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์  (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจ ที่มีต่อ
ร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ โดยการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ในเขตอ าเภอร่อนพิบูลย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง  21-30 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท (2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
เดินทางมาเที่ยวเป็นครั้งแรก โดยเลือกแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวจากประสบการณ์ส่วนตัว และส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็นยานพาหนะ มี
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ ากว่าหรือเท่ากับ1,000 บาท โดยเดินทางมากับเพื่อน จะกลับมาเที่ยว
อีก และจะแนะน าผู้อ่ืนมาท่องเที่ยวแน่นอน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3)ด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคลหรือพนักงาน รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการรับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ ร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
 
Abstract 
 The attitude and satisfaction of tourists towards restaurants in Ron Phibun District, Nakhon Si 

Thammarat Province  For (1) To analyze The behavior and satisfaction of tourists (2) To analyze the differences 

between demographic characteristics (3) To find the relationship between tourism behavior and satisfaction 

Towards the restaurant in Ron Phibun district. Have samples population of 400 people. Data were collected by 

interviewing. And questionnaires from sample groups In Ron Phibun district. Ron Phibun district, the statistics 

used for frequency, percentage, means, standard deviation. T-test One-way Analysis of Variance and Pearson's 

simple correlation coefficient. (1) The research found that Demographic characteristics are female, aged 

between 21-30 years, bachelor degree education. Most of the students earn a monthly income of 10,001 to 

20,000 baht.  (2) Tourist behavior Travel for the first time by selecting tourist information sources based on 

personal experience And most of them use private cars as vehicles. The duration of the tour is 1 day. The cost 

of traveling is less than or equal to 1,000 baht by traveling with friends. Will come back again. satisfaction 
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Tourist In overall, at a high level (3) Tourist satisfaction in overall is the employee, product, price, promotion, 

Physical Evidence , distribution channels and  the process/service respectively.   

 

Keywords: Behavior, satisfaction, Restaurants in Ron Phibun district 

 

1.  บทน า  
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบเศรษฐกิจของโลก และ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเด่นชัดตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจหรือ
นันทนาการ รูปแบบหน่ึงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่าง มีการเดินทางเข้ามาเก่ียวข้องโดยเป็นการเดินทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึง ซ่ึงมักหมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ซ่ึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ค านึงว่าระยะทางน้ันจะ
ใกล้หรือไกลและการเดินทางน้ันจะมีการพักแรมค้างคืนหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจาก
ความต้องการทางกายภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในแง่การพักผ่อนคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน และตอบสนองความอยากรู้
อยากเห็น อีกทั้งเป็นกระบวนการพัฒนาในแง่การเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่ อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจ ที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจัย ด้านพื้นที่ผู้วิจัยศึกษาจากผู้บริโภคในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร W.G.Cochran ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ผู้วิจัยป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก จากน้ันน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, 
One-Way ANOVA, Pearson product-moment 

 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวที่ร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ และภูมิล าเนา 
ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ประสบการณ์ใน
การท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลของการท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาของการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ลักษณะการเดินทาง การกลับมาเที่ยวซ้ า การแนะน าให้ผู้อ่ืนมาเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)  ประกอบด้วย 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการบริการ และด้านบุคคลหรือพนักงาน 
 
5. ผลและอภิปรายผล 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.50 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
32.50    มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาอายุ 31-40 คิดเป็นร้อยละ 24.50 และน้อยที่สุดอายุ 51 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นรอยละ 6.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 46.25 รองลงมาระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
46.25 และน้อยที่สุดระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.25 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.75 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นรอยละ 32.00 รองลงมาข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 75.00 และน้อยที่สุดอ่ืนๆ (ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ) คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมา สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 32.25 และน้อยที่สุดสถานภาพ
แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.50 และมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา จังหวัด
พัทลุง คิดเป็นร้อยละ 9.25และน้อยที่สุด จังหวัดอ่ืนๆ (ภูเก็ต/สงขลา/สุราษฏร์ธานี/กรุงเทพนมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม ด้านประสบการณ์ในการเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 84.75 และเคยมาเที่ยวมากกว่า 1 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.25  
 แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวจากประสบการณ์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 31.75 และน้อยที่สุด
แหล่งอ่ืนๆ (การประชาสัมพันธ์) คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้พาหนะในการเดินทางเป็นรถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 98.25 รองลงมารถบริษัททัวร์และรถโดยสารประจ าทาง คิดเป็นร้อยละ 
0.75 และน้อยที่สุดอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.25  
 ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมา 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และน้อยที่สุด 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 
0.25 
 จ านวนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.25 รองลงมา 1 ,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 16.25 และน้อยที่สุด 3,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.50  
 ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มา
กับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมา มากับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และน้อยที่สุด อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.25 จะ
เดินทางมาเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชอีก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลับมาแน่นอน คิดเป็น
ร้อยละ 78.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.25 และน้อยที่สุด ไม่กลับมา คิดเป็นร้อยละ 0.75 จะแนะน าให้ผู้ อ่ืนมา
ท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แนะน าแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 
96.50 รองลงมา ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 3.00 และน้อยที่สุด ไม่แนะน า คิดเป็นร้อยละ 0.50  
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6. สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีภูมิล าเนา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงสอดคล้อง ณัฐรัตน์ ปานพิเศษและคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มตี่ออุทยานแห่งชาติเขารามโรม อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชผลการวิจัยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-12,000 บาท 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาเที่ยวเป็นครั้งแรก โดยเลือกแหล่งข้อมูล
ท่องเที่ยวจากประสบการณ์ส่วนตัว และสวนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็นยานพาหนะ มีระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท โดยเดินทางมากับเพื่อน จะกลับมาเที่ยวอีก และจะแนะน าผู้อ่ืนมาท่องเที่ยวร้านอาหารใน
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอน และส่วนใหญ่ตัดสินใจท่องเที่ยวด้วยตนเองซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐรัตน์ ปาน
พิเศษและคณะ (2557) เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขารามโรม อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขารามโรม อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถส่วนตัว เดินทางมากับครอบครัว/พ่อแม่ มีจุดประสงค์เพื่อมาพักผ่อน
หย่อนใจ โดยได้รับแหล่งข้อมูลจากผู้ที่ประสบการณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ระหว่าง 1,001-3,000 บาท  
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคลหรือพนักงาน รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการรับบริการ  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก   
 ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านทัศนียภาพที่สวยงาม จุดชมวิว อยู่ในระดับพึง พอใจมากที่สุด ด้าน
ราคา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความเหมาะสมของราคา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท าเลที่ตั้งเหมาะสมกับการท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้าน
การส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อน
พิบูลย์ มีความเหมาะสมในการรับรองนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการรับบริการ เม่ื อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความถูกต้องในการให้ค าแนะน าและตอบค าถามเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านบุคคลหรือพนักงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานให้ค าแนะน าปรึกษาได้ดี อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ กัณฐาภรณ์ กอคูณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อล่องแพบ้านวังหอน อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ความพึงพอใจต่อบ้านวังหอน อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ดังน้ี 
 7.1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีการปรับปรุงเรื่องความสะดวกในด้านการบริการห้องสัมมนา เพื่อให้สามารถรองรับ
ผู้ต้องการเข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรมีห้องน้ า/ห้องสุขาที่สะอาด/เพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน 
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ขาดไม่ได้ คือ ขอบคุณบิดา - มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) รายงานประจ าปี และ
งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนของปี 2561 จ านวน 781 บริษัท ซ่ึงตัวแปรของการก ากับดูแลกิจการที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการหญิงต่อกรรมการทั้งหมด ขนาด
ของคณะกรรมการ ตัวแปรของผลการด าเนินงานประกอบด้วยผลการด าเนินงานทางบัญชีและผลการด าเนินงานทางการตลาด  ซ่ึง
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวแปรของผลการด าเนินงานทางบัญชี ในขณะที่อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชีเป็นตัว
แปรของผลการด าเนินงานทางการตลาด โดยใช้เทคนิคความถดถอยเชิงพหุในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสัดส่วนของกรรมการที่เป็นเพศหญิงกับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 
และความสัมพันธ์เชิงลบของจ านวนการประชุมของคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่สัดส่วน
คณะกรรมการอิสระและขนาดของคณะกรรมการไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็นว่าเม่ือบริษัทก าลังประสบ
ปัญหาที่กระทบต่อผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริษัทจึงมีการประชุมบ่อยขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข และการที่มีกรรมการเป็นเพศ
หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงส่งผลให้บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะช่วยให้หน่วยงานก ากับดูแลได้ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการอิสระในการก ากับดูแลบริษัท
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการและน าไปสู่การเพิ่มผลการด าเนินงานได้ในที่สุด   

                         
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการ  ผลการด าเนินงาน 

 
Abstract 
 The objective of this study is to study the relationship between corporate governance and 
corporate performance of companies listed in the Stock Exchange of Thailand. This study collected data from 
the 426 listed companies whose annual registration statement (Form 56-1), annual reports and financial 
statements of the year 2018.  Corporate governance proxies consisted of proportion of independent directors, 
number of board meetings, proportion of female directors to all directors, and board size. Corporate 
performance was divided to accounting performance and market performance.  Return on equity (ROE) was 
used as proxy of accounting performance whereas market to book ratio (MBR) was market performance 
variable. Multiple regression technique was employed for data analysis. 
 This study found a significant positive relationship between the proportion of female directors and 
corporate performance and a significant negative relationship between number of board meetings and 
corporate performance. While the proportion of independent directors and board size has no relationship with 
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corporate performance. This result implied that in difficult situation affecting corporate performance 
companies need more frequently board meeting in order to solving problem. Additionally, having female 
directors in board will increase board effectiveness and this results better corporate performance. Importantly, 
this result provides empirical evidence for regulator to highlight the role of independent directors in decision 
making improve good corporate performance. 
 
Keyword: Corporate Governance, Corporate Performance  
 
1. บทน า 

วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในหลายบริษัททั่วโลกซ่ึงสาเหตุส าคัญประการหน่ึงเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของ
การก ากับดูแลกิจการ เช่น ในกรณีของบริษัทโฟล์คสวาเกน ที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์อันดับหน่ึงของโลกสัญชาติเยอรมันถูกกล่าวโทษ
โดยองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐว่าทุจริตการตรวจสอบมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ท าให้รถที่ผลิตโดยบริษัทสร้างมลพิษใน
อากาศเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เหตุการณ์น้ีกระทบความเชื่อม่ันของนักลงทุนทั่วโลกท าให้หุ้นบริษัทลดลงทันทีกว่าสามสิบ
เปอร์เซ็นต์ และท าลายมูลค่าตลาดของบริษัทไปกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัญหาที่เกิดจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอจนน าไปสู่ความเสียหายดังกล่าว (บัณฑิต นิจถาวร, 2558) หรือการล้มละลายของ
ธนาคารเลห์แมน บราเธอร์สซ่ึงเป็นธนาคารวานิชธนกิจอันดับ 5 ของโลก อายุ 158 ปี เม่ือปี 2008 ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับระบบ
การเงินโลกเน่ืองจากการสูญเสียความม่ันใจของนักลงทุนในเสถียรภาพของสถาบันการเงินสหรัฐการเงินน าไปสู่การเกิดวิกฤติครั้ง
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวน้ันสืบเน่ืองมาจากสาเหตุประการหน่ึง คือ คณะกรรมการธนาคารไมได้ท า
หน้าที่ก ากับดูแลธนาคารอย่างดีพอ จนเกิดความเสียหายเกินกว่าจะแก้ไขได้เม่ือตลาดเปลี่ยนทิศทาง และต้องยื่นล้มละลายในที่สุด 
(บัณฑิต นิจถาวร, 2561)  

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD) กล่าวว่าการก ากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร  ซ่ึง

เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ เจ้าของและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน หลักการก ากับดูแลกิจการของ OECD เป็น

เครื่องมือช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ สามารถประเมินและปรับปรุงโครงสร้างในส่วนที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการใน

บริษัทของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ันยังมุ่งหมายที่จะชี้แนะแนวทางให้ค าแนะน าแก่

กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน บริษัทและกลุ่ม

บุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอีกด้วย (OECD, 2004)  ส าหรับประเทศไทยน้ัน หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ในปี 2555 ได้ท าการปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด

ทะเบียนอีกครั้งโดยเป็นการบทน าปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซ่ึงมีความทันสมัยและสอดคล้องต่อภาวะการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อมา คณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code(CG Code) ฉบับ 2560 

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทน าไปปรับใช้ ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่ของ CG Code น้ีน ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่

ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2555 เพียงแต่ปรับล าดับ วิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละ
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กระบวนการประกอบธุรกิจรวมทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ๆเพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ไป (หลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี, 2560)    

คณะกรรมการบริษัทเป็นกลไกของการก ากับดูแลกิจการที่มีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ของบริษัท ซ่ึงประเด็นการวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัททุกบริษัท (Demirbag, 

Tatoglu, Tekinus และ Zaim, 2006) เน่ืองจากความส าเร็จของบริษัทน้ันสามารถที่จะอธิบายตามผลการด าเนินงานที่ถูกวัดภายใน

ช่วงระยะเวลาหน่ึง ดังน้ันการหาวิธีการวัดส าหรับประสิทธิภาพของบริษัทช่วยให้มีการเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่ต้องการ ซ่ึงการ

วัดผลการด าเนินงานทางด้านบัญชี สามารถวัดได้หลายรูปแบบเช่น  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม( ROA)และ อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ส่วนการวัดผลการด าเนินงานทางด้านการตลาด สามารถวัดได้หลายรูปแบบเช่นกัน เช่น 

อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชี (MBR) และอัตราส่วนของสินทรัพย์ต่อมูลค่าตลาด (TOBINQ) ในปัจจุบันพบว่ามีหลายงานวิจัยที่

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทเพียงด้านในด้านหน่ึงเช่น งานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ พุดขุนทด และชุติมา 

นาคประสิทธ์ิ (2651) และ งานวิจัยของ พรรณวดี แซ่ฉั่ว และสมใจ บุญหม่ืนไวย (2562) ที่ศึกษาเก่ียวกับการวัดผลการด าเนินงาน

ด้านบัญชีเพียงด้านเดียวเท่าน้ัน แต่ ฆณาการ ปุปะระ (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับการวัดผลการด าเนินงานทั้งสองด้าน ในขณะที่

ต่างประเทศมีหลายงานวิจัยที่ศึกษาผลการด าเนินงานทั้งสองด้าน เช่น งานวิจัยของ KONSTANTINA MICHA (2016), Cristian 

Carini (2017) และ Abdullah Kaid Al-Swidi & Faudziah Hanim Bt Fadzil (2014)  

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการกับการวัดผลการด าเนินงานทั้ง2ด้าน เน่ืองจากใน

ประเทศไทยการท าวิจัยทั้ง2ด้านซ่ึงจะสามารถวัดผลการด าเนินงานของบริษัทได้ทั้งภายในและภายนอกยังไม่แพร่หลายแต่ใน

ต่างประเทศก็มีความสนใจท าการศึกษาในประเด็นดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปใช้ศึกษาเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และผู้ศึกษาจะใช้การวัดผลทางบัญชีโดยใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นซ่ึงจะสะท้อน

ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร วัดความสามารถในการท าก าไรที่เก่ียวกับการด าเนินงานการลงทุนและการจัดหาเงินอัตราส่วน

น้ีผู้ลงทุนจึงให้ความส าคัญมาก ซ่ึงหากอัตราส่วนน้ีสูงแสดงถึงผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงด้วย  ส่วนการวัดผลทาง

การตลาดจะใช้อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชีซ่ึงจะใช้วัดว่าผู้ลงทุนยินดีจ่ายเงินซ้ือหุ้นในราคาสูงกว่า เท่ากับ หรือต่ ากว่ามูลค่า

ตามบัญชีเพียงไรซ่ึงหากค่าที่ค านวณได้มีอัตราส่วนน้ีสูง แสดงว่านักลงทุนเต็มใจที่จะจ่ายเงินซ้ือหุ้นมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท  

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  

 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ตามที่ Jensen and Meckling (1976) ได้กล่าวว่า เม่ือกิจการมีขนาดใหญ่ขึ้น

จนกระทั่งความเป็นเจ้าของกับอ านาจในการบริหารไม่ได้อยู่ในบุคคลเดียวกัน เกิดเป็น 2 ฝ่าย คือ ตัวการ (Principle) และตัวแทน 

(Agency) ในบริหารงานของกิจการ จากการศึกษาของ John and Senbet (1998) ปัญหาความขัดแย้งของตัวแทน ได้แก่ (1) 

Managerial Agency เป็นปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็น (ตัวการ) และ ผู้บริหาร (ตัวแทน) ที่เกิดความขัดแย้งกันโดยการรับรู้ข่าวสารที่

ไม่เท่ากันท าให้เกิด (2) Debt Agency เป็นปัญหาระหว่างผู้ถือหุ้นสามัญ และเจ้าหน้ีหรือผู้ถือหุ้นกู้ (Debt Agency) โดยเม่ือบริษัท

ได้มีการยกเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิประโยชน์ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ท าให้มีการขัดแย้งกันเองของผู้ถือหุ้นภายในบริษัท ท าให้

ส่วนของฝ่ายผู้บริหารพยายามบริหารเงินหรือน าเงินไปลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เม่ือบริษัทล้มละลายก็จะเป็นการผลักภาระ

ความเสี่ยงทั้งหมดไปให้แก่เจ้าหน้ี และ (3) Social Agency เป็นปัญหาระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน จากการที่ภาคเอกชนจะ

ลงทุนในกิจการใดก็จะค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรที่ตนได้รับ โดยมิได้ค านึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนรวมได้ 

จากการปัญหาระหว่างตัวการ (Principle) และตัวแทน (Agency) หรือผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นจึงได้มีการแต่งตั้ง 

กรรมการ เป็นผู้แทนเพื่อบริหารบริษัทในรูป คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารให้

บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายน้ันเป็นของคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงเป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่ง

ของตัวแทนที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตัวแทนซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก

เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น โดยแนวคิดของตัวแทนของกิจการจะประกอบด้วยกลไก 2 อย่างที่จ า เป็นคือผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) ซ่ึงจะท า ให้แนวคิดตัวแทนมีความสมบูรณ์ขึ้น 

(ฆณาการ ปุปะระ และคณะ, 2559) จากการให้ความส าคัญกับคณะกรรมการในการควบคุมดูแลผู้บริหารแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ให้ขัดแย้ง

(Conflict of interest) กันกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น ให้ความสนใจกับความม่ังคั่งงที่เกิดจากมูลค่าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 

แต่ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นตัวแทน ในการบริหารงานแทนผู้ถือหุ้นและไม่ได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทจึงให้ความส าคัญกับผลประโยชน์  

ตัวแปรอิสระ 

1. สัดส่วนของคณะกรรมการอสิระ (BIND) 

2. จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ (BMEET) 

3. สัดส่วนของกรรมการหญงิต่อกรรมการทั้งหมด (FGEN) 

4. ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) 

ตัวแปรตาม 

1. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น Return on Equity 
(ROE) 

2. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคา
บัญชี Market to Book (MBR) 

ตัวแปรควบคุม   

ขนาดของบริษัท (SIZE)  

หนี้สิน (DEBT)                                        
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ของตนเอง เช่น ค่าตอบแทน ชื่อเสียงในหน้าที่การงานของตน ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของ

ผู้บริหาร ทั้งจากกรรมการอิสระผู้ตรวจสอบภายในหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอก สามารถท าให้ผู้บริหารท าหน้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลกับผลการด าเนินงานของกิจการ 

แนวคิดผลการด าเนินงาน (Performance)  

 ผลการด าเนินงาน เป็นกระบวนการวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริษัท (Neely, Gregory & Platts, 1995) ใน

การจัดการธุรกิจปัจจุบันการวัดประสิทธิภาพถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากยิ่งกว่าการวัดปริมาณและการบัญชี (Koufopoulos, 

Zoumbos & Argyropoulou, 2008) สอดคล้องกับ Bititci, Carrie and McDevitt (1997) ซ่ึงอธิบายการจัดการประสิทธิภาพเชิง

กระบวนการที่องค์กรจัดการประสิทธิภาพเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการท างาน นอกจากน้ีมูลค่าของบริษัท

สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น (Rouf, 2011) ซ่ึง Al-Matari et al., (2014) ได้แบ่งการวัดผลการ

ด าเนินงานเป็นสองประเภท ดังน้ี  

1) การวัดผลการด าเนินงานด้านการบัญชี (Accounting-Based Measurement) เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพของ

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในช่วงเวลาสั้น ๆ ในอดีตของบริษัท และธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน

มาตราฐานเท่ากับค่าเฉลี่ยนถ่วงน้ าหนักของเงินกองทุน (Abdullah Kaid Al-Swidi & Faudziah Hanim Bt Fadzil, 2557) การ

วัดผลก าไรในด้านน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับองค์ประกอบที่เป็นการดูย้อนหลังและการประเมินบางส่วนของเหตุการณ์ในอนาคตใน

แง่ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย อัตราก าไรถูกวัดโดยนักบัญชี ควบคุมโดยมาตรฐานที่ก าหนดโดยวิชาชีพ จึงได้รับผลกระทบ

จากการปฏิบัติทางบัญชี เช่น วิธีต่างๆที่ใช้ในการประเมิน สินทรัพย์มีตัวตน และไม่มีตัวตน(Kapopoulos & Lazaretou, 2007) 

2) การวัดผลการด าเนินงานด้านการตลาด (Marketing-Based Measurement) การวัดตามตลาดน้ันมีลักษณะเฉพาะที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและการสะท้อนความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทซ่ึงมีพื้นฐาน

จากผลการด าเนินงานในอดีตหรือปัจจุบัน (Wahla, ShahSyed & Hussain, 2012; Shan & McIver Ron, 2011; & Ganguli & 

Agrawal, 2009) นอกจากน้ีความคาดหวังของการตลาดส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท อาจส่งผลให้มีการจัดการในการ

ปรับเปลี่ยนการถือครองส่งผลในการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท  (Sánchez-Ballesta & García-Meca, 2007) ซ่ึงเม่ือบริษัทมี

มูลค่าด้านการตลาดสูงบ่งบอกว่าบริษัทประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูง (Nuryanah & Islam, 2011) 

กลับกันถ้ามูลค่าด้านการตลาดน้อย บริษัทจะต้องปรับปรุงแก้ไขแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่ึงประสิทธิภาพเชิงลบน าไปสู่การ

สูญเสียนักลงทุน (ทั้งในและต่างประเทศ) ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงต้องมีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นครั้งคราว (Abdullah 

Kaid Al-Swidi & Faudziah Hanim Bt Fadzil, 2557)  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการพัฒนาสมมุติฐานงานวิจัย 

 ได้มีงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการโดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ กับ

ผลการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 

 

สัดส่วนของกรรมการอิสระ 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวว่า ต้องมีจ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

อิสระอย่างเหมาะสมรวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการอิสระมีความอิสระในการแสดงความเห็นไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผู้บริหาร 

จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานมีการถ่วงดุลอ านาจมิให้ผู้บริหารมีอ านาจมากเกินไป 

 สัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท หมายถึง จ านวนของคณะกรรมการ  บริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือ

เก่ียวข้องในบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2562) ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการอิสระที่สามารถให้

ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่าง อิสระในจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

นอกจากน้ีคณะกรรมการอิสระจะช่วยให้คณะกรรมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถช่วยลดผลกระทบของกิจการได้ ท า

ให้ผลการด าเนินของกิจการสูงขึ้น โดยคณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น  เจ้าของกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการมีอ านาจใน

การด าเนินกิจการ ของบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังน้ันคณะกรรมการควรเป็นอิสระ  เพื่อท าให้เกิดการถ่วงดุลการบริหารและลดความ

ขัดแย้ง ระหว่างผู้ถือหุ้นและฝ่ายบริหาร  

คณะกรรมการอิสระนอกจากจะมีหน้าที่คล้ายกับเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการดูแลรวมถึง  ให้ความเห็นกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแล้วยังค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องกับ บริษัททุกฝ่าย (ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) ซ่ึงกรรมการอิสระ ยังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการลดความขัด แย้งระหว่างผู้บริหารและผู้ถือ

หุ้นอีกด้วย (Fama, 1980; Fama and Jensen, 1983) จากงานวิจัยของ กานดา พิศาลปีติ (2558), ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์

(2556) และนางสาวจุฑาทิพย์ สุรวัฒนบูรณ์ (2554) พบว่าสัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับกับผล

การด าเนินงานซ่ึงเป็นไปตามที่ Fama and Jensen (1983) ระบุว่าคณะกรรมการขององค์กรที่มี ประสิทธิภาพจะประกอบด้วย

กรรมการอิสระที่มีในระดับสูง ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงตั้งสมมุติฐานดังน้ี 

 𝐻1: สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 

 

สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

 การประชุมของคณะกรรมการจะจะต้องมีจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี (ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) เป็นกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

เรื่องที่ส าคัญโดยเก่ียวกับเป้าหมายของบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

และยังเป็นการควบคุมดูแลผู้บริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทส่งผลให้มีผลการด าเนินงานตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง 

Lifschutz & Feldshtein (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการก ากับดูแลกิจการ พบว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบที่มีจ านวนการเข้าร่วมประชุมในระหว่างปีสูง ถือเป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งผลให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ มีการแลกเปลี่ยนความคิดอาจส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นและมีคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่ อ

สร้างความม่ันใจในระบบการรายงานทางการเงิน ของฝ่ายบริหารที่จัดท าขึ้น ส่งผลต่อกลไกการก ากับดูแลกิจการให้ดีขึ้นและเป็น

ผลดีต่อการด าเนินงานเช่นเดียวกับงานวิจัยของกานดา พิศาลปีติ (2558) ที่พบว่าจ านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับกับผลการด าเนินงานเน่ืองจากเม่ือมีการประชุมของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ืองและท าให้

คณะกรรมการมีความเข้าใจในบริษัทมากขึ้น และปฏิบัติงานโดยค านึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขึ้น ท าให้การก าหนดกลยุทธ์ของ

บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงตั้งสมมุติฐานดังน้ี 

𝐻2: จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
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สัดส่วนกรรมการสตรีในคณะกรรมการบริหาร 

 ความหลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการบริษัท (Female) โดยส่วนใหญ่เพศหญิงเป็นผู้มีความอดทนต่อภาวะที่มี
แรงกดดันสูง และการตัดสินใจมักค านึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างรอบด้าน (ลัดดาวัลย์ พุดขุนทด และชุติมา นาค
ประสิทธ์ิ, 2561) ซ่ึงการที่บริษัทมีคณะกรรมการเพศหญิงส่งผลให้มีความละเอียดรอบครอบในการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง และยัง
สามารถน าทักษะที่ โดดเด่น ในเรื่องความรู้และความสามารถในการท างานของตนมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยคณะกรรมการเพศ 
หญิงให้ความสนใจในการควบคุมเป็นพิเศษโดยงานวิจัยของ Vincent O. et al. (2015) และ Augustine Duru et al. (2016) 
พบว่าสัดส่วนคณะกรรมการเพศหญิงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์พุด
ขุนทด และชุติมา นาคประสิทธ์ิ (2560) พบว่าความหลากหลายทาง เพศ ซ่ึงวัดค่าจากส่วนคณะกรรมการเพศหญิง มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของจิตอุษา ขันทอง และกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร  (2560) ได้พบว่าสัดส่วน
คณะกรรมการเพศหญิงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการด าเนินงานกันอาจมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมของการท างานและบริษัทในอุตสาหกรรมที่ท าอยู่ไม่สอดคล้องกับบริบทการท างานของสตรี  ดังน้ัน จากผลงานวิจัยที่
ผ่านมาน้ีจึงตั้งสมมุติฐานดังน้ี 

𝐻3: สัดส่วนของกรรมการหญิงต่อกรรมการทั้งหมดมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 

 

ขนาดคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อบังคับเก่ียวกับ  จ านวนคณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วย 

บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 

5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) ซ่ึง

การมีคณะกรรมการที่ทีความรู้ประสบการณ์เข้ามาดูแลควบคุมผู้บริหารจ านวนมากเชื่อว่าจะสามารถให้ค าแนะน า ผู้บริหารให้

สามารถบริหารบริษัทได้ตรงตามวัตถุประสงค์บริษัท 

จากงานวิจัยของจีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ (2558) พบว่าขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผล

การด าเนินงานสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวจุฑาทิพย์ สุรวัฒนบูรณ์ (2554), Onokoya et at. (2014) และ Esra Ahmed 

and AllamHamdan (2558) อาจเน่ืองมาจาก ยิ่งมีขนาดใหญ่จะท าให้กิจการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ท าให้มีผลตอบแทน

ของกิจการสูงซ่ึงท าให้มีความหลากหลาย ในความคิดเห็นและค าแนะน าจากคณะกรรมการได้หลากหลายและหลายแง่มุมเป็น

ประโยชน์ต่อการกลั่นกรอง และตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ เพราะว่ามีความรู้และประสบการณ์จากกรรมการหลาย

ท่าน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงตั้งสมมุติฐานดังน้ี 

𝐻4: ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 

  
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population Sample) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 781 บริษัท ในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงไม่ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และกองทุนรวม
สังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
 ดังน้ันตัวอย่างที่ถูกศึกษาในงานวิจัยน้ี มีจ านวนสุทธิเท่ากับ 426 ตัวอย่าง ซ่ึงสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ จ านวนบริษัท 

จ านวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561) 781 

หัก 1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และกองทุนรวม 130 

     2. บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน 4 

     3. บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 58 

     4. บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 163 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น (ปี 2561) 426 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยท าการเก็บข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทั้งบทความและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  และเก็บรวบรมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล SET 
Market Analysis and Reporting Tool : SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อสรุปลักษณะและข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร เช่น ค่า เฉลี่ยของข้อมูล 

(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) และค่าต่ าสุดของข้อมูล 

(Minimum) เป็นต้น 

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของสัดส่วนของ
คณะกรรมการอิสระ จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ สัดส่วนของกรรมการหญิงต่อกรรมการทั้งหมด และขนาดของ
คณะกรรมการกับผลการด าเนินงานตามการวัดค่าของตัวแปรในตารางที่ 2  โดยมีสมการถดถอยเชิงพหุ ดังน้ี 

ROE = 𝛽0+β1BIND+𝛽2BMEET+𝛽3FGEN+𝛽4BSIZE+𝛽5DEBT+𝛽6SIZE     (1) 

MBR =  𝛽0+β1BIND+𝛽2BMEET+𝛽3FGEN+𝛽4BSIZE+𝛽5DEBT+𝛽6SIZE    (2)   
 

ตารางท่ี 2 การวัดค่าของตัวแปร 

ตัวแปร ตัวย่อ การวัดค่าตัวแปร 

ตัวแปรตาม   
 

ผลการด าเนินงาน ROE ก าไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น 
MBR มูลค่าตลาดต่อหุ้น/มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ตัวแปรอิสระ   
 

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ BIND จ านวนคณะกรรมการอิสระ/จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
จ านวนครั้งในการประชุมของ
คณะกรรมการ 

BMEET 
จ านวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/จ านวนคณะกรรมการ
ในบริษัท  

สัดส่วนของกรรมการหญิงต่อ
กรรมการทั้งหมด 

FGEN จ านวนคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิง/จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 

ขนาดของคณะกรรมการ BSIZE จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
ตัวแปรควบคุม   

 
ขนาดของบริษัท SIZE สินทรัพย์รวม 
หน้ีสิน DEBT หน้ีสินรวม/สินทรัพย์รวม 
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6. ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร  

ตัวแปร Min Max AVERAGE S.D. 

ROE -4.08 1.90 0.04 0.33 

MBR -8.34 15.98 1.81 1.91 

BIND 0.08 0.80 0.41 0.10 

BMEET 1.88 22.88 6.62 2.92 

FGEN 0.00 0.67 0.20 0.14 

BSIZE 6.00 21.00 10.37 2.55 

SIZE 213,000,000   2,355,483,870,000    33,951,497,418    136,384,418,784  

DEBT 0.02 2.48 0.43 0.25 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผุ้ถือหุ้น (ROE) มีค่าต่ าสุด ค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยเท่ากับ -4.08 เท่า 

1.90 เท่าและ 0.04 เท่า ตามล าดับ ส าหรับอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชี (MBR) มีค่าต่ าสุด ค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยเท่ากับ     -

8.34 เท่า15.98 เท่า และ 1.81 เท่า ตามล าดับสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (BIND) มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 0.08 เท่า มีค่าสูงสุด 

เท่ากับ 0.80 เท่า และคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.41 เท่า จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ (BMEET) มีค่าต่ าสุด 

เท่ากับ 1.88 เท่า มีค่าสูงสุด เท่ากับ 22.88เท่า และคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.62 เท่า สัดส่วนของกรรมการหญิงต่อกรรมการทั้งหมด 

(FGEN) มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 0.00 เท่า มีค่าสูงสุด เท่ากับ 0.67 เท่า และคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.20 เท่า ขนาดของคณะกรรมการ 

(BSIZE) มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 6.00เท่า มีค่าสูงสุด เท่ากับ 21.00 เท่า และคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.37 เท่า ขนาดของบริษัท 

(SIZE) มีค่าต่ าสุ ด  เท่ ากับ  213,000,000 บาท  มีค่าสูงสุด  เท่ากับ  2,355,483,870,000 บาท  และคิดเป็นค่า เฉลี่ ย

เท่ากับ 33,951,497,418 บาท และค่าของหน้ีสิน (DEBT) มีมีค่าต่ าสุด เท่ากับ 0.02 เท่า มีค่าสูงสุด เท่ากับ 2.48 เท่า และคิดเป็น

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 เท่า 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) กรณี ROE 

  ROE BIND BMEET FGEN BSIZE SIZE DEBT 

ROE 1 0.011 -0.041 0.059 0.09 .172** -.336** 

BIND   1 0.062 -0.011 -.223** .104* 0.015 

BMEET     1 .119* .118* .225** 0.053 

FGEN       1 -.103* -.186** -0.046 

BSIZE         1 .376** 0.027 
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SIZE           1 .331** 

DEBT             1 

N=401               

      **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
      *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
จากตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหลายคู่ 

เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวมีค่าค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบปัญหาเก่ียวกับความเป็นพหุ
สัมพันธ์ (Multicollinearity) โดยการทดสอบจากค่า Tolerances ซ่ึงหากพบค่า Tolerances ของตัวแปรอิสระใดมีค่าน้อยจนเข้า
ใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆ และหากทดสอบค่า VIF (Variance Inflation Factor) ซ่ึงถ้าหาก
พบว่าค่า VIF มีค่าเกิน 10 ถือว่าตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพันธ์ (Multicollinearity)     
(ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์, 2548, หน้า 183) 

 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) กรณี MBR 

  MBR BIND BMEET FGEN BSIZE SIZE DEBT 

MBR 1 -0.069 -0.066 0.083 .112* .119* 0.062 

BIND   1 0.062 -0.011 -.223** .104* 0.015 

BMEET     1 .119* .118* .225** 0.053 

FGEN       1 -.103* -.186** -0.046 

BSIZE         1 .376** 0.027 

SIZE           1 .331** 

DEBT             1 

N=401               

                **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหลายคู่ 
เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวมีค่าค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบปัญหาเก่ียวกับความเป็นพหุ
สัมพันธ์ (Multicollinearity) โดยการทดสอบจากค่า Tolerances ซ่ึงหากพบค่า Tolerances ของตัวแปรอิสระใดมีค่าน้อยจนเข้า
ใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆ และหากทดสอบค่า VIF (Variance Inflation Factor) ซ่ึงถ้าหาก
พบว่าค่า VIF มีค่าเกิน 10 ถือว่าตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพันธ์ (Multicollinearity)      
(ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์, 2548, หน้า 183) 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี     
กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)และกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชี (MBR) 

Variablesand 
statistical 
measures 

ROE MBR 

  
Collinearity statistics 

  
Collinearity statistics 

Coefficients t-value Tolerance VIF Coefficients  t-value Tolerance  VIF 

(Constant) 
 

-6.041       -1.14     
BIND -0.017 -0.363 0.904 1.106 -0.059 -1.147 0.904 1.106 
BMEET -0.114 -2.453 0.918 1.089 -0.119 -2.325 0.918 1.089 
FGEN 0.12 2.622 0.936 1.068 0.131 2.59 0.936 1.068 
BSIZE -0.017 -0.341 0.774 1.292 0.073 1.307 0.774 1.292 
SIZE 0.376 6.977 0.677 1.478 0.14 2.344 0.677 1.478 
DEBT -0.449 -9.471 0.877 1.141 0.027 0.513 0.877 1.141 

R .475a 

   

.222a 

  R Square (R2) 0.225 
   

0.049 
  Adlusted R Square 0.214 

   
0.035 

  Std. Error of the Estimate 0.1070038 
   

1.388444 
  F 19.119 

   
3.411 

  Durbin-Watson 2.052       1.792     

 
จากตารางที่ 6 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ROE) และกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชี (MBR) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ตัวแปร
อิสระทั้ง 4 ตวั เป็นตัวแทนการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แสดงผลดังน้ี 

สมมติฐานที่ H1 : สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน  จากการทดสอบไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ H2 : จ านวนการประชุมของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน  จากการทดสอบพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนการประชุมของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ H3 : สัดส่วนของกรรมการที่เป็นเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน จากการทดสอบพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของกรรมการที่เป็นเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ H4 : ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน จากการทดสอบไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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7. สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อผลการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลบริษัทที่จดทะ เบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน บริษัทที่มีข้อมูลไม่

ครบถ้วน และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI) ปี 2561 จ านวน 426 บริษัท  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อผลการด าเนินงานทางด้านการบัญชีพบว่า ขนาดของ

กิจการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ์นรี แซ่โง้ว (2559) 

เน่ืองมาจากกิจการที่มีขนาดใหญ่ผลการด าเนินงานจึงสูงท าให้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของกิจการสูงขึ้นตามไปด้วย

แสดงให้เห็นว่ากิจการขนาดใหญ่จะมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่ากิจการที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนหน้ีสินของกิจการมี

ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชวงศ์ (2555) เพราะ

เน่ืองมาจากหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นสูงส่งผลให้ก าไรส่วนหน่ึงของกิจการถูกแบ่งจ่ายให้ดอกเบี้ยส าหรับเจ้าหน้ีท าให้ผลตอบแทนลดลงผลการ

ด าเนินงานของกิจการจึงลดลงตามไปด้วย  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อผลการด าเนินงานทางด้านการตลาด พบว่า ขนาดของ
คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Ararat, Melsa and 
Aksu, Mine H. and Tansel Cetin, Ayse (2010) เน่ืองจากยิ่งมีขนาดของคณะกรรมการที่มากส่งผลให้นักลงทุนเชื่อม่ันและยอม
จ่ายเงินซ้ือหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าบัญชีมากตามไปด้วย และขนาดของคณะกรรมการที่มากส่งผลให้การบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพมูลค่าตลาดของกิจการจึงสูงขึ้น ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาบัญชี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nadeem Ahmed Sheikh Zongjun Wang and Shoaib Khan (2011) ขนาดของกิจการที่ใหญ่ก าไร
ในกิจการก็จะสูงส่งผลให้นักลงทุนสนใจและยินดีที่จะยอมจ่ายเงินลงทุนที่สูงในการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนจากเงินปันผล 

ดังน้ันจะกล่าวได้ว่า การที่นักลงทุนต่าง ๆ ต้องการผลตอบแทนจากกิจการที่สูงสามารถดูได้จากกิจการที่มีขนาดใหญ่
มากกว่าขนาดกลาง และเล็กโดยนักลงทุนจะสามารถยอมจ่ายเงินในการลงทุนที่สูงแต่ถึงอย่างไรผลตอบแทนของกิจการก็สูงขึ้นตาม
ไปด้วย และถ้าต้องการกิจการที่มีความสามารถในการบริหารไม่ลงทุนในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็สามารถดูได้จากคณะกรรมการ
อิสระในกิจการน้ัน ๆ ยิ่งสูงก็จะควบคุมดูแลกิจการได้ดียิ่งขึ้น แต่กิจการที่มีคณะกรรมการที่มากก็ไม่ใช้ว่าจะท าก าไรให้บริษัทได้ดี
อาจจะน าเงินไปลงทุนต่าง ๆ หรือกู้โดยท าให้กิจการน้ัน ๆ มีหน้ีสินสูงนักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนที่ต่ าตามไปด้วย 
8. เอกสารอ้างอิง 
กานดา พิศาลปีติ. (2558). ผลกระทบเชิงสาเหตุระหว่างการก ากับดูแลกิจการ และผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
กิตติชัย สถิตย์ม่ันวิวัฒน์. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกควบคุมตามหลักการก ากับดูแลกิจการ กับผลการด าเนินงาน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มิใช่สถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์ (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ฆณาการ ปุปะระ, ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ และนางสาวณธภร กัญนราพงษ์. (มกราคม - มิถุนายน 2559). ปัจจัยการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน : กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 5(1), หน้า 34-42. 

จิตอุษา ขันทอง และกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร. (2560). การก ากับดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 8(2), หน้า 42-54.   

จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ. (2558). กลไกการก ากับดูแลกิจการที่ดี และผลการด าเนินงานของกิจการ : บริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. 8(1), หน้า 67-77.  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 538 
 
 

จุฑาทิพย์ สุรวัฒนบูรณ์. (2554). ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการ ประสิทธิภาพ และ พฤติกรรม ทางการเงินของ 
บริษัทต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์. (2548). การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์. เข้าถึงได้จาก: http://www.watpon.com.   
ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์. (2555). ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการต่อผลการด าเนินงานของ บริษัท : กรณีศึกษาบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ธัญญ์นรี แซ่โง้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนผู้บริหารหญิงกับผลตอบแทน 

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

พรรณวดี แซ่ฉั่ว และสมใจ บุญหมื่นไวย. (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562). ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจครอบครัว ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 3(2), หน้า 75-96. 

ยุวดี เครือรัฐติกาล. (กรกฎาคม 2557). ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการก ากับดูแลกิจการกับตัวชี้วัด ความสามารถในการท าก าไรของ 
บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี, หน้า 41-50. 

ลัดดาวัลย์ พุดขุนทด และชุติมา นาคประสิทธ์ิ. (มกราคม - เมษายน 2561). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัท
ผลการด าเนินงานทางด้านบัญชี. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคม, 5(1).  

ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร. (สิงหาคม 2551). ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างของผู้ถือหุ้นกับมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์. วารสารวิชาชีพบัญชี, 4(10), หน้า 26-39 

เสนีย์ พวงยาณี, สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์. (2560). การเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผล 
ต่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “Research 4.0 
Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary” 2964-2972. OECD Principles of Corporate 
Governance (2004). 

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555. เข้าถึงจาก: https://www.sec.or.th, 16 กันยายน 2562. 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560. เข้าถึงจาก: https://www.sec.or.th, 16 กันยายน 2562. 
Abdullah Kaid Al-Swidi & Faudziah Hanim Bt Fadzil. (2014). The Measurements of Firm Performance’s  

Dimensions Asian. Journal of Finance & Accounting ISSN 1946-052X, Vol. 6, No. 1  
Augustine Duru et al. (April 2016). The dynamic relationship between CEO duality and firm performance: The  

moderating role of board independence. Journal of Business Research, 69(10).  

Ararat, Melsa and Aksu, Mine H. and Tansel Cetin, Ayse, (April 2010). The Impact of Board Diversity on Boards'  

Monitoring Intensity and Firm Performance: Evidence from the Istanbul Stock Exchange Available at 

SSRN: https://ssrn.com or http://dx.doi.org 

Bititci, U., Carrie, A. and McDevitt, L. "Integrated performance measurement systems: a development  
 guide", International Journal of Operations & Production Management, 17(5), pp. 522 - 534. 
Charles C. Snow and Lawrence G. Hrebiniak Strategy, (Jun 1980). Distinctive Competence, and Organizational  

Performance. Administrative Science Quarterly. 25(2), pp. 317-336. 
Demirbag, M., Tatoglu, E., Tekinkus, M. and Zaim, S. (2006), "An analysis of the relationship between  

http://www.watpon.com/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189648
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189648
https://www.sec.or.th/
https://www.researchgate.net/journal/0148-2963_Journal_of_Business_Research
https://www.emerald.com/insight/search?q=Umit%20S.%20Bititci
https://www.emerald.com/insight/search?q=Allan%20S.%20Carrie
https://www.emerald.com/insight/search?q=Liam%20McDevitt
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0144-3577
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mehmet%20Demirbag
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ekrem%20Tatoglu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mehmet%20Tekinkus
https://www.emerald.com/insight/search?q=Selim%20Zaim


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 539 
 
 

TQM implementation and organizational performance", Journal of Manufacturing Technology 
 Management, 17(6), pp. 829-847. 
Esra Ahmed. & Allam Hamdan. (2015). The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence 

From Bahrain Bourse, International Management Review, 1(2).  
Fama and Jensen. (Number - Jun 1983). Separation of Ownership and Control. the journal of law and 

economics, 26.  

Ganguli & Agrawal. (2009). Ownership Structure and Firm Performance: An Empirical Study on Listed  
Mid-Cap Indian Companies The IUP. Journal of Applied Finance, 15(12). 

Yuan George Shan & Ron P. McIver.  (Jul 2011). Corporate governance mechanisms and financial performance 
in China: panel data evidence on listed non financial companies. Pages 301-324 | Published online: 25  

Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and  
ownership structure. Journal of Financial Economics. 3(4), pp. 305-360. 

John and Senbet. (1998). Corporate governance and board effectiveness Journal of Banking & Finance  
22 (1998) 371-403 

Koufopoulos, Zoumbos & Argyropoulou. (October 2008). Top management team and corporate performance: 
A study of Greek firms Team Performance Management 14(7/8):340-363.   

Kapopoulos & Lazaretou. (February 2007). Corporate Ownership Structure and Firm Performance: evidence 

from Greek firms Corporate Governance An International Review, 15(2), pp. 144-158.  

Lifschutz & Feldshtein. (March 2010). Corporate Governance Characteristics and External Audit Fees: A Study of 
Large  Public Companies in Israel. International Journal of Business and Management, 5(3).  

 Md. Abdur Rouf , 2011. The Relationship Between Corporate Governance and Value of the Firm in  

Developing Countries: Evidence from Bangladesh. The International Journal of Applied Economics and 
Finance, 5: 237-244. (2011) 

Nadeem Ahmed Sheikh Zongjun Wang and Shoaib Khan (2011). The impact of internal attributes  

of corporate governance on firm performance Evidence from Pakistan The current issue and full text 

archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com 

Nahar Abdullah, S.  "Board composition, CEO duality and performance among Malaysian listed  
companies",Corporate Governance, Vol. 4 No. 4, pp. 47-61. (2004) 

Neely, A., Gregory, M. and Platts, K.  "Performance measurement system design", International Journal 
of Operations & Production Management, Vol. 15 No. 4, pp. 80-116. (1995) 

Nuryanah & Islam,  Corporate Governance and Performance: Evidence From An Emerging Market   

Vol 10 No 1  Malaysian Accounting review (2011) 

Onokoya, A. B. &Fasanya, I. O. and Ofoegbu, D. I  Corporate Governance as Correlate for Firm Performance: A 
Pooled OLS Investigation of Selected Nigerian Banks. The IUP Journal ofCorporate Governance. 13(1) 
:7-16. (2014) 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
https://www.tandfonline.com/author/Shan%2C+Yuan+George
https://www.tandfonline.com/author/McIver%2C+Ron+P
https://www.researchgate.net/journal/1352-7592_Team_Performance_Management
https://www.emerald.com/insight/search?q=Shamsul%20Nahar%20Abdullah
https://www.emerald.com/insight/search?q=Andy%20Neely
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mike%20Gregory
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ken%20Platts
http://arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/MAR/issue/view/32


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 540 
 
 

Sánchez-Ballesta & García-Meca, A Meta‐Analytic Vision of the Effect of Ownership Structure on Firm  
 Performance First published: 25 September (2007) 
Vincent O. et al. Board Composition and Financial Performance: Empirical Analysis of Companies Listed at     

the Nairobi Securities Exchange January (2015) 

Wahla, K.-U.-R., Shah, S. Z. A., & Hussain, Z.. Impact of ownership structure on firm performance  
evidence from non-financial listed companies at Karachi Stock Exchange. International Research (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 541 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผ่านช่องทางออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่ม

ผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 400 คน ด้วยการการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา

ระดับปริญญาตรี รายได้ 15,001-25,000 บาท ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ สรุปได้ดังน้ี 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือซ้ า 2) กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือซ้ าในผลิตภัณฑ์ Amado Fiber รองลงมา คือ Amado S, Amado Shireru และ Amado Skin 

ตามล าดับ 3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแนะน าต่อ และ 4) บุคคลที่จะแนะน าต่อคือ เพื่อน รองลงมา ครอบครัว, คนรัก และคนรู้จัก 

ตามล าดับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) เพศของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ด้านโอกาสในการแนะน าต่อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) อาชีพของผู้บริโภคที่แตกต่าง

กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านโอกาสในการซ้ือซ้ า และด้านบุคคลที่จะแนะน าต่อ 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป และด้านบุคคลที่จะแนะน าต่อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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Abstract 
This study aimed to examine factors 1) To study the personal factors that affect the decision to buy 

dietary supplement via online channels. 2) To study marketing mix factors affecting the decision to buy dietary 

supplement via online channels. 3) To study the decision to buy dietary supplements via online channels. The 

samples consisted of 400 consumers who purchased dietary supplement via online channels. Tool employed 

in data-collecting process is a set of questionnaires. Statistics tools used in the descriptive analysis include 

frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics. 

The findings indicated that the majority of the consumers are females aged 21 - 30 years old. They 

work as civil officers and state-enterprise employees. They finished at least a Bachelor’s degree. They earn 

15,001 - 25,000 baht per month. Marketing-mix factors have high impact on their purchasing decision to buy 

Amado dietary supplement via online platform. Considering at each factor, Place has highest influence, 

followed by Promotion, Price and Product, respectively. Information underlying consumer purchasing decision 

to buy dietary supplement via online channels is summarized as follows: 1) Samples decided to make next 

purchase for dietary supplement, 2) Samples chose to purchase Amado Fiber, followed by Amado S, Amado 

Shireru and Amado Skin, respectively, 3) Samples are willing to pass on the recommendation of the product 

and 4) Samples will recommend the product to friends, followed by family members, spouse and 

acquaintances, respectively. The tested hypothesis found that 1) the different gender differently affects 

purchasing decision to buy dietary supplement via online platform about opportunity to word of mouth at a 

significance level of 0.05. 2) career differently affects purchasing decision to buy dietary supplement via online 

platform about repeat purchase opportunities and people to recommend at a significance level of 0.05. 3) 

educational background differently affects purchasing decision to buy dietary supplement via online platform 

about next purchase decision and people to recommend at a significance level of 0.05. Age and monthly 

income show no different impact. Each Marketing-mix factor listing from Product, Price, Place and Promotion 

differently affects purchasing decision to buy the product via online platform at a significance level of 0.05.  

 

Keywords: Marketing Mix Factor, Purchase Decision Making, Dietary Supplement 

 

1. บทน า 

ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเรื่อยมาตั้งแต่ ปี 2011 – 2017 ท าให้มีผู้ประกอบการในตลาดน้ีเป็น

จ านวนมาก และมีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่าสูงในแต่ละปี ดังน้ันตลาดผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารจึงมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ์ของตน ซ่ึงผล

วิจัยจาก TCDC ในปี 2561 ระบุว่า ธุรกิจที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีเติบโตขึ้นทั่วโลกถึงร้อยละ 10.6 หรือคิดเป็น 122 ล้านล้านบาท

ต่อปี ทั้งน้ี ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกปีและยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง (TCDC, 2018) 

หน่ึงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างดีของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ  

อมาโด้ ปัจจัยหลักๆ มาจากนโยบายของอมาโด้ที่ยึดถือมาตรฐาน และความปลอดภัยเป็นส าคัญมาโดยตลอด ท าให้ผู้บริโภคมีความ
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เชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ รวมถึงอมาโด้ยังคงพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

ส าหรับการวางกลยุทธ์ในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ัน อมาโด้มีการวางกลยุทธ์การจ าหน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 

1) ตัวแทนจ าหน่าย เป็นออนไลน์ดีลเลอร์ที่มีรูปแบบการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 2) ช่องทางออนไลน์ของทางบริษัทที่ด าเนินการ

เอง 3) คีออส (Kiosk) เป็นรูปแบบหน้าร้านที่เน้นการเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า และไฮเปอร์มาร์เก็ต 4) ทีวีช้อปปิ้ง และระบบฝาก

ขายตามร้านค้าในโมเดิร์นเทรด เช่น วัตสัน เป็นต้น ส่วนด้านช่องทางจ าหน่ายปัจจุบันร้อยละ 90 ของสินค้าถูกจ าหน่ายทางออนไลน์ 

ผ่านระบบตัวแทนขาย ซ่ึงขณะน้ีมีอยู่ประมาณ 2,000 รายทั่วประเทศ เน่ืองจากอมาโด้เน้นท าการตลาดออนไลน์บริษัทจึงเลือกใช้กล

ยุทธ์ “Real Time Marketing” หรือการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จากน้ันจะจัดกิจกรรม

ทางการตลาดให้เหมาะสม หรือปรับเปลี่ยนแผนงานตามสถานการณ์ตลอดเวลา  

จากการมีตัวแทนจ าหน่ายจ านวนมากและเน้นการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของอมาโด้อาจท าให้พบปัญหาเรื่องการ

ตัดราคาจ าหน่ายสินค้าของตัวแทนจ าหน่ายที่เป็นออนไลน์ดีลเลอร์ ซ่ึงแต่ละรายต่างมีการเปิดเพจเฟซบุ๊คและสร้างฐานแฟนเพจของ

ตนด้วยวิธีการต่างๆ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการแข่งขันกันเองของออนไลน์ดีลเลอร์เพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายของตนให้ได้มากที่สุด 

ซ่ึงออนไลน์ดีลเลอร์แต่ละรายน้ันต่างก็มีเอกลักษณ์ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของอมาโด้ในแบบฉบับของตนเอง แต่การที่จะท าให้

ประสบผลส าเร็จในการขายน้ันออนไลน์ดีลเลอร์ต้องใช้กลยุทธ์และใช้ปัจจัยทางการตลาดด้านต่างๆ ในการสร้างยอดขายของตน 

เน่ืองจากจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย นักการ

ตลาด รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ าหนัก ในการน าแนวทางมาใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปใช้วางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ าหนักต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และ  

3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทาง
ช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน 
 

4. แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกับ

บุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึง

ปัจจุบัน ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่

แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลน่ันเอง  
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล หรือลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย 

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ โดยการศึกษาเหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 

เน่ืองจากลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่มีส่วนในการก าหนดตลาดเป้าหมายทาง

การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

Kotler and Amstrong (2014) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็นเครื่องมือทาง

การตลาดที่กิจการน ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่เสนอขายแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ  

2) ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์และบริการหรือเป็นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผล

ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางซ่ึงประกอบด้วยหน่วยหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้าย

ผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจการไปยังตลาด ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติ แนวคิด 

ความเชื่อ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ  

การตัดสินใจซ้ือ 

คอทเลอร์ ฟิลลิป (Kotler Philip, 2012) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจ 5 

ขั้นตอน คือ  

1. การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น (Problem or Need Recognition) หมายถึง การที่บุคคล รับรู้ความต้องการของ

ตนเองซ่ึงเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น  

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันที  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นที่ 2 ต่อไปผู้บริโภคจะเกิดการเข้าใจ

และประเมินทางเลือกต่างๆ  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด โดยใช้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ประเมินผลและการตัดสินใจซ้ือ  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ ภายหลังการซ้ือผลิตภัณฑ์ไป

ใช้แล้ว  

ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคน้ันจะประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มคนที่เข้ามา มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีบทบาทใน

การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาท คือ  

1. ผู้ริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลที่เสนอความคิดในการซ้ือผลิตภัณฑ์เป็นคนแรก  

2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในการให้ค าแนะน าให้ข้อเสนอแนะในการ ตัดสินใจซ้ือ  

3. ผู้ตัดสินใจซ้ือ (Decider) คือ ผู้ที่ตัดสินใจในการซ้ือสินค้าครั้งสุดท้ายในเรื่องต่างๆ  

4. ผู้ซ้ือ (Buyer) คือ ผู้ท าการซ้ือสินค้าน้ันๆ 

5. ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลที่เป็นผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าน้ันๆ  
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จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่า จะซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดย

มีปัจจัย คือ ข้อมูลเก่ียวกับตัวสินค้า สังคม และกลุ่มทางสังคมทัศนคติของผู้บริโภคเวลา และโอกาส 

 

5. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่

แน่นอน ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนด
ขนาดตัวอย่างของ สูตร W.G. Cochran (1977) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยการเลือกใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 3. ระยะเวลาในการเก็บกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเน่ืองจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาด

ตัวอย่างของ สูตร W.G. Cochran (1977) ดังน้ี 

 

   n = P (1 – P) Z2 

                  e2 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

H1 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา

สินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ 

1. การตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป 

2. โอกาสในการซ้ือซ้ า 

3. โอกาสในการแนะน าต่อ 

4. บุคคลที่จะแนะน าต่อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

H2 
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  n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

  P  แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม  

  Z  แทน ความม่ันใจที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

  e  แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

 ผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจาก

การสุ่มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะค านวณได้คือ P = 0.50 (50%)  Z = 1.96 (95%)   e = 0.05 (5%) 

  n = (0.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 

n = (0.50) (.50) (3.8416) / 0.0025 

  n = 384.16 หรือ 384 ตัวอย่าง  

 แต่เพื่อความแม่นย าของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ส าหรับการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวม

ข้อมูล และน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกัน กับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน แล้วน ามาหาความเชื่อถือ 

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อัลฟา ของครอนบัค (Cronbach, 1990) ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อัลฟา 

พบว่า ได้ค่าความเชื่อถือของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.933 ซ่ึงได้มีค่ามากกว่า 0.8 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) แสดงว่า

เครื่องมือแบบสอบถาม มีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form 

 ขั้นที่ 2 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก เช่น Adado อมาโด้ เชน ธนา ลดน้ าหนัก ผิว

ขาวใส ของแท้ 100% , อมาโด้ เชนธนา , อมาโด้เชนธนา ลดน้ าหนัก ผิวสวย ขายดีอันดับหน่ึง 

 ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ของค าตอบในแต่ละข้อ และนับจ านวนแบบสอบถามให้ครบตาม

จ านวนที่ต้องการ 

 ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง

อนุมาน คือ การเปรียบเปรียบเทียบระว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารตราอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ โดยหาค่า t-test และค่า F-test หรือค่า (One Way ANOVA ) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

8. ผลการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังน้ี 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.25 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 44.00 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.50 

รองลงมา อาชีพท างานบริษัทเอกชน/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.50 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.00 
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รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมา 

รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.00  

 

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 

   เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ  

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.19 0.608 มาก 4 

2. ด้านราคา 4.21 0.668 มาก 3 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.24 0.619 มาก 1 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.23 0.616 มาก 2 

รวม 4.22 0.628 มาก  

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ = 4.24) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.23) ด้าน

ราคา (x̅ = 4.21) และด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.19)  

ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ สรุปได้ดังน้ี 

1. การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราอมาโด้ในครั้งต่อไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือ จ านวน 390 

คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และตัดสินใจ ไม่ซ้ือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5   

2. หากมีโอกาสในการกลับมาซ้ือซ้ าจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ใดของอมาโด้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

Amado Fiber จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ Amado S จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 Amado 

Shireru จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และ Amado Skin จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ 

3. ถ้าได้มีโอกาสแนะน าผลิตภัณฑ์อมาโด้จะแนะน าต่อหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแนะน า จ านวน 389 คน คิด

เป็นร้อยละ 97.25 และไม่แนะน า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75  

4. บุคคลที่จะแนะน าต่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแนะน า เพื่อน จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา 

ครอบครัว จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 คนรัก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และคนรู้จัก จ านวน 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

 

9. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์  
แตกต่างกัน 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 548 
 
 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และระดับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์  ไม่แตกต่าง

กัน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง 

              ออนไลน์  

การตัดสินใจซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับ

การศึกษา 

ระดับรายได้

ต่อเดือน 

t-test F-test F-test F-test F-test 

การตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป 0.080 0.275 0.530 0.038* 0.370 

โอกาสในการซ้ือซ้ า 0.320 0.511 0.036* 0.109 0.918 

โอกาสในการแนะน าต่อ 0.013* 0.523 0.938 0.067 0.250 

บุคคลที่จะแนะน าต่อ 0.528 0.275 0.016* 0.022* 0.906 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ Sig.<0.05 

 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทาง
ช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 พบว่า ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์  

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที ่ 3 การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้า    

อมาโด้ทางช่องทางออนไลน์  

การตัดสินใจซื้อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

F-test F-test F-test F-test 

การตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

โอกาสในการซ้ือซ้ า 0.000* 0.007* 0.000* 0.002* 

โอกาสในการแนะน าต่อ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

บุคคลที่จะแนะน าต่อ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ Sig.<0.05 
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10. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1) เพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ด้านโอกาสในการแนะน าต่อ แตกต่างกัน 2) อาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 

ด้านโอกาสในการซ้ือซ้ า และด้านบุคคลที่จะแนะน าต่อ แตกต่างกัน 3) ระดับการศึกษา ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป และด้านบุคคลที่จะแนะน าต่อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดจากความต้องการ การค้นหาข้อมูล และ

ประเมินทางเลือกของผู้บริโภคแล้ว ซ้ือขั้นตอนในพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วน

บุคคลที่แตกต่างกัน ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมาโด้ที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้งน้ีพบเพียงปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ และระดับ

การศึกษาเท่าน้ันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน หรืออีกนัยคือปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าของผู้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤติมา ตรีบวรสมบัติ และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความ

คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง 

เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ กับพฤติกรรมในการบริโภคเสริมอาหารพบว่า มีความสัมพันธ์กันความคิดเห็นของผู้บริโภคเสริม

อาหาร 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป โอกาสในการซ้ือซ้ า โอกาสในการแนะน า

ต่อ และบุคคลที่จะแนะน าต่อ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงวัยสูงอายุต่าง หรือผู้ที่มีรายได้ในระดับ

ต่างๆ ต่างก็มีความต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดี ดูอ่อนกว่าวัย หรือเพื่อเสริมสร้างความสวยงามให้แก่ตน ซ่ึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน

ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และหลายระดับราคาให้สามารถเลือกซ้ือได้ตามความต้องการของผู้บริโภค จึงท าให้มีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันระหว่างผู้บริโภคที่มีอายุและรายได้แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญานิศา               

แสงทวี และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุ และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกัน 

เน่ืองจากปัจจุบันทุกคนหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น มีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้ใน

การดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างมาก ท าให้ปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลการศึกษาของ อรวิลาส์ มะกรวัฒนะ 

(2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านรายได้ไม่มีผลต่อการให้ความส าคัญแก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

2. ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้ านการส่งเสริม

การตลาด ในการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดข้างต้นส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้า

อมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จ าหน่ายอยู่ใน

ตลาดปัจจุบันมีหลากหลายตราสินค้า ทั้งยังมีระดับราคาที่แตกต่างกันให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ตามความเหมาะสมกับความ

ต้องการ และช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางทั้งการขายผ่านตลาดออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ตัวแทน

จ าหน่าย ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายยา เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง การรีวิวสินค้าของผู้

มีอิทธิพลทางการตัดสินใจ เช่น Net Idol ฯ ซ่ึงแต่ละตราสินค้าต่างมีการใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคมา
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ซ้ือสินค้าของตน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร จรา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือคือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และส่วนประสมการตลาดด้านราคา และด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือด้านความบ่อยครั้ง

ของการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสถานที่จ าหน่ายต่างๆ รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิวรรณ เดชคุณากร (2557) 

ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ  คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านราคา  

 

11. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถน าไปปรับปรุงเพื่อใช้

ประโยชน์ได้ ดังต่อไปน้ี 

1. เพศของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังน้ันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเพศน้ันๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 

2. อาชีพของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เน่ืองจากบางอาชีพต้องมีภาพลักษณ์ทางด้าน

บุคลิกภาพที่ส่งผลต่ออาชีพ จึงต้องมีการดูแลบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพดี ดังน้ันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นสินค้าที่มีความจ าเป็น

ต้องการดูแลรักษาร่างกายให้มีบุคลิกภาพที่ดี 

3. ระดับการศึกษาของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยิ่งผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงยิ่งต้องการ

ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง มีความปลอดภัย และมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอให้ศึกษาก่อนตัดสินใจซ้ือ จึงควรแสดงข้อมูล

เก่ียวกับผลติภัณฑ์ให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจ 

4. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีการท าวิจัยตลาดอย่างสม่ าเสมอเพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการ

บริโภค 

5. ด้านราคา การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบราคา

กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ประกอบการ 

6. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การศึกษาและติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจะท า

ให้ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เกิดความสะดวกในการซ้ือแก่ลูกค้า และช่องทางในการช าระ

เงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการสั่งซ้ือสินค้าที่เป็นสินค้าของแท้ และได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ 

7. ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแข่งขันรุนแรงและมีคู่แข่งขันมาก

ราย ดังน้ันจึงต้องมีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายและต่อเน่ืองเป็นประจ า เพื่อสร้างการกระตุ้นให้ผู้บริโภคไม่เปลี่ยนไปใช้

ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 
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Assessing the condition of the use of wireless internet network Of Yala Rajabhat University 

คอรีเยาะ หาแด สุรีดา โตะลูบาตง และอิรฟาน อาแซ 

ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ และมูฮัมหมัด ปุ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000 

E-mail : 106145003@yru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย  โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 380 คน ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผลจาก

การศึกษาความคิดเห็น พบว่า ด้านพื้นที่การให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.30) ด้านความเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับ

ปานกลาง (𝒙 =3.30) ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.33) ด้านคุณภาพความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (𝒙 =

3.55) และด้านการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.40) ภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.37)   

ข้อเสนอแนะพบว่า ควรบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากน้ีเพิ่มความเร็วของระบบ เพื่อความสะดวก และเหมาะแก่การท างาน 

ควรเพิ่มโต๊ะ ปลั๊กไฟ ทุกอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิให้ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น ซ่ึงนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ : เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย สภาพปัญหา การบริการ  

 

Abstract 

Objective research To assess the condition of the use of the wireless internet network system The 

study was conducted by a sampling group of 380 students from Yala Rajabhat University who used 

questionnaires as a tool for data collection. The results of the study revealed that the service area Is at a 

medium level (𝒙  = 3.30) in terms of speed of service At a medium level (𝒙  = 3.30) the service channel Was at 

a medium level (𝒙  = 3.33) in quality of safety Was at a high level (𝒙  = 3.55) and services The opinions were at 

a moderate level (𝒙  = 3.40). The overall view of the opinions was at a moderate level (𝒙  = 3.37). Service 

should cover all areas In addition, increase the speed of the system. For your convenience And suitable for 

work, should add table, plug in every building to increase efficiency for users Which students have different 

opinions. 

 

Keywords : Wireless internet network, service, problems 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก เพราะท าให้วิถีชีวิตเรา

ทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบ

เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุก

กลุ่มอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศส าคัญส าหรับทุกคน เพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ในทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา

เดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด หรือแม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆ ของหนังสือพิมพ์ 

ซ่ึงเครือข่ายไร้สาย เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (แลนไร้สาย) ซ่ึงอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการ

ท างานของระบบเครือข่ายไร้สายก าหนดขึ้นโดย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมาตรฐานกลาง ที่ได้น ามาปฏิบัติ

ใช้ เพื่อที่จะท าการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเข้าด้วยกันบนระบบ ในทางปกติแล้ว การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย 

จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์สองชิ้น อย่างไรก็ตามเน่ืองจากแลนไร้สายที่ทันสมัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานเหล่าน้ี ค าว่า "ไวไฟ" จึง

น ามาใช้ในภาษาอังกฤษทั่วไปโดยเป็นค าพ้องส าหรับ "แลนไร้สาย" เดิมทีวายฟายออกแบบมาใช้ส าหรับอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และใช้

เครือข่าย LAN เท่าน้ัน แต่ปัจจุบันนิยมใช้วายฟายเพื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ แต่ระยะน้ีจะไกลกว่าถ้าเป็นที่โล่ง

แจ้ง ภาพของอุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์อ่ืนทั้งที่เชื่อมต่อกับแลนไร้สาย และเครือข่ายท้องถิ่นใช้สายในการพิมพ์

เอกสาร Wi-Fi  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้น าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ มาให้บริการกับนักศึกษา ซ่ึงมีทั้งหมด 24 จุด โดย

จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (cat) และส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

(uninet) เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได้อีกทั้งยัง ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล ช่วยแลกข่าวสารกันได้ง่ายยิ่งขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น พื้นที่การให้บริการไม่เพียงพอ บางพื้นที่สัญญาณเครือข่าย ใช้

บริการไม่ได้ ปัญหาการเข้าระบบ ปัญหาอินเตอร์ไม่ทั่วถึง และบางเวลาที่มีผู้ใช้บริการเยอะความเร็วในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ไร้สายไม่เสถียร เน่ืองจากเครือข่ายที่ใช้มีความขัดข้อง ในการค้นคว้าข้อมูล ใช้งานระบบ หรือเว็บไซต์ต่างๆ และความปลอดภัยใน

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายเป็นต้น 

ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเมินสภาพปัญหาการใช้งานระบบ

เครือข่ายไร้สาย โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อ

ประโยชน์ในการน าผลการศึกษาที่ได้รับคือรับรู้สภาพปัญหาเพื่อน าผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในอนาคต ให้เกิดผลคุ้มค่าและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปใน

อนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อประเมินสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด  

3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

  3.1.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับอินเทอรเน็ต  

อินเทอร์เน็ต คือ การน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับงานไอที ท าให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่

รวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจ และบริหารงานทั้งระดับบุคคลและองค์กร 

  3.1.2 แนวคิดเครือข่ายไร้สาย  

เครือข่ายไร้สาย คือ การที่น าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สาย เข้ามาใช้งานในปัจจุบันน้ันจะท าให้สามารถเข้าถึง 

อินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น เปิดกว้างให้กับผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อนหน้าน้ี แบบเดิมไม่สามารถท าได้ มีความ

ทันสมัยมากขึ้น สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แบบ Real-time ไม่ต้องน่ัง ใช้งานอยู่กับที่เหมือนแต่ก่อน 

  3.1.3 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการให้บริการ 

การบริกา คือ การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับ

ความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรน้ันต้องการ เน่ืองจากผลส าเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ซ่ึงเป็น

เรื่องของความรู้สึกไม่มีหน่วยวัด นิยามของค าว่าบริการจึงขึ้นอยู่กับการ 

 

 3.2 กรอบแนวคิด 

              ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  4.1.1 ประชากร 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวนทั้งหมด 7,730 คน จากคณะต่าง ๆ  ดังน้ี  

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
       - เพศ 
       - ระดับชั้นป ี
       - คณะที่ศึกษา 

 

พฤติกรรมการใช้งาน 
       - เวลาที่ใช้งาน 
       - สถานที่ที่ใช้งาน 
       - วัตถุประสงค์ 
       - อุปกรณ์ที่ใช้ 
 

 

      สภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของ      
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
       - ด้านพื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
       - ด้านความเร็วในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
       - ด้านช่องทางการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
       - ด้านคุณภาพความปลอดภัย 
       - ด้านการบริการ 
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คณะ จ านวนนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 931 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,965 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 1,652 

คณะวิทยาการจัดการ 2,182 

รวม 7,730 

 

  4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้แนวคิดยามาเน่ (Taro Yamane) และ

ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 380 คน จากคณะต่าง ๆ ดังน้ี  

 

คณะ จ านวนประชากร ร้อยละ ค านวณประชาการ 

คณะครุศาสตร์ 931 12 45 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,965 39 147 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 1,652 21 81 

คณะวิทยาการจัดการ 2,182 28 107 

รวม 7,730 100 380 

 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดยามาเน่ (Taro Yamane) 

 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

   เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็นแบบสอบถาม เรื่องประเมินสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตไร้สาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี คณะที่ศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการ และการ

ประเมินสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  ในการวิจัยครั้งน้ีจะเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับระดับการวัดของข้อมูล โดยจะใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการคีย์ข้อมูล เพื่อน ามาประมวลผลข้อมูล

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ และสรุปผล ในการวิจัยครั้งน้ีได้ใช้การค านวณค่าสถิติต่าง ๆ 
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5. ผลการวิจัย 

ภาพรวม 𝒙  S.D ความคิดเห็น 

 

1. ด้านพื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

         - พื้นที่การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ 

         - พื้นที่การให้บริการให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม เช่น โต๊ะ 

ปลั๊กไฟ 

2. ด้านความเร็วในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

          - ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

          - มีความเร็วในด้านการอัพโหลดและรับ-ส่งข้อมูลโดยผ่านอินเตอร์เน็ต

ไร้สาย 

3. ด้านช่องทางการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

          - การให้บริการเก่ียวกับค าแนะน าและขั้นตอนการขอใช้บริการ 

          - มีบุคลากรให้ความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาเก่ียวกับการใช้งาน 

4. ด้านคุณภาพความปลอดภัย 

          - มีประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

          - การเชื่อมต่อในการใช้อินเทอร์เน็ตง่ายและปลอดภัย โดยก าหนดสิทธิ 

User Name Account 

5. ด้านการบริการ 

         - ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน 

         - มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ 
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มาก 

 

 

 

ปานกลาง 

รวม 3.37 1.17 ปานกลาง 

 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของความคิดเห็นนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.37) เน่ืองจากด้านพื้นที่การ

ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.30) เน่ืองจากพื้นที่การให้บริการยังไม่ครอบคลุม และไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

นักศึกษา เช่น โต๊ะ ปลั๊กไฟ ด้านความเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.30) เน่ืองจากความเร็วของระบบยังติดขัด 

และไม่เสถียร ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.33) เน่ืองจากการให้บริการเก่ียวกับค าแนะน า และช่วยเหลือ

เม่ือมีปัญหายังต้องมีการปรับปรุง ด้านคุณภาพความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (𝒙 =3.55) เน่ืองจากมีการก าหนดสิทธิ User Name 
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Account ท าให้ระบบมีความปลอดภัย และด้านการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.40) เน่ืองจากการเชื่อมต่ออาจจะยุ่งยาก 

และซับซ้อน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 6.1 สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาสภาพปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

จากการทดสอบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการใช้บริการ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของมหาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ด้านพื้นที่การให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.30) 

เน่ืองจากพื้นที่การให้บริการยังไม่ครอบคลุม และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เช่น โต๊ะ ปลั๊กไฟ  ด้านความเร็วการ

ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.30) เน่ืองจากความเร็วของระบบยังติดขัด และไม่เสถียร 

ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านช่องทางการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อยู่ในระดับปานกลาง 

(𝒙 =3.33)  เน่ืองการให้บริการเก่ียวกับค าแนะน า และช่วยเหลือเม่ือมีปัญหายังต้องมีการปรับปรุง ด้านคุณภาพความปลอดภัย อยู่

ในระดับมาก (𝒙 =3.55)  เน่ืองจากมีการก าหนดสิทธิ User Name Account ท าให้ระบบมีความปลอดภัย และด้านการบริการ อยู่

ในระดับปานกลาง (𝒙 =3.40) เน่ืองจากการเชื่อมต่ออาจจะยุ่งยาก และซับซ้อนและความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ใช้บริการ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไม่แตกต่างกัน เพราะภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง (𝒙 =3.37) 

6.2 อภิปรายผล 

  จากความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

  นักศึกษาที่ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กัน เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษา ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงเปิด

ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาทุกคนได้โอกาสใช้บริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ด้วย

เหตุผลน้ีจึงท าให้นักศึกษามีความคิดเห็นในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่ต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายเธียรัท พูลสุโข, นายรัชรินทร์ วรินทักษะ, นางสาววราลักษณ์ ชีวปรีชา และว่าที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิ

กานต์ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับความต้องการจุดกระจายสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา เพื่อให้คุณภาพในการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และงานวิจัย

ของจิรภัทร เริ่มศรี (2561)  ได้ศึกษาเก่ียวกับความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฎสกลนคร นักศึกษามีความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเน่ืองระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่หลุดบ่อย เม่ือใช้

งาน ผลทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีคณะสังกัดต่างกัน มีความต้องการใช้งานระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ไม่แตกต่างกัน 

 ด้านพื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบว่าพื้นที่การให้บริการยังไม่
ครอบคลุม ซ่ึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จะต้องมีการพัฒนา และเพิ่มพื้นที่ต่อไปให้สามารถรับรองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง  
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ด้านความเร็วการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบว่าความเร็วยังเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา ซ่ึงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ต้องเพิ่มความเร็ว และต้องด าเนินการเพิ่มความสามารถในการใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 

ด้านช่องทางการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า การให้บริการเก่ียวกับ
ค าแนะน า และช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงจะต้องด าเนินการปรับปรุงต่อไป 

ด้านคุณภาพความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการใช้ระบบมีความปลอดภัย โดยก าหนดสิทธิ User Name Account ซ่ึงอยู่
ในระดับความคิดเห็นมาก และด้านการบริการ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงจะต้องปรับปรุง ด้านการติดต่อสื่อสารกับให้บริการ
เพิ่มขึ้น 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการใช้บริการระบบเครือข่ายนเตอร์เน็ต

ไร้สาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่านักศึกษาได้เสนอแนะเพื่อให้ปรับปรุงการบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้ดี
ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ควรบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทั่วถึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. ควรเพิ่มระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ทุกจุด ทุกอาคาร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 3. บางพื้นที่ และบางอาคาร สัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ติดขัดและไม่เสถียร ควรเพิ่มและติดตั้ง

ตัวกระจาย ให้มากกว่าน้ี 
 4. เพิ่มความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้เร็วมากกว่าน้ี เพื่อสะดวกรวดเร็ว และเหมาะแก่การ

ท างาน 
 5. ควรเพิ่มโต๊ะ และปลั๊กไฟ ทุกอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวก  
6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา เพื่อน ามาพัฒนาในการบริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

วันวิสา น้อยท่าทอง. (2556). ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต สืบค้น จาก http://www.sites.google.com  
วิกิพิเดีย. (2563). ไวไฟ. เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki., 20 กันยายน 2562. 
ราชัน นาสมพงษ์. (2555). การบริการ. เข้าถึงได้จาก: https://www.gotoknow.org. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 13). 

  กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sites.google.com/
http://th.wikipedia.org/wiki.


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 559 
 
 

8. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 ท าวิจัยในครั้งน้ีบรรลุผลส าเร็จ ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายท่านดังน้ี  อาจารย์ ดร. ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ อาจารย์ 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาแบบสอบถาม (ioc) และขอบคุณอาจารย์ประจ าวิชาที่ได้ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยตลอดจนช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขและให้ค าแนะน าที่ดีมาตลอดในการด าเนินงานวิจัยครั้งน้ี 
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การเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืนขององค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธภิาพการด าเนินธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน โดยใช้กรอบรายงานความยั่งยืนมาตรฐาน GRI - 
G4 (Sustainability Report) โดยศึกษา 1) ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน GRI 4 ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรแตกต่างกันหรือไม่ 2) ศึกษาระดับการ
เปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน GRI 4 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
ในประชาคมอาเซียน ในด้านสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และยอดขายสุทธิ (NET) ผลจากการศึกษาคือ 1) 
ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษย์ชน แรงงาน ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์และด้านสิ่งแวดล้อม 79 ตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กรแตกต่างกัน 2) พบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด        
ประชาคมอาเซียน 

 

Abstract 
This study examines the disclosure of corporate sustainability information that affects the business 

efficiency of companies in the renewable energy and clean energy businesses in the ASEAN community, by 
using the sustainability report framework GRI - G4 (Sustainability Report). The objective of this study are          
1) Studying the level of disclosure of GRI 4 standard of companies in the renewable energy and clean energy 
businesses in the ASEAN community, does it affect the operational efficiency of the organization differently? 2) 
Study the level of disclosure of GRI 4 affect the business performance of companies in the renewable energy 
and clean energy businesses in the ASEAN Community in terms of assets (ROA), return on equity (ROE) and net 
sales (NET). The results are 1) The level of disclosure of sustainability reports in 6 areas which are economic, 
social, human rights, labor, product responsibility and environment, 79 indicators show that different levels of 
disclosure have a different effect on the efficiency of the organizations 2) Found that the different levels of 
disclosure had an effect on the operational efficiency of the organizations with statistical significance. 

 

Key words: Sustainability disclosure, Business efficiency, Renewable and Clean Energy Business Group,  
                ASEAN Community 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 561 
 

1. บทน า 
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในด้านการด าเนินโนบายเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวเข้ามามีบทบาท

ส าคัญต่อเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น โดยมูลค่าการท าการค้าของอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกและ
น าเข้ารวมของเอเชีย ท าให้หลายฝ่ายจับตามองว่าอาเซียนก าลังก้าวเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของโลก 
โดยเฉพาะการค้าการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงภาคแรงงานและการลงทุน ในประเด็นของการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจน้ัน ถือเป็นก้าวส าคัญในการ
ร่วมมือกันของภูมิภาคเพราะนอกจากอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้าง
อ านาจต่อรองทางการค้าในเวทีการค้าโลกได้เป็นอย่างดี ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหน่ึงที่ก าลังได้รับความส าคัญและความสนใจของ
โลกเป็นอย่างมากเพราะมีความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบกลไกของการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างทรงอิทธิพลน่ันคือ
อุตสาหกรรม “พลังงาน” (Ellabban, Omar, 2014) เป็นภาคธุรกิจหน่ึงที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของทุกประเทศและของโลกและรวมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ในการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนขององค์กรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ๆ 
รวมถึงอุตสาหกรรม “พลังงาน” นับเป็นปัจจัยหน่ึงในด้านการสื่อสารสังคมและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและถือว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรอีกรูปแบบหน่ึงเพื่อการส่งเสริมการตลาดและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร มาตรฐาน
ในการจัดท ารายงานตามมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนจึงกลายเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของทุกธุรกิจยุคใหม่ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนของนักธุรกิจและผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประชาคมอาเซียนที่ก าลัง
เจริญเติบโตในการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการค้า องค์กรต่าง ๆ ในทุกภาคอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงในด้านการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรมและตรวจสอบได้ 

ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประชาคมอาเซียนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน ในด้านสินทรัพย์ ( ROA) 
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และยอดขายสุทธิ (NET) โดยที่เลือกศึกษาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน เหตุผลที่ว่ากลุ่มธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานการรายงานสากลฉบับ GRI G4 
ซ่ึงเป็นฉบับล่าสุดเริ่มใช้ในปี 2556 และเป็นที่นิยมในการใช้เป็นตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสากลของบริษัทชั้นน าทั่วโลก และประการ
ส าคัญในเหตุผลที่เลือกศึกษาในกลุ่มพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เน่ืองจากอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าวของแต่ละประเทศ
ในประชาคมอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น จากขอบเขตธุรกิจประเภทน้ีที่ขยายกว้างและเติบโต ตามกระแสนวัตกรรมทาง
พลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มในการต้องการมากขึ้นและทั่วโลกก าลังมีการตื่นตัวในอุตสาหกรรมประเภทน้ี 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน GRI 4 ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดใน

ประชาคมอาเซียน มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรแตกต่างกันหรือไม่ 
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน GRI 4 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน ในด้านสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และ
ยอดขายสุทธิ (NET) 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปร ะชาคมอาเซียน ที่ได้จาก
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รายงานการเปิดเผยต่อสาธารณะ ได้แก่ รายงานความยั่งยืนมาตรฐานในการจัดท ารายงานตามกรอบมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่
เรียกว่า Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงเป็นการยกระดับแนวทางการ
รายงานเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ (Global Standards Guidelines) และกรอบรายงานภาคสมัครใจ 
(Voluntary) Version 4 หรือที่เรียกทั่วไปว่า GRI4 หรือ รายงานความยั่งยืน GRI - G4 (Sustainability Report) ซ่ึงเป็นรายงาน
แบบแสดงรายการประจ าปี โดยกรอบ GRI 4 มีระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิทธิมนุษย์ชน แรงงาน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีจ านวนตัวชี้วัด ทั้งหมด 79 ตัวชี้วัด ขอบเขต
ประชากรที่ศึกษาในครั้งน้ี คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ที่เป็นบริษัทมีการจัดท ารายงานความยั่งยืน GRI G4 โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในช่วงระหว่างปี 2559-
2561 เป็นข้อ มูล ได้มาจากรายงานประจ าปี รายงานความยั่ งยืนของบริ ษัทและข้อ มูลทางการเ งินจะได้รั บจาก 
http://database.globalreporting.org/ และการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ตามภูมิภาคและประเทศในอาเซียนได้ทั้งหมด 31 บริษัทด้วยกัน ซ่ึงแบ่งเป็น ประเทศไทย 5 บริษัท มาเลเซีย 7 บริษัท อินโดนิ
เซีย 9 บริษัท ฟิลิปปินส์ 4 บริษัท และ สิงคโปร์ 6 บริษัท  หลังจากน้ันจะน าข้อมูลดังกล่าวศึกษาในระดับการเปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานดังกล่าว มาศึกษาเพื่อหาผลที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาดในประชาคมอาเซียน ในด้านสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และยอดขายสุทธิ (NET)  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.4.1 เป็นข้อมูลและแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนได้ใช้เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ เป็น
เครื่องมือใช้ในการพัฒนาองค์กรและเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต 

1.4.2 เป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเก่ียวกับกลยุทธ์และการด าเนินงานของ
องค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 

1.4.3 เป็นข้อมูลและแนวทางให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนสามารถใช้
เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบรายงานความยั่งยืน เพื่อให้ได้เป็นรายงานความยั่งยืนที่มีคุณภาพ 

1.4.4 หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าการวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาคธุรกิจที่
เก่ียวกับพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในกลุ่มประเทศอาเซียนและผู้สนใจในเรื่องการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืน 

 
2. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 แนวทางในการจัดท าความเป็นสากลในการจัดท ารายงานความยั่งยืน Willis, Alan (2017) ได้กล่าวว่า องค์การแห่ง
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative) หรือ GRI มีส านักงานอยู่ที่เมืองอัมสเตอดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยแนวทางการจัดท ารายงานความยั่งยืนในระดับสากล หรือ GRI  โดย GRI ท างานในลักษณะเครือข่ายที่มีผู้มีส่วน
ได้เสียประมาณ 20,000 ราย จากภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคมภาคการศึกษาและสมาคมการค้าต่าง  ๆ จากกว่า 80 
ประเทศร่วมมือกันพัฒนากรอบและแนวทางการด าเนินงานจัดท ารายงานความยั่งยืนและมีการประกาศแนวปฏิบัติหลักหรือ Core 
Guidelines ส าหรับการจัดท ารายงานเป็นรุ่นที่ 4 หรือ G4  
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รูปท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูลตามกรอบรายงาน GRI 
ที่มา: แนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน, สถาบันไทยพัฒน์ (2557) 

 
จากภาพที่ 1 การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 หลักการ ประกอบด้วย 3 เรื่อง 1) การนิยามเน้ือหารายงาน 2) คุณภาพรายงาน 3) ขอบเขตรายงาน  
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป เป็นเรื่องเก่ียวกับมาตรฐานในการที่ใช้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 5 ประเด็น

หลักได้แก่ข้อมูลเรื่องกลยุทธ์และการวิเคราะห์, ข้อมูลเชิงองค์กร, ตัวแปรเสริมการรายงาน, ธรรมาภิบาล พันธกรณีและการมีส่วน
ร่วม และแนวการบริหารจัดการและตัวชี้วัดการด าเนินงาน  

ส่วนที่ 3 เกณฑ์วิธีตัวชี้วัด ซ่ึงกิจการสามารถใช้ตัวชี้วัดน้ีในการวัดผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานผ่านรายงาน
แห่งความยั่งยืน โดยในรายงานแห่งความยั่งยืนจะประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบของ 
GRI (Global Reporting Initiative)  

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดย Gray et al. (1996); Hall (2002) และ Ratanajongkol, Davey, 
and Low (2006) ได้กล่าวไว้ 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย ทฤษฎีความถูกต้องตามกฎหมาย และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ
การเมือง ซ่ึงทฤษฎีเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน รายละเอียดของ
ทฤษฏีทั้ง 3 มีดังน้ี 

2.2.1 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) Roberts (1992) ได้ให้ค าจ ากัดความของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียไว้ว่า 
กลุ่มใดหรือบุคคลใดผู้ซ่ึงสามารถที่จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการกระท าของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทรวมถึง ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี 
ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้ขาย กลุ่มสาธารณชนที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและภาครัฐบาล  

2.2.2 ทฤษฎีความถูกต้องตามกฎหมาย (Legitimacy Theory) Willis, Alan (2017) กล่าวว่าทฤษฎีความถูกต้องตาม
กฎหมายหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นการเน้นความส าคัญในด้านบวกของพฤติกรรมองค์กรมากกว่าด้านลบหรืออาจ
อธิบายได้ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายจัดเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  

2.2.3 ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Respon- sibility Theory) Manne, H. G. & Wallich, H. C. (1972) 
ได้กล่าวว่าความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ผลประโยชน์ต่อบริษัทจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะต้องน้อยกว่าผลประโยชน์ต่อสังคม 2) ต้องท าด้วยความสมัครใจ 3) ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทและไม่ใช่เชิญชวนให้
บุคคลภายนอกมาร่วมออกค่าใช้จ่ายด้วย  

จากการศึกษาทฤษฎีที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ตามทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียองค์กรพยายามเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ
รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สังคมได้รับทราบ องค์กรพยายามแสดงออกให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยกระท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์กร
สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมต่อไป ซ่ึงตามแนวทฤษฎีความถูกต้องตามกฎหมายและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้ลงทุนอาจใช้



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 564 
 

ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่หรือที่สามารถหาได้จากการที่องค์กรเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนมาใช้ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ดังน้ัน
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และการปรับตัวในราคาหลักทรัพย์ ปัจจัยส าคัญคือข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงในปัจจุบันนักลงทุนได้ให้ความ
สนใจในการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อว่าการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลถึงอัตราผลตอบแทนที่มาก
ขึ้นด้วย  

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  Odemilin, E.G., Samy, M. and Bampton, R. (2014) ได้ศึกษาเรื่อง “Corporate social 
responsiblilty : a strategy for sustainable business success” ได้สรุป ไว้ว่าการจัดท ารายงานความยั่งยืน เป็นวิธีการในการ
สื่อสารที่ดีที่สุดในการน าเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน ซ่ึงเป้าหมายในการจัดท ารายงานความ
ยั่งยืนคือการก้าวไปสู่ความยั่งยืน และพร้อมพร ภูวดิน (2561) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความ
ยั่งยืนของบริษัทและผลการด าเนินงานทางการเงิน : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่าการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืนของบริษัทมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากสินทรัพย์และยอดขายสุทธิ โดยองค์กรที่ใช้มาตรฐาน GRI 
เป็นตัววัดการเปิดเผยข้อมูลจะส่งผลให้มีค่าน่าความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ส า คัญในการสร้างผลการ
ด าเนินงานทางการเงินและองค์กรที่ยั่งยืน 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งน้ี เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ ประเทศ
ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ในช่วงปี 2559-2561 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและการ
สุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามภูมิภาคและประเทศในอาเซียนได้ทั้งหมด 31 บริษัท
ด้วยกัน โดยพิจารณาระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนตามแนวทางหลักสากล (GRI G4) แต่ละข้อตามรายละเอียดในกรอบ
รายงานความยั่งยืน GRI G4 ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้ศึกษาจากการน าข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวม
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนกับประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินในอาเซียน และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Description 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและระดับของการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยวิธีก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาลักษณะและระดับของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  โดยใช้กรอบมาตรฐานGlobal Reporting 
Initiative Version 4 (GRI 4) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดใน
ประชาคมอาเซียน ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 โดยรายการตรวจสอบ GRI 4 แบ่งออกเป็น 79 ตัวชี้วัด        ที่เปิดเผยรายการแบ่ง
ออกเป็นหกประเภท ได้แก่ เศรษฐกิจ (EC) สิ่งแวดล้อม (EN) แรงงาน (LA) สิทธิมนุษยชน (HR) สังคม (SO) และมิติความรับผิดชอบ
ของผลิตภัณฑ์ (PR) รวมถึงศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้น (ROE) และยอดขายสุทธิ (NET) 

1. จ านวนบริษัทที่เปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร (GRI) รายการตรวจสอบ GRI ได้รับการ
ตรวจสอบรายงานความยั่งยืนของบริษัทกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ที่สมบูรณ์และจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ได้แสดง ในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 จ านวน บริษัทกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ที่เปิดเผย GRI ในอาเซียน 

จ านวน ประเทศ จ านวนบริษัท เปอร์เซ็นต์ 

1 อินโดนิเชีย 9 29 
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2 มาเลเซีย 7 23 

3 สิงคโปร์ 6 19 

4 ไทย 5 16 

5 ฟิลิปปินส์ 4 13 

รวม  31 100 

 2. ข้อมูลจากบริษัทบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน  ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ คือ ไทย จ านวน 5 บริษัท มาเลเซีย จ านวน 7 บริษัท อินโดนิเซีย จ านวน 9 บริษัท ฟิลิปปินส์ จ านวน 
4 บริษัทและสิงคโปร์จ านวน 6 บริษัท รวมทั้งสิ้น 31 บริษัท สรุปจ านวนรายการ GRI 4 ที่เปิดเผยในปี 2559-2561 จากแต่ละ
ประเทศในอาเซียนจ านวนการเปิดเผยข้อมูล GRI 4 เฉลี่ยที่น าเสนอ ดังน้ี สิงคโปร์โดยรวมทั้งสิ้น 53.92 เปอร์เซ็นต์ โดยมี LA 70.07 
เปอร์เซ็นต์ EN 54.93 เปอร์เซ็นต์ SO 52.38 เปอร์เซ็นต์ EC 52 เปอร์เซ็นต์ HR 47.56 และ PR 53.11 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทย
โดยรวมทั้งสิ้น 61.11 เปอร์เซ็นต์ โดยมี LA 68.5 เปอร์เซ็นต์ EC 63.78 เปอร์เซ็นต์ SO 62.38 เปอร์เซ็นต์ PR 59.22 เปอร์เซ็นต์ EN 
58.63 เปอร์เซ็นต์และ HR 56 เปอร์เซ็นต์ ฟิลิปปินส์โดยรวมทั้งสิ้น 69.19 เปอร์เซ็นต์ โดยมี LA 83.14 เปอร์เซ็นต์ EC 76.44 
เปอร์เซ็นต์ HR 75.56 เปอร์เซ็นต์ SO 67.5 เปอร์เซ็นต์ EN 65.2 เปอร์เซ็นต์และ PR 48.67 เปอร์เซ็นต์ มาเลเซียโดยรวม 75.81 
เปอร์เซ็นต์ LA 87.14 เปอร์เซ็นต์ EC 82.78 เปอร์เซ็นต์ SO 78.38 เปอร์เซ็นต์ PR 77.22 เปอร์เซ็นต์ HR 75.78 เปอร์เซ็นต์และ 
EN 67.33 เปอร์เซ็นต์ การเปิดเผยสูงสุดคืออินโดนีเซียโดยรวม 86.94 เปอร์เซ็นต์, EC 95.11 เปอร์เซ็นต์, LA 94 เปอร์เซ็นต์, SO 
87 เปอร์เซ็นต์, EN 85.13 เปอร์เซ็นต์, HR 82.56 เปอร์เซ็นต์และ PR 77.89 เปอร์เซ็นต์ สรุประดับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน 
GRI 4 บริษัทในกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในอาเซียนรวมในปี 2559-2561 อยู่ที่ 69.86 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นแต่
ละด้านคือ LA 80.43 เปอร์เซ็นต์ EC 74.33 เปอร์เซ็นต์ SO 70.13 เปอร์เซ็นต์ EN 67.1 เปอร์เซ็นต์ HR 67 เปอร์เซ็นต์และ PR 
60.78 

3. ผลสรุปจากปี 2559 ถึง 2560 ที่อธิบายลักษณะและขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
(GRI) ของบริษัทในกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในอาเซียนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกน ามาใช้เพื่อตรวจสอบหก
รูปแบบของการเปิดเผย GRI 4 ทุกบริษัทในอาเซียน จากการศึกษาน้ีพบว่าแนวโน้มของการเปิดเผย GRI 4                  ในอาเซียน
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาสามปี คือ ปี 2559 จ านวนการเปิดเผยข้อมูลของ GRI 4 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 61.2% ปี 2560 จ านวนการเปิดเผย
ข้อมูลของ GRI 4 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 65.03% ปี 2561 จ านวนการเปิดเผยข้อมูลของ GRI เฉลี่ยร้อยละ 70.85 

4. ผลการศึกษาโดยใช้มาตรการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรพบว่า  
    4.1 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญคือ ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแรงงานระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษย์ชน 
ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสังคม และระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มี ผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรแตกต่างกัน (H1.1-H1.6)  

  4.2 ข้อมูลระดับการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (H2) 
  4.3 ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลผีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) (H3) 
  4.4 ข้อมูลมีความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลต่อยอดขายสุทธิ 
(H4) 
  โดยมีผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผล ตัวแปร ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างระดับการ
เปิดเผย 

H1 ยอมรับ ระดับการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด 
(Class) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรแตกต่างกัน 

H1.1 ยอมรับ ด้านเศรษฐกิจ (EC) ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรแตกต่างกัน 

H1.2 ยอมรับ ด้านสิ่งแวดล้อม (EN) ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรแตกต่างกัน 

H1.3 ยอมรับ ด้านแรงงาน (LA) ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแรงงานแตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพขององค์กรแตกต่างกัน 

H1.4 ยอมรับ ด้านสิทธิมนุษย์ชนHuman 
Right (HR) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษย์ชนแตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรแตกต่างกัน 

H1.5 ยอมรับ ด้านสังคมSociety (SO) ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสังคมแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรแตกต่างกัน 

H1.6 ยอมรับ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์(PR) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร
แตกต่างกัน 

H2 ยอมรับ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) 

 ระดับการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ 

H3 ยอมรับ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ระดับการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

H4 ยอมรับ ผลต่อยอดขายสุทธิ(NET) ระดับการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อยอดขายสุทธิ 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทุกระดับตัวชี้วัดซ่ึง
สอดคล้องกับงานของ พร้อมพร ภูวดิน (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความยั่งยืนของบริษัท
และ ผลการด าเนินงานทางการเงิน : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย การวิจัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความยั่งยืนของบริษัทกับผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย แนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างยั่งยืน ขององค์กรถูกรวบรวมจากรายงานความยั่งยืนขององค์กรและข้อมูลทางการเงินที่ได้จากรายงานในช่วง ปี 2553 - 
2557 และผลที่ได้คือ จากดัชนีตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน 
และด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ มีผลกับผลการด าเนินทางการเงินขององค์กร 
 ในด้านระดับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพย์ขององค์กรซ่ึงสอดคล้องกับงานของ พร้อมพร ภูวดิน 
(2561) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความยั่งยืนของบริษัทและ ผลการด าเนินงานทางการเงิน : กรณีศึกษา
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บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงพบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) 
 ส่วนด้านระดับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ผล
การศึกษาครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรและผลต่อผู้ถือหุ้นขององค์กร ซ่ึง
ขัดแย้งกับงานของ สินีนาฏ วงค์เทียนชัย (2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาในประเด็นที่ส าคัญน้ีคือ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กรน้ัน ROE ในความสัมพันธ์เชิงลบคือการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน ที่แสดง
เม่ือเปิดเผยเพิ่มเติมน้ันจะลด ROE น่ันแสดงให้เห็นว่า เม่ือบริษัทลดการลงทุนและผลก าไรของผู้มีส่วนได้เสียและเม่ือมองถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกจะเห็นได้ว่าเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ สังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายความว่า บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มขึ้น ROE ก็จะเพิ่มขึ้น 
 และสุดท้ายด้านระดับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรและผลตอบแทนต่อ ยอดขาย
สุทธิ (Net) ผลการศึกษาครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและผลต่อยอดขายสุทธิ ( NET) มี
ความส าคัญในการหาค่าความเชื่อม่ัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ รองเอก วรรณพฤกษ์ (2558) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ด าเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูล ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า จากการศึกษาจากดัชนีตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านของมาตรฐานในการจัดท ารายงานตามกรอบมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative (GRI) กับผลการด าเนิน
ทาง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืนของ บริษัทมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากสินทรัพย์และยอดขาย
สุทธิ การวิเคราะห์ผลจากการศึกษาเป็นการ หาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยความยั่งยืนขององค์กรกับข้อมูลทางการเงิน โดย
มาตรฐาน GRI ให้ ความส าคัญกับการพิจารณาขององค์กรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่มีผล ต่อผู้ที่มี
ส่วนได้เสียกับองค์กรทั้งหมดและเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน องค์กรที่ใช้ มาตรฐาน GRI ในการใช้เป็นตัววัด
การเปิดเผยข้อมูลจะส่งผลให้มีค่าน่าความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและถือเป็น กลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการสร้างผลการด าเนินงาน
ทางการเงินและองค์กรที่ยั่งยืนทางด้านประสิทธิภาพทางการเงินขององค์กร 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรธุรกิจควรมีการศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านอ่ืนเพิ่มเติม เช่น ศึกษาด้านความเสี่ยงทาง
การเงิน การก ากับดูแลกิจการและกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน เป็นต้น โดยวัดการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพมากขึ้นซ่ึงอาจท าการพิจารณา
ความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันโดยอาจให้คะแนนที่ต่างกัน รวมถึงระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลจาก
หลักฐาน จากแหล่งทุติยภูมิอ่ืน ๆ (Secondary Data) ควรมีการเก็บเพิ่มเติมจากสามปีเป็นห้าและท าการเปรียบเทียบจากจากงบ
การเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล ประจ าปีและรายงานประจ าปี และอาจมีการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการรายงานความ
ยั่งยืนจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ผลการวิจัยเพื่อให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานอาจใช้ด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิ น
ประกอบด้วย นอกจากน้ันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ควรมีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ แตกต่างกัน เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แต่มีขนาดองค์กรที่
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ี วัตถุประสงค์คือการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบการท านาข้าวของเกษตรกร เพื่อสร้างผลตอบแทน
สูงสุด การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 35 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการจัดการเก่ียวกับการปลูกข้าว      
ไม่แตกต่างกัน และเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านเหมาะกับการท านาข้าว ผลการวิจัยพบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,160 บาท
ต่อไร่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 1.42 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.77เท่า จากผลการวิจัย
เกษตรกรสามารถน าข้อมูลข้างต้นไปเป็นต้นแบบของการบริหารต้นทุนท านาข้าวครั้งต่อไปเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน รายได้ ค่าใช้จ่าย เกษตรกร 
 
Abstract 

The objective of this research was to analysis the cost structure and the maximize return of rice farms. 
The study used data collection methods by using questionnaires collected from 35 farmers in Khlong Yong 
Sub-district, Phutthamonthon District in Nakhon Pathom Province, with specify sample, choosing specific 
farmers which undifferent management methods for rice cultivation and the lowland area with Tha-Chin River 
suitable for rice farming. The result of research found that the average cost 2,160 baht per rai. The return on 
investment (ROI) were 1.42 times and the return on assets (ROA) were 3.77 times. More over this research 
results, farmers could be applied the above information to set the model of rice cost management for create 
the maximize return. 
 
Keywords: Cost, Return, Income, Expenses, Farmers 
 
1. บทน า 

ข้าวมีความส าคัญต่อการเลี้ยงชีพของคนไทย ตั้งแต่ในอดีตคนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก มีการปลูกแบบสมัย
โบราณ คือใช้ควายไถนา ใช้แรงงานงานคนด านา เก็บเก่ียว และจะเก็บข้าวไว้ทานในครอบครัว ต่อมาได้มีวัฒนาการ พัฒนาการปลูก
ข้าวขึ้นมาก ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยแบ่งเบาแรงงานคน จากที่ปลูกข้าวไว้เพื่อทานในครอบครัว เริ่มมีการจ าหน่าย จนเป็นพืช
เศรษฐกิจในระดับต้น ๆ ของประเทศไทยแต่ในปัจจุบันเกษตรกรได้ประสบปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ า รวมถึงต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เก่ียวกับการปลูกข้าวมีราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการท านาข้าว ไม่เปลี่ยนอาชีพไปท าอย่างอ่ืน 
ก็ต้องท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีพอที่จะท าให้เกษตรกรด ารงชีพอยู่ได้ จึงได้มีการศึกษาเก่ียวกับต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน
ปลูกข้าวของเกษตร โดยได้เริ่มจากพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากเห็นว่าพื้นที่น้ียังมีการท านา
ข้าวกันอยู่อย่างหนาแน่น พื้นที่ต าบลตลองโยง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ าตลอดทั้งปี มีคลองโยงเป็นคลองหลักของคนในพื้นที่ ซ่ึงน้ าใน
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คลองโยง จะไหลมาจากมีน้ าท่าจีน จะมีประตูระบายน้ า ที่ปากคลองโยง เพื่อเป็นการการก้ันน้ า ซ่ึงถ้าน้ าในแม่น้ าท่าจีนมีมาก ก็จะ
เปิดน้ าเข้ามาที่คลองโยง ถ้าน้ ามีปริมาณมากเกินไป ก็จะท าการปล่อยน้ าออกแม่น้ าท่าจีน ท าให้พื้นที่ต าบลคลองโยง มีน้ าตลอดทั้งปี 
เหมาะกับการท านาข้าว ซ่ึงต้องใช้น้ าตลอดทั้งปี เกษตรกรในพื้นที่ไม่นิยมปลูกข้าวนาปี เน่ืองจากเห็นใช้ระยะเวลาในการปลูกนาน 
ซ่ึงส่วนมากเกษตรกรจะท าข้าวนาปรัง มีการเก็บเก่ียวตลอดทั้งปี การท านาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลคลองโยง ได้มีการท านา
ข้าวมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ท าต่อกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ในสมัยอดีตที่มีการเพาะต้นกล้า แล้วใช้แรงงานงานคนช่วย
ปักด า มีการขึ้นแรงด านา เก่ียวข้าว (การขึ้นแรง คือการที่เกษตรไปช่วยกัน เช่น ช่วยกันด านา ก็จะมีการขึ้นแรง โดยเกษตรกรเพื่อน
บ้านมาช่วยกันด านา พอด านาของตนเองเสร็จแล้ว ก็ไปช่วยด านากับคนที่มีช่วย และช่วยกันต่อต่อกันไป จะไม่มีการจ้าง)การเก็บ
เก่ียวก็จะใช้แรงงานคนช่วยในการเก็บเก่ียว มีโรงสีข้าวในชุมชน ซ่ึงโรงสีข้าวในอดีตต้องใช้แรงงานงานคนในการสีข้าว พอได้เป็น
ข้าวสาร ส่วนมากคนในอดีตจะเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อเก็บไว้ทานในครอบครัวตลอดทั้งปี ซ่ึงในอดีตครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่ มี
ลูกหลานมากมาย กินอยู่กันในบ้านเดียวกัน ถ้ามีข้าวเปลือกเหลือมากพอก็จะไปขอแลกเป็นสิ่งของกับเพื่อนบ้าน เพื่อมาใช้ในการ
ด ารงชีพ ด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมเริ่มพัฒนา วิวัฒนาการต่างๆ เข้ามากขึ้น ชีวิต ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลให้การท านาข้าวต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตั้งแต่การหว่าน ด า การไถ ก็จะมีเครื่องจักรเข้ามา การเก็บเก่ียวก็มีรถเก่ียว
เข้ามา โรงสีข้าวก็มีการพัฒนาเป็นเครื่องจักร ไม่ต้องใช้แรงงานคนมากนัก ซ่ึงก็เป็นการพัฒนาทางสังคมที่ดีขึ้น แต่การพัฒนาย่อมมี
ผลกระทบตามมา คือ เม่ือเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในการท านาข้าวเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนของการท านาข้าวก็เพิ่มขึ้นด้วย ปัจจุบัน
ส่วนมากจะท านาข้าวไว้เพื่อขาย เม่ือเก็บเก่ียวเรียบร้อยก็จะขายให้กับโรงสีข้าว โรงสีข้าวรับข้าวเปลือกมาแปร รูปเป็นข้าวสาร 
กลับมาจ าหน่ายให้ผู้บริโภคต่อไป การด ารงชีวิตของคนในปัจจุบันก็จะใช้เงินเป็นสื่อกลางในการซ้ือสินค้า จะหมดยุกต์ที่น าข้าวสารไป
แลกกับสิ่งของมาด ารงชีพแล้ว ซ่ึงจากเหตุผลต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ผู้วิจัยสนใจพื้นที่น้ี ผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่คุย และสัมภาษณ์ท า
แบบสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 35 ราย เพื่อได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ ท าให้เกษตรกรได้ทราบถึง
ต้นทุน และผลตอบแทน จะได้หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนลง เม่ือสามารถท าให้ต้นทุนของการท านาข้าวต่ าลงได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ
ผลตอบแทนที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่น้ีดีขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบการท านาข้าวของเกษตรกร เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุด 

 
3. ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาต้นทุนและผลตอนแทนในการลงทุนท านาข้าว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สอบถามต้นทุนและผลตอบแทน ในการการลงทุนท านาข้าว จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 35 รายในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 
4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย 

4.1 หลักการเกี่ยวกับต้นทุน 

 ต้นทุน (Costs) หมายถึง มูลค่าที่วัดได้เป็นจ านวนเงินของสินทรัพย์ หรือความเสียสละที่กิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้ได้สินค้า 

สินทรัพย์หรือบริการต่าง ๆ ซ่ึงกิจการคาดว่าจะน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภายหลัง (ดวงมณี  โกมารทัต, 2559) 

ต้นทุน (Costs) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่าน้ันจะต้องสามารถวัดได้

เป็นหน่วยเงินตรา ซ่ึงเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหน้ีสิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือ

อนาคตก็ได้ เม่ือต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนน้ันก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย (Expenses) ดังน้ัน 
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ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึง ต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะน้ัน และส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสีย

ไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า สินทรัพย์ (Assets) (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2557) 

4.2 หลักการเกี่ยวกับผลตอบแทน 
4.2.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต  

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องประเมินค่าใช้จ่ายจาก  การใช้วัสดุ

แรงงาน ค่าเสื่อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากเกษตรกรที่ปลูกผักและผลผลิต เพื่อให้เห็นเป็นตัว เงินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ที่สุด โดยใช้สูตรดังน้ี (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2556) 

ก าไร                = รายรับรวม - ต้นทุนรวม  
รายรับ              = ราคา x ปริมาณ  
ต้นทุนรวม          = ต้นทุนคงที่ทั้งหมด + ตันทุนผันแปรทั้งหมด 

  4.2.2 ผลตอบแทน  
สิ่งที่ผู้ลงทุนมุ่งหวังจะได้จากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจ ในหลักทรัพย์ หรือในอสังหาริมทรัพย์ ก็คือ 

ผลตอบแทนหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนน้ัน ซ่ึงค าว่าอัตราผลตอบแทนน้ีมีความหมายกว้างขวางมาก อาจหมายถึงอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาว อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ และอัตรา
ผลตอบแทนที่กินความหมายแคบลงไปอีก ก็คืออัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนเฉพาะโครงการฯ ซ่ึงแต่ละอย่างจะมีรูปแบบ
การวัดที่แตกต่างกันไปบ้าง และการใช้ประโยชน์ก็แตกต่างกันทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เป็นส าคัญ อัตราส่วน
ผลตอบแทนนอกจากใช้ประโยชน์ ในการประเมินผลของโครงการปฏิบัติงาน ยังใช้ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจลงทุน วางแผน 
ควบคุมและปรับปรุงการด าเนินงาน (เพชรี  ขุมทรัพย์, 2554)  

 
4.3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
4.3.1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

จุดคุ้มทุน (Breakeven point) หมายถึง จุดขายแสดงในรูปปริมาณหน่วยขายหรือราคาขายรวม ณ จุดที่ไม่เกิดก าไรหรือ

ขาดทุน หากพิจารณาจะพบว่า ณ จุดคุ้มทุน คือการการที่กิจการจะต้องขายเพื่อให้ยอดขาย ณ จุดดังกล่าวครอบคลุมทั้งต้นทุนผัน

แปรที่เกิดขึ้นทุกๆ หน่วยที่ขาย และขายด้วยปริมาณมากพอที่ก าไรที่เกิดขึ้นแต่ละหน่วยเม่ือรวมกันแล้วมีมูลค่าเท่ากับต้นทุนคงที่

ทั้งหมดจึงท าให้เกิดการเสมอตัว ไม่ขาดทุนหรือก าไร 

การวิเคราะห์โดยใช้ก าไรขั้นต้นต่อหน่วย เป็นการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดที่ว่าจะต้องขายก่ีหน่วยเพื่ อให้ก าไรขั้นต้นต่อ

หน่วยครอบคลุมต้นทุนคงที่ทั้งหมด จะท าให้เข้าใจง่ายที่สุด ทั้งน้ีเพราะก าไรต่อหน่วยหลังหักต้นทุนผันแปร เหลือเท่าใดก็น าไปหาร

ต้นทุนคงที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นปริมาณขาย ณ จุดคุ้มค่าต้นทุนคงที่ และไม่เกิดก าไรหรือขาดทุน (เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์, 2554) 

การค านวณหาจุดคุ้มทุนสามารถค านวณได้จากสูตร ดังน้ี 

 

จุดคุ้มทุน   =           ต้นทุนคงที่ 

   ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 
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4.3.2 การวิเคราะห์อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุนขาย  

เป็นการเปรียบเทียบก าไรสุทธิกับต้นทุนขาย เป็นการประเมินถึงความสามารถของ ธุรกิจว่ามีความสามารถท าก าไรที่หัก

ค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วเป็นเท่าใด โดยสะท้อนให้เห็นว่าก าไรสุทธิ 100 บาท เป็นต้นทุนขายอยู่ก่ีเท่า สูตรที่ใช้ในการค านวณ

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อต้นทุนขาย มีดังน้ี 

 

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย = 
ก าไรสุทธิ

ต้นทุนขาย
  

                

4.3.3 การวิเคราะห์อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 

เป็นการเปรียบเทียบก าไรสุทธิกับยอดขาย เป็นการประเมินถึงความสามารถของธุรกิจว่ามีความสามารถท าก าไรที่หัก

ค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วมากน้อยเพียงใด สูตรที่ใช้ในการค านวณอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย มีดังน้ี 

 

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย = 
ก าไรสุทธิ

ต้นทุนขาย
  

       

4.3.4 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment หรือ ROI)  

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment หรือ ROI) เป็นเกณฑ์ในการวัดการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ

มาก เกณฑ์ในการวัดการปฏิบัติงานมีหลายอย่าง เช่น วัดจากการเปลี่ยนแปลงในยอดขาย เปลี่ยนแปลงในก าไร หรือวัดจากผลิตผลที่

ได้ การวัดแต่ละอย่างมิได้เป็นเกณฑ์วัดที่สมบูรณ์ ถ้ายอดขายเพิ่มแสดงว่าการปฏิบัติงานท าได้ดี แต่การเพิ่มขึ้นของยอดขายอาจเป็น

ผลให้เสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น เสียส่วนลดสูง หรือเกิดจากการลดราคา ดังน้ัน เกณฑ์การวัดที่ดีควรวัดจากก าไร ซ่ึงเป็นปัญหาอีกว่าก าไร

มากหรือน้อย เปรียบเทียบจากอะไร ทางหน่ึงที่ท าให้เราทราบถึงภาวะในการหาก าไรของบริษัท ก็คือ การเปรียบเทียบก าไรที่หาได้

กับขนาดของเงินที่ลงทุน ดังน้ันวิธีการวัดการปฏิบัติงานของธุรกิจด้วยก าไรสุทธิต่อเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ จึงเป็นวิธี

ที่ใช้ได้ดี และใช้กันอย่างขว้างขวาง 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบเลือกทางเลือกในการลงทุน หากทางเลือกต่าง  ๆ ให้

ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน แต่มีระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน กรณีเช่นน้ีจะเลือกทางเลือกที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงที่สุด 

แต่ตามข้อเท็จจริงการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท อัตราผลตอบแทนที่ได้ไม่เท่ากัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในสินทรัพย์ลงทุน

ประเภทน้ัน ๆ เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนจะต่ า เน่ืองจากความเสี่ยงน้อยมากหรือกล่ าวได้ว่าไม่มีความเสี่ยง

เลย ผิดกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ประเภทที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหน่ึงปี ความเสี่ยงจะ

สูงและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพื่อให้คุ้มกับความเสี่ยงจึงสูงด้วย ดังน้ันอัตราผลตอบแทนจึงใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานว่าผลตอบแทนที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ สูตรในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีดังน้ี 

(เพชรี ขุมทรัพย์, 2554) 

 

 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) = 
ก าไรสุทธิ

เงินลงทุน
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4.3.5 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets หรอื ROA)  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets หรือ ROA) ในหมวดของการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

ฝ่ายบริหาร เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อัตราความสามารถในการหาก าไร (Earning Power) เป็นการวัดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มี

อยู่ว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซ่ึงค านวณจากสูตร ดังน้ี (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554) 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)       = 
ก าไรสุทธิ

สินทรัพย์ร่วม
    

 

      

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวสุรเกตุ (2559) ผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

การปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยท าให้พบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพมี

ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกที่สูงที่สุด เน่ืองจากผลผลิตได้จ านวนมากและต้นทุนการผลิตที่ใช้มีสัดส่วนที่ต่ ากว่าผลตอบแทนที่ได้รับ 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาก าจัดวัชพืช แมลงและฮอร์โมนต่าง ๆ มีราคาที่สูง และความไม่

แน่นอนของราคาในการจ าหน่ายผลผลิตที่มีความผันผวนตามล าดับ 

อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2557) น าเสนอบทความเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัด

เพชรบูรณ์จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่การปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ขนาดเล็ก 10 ไร่ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV) เท่ากับ 35,745.90บาท 

และค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C) เท่ากับ 1.60 มากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง

ซ่ึงมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV) เท่ากับ ,95716 บาท และ 21,51988 บาท ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C) เท่ากับ 55 และ 

40 ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์เปรียบเทียบรายอ าเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าอ าเภอเขาค้อมีต้นทุนในการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ต ่าสุด คิดเป็นจ านวนเงินเฉลี่ย เท่ากับ 1225 บาทต่อกิโลกรัมรองลงมาเป็นอ าเภอหนองไผ่ มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 

1269 บาทต่อกิโลกรัม อ าเภอหล่มสัก มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 1281 บาทต่อกิโลกรัม โดยพื้นที่อ าเภอเขาค้อมีค่าอัตราส่วน

ผลประโยชน์ต่อต้นทุน ) สูงสุดเท่ากับ 229 รองลงมาเป็นพื้นที่อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภอหล่มสัก มีค่าเท่ากับ 221 และ 214 พบว่า

การลงทุนปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรทั้ง 3 ขนาดมีความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่

ขนาดเล็ก 

รวิสสาข์ สุชาโตและคณะ (2556) การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย : ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง พบว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ ยังไม่รู้จักตราเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่จ าหน่ายในประเทศ (รูปพนมมือ) การน าผลผลิตไปขาย

เกษตรกรจะไม่ทราบข้อมูลความชื้นข้าวเปลือก เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและความบริสุทธ์ิของข้าวหอมมะลิ ผู้ประกอบการข้าวถุงแต่ละ

รายเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค  

สุขใจ ตอนปัญญา (2554) ที่ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรหมู่ 5 ต าบลหัวดงอ าเภอ

เมืองจังหวัดพิจิตร วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว ของเกษตรกรหมู่  5 ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตรการศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกร หมู่  5 ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัด

พิจิตร ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว ซ่ึงเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดพื้นที่การปลูกข้าว 10 - 30 ไร่ จ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการจัดการเก่ียวกับการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลส าหรับช่วงเวลาการ

เพาะปลูกเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554 ผลการศึกษา พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 614 บาทต่อ

ไร่ อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุน 12.08 % อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 10.40 % อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 9.16 % อัตรา
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ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 34.80 % และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.55 ตัน ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญได้แก่ 

ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ24 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 63  

 

6. กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 งานวิจัยได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว ในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม แสดงดังรูปภาพ ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
 
 
 

ต้นทุน ผลตอบแทน 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1.ต้นทุนค่าวัตถุดิบ พันธ์ุข้าว 

2. ต้นทุนค่าแรงงาน 

3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

รายได้   xx 

หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่าย      xx 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ                xx 

แนวคิดต้นทุนและผลตอบแทน

ในการลงทุนปลูกข้าว 

การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทน 
 

โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าว 

 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน 

1. วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

2. วิเคราะห์อัตราก าไรต่อต้นทุน 

3. วิเคราะห์ก าไรต่อยอดขาย 

4. วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 

5. วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
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7. วิธีการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว 

จ านวน 35 ราย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรผู้ท านาข้าว มีวิธีการปลูกและการ
เก็บเก่ียวไม่ต่างกันมาก และเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านเหมาะกับการท านาข้าว 
 
8. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนท านาข้าวในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด จ านวน  6 ข้อ ได้แก่ค าถามใน
ประเด็นดังต่อไปน้ี เพศ อายุ ประสบการณ์การปลูกข้าว อาชีพการปลูกข้าว แหล่งกู้ยืมเงิน จ านวนเงินกู้ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกข้าวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ค าถามในประเด็น
ดังต่อไปน้ีพื้นที่ในการปลูกข้าวการปลูกและดูแลบ ารุงแหล่งที่ได้มาของพันธ์ุข้าว 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายเปิดถาม
เก่ียวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว มีประเด็นค าถามดังต่อไปน้ีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ 
(เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร)รายได้ 

ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐมด้วยตนเอง โดยสอบถามข้อมูลอย่างละเอียด เม่ือได้ข้อมูลแล้วจึงมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
 
9. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ซ่ึงได้จากการเก็บรวบรวม
จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผลและหาค่าสถิติ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา ประกอบด้วย การตีความข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล    
การสังเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
 
10. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) การน าเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ แบ่งเป็น 
 1. การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อมูล
ด้วยวิธีการสรุปเป็นตัวเลข และแปลข้อความในเชิงพรรณนา 
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11. ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 35 ราย เป็น

เพศชาย จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.29 อายุ 41-50 จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.29 ประสบการณ์การปลูกข้าว
มากกว่า 5 ปี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักจ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีการกู้ยืม
เงินจ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.57 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกข้าว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 35 รายมีพื้นที่ในการปลูกข้าว  8 ไร่ 
จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.86 มีพื้นที่ในการข้าวเป็นที่ดินเช่า จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.71 ปลูกข้าวแบบใส่ปุ๋ยและ
ฉีดยา จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 และได้พันธ์ุข้าวมาจากพื้นที่ที่ปลูกข้าว จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 35 รายมี
ต้นทุนทั้งหมดในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนค่าค่าแรงงานร้อยละ 48.75 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตในการปลูกข้าว
ร้อยละ 35.60 และต้นทุนค่าพันธ์ุข้าวร้อยละ 15.65 

มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทเครื่องสูบน้ าคิดเป็นร้อยละ 39.59
สินทรัพย์ประเภทเครื่องฉีดยาคิดเป็นร้อยละ 31.74 สินทรัพย์ประเภทท่อสูบน้ าคิดเป็นร้อยละ 24.74 และสินทรัพย์ประเภทมีด 
เสียม คิดเป็นร้อยละ 3.93 

มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในการปลูกข้าว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,032 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ในการปลูกข้าว 6,962 บาท
ต่อไร่ มีก าไรสุทธิจากการปลูกข้าวเฉลี่ย 4,802 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 1,913 บาทต่อไร่ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 248 บาท 
ต่อไร่ จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.05 กิโลกรัมต่อไร่ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ มีอัตราก าไรต่อต้นทุน 2.22 เท่า อัตราก าไรต่อยอดขาย 0.69 เท่า 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 1.42เท่า และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.77เท่า 

 
12. อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนข้าวในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม             
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าว จากผลการค้นคว้าวิจัยมีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

1. ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3 รายการที่ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบพันธ์ุข้าว ร้อยละ 
15.65 ต้นทุนค่าแรงงาน 48.75 และค่าใช้จ่ายการปลูกข้าวร้อยละ 35.60 จะเห็นได้ว่าการปลูกข้าวของเกษตร มีสัดส่วนของต้นทุน
ค่าแรงงานมากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเน่ืองจากพื้นที่และวิธีการเพาะปลูกข้าวอาจมีความ
แตกต่างกัน ซ่ึงในงานวิจัยของ สุขใจ ตอนปัญญา (2554) ที่ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรหมู่ 5 
ต าบลหัวดงอ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว ของเกษตรกรหมู่ 5 ต าบลหัว
ดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรการศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหัวดง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว ซ่ึงเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดพื้นที่การปลูกข้าว 10 - 30 ไร่ จ านวน 10 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการจัดการเก่ียวกับการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลส าหรับ
ช่วงเวลาการเพาะปลูกเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554 ผลการศึกษา พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 
614 บาทต่อไร่ อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุน 12.08 % อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 10.40 % อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
9.16 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 34.80 % และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.55 ตัน ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนที่
ส าคัญได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 13 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ24 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 63  

2. ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว ได้ก าไรสุทธิ 4,802 บาทต่อไร่ จะเห็นได้ว่า ก าไรสุทธิต่อไร่ยังสูงอยู่เม่ือเปรียบเทียบ
กับต้นทุนที่ต้องจ่ายไป เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกข้าวมานาน ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของพงศ์
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ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ และคณะ (2559) ที่ศึกษากระบวนการเพาะปลูกข้าว และเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่
ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว โดยการใช้สารเคมี ชีวภาพ และการใช้สารเคมีผสมชีวภาพของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดย
ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการสัมภาษณ์เกษตรกรจานวน 410 ราย ซ่ึง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มจากการเตรีย มดินหรือแปลงที่ใช้ในการ
เพาะปลูก จากน้ันก็จะทาการหว่านข้าว ดูแลบ ารุงรักษาจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต แปรรูปและจัดจาหน่าย สาหรับด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนต่อไร่ แยกเป็นรายกรณีได้ดังน้ี 1) การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 3,337.82 บาท รายได้รวม 
เท่ากับ 5,851.15 บาท กาไรสุทธิ เท่ากับ 2,513.33 บาท ผลผลิต เท่ากับ 803.73 กิโลกรัม ราคาขาย เท่ากับ 7.28 บาท อัตรา
ผลตอบแทนต่อกาไรสุทธิ เท่ากับ 42.95% ROA เท่ากับ 5.88% และ ROI เท่ากับ 5.46% ระดับจุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิต เท่ากับ 
108.93 กิโลกรัมและราคาขาย เท่ากับ 4.15 บาท 2)การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารชีวภาพ ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 2,120.11 บาท 
รายได้รวมเท่ากับ 8,699.53 บาท กาไรสุทธิ เท่ากับ 6,579.42 บาท ผลผลิต เท่ากับ 746.10 กิโลกรัม ราคาขายเท่ากับ 11.66 บาท 
อัตราผลตอบแทนต่อกาไรสุทธิ เท่ากับ 75.63% ROA เท่ากับ 32.72% และ ROI เท่ากับ 29.60% ระดับจุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิต 
เท่ากับ 20.87 กิโลกรัม และราคาขาย เท่ากับ 2.84 บาท 3)การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมสารชีวภาพ ต้นทุนการผลิต 
เท่ากับ 3,367.58 บาทรายได้รวม เท่ากับ 10,648.92 บาท กาไรสุทธิ เท่ากับ 7,281.34 บาท ผลผลิต เท่ากับ 918.01 กิโลกรัมราคา
ขาย เท่ากับ 11.60 บาท อัตราผลตอบแทนต่อกาไรสุทธิ เท่ากับ 68.38% ROA เท่ากับ 11.71% และROI เท่ากับ11.11% ระดับ
จุดคุ้มทุนที่ปริมาณผลผลิตเท่ากับ83.50กิโลกรัมและราคาขายเท่ากับ 3.67 บาทผลของการวิจัยทาให้พบว่าการเพาะปลูกข้าวแบบใช้
สารเคมีผสมชีวภาพมีผลตอบแทนจากการเพาะปลูกที่สูงที่สุด เน่ืองจากผลผลิตได้จานวนมากและต้นทุนการผลิตที่ใช้มีสัดส่วนที่ต่ า
กว่าผลตอบแทนที่ได้รับ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาก าจัดวัชพืช แมลงและฮอร์โมนต่าง ๆ มี
ราคาที่สูงและความไม่แน่นอนของราคาในการจัดจ าหน่ายผลผลิตที่มีความผันผวนตามล าดับ 
 
13. สรุปผลการวิจัย 
 เม่ือน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการปลูกข้าวในพื้นที่ต าบลคลองโยง มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,160 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิ
เฉลี่ย 4,802 บาทต่อไร่ อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุน 2.22 เท่า อัตราก าไรต่อยอดขาย 0.69 เท่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
1.42 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.77เท่า และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.05 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการท านาข้าว 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 48.75 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการในการปลูกข้าวร้อยละ 35.60 และต้นทุนค่าพันธ์ุ
ข้าว ร้อยละ15.65 ซ่ึงสรุปผลได้ว่าการปลูกข้าวในพื้นที่ เกษตรกรมีรายได้ที่สูง สามารถประกอบเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงดูครอบครัวได้ 
ซ่ึงถ้าจะให้ได้ต้นทุนที่ลดลง และผลตอบแทนที่ดีขึ้น เกษตรกรสามารถน าข้อมูลในงานวิจัยมาปรับใช้ เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุน
ได้ 
 
14. ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนท านาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เท่าน้ัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนท านาข้าว ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่เชื่อถือได้ 
 
15. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนการ
ท าวิจัย รวมถึงเกษตรกรในต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีส่วนเก่ียวข้องและเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใน
ครั้งน้ี โดยท่านได้อนุเคราะห์เวลาในการให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขคุณภาพบริการของธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา โดยมี

วัตถุประสงค์  (1)  เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา 
บางนา และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา (2) เพื่อวิเคราะห์ถึง
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
พนักงาน ซ่ึงศึกษาโดยการสุ่ม เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ชุด แล้วน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มา วิเคราะห์
ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซ่ึงมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานเอกชน / ลูกจ้าง โดยส่วนใหญ่ได้รับ เงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
เข้ามาท าธุรกรรมฝาก – ถอน ในช่วงเย็น โดยใช้ เวลาน้อยกว่า 15 นาที จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ร้องเรียนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น คือ ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ และ ขั้นตอนการให้บริการยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีความคล่องตัว 
น่ันเอง  

 

ค าส าคัญ : แนวทางการแก้ไขคุณภาพบริการ ทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎี Servqual ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
This research aimed to study the guidelines for improving the service quality of Government Savings 

Bank (GSB), Central Plaza Bangna branch. The sample of this study was customers making a transaction in GSB, 
Central Plaza Bangna branch. 100 copies of questionnaire was distributed to the sample. Data collected were 
then analyzed through descriptive statistics including mean and standard deviation. The results indicated that 
most of the respondents were females, 31 - 40 years, graduated with a bachelor’s degree, worked as private 
employees, earned monthly income of 15,001 - 30,000 baht. Most of them made deposit - withdrawal 
transactions in the evening. They spent less than 15 minutes. In addition, reasons behind an increase in 
account closing include prolonged waiting time, complicated service procedures, and lack of agility. The 
solutions for these problems were increasing number of employee should be provided during weekends or 
holidays to meet the customers’ demand. Complicated service procedures should be reduced so that 
customers could be served faster, leading to higher customer satisfaction and a reduction in account closing 
and customer complaints.  

 

Keywords: Guidelines for improving service quality, Satisfaction theory, Herzberg’s two factor theory,  

    Equity theory, Servqual theory 
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ในปัจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันกันสูงมาก ธนาคารหลายแห่งทั้งธนาคารพาณิชย์เอกชนและธนาคารของภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันในเรื่องของการให้บริการเป็นหลัก 

เน่ืองจากปัจจุบันลูกค้ามีพฤติกรรมในการใช้บริการกับธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ต้องการความสะดวกสบายในการท าธุรกรรม 

ต้องการความรวดเร็วในการท าธุรกรรม ดังน้ันเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ลูกค้า ธนาคารจึงให้ความส าคัญกับ

เรื่องการให้บริการเป็นหลัก ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกค้าน้ันกลับมาใช้บริการซ้ า สร้างรายได้ให้กับธนาคารเพิ่มขึ้น ดังน้ันธนาคารต่าง ๆ จึง

ต้องพยายามพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังต้องใช้ความพยายาม

รักษาสถานภาพธุรกิจของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน กลยุทธ์หน่ึงที่ธนาคารต่าง  ๆ ใช้ คือ กลยุทธ์ในการสร้างเกิด

ความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการของธนาคาร ธนาคารออมสิน ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้บริการลูกค้า โดยเน้นให้ 

พนักงานให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นเลิศมากขึ้น มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อ่ืนได้

อย่างทัดเทียมกัน จากความจ าเป็นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการศึกษาแนวทางการแก้ไขคุณภาพ

บริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสาขาที่ผู้ศึกษาได้

ท างานอยู่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ตลอดจนน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงาน ของสาขาเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของธนาคารออมสินต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

2. เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นให้มีจ านวนที่ลดลงได้ 

2. สามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของลูกค้าให้มีจ านวนที่ลดลง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

 

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 Maslow ได้ตั้งทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด เม่ือความ

ต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเข้ามาแทนที่ ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความ

ต้องการอย่างหน่ึงอาจจะยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหน่ึงก็จะเกิดขึ้นได้ 

4.2 ทฤษฎี Servqual 

 Service Quality หรือ Servqual คือ สิ่งที่ลูกค้าจะรับรู้ได้จากการให้บริการ และเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะตัดสินเม่ือได้รับบริการ 

Servqual น่ันคือ คุณภาพของบริการทั้ง 5 ด้าน 

1. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) คือการบริการที่น าเสนอในลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ และสามารถสัมผัสได้ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 581 
 

2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือความสามารถในการให้บริการน้ันตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุก

ครั้งมีความถูกต้องเหมาะสมและมีความสม่ าเสมอในทุกครั้งของบริการที่จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าการบริการที่ได้รับมีความ

น่าเชื่อถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือผู้ให้บริการมีความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ 

4. การให้ความม่ันใจ (Assurance) คือผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ รวมทั้งการเอาใจใส่ 

5. การเอาใจใส่ (Empathy) คือความสามารถในการดูแลความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่าง

กันของผู้รับบริการ 

4.3 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่าน้ันใช้เลือกสรร 

รักษา และก าจัด สิ่งที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการ

เหล่าน้ีมีต่อผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ

พยายามท าความเข้าใจกระบวนการการตัดสินของผู้ซ้ือ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท าความเข้าใจความต้องการของ

ประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่ม

อ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าพล แก้วสมนึก (2552) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท พรีซิชั่น ทูลส์

เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน

ทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความพร้อมในการให้บริการด้านความเชื่อม่ันในการให้บริการ

และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 

พรพิมล คงฉิม (2554) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการ จากบริษัท เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) 

จ ากัด พบว่า ลูกค้าที่ได้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

และ ลูกค้าที่ได้รับบริการ มีความต้องการต่อการให้บริการบริษัท เอ็ม.เอช.อี. -  ดีแมก (ที) จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก    

วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555) ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านรูปลักษณ์เป็นด้านที่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ธนาคารมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ส่วนด้านที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 

ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) พบว่า ผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึง

พอใจเป็น รายด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านราคาค่าบริการ และอยู่ในระดับเห็นว่ามีความส าคัญมาก 

คือ ด้านกระบวนการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ด้านช่องทาง การจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ให้บริการ และด้าน

การส่งเสริมการตลาด 
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วาสินี  เสถียรกาล (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ และ เครื่องมืออุปกรณ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และบริการหลังการขาย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

ปัจจัยจ านวนช่องบริการ และสาขา ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานที่ และช่วงเวลาในการให้บริการ และปัจจัยด้านชื่อเสียง 

นโยบาย และภาพลักษณ์ ตามล าดับ ในส่วนผลการวิจัยทางลักษณะ ประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผล

การตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี

ผลการ ตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน 

จารุณีย์ ศรีสถาพร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การให้บริการของ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) กับความพึงพอใจของ

ลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ การให้บริการ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต้องการ 

ให้บริการของ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในด้านพนักงานและการต้อนรับ ด้าน การให้บริการ และด้านสถานที่  ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการของ ธนาคารธนชาต 

จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาสูง คือ ระดับปริญญาตรี ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงาน บริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนอยู่ในระดับ 10,000 - 25,000 บาท เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัท มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของธนาคารธน

ชาต จ ากัด (มหาชน) 

สุวรรณ ตั้งชีวะสมบัติ (2558) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) 

สาขาถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพโสด มีอายุ 31 -40 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงาน มีรายได้ 5,000-15,000 บาท บริการที่เคยมาใช้มากที่สุดคือ เงินฝาก ส่วน

ใหญ่ความถี่ในการมาใช้บริการ 1-2 ครั้ง/ เดือน และวันที่มาใช้บริการในแต่ละสัปดาห์ คือ วันจันทร์มากที่สุด ผลการเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) การให้บริการด้ านเงินฝาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังก่อนรับบริการมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านการจัดจ าหน่าย และมีความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ ส าหรับความพึงพอใจหลังรับบริการมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ กระบวนการ และความ

พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจ าหน่ายและด้านราคาตามล าดับ 

 สุทธานี พรวัฒนานนท์ (2558) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า ต้องการใช้บริการของธนาคารทหารไทย 

จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนห้วยแก้ว จังหวัด เชียงใหม่ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

ความพึงพอใจของลูกค้าระหว่างลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการแจกของช าร่วย หรือของที่ระลึกใน

เทศกาลส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของลูกค้าอาชีพต่าง ๆ ต่อการใช้บริการของธนาคารใน 

ด้านสถานที่ ด้านพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้าน เทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 ภาสกร กุลชติ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลูกค้าผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มีการศึกษา

ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพลูกจ้าง พนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ส่วน

ใหญ่มีสภาพโสด โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า เข้ามาใช้บริการได้แก่ ฝาก ถอน โอนเงิน นอกน้ันเป็นผลิต ภัณฑ์อ่ืนๆ และ
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พบว่าการ ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง

มาใช้บริการของธนาคาร ความสะอาด สะดวกสบาย ของสถานที่ใช้บริการ และการรับประกันคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร 

และ ความรวดเร็วในการให้บริการของธนาคาร ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อโอกาสที่ลูกค้าจะ พึงพอใจในการให้บริการของธนาคาร 

นอกจากน้ีคุณภาพการให้บริการของธนาคาร และ ระดับการศึกษา โดยปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อโอกาสที่ลูกค้าจะพึงพอใจในการ

ให้บริการของธนาคารเพิ่มขึ้นด้วย 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ให้ความเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่รู้จักกันในชื่อ 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม การตลาด (Promotion) เป็นมุมมองที่ค่อนข้างแคบเกินไปและ

ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับธุรกิจบริการซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าโดยทั่วไป โดยควรเพิ่มองค์ประกอบอีก 3 ส่วน คือ บุคคล 

(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เรียกเป็นส่วนประสม ทางการตลาดบริการ 

หรือ 7Ps เพื่อให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจบริการมากยิ่งขึ้น    

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2556) กล่าวว่า ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เช่นเดียวกับ

สินค้า ซ่ึงประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจัดจ าหน่าย (Place) และ4) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) และได้อาศัย เครื่องมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 5) บุคคล (People) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างแตกต่างเหนือคู่แข่ง 6) การสร้างและน าเสนอ ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and presentation) เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมเพื่อสร้าง คุณค่าให้กับลูกค้า  และ 7) กระบวนการ 

(Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่าง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2561) และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2558) สรุปว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นความรู้สึก

ของลูกค้าหลังจากได้ซ้ือหรือได้รับบริการ เป็นผลจากการ เปรียบเทียบกันระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือ

ประสิทธิภาพของสินค้ากับสิ่งที่แต่ ละบุคคลได้คาดหวังไว้ โดยความคาดหวังของบุคคลเกิดจากความรู้และการสั่งสมประสบการณ์ใน

อดีต ส่วนคุณสมบัติของสินค้าและการให้บริการเกิดจากนักการตลาดและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หากผลที่ได้รับจาก สินค้าหรือบริการต่ า

กว่าความคาดหวังของลูกค้า จะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ถ้ากิจการที่ให้บริการ มีประวัติการให้บริการที่ดีมาตั้งแต่ในอดีต มี

ข้อผิดพลาดไม่รุนแรงมากนัก ผู้บริโภคยังคงให้โอกาสแก่ กิจการดังกล่าวคือยังคงใช้บริการอยู่ต่อไป แต่ถ้าความผิดพลาดน้ันรุนแรง

หรือมีประวัติการให้บริการที่ไม่ดี มาอยู่ก่อนแล้ว ลูกค้าย่อมจะรู้สึกไม่พึงพอใจและเปลี่ยนไปใช้บริการที่อ่ืนแทน แต่ถ้าผลที่ได้รับจาก

สินค้า หรือบริการตรงหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็น ความรู้สึกหรือทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความต้องการของ บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุเป้าหมายในระดับหน่ึง และความรู้สึก

ดังกล่าวจะลดลงหากความ ต้องการหรือจุดหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง” โดยความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือได้รับ

การ บริการอย่างเต็มที่จากผู้ให้บริการ จนลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ โดยการบริการจะสามารถสร้าง ความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าได้ยากกว่าสินค้า เน่ืองจากสินค้าเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนามาอยู่แล้วและ ค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการให้บริการ

ขึ้นอยู่กับพนักงาน ซ่ึงจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และ บริบทต่างๆ หรือลูกค้าที่มาใช้บริการมีความต้องการที่เฉพาะมากเกินกว่าที่

พนักงานจะให้บริการได้ ซ่ึง สอดคล้องกับ Shelly (1975) ที่ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของมนุษย์ใน

ทางบวกและทางลบ โดยความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะเกิดเม่ือมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึก

ทางลบ และเกิดขึ้นเม่ือได้รับสิ่งที่ บรรลุส่ิงมุ่งหมาย และลดลงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง 
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6. กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

  

 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

 

 
 

7. วิธีการเก็บข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้

จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด  
 

8. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการใน

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซ่ึงภายในแบบสอบถามหน่ึงชุดจะ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 
 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

9. วิธีการวิเคราะห์  
 เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ันน าข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาท าการ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยวิธีการทางสถิติ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  1.1 การอธิบายและวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) 

1.2 การอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล
พลาซา บางนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังน้ี    

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

กระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 

เจ้าหน้าที่หรือบคุลากรที่ให้บริการ 

ผลของการให้บริการ 

ความพงึพอใจของลกูค้า 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)       

เป็นวิเคราะห์สมมติฐานทางงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซา บางนา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการทดสอบสมมติฐาน (SPSS) 
 
10. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแนวทางการปิดช่องว่างและการปรับปรุงคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา  
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 46 46 

หญิง 54 54 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 8 8 

21-30 ปี 20 20 

31-40 ปี 39 39 

41-50 ปี 15 15 

51 ปีขึ้นไป 18 18 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมา คือ อายุ 21-30ปี คิด
เป็นร้อยละ 20 และรองลงมา คือ อายุ51 ปี คิดเป็นร้อยละ 18  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 16 16 

มัธยมศึกษาตอนต้น 10 10 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 11 

อนุปริญญา/ปวส. 14 14 

ปริญญาตรี 36 36 

สูงกว่าปริญญาตรี 13 13 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 16 และรองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 14 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 20 

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 42 42 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 18 18 

นักเรียน/นักศึกษา 10 10 

เกษียณ/ว่างงาน 7 7 

อาชีพอิสระ 3 3 

อ่ืนๆ - - 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีอาชีพรับ

ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 20 และ รองลงมามีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 18 

   

ตารางท่ี 5 จ านวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้/ต่อเดือน 

รายได้/ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 15 15 

15,001-30,000 บาท 43 43 

30,001-45,000 บาท 22 22 

45,001-60,000 บาท 12 12 

สูงกว่า 60,000 บาท 8 8 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้/ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43  รองลงมา คือ    

มีรายได้/ เดือน 30,000-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 และรองลงมาคือมีรายได้/เดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 

 

ตารางท่ี 6 จ านวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเวลาที่สะดวกติดต่อธนาคาร 

เวลาท่ีสะดวกติดต่อธนาคาร จ านวน ร้อยละ 

ช่วงเช้า 29 29 

ช่วงกลางวัน 30 30 

ช่วงเย็น 41 41 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะดวกติดต่อธนาคารช่วงกลางเย็น คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา คือ ช่วง

กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 30 และรองลงมา คือ ช่วงเช้า คิดเป็นร้อยละ 29 
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ตารางท่ี 7 จ านวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามธุรกรรม 

ธุรกรรม จ าแนก ร้อยละ 

ฝาก-ถอน 45 45 

การลงทุนและการออมทรัพย์รูปแบบ

อ่ืนๆ 

- - 

การกู้เงิน 18 18 

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - - 

การเปิดบัญชี/ท าบัตร ATM 37 37 

อ่ืนๆ - - 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาท าธุรกรรมฝาก-ถอน คิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมา คือ ธุรกรรมการเปิด

บัญชี/ท าบัตร ATM คิดเป็นร้อยละ 37 และรองลงมา คือธุรกรรมกู้เงิน คิดเป็นร้อยละ 18 

 

ตารางท่ี 8 จ านวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลา 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 15 นาที 47 47 

15-30นาที 35 35 

31-60 นาที 12 12 

มากกว่า 1 ชั่วโมง 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท าธุรกรรมน้อยกว่า15 นาที คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาใช้เวลา
ในการท าธุรกรรม 15-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 35 และรองลงมาใช้ระยะเวลาในการท าธุรกรรม 31-60 นาที คิดเป็นร้อยละ12  

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน  
              สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี

ความคล่องตัว 

3.15 0.936 ปานกลาง 

1.2 ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 3.28 0.933 ปานกลาง 

1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 3.64 0.746 มาก 
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1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า

ขั้นตอนในการให้บริการด้วยสื่อต่างๆ 

3.49 0.859 มาก 

1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการ

ให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและ 

ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 

3.43 0.856 มาก 

1.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมา

ก่อนได้ก่อน การให้บริการตามล าดับคิว 

3.59 0.9 มาก 

1.7 ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ (หมายถึง 

การรอกว่าจะถึงคิว หรือกว่าจะเรียกชื่อ) 

เช่นท าบัตร 5 นาทีเสร็จ แต่รอกว่าจะได้ท า 1 

ชั่วโมง 

2.88 1.057 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.898 มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา 
บางนาในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขั้นตอนการให้บริการ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว , ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ และระยะเวลารอคอยในการรับบริการ (หมายถึง 
การรอกว่าจะถึงคิว หรือกว่าจะเรียกชื่อ) เช่นท าบัตร 5 นาทีเสร็จ แต่รอกว่าจะได้ท า 1 ชั่วโมง กลุ่มตั วอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ 
 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน  

                สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีให้บริการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึง

พอใจ 

2.1 ยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจา

ด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ 

3.83 0.911 มาก 

2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

3.28 1.092 ปานกลาง 

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 

สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วย

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

3.52 0.915 มาก 

2.4 ความมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 3.74 0.824 มาก 

2.5 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง

ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง มิชอบ ฯลฯ 

4.14 0.766 มาก 

รวม 3.7 0.901 มาก 
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จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา 
บางนาในด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า    
ด้านความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 
3. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 
 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อผลการให้บริการของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา  

ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึง

พอใจ 

3.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 3.61 0.984 มาก 

3.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 3.52 1.078 มาก 

3.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการ

บริการของหน่วยงาน 

3.33 1.190 ปานกลาง 

รวม 3.48 1.084 มาก 

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

บางนา ในด้านผลของการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับ

จากผลการบริการของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 
4. ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 
 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน  
                สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา  

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของ

พนักงาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึง

พอใจ 

1.ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3.35 0.898 มาก 

2.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 3.7 0.901 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 3.48 1.084 มาก 

รวม 3.51 0.961 มาก 

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

บางนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านน้ีมากที่สุด 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาแนวทางการปิดช่องว่างและการปรับปรุงคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา      

มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
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1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา  และ

ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

 ศึกษาโดยการสุ่มเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ชุด แล้วน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ซ่ึงมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานเอกชน / ลูกจ้าง โดยส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือน 15,001 - 30,000 บาท ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ

เข้ามาท าธุรกรรมฝาก - ถอน ในช่วงเย็น โดยใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการปิดบัญชี

ที่เพิ่มมากขึ้น คือ ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ และ ขั้นตอนการให้บริการยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีความคล่องตัว น่ันเอง  

 

6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ใน

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขา

เซ็นทรัลพลาซา บางนาในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าพล 

แก้วสมนึก (2552) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของบริษัท พรีซิชั่น ทูลส์เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทรัพยากรใน

การให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านความพร้อมในการให้บริการด้านความเชื่อม่ันในการให้บริการและด้านการ

ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และ งานวิจัยของชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) พบว่า ผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจเป็น รายด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านราคาค่าบริการ และอยู่ใน

ระดับเห็นว่ามีความส าคัญมาก คือ ด้านกระบวนการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ด้านช่องทาง การจัดจ าหน่าย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในด้านความพึง

พอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขา

เซ็นทรัลพลาซา บางนาในด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็น ความรู้สึกหรือทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความต้องการของ บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุเป้าหมายในระดับหน่ึง และความรู้สึก

ดังกล่าวจะลดลงหากความ ต้องการหรือจุดหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง” โดยความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือได้รับ

การ บริการอย่างเต็มที่จากผู้ให้บริการ จนลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ โดยการบริการจะสามารถสร้าง ความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าได้ยากกว่าสินค้า เน่ืองจากสินค้าเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนามาอยู่แล้วและ ค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการให้บริการ

ขึ้นอยู่กับพนักงาน ซ่ึงจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และ บริบทต่างๆ หรือลูกค้าที่มาใช้บริการมีความต้องการที่เฉพาะมากเกินกว่าที่

พนักงานจะให้บริการได้ ซ่ึง สอดคล้องกับ Shelly (1975) ที่ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของมนุษย์ใน

ทางบวกและทางลบ โดยความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะเกิดเม่ือมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึก

ทางลบ และเกิดขึ้นเม่ือได้รับสิ่งที่ บรรลุส่ิงมุ่งหมาย และลดลงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง 
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ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บาง

นา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในด้านผลของ

การให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณีย์ ศรีสถาพร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การให้บริการ

ของ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) กับความพึงพอใจของลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ การให้บริการ ธนาคารธนชาต 

จ ากัด (มหาชน) และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต้องการ ให้บริการของ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในด้านพนักงานและการ

ต้อนรับ ด้าน การให้บริการ และด้านสถานที่  ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต จ ากัด 

(มหาชน) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการของ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาสูง คือ ระดับปริญญาตรี 

ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงาน บริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับ 10,000 - 25,000 บาท เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัท มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 

7. แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา  

 1. เพิ่มช่องการให้บริการในด้านต่างๆ มากขึ้น 

 2. ลดขั้นตอนในการให้บริการ ให้เป็นแบบ One-Stop Service 

 3. จัดให้พนักงานมาท างานเพิ่มในวันหยุด 

 4. แนะน าให้ลูกค้าใช้ Application ในการจองคิว 

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของพนักงานในธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 
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กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

The OTOP Sales Promotion Process Through e-Commerce Channel:  A Case Study on 
Ban Dong Pa Yung, That Phanom District, Nakhon Phanom Province 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่าน ช่องทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภค
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ านวน 50 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต และการร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา แจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) กระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่าน ช่องทางระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประสบความส าเร็จได้จากกระบวนการดังต่อไปน้ี (1.1) จัดท าเว็บไซต์ส าหรับรวบรวมและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร (1.2) ส่งเสริมการขายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจส าหรับเจาะกลุ่มผู้บริโภค (1.3) ส่งเสริมการขายผ่านไลน์แอ็ด และ (2) ปัจจัยที่
ท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 และ 3.80 
ตามล าดับ ผู้บริโภคตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง โดยประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่สุด  คือ ด้านเน้ือหา 
รองลงมา คือรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายจากผลิตภัณฑ์จริง ปัจจัยต่อมาคือมีสต็อกพร้อมส่ง การตอบค าถาม และต้องการให้เพิ่ม
เน้ือหาค าแนะน า สินค้า แต่ละชนิด มี VDO แนะน าสินค้า และมีช่องทางช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ตามล าดับ  
   
ค าส าคัญ: สินค้าชุมชน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ OTOP ขายของออนไลน์ 
 
Abtract 
         The objectives of this study were to (1) analyze the process of selling community’s products 
through Electronic Commerce Channel Case Study: Ban Dong Pa Yung, Na Thon Sub-district, That Phanom 
District, Nakhon Phanom Province (2) analyze the factors that make consumers choose to buy products and 
consumer’s satisfaction. The sample consisted of 50 purposive sampling samples which were collected from 
interviews, questionnaires, observations and meetings. Data were analyzed using descriptive methods, 
distribution of frequency, percentage and standard deviation. The results of the study revealed that (1) the 
process of promoting community’s products through Electronic Commerce System Channel Can be achieved 
through the following process: (1.1) Create a website for collecting and presenting information, (2.2) Promoting 
via Facebook fanpage for penetrating consumer’s groups, (1.3) Selling via LINE and (2) Factors that make 
consumers choose to buy products and consumer’s satisfaction, found that there is a good level of 
satisfaction with an average of 3.83 and 3.80 respectively, consumers make decisions buy products of Ban 
Dong Pa Yung community enterprise. The most important issue is content, followed by photos of products 
taken from real products. The next factor is that the stock is ready to send, answering questions and wanting 
to add content, suggest each product, VDO, recommend products, and have credit card payment methods 
respectively. 
 
Keywords: community products, e-commerce, OTOP, sales online 
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1. บทน า 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การ

ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วบนสื่อที่เรียกกันว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าธุรกิจ ในอนาคต
ธุรกิจการซ้ือขายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ซ้ือขายสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่รู้จัก
กันโดยทั่วไป ทั้งน้ีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นระบบอ านวยความสะดวก สามารถท างานแทนพนักงานของ
ร้านได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย เปิดขายได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารองรับ 
รวมถึงก าหนดนโยบายให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนระบบพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ ตัวอย่าง เช่น 
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Resource Center) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อให้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและสามารถแข่งขัน ในระดับสากลได้
ทั้งน้ีโดยการวางพื้นฐานการพัฒนาให้เกิดความพร้อมและความเข้มแข็งต่อเน่ือง หรือจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซ่ึงมีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และที่ส าคัญคือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังจัดให้มีการบริการแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในการมีโฮมเพจ (Homepage หรือ Web) ของตนเองบนเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ได้เห็นถึงความจ าเป็นเรื่อง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก 

หลังจากมีนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท าให้ชาวบ้านผลิตสินค้าของต าบลตนเองออกมาเพื่อจ าหน่าย  มีหลายต าบลที่
นิยมผลิตสินค้าที่คล้ายกัน เน่ืองจากเป็นชุมชนที่ใกล้เคียงกัน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นคล้ายคลึงกันจึงผลิตสินค้าที่ใกล้เคียงกันออกมา เม่ือ
ผลิตสินค้าได้แล้วหน่วยงานของรัฐได้จัดงานแสดงสินค้า โดยภาครัฐท าหน้าที่ตั้งแต่จัดหาสถานที่ จ่ายค่าเช่าพื้นที่แสดงสินค้า        
ค่าโฆษณางาน เพื่อให้โอกาสชุมชนได้มาขายสินค้า OTOP และเม่ือน าสินค้าที่เหมือนกันไปขายยังกลุ่มลูกค้าเดียวกัน หลายกลุ่มจึง
ใช้วิธีแข่งขันในเรื่องของราคาเพื่อให้สินค้าของตนเองขายได้ไม่ต้องเหลือกลับบ้านท าให้ผู้ขายไม่มีก าไร  เม่ือเป็นเช่นน้ีกลุ่มที่ผลิต
สินค้าออกมาจ าหน่ายแต่ไม่เกิดก าไรจึงไม่สามารถด ารงอยู่ต่อได้ การจ าหน่ายสินค้าจากช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐจัดให้อาจเกิด
ความเคยชินจึงไม่ได้มองหาช่องทางการตลาดเอง ปัญหาทางการตลาดของสินค้าชุมชนจึงเป็นปัญหาที่พบอยู่ในขณะน้ี  ผลจากการที่
ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกต าบลเร่งผลิตสินค้า OTOP ในขณะที่ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางด้านการตลาดและการขายตรงอย่าง
เดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อขยายช่องทางการตลาดให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกในกลุ่ม ท าให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ตาม
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ดังกรณีของวิสาหกิจบ้านดงป่ายูงที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของกลุ่มเด็กและเยาวชน ก่อตั้ง โดยศูนย์พัฒนา
สังคมหน่วยที่ 19 จังหวัดนครพนม เม่ือปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติของหมู่บ้านไว้ โดยมีนายณัฐวัตร ธง วิชัย 
เป็นประธานกลุ่มเด็กและเยาวชนคนแรก เน่ืองจากไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนน้ันเริ่มมีจ านวนที่ลดน้อยถอยลงอาจไม่เพียงพอต่อการจัก
สานซ่ึงเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูงจึงได้แรงบันดาลใจและเล็งเห็นความส าคัญของไม้ไผ่ ซ่ึง
เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการจักสานสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  

ปัจจุบันกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูงได้ท าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดมากขึ้น โดยยังคงใช้รูปแบบของเครื่องจักสานเดิม ๆ มาประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้คงอยู่ กระจายงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้ดีขึ้น  
เพราะการมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีต้องอยู่คู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
           ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มก็ยังคงเป็นกระติบข้าว มีการพัฒนาลวดลายของกระติบข้าวให้มีความสวยงามและที่ส าคัญต้อง
ปราศจากเคมีภัณฑ์เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใส่ข้าวเหนียวกิน จากข้อดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และการสนับสนุนจากรัฐบาลรวมถึง
จ านวนผู้สนใจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญ และเพื่อเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้า และให้กลุ่มเด็กและ
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เยาวชนมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จึงตัดสินใจพัฒนากระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่าน ช่องทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องทางการจ าหน่ายและขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง 
ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ไพศาล ลิ้มสถิต (2002, หน้า 14) ได้ให้นิยามของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ ากัดรูปแบบของการท าธุรกรรมทางพาณิชย์ ว่าใช้สื่อหรือเทคโนโลยีใดในการติดต่อสื่อสารกัน เช่น                
การประมวลผลและการส่งข้อมูลผ่านระบบดิจิตอล ซ่ึงรวมทั้งข้อความ ภาพ และเสียง  
 ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2545) ได้ให้นิยามของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 (e-Commerce) หมายถึง แนวคิดที่อธิบายกระบวนการ ซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยน สินค้า บริการและข้อมูล ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ซ่ึงประกอบไปด้วยหลายแง่มุม ดังน้ี 
 1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของการสื่อสาร หมายถึง การขนส่งสินค้า การบริการข้อมูล หรือการช าระ
เงินผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์แบบอ่ืน 
 2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของกระบวนการธุรกิจ หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกรรมของธุรกิจ
และการไหลเวียนของงานเพื่อให้ท างานแบบอัตโนมัติ 
 3. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของการบริการ หมายถึง เครื่องมือที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
ลูกค้า และ การบริหารที่ลดต้นทุนการบริการ ในขณะที่พัฒนาคุณภาพของสินค้ามากขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ  
           4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของการออนไลน์ หมายถึงการที่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสามารถ
ในการซ้ือ และขายสินค้าและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และให้บริการออนไลน์ต่างได้ 
 สรุป การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หมายถึง การท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์, 
โทรทัศน์, วิทยุ, หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลด
บทบาทของความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังน้ันจึงลดข้อจ ากัดของระยะทางและเวลา ในการท าธุรกรรมลง
ได้และธุรกรรมทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 3.2 ประเภทการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
           สามารถจัดประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี  
 1.  ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C) คือ การค้าระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าโดยตรงถึงลูกค้าซ่ึงก็
คือผู้บริโภค เช่น การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เป็นต้น 
 2.  ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business  to Business - B2B เป็นการค้าระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าเช่นกัน แต่ในที่น้ี
ลูกค้าจะเป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการ ในที่ น้ีจะครอบคลุมถึงเรื่องการขายส่ง การท าการสั่ง ซ้ือสินค้าผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต (SCM - Supply Chain Management) เป็นต้น ซ่ึงจะมีความซับซ้อนในระดับต่าง ๆ กันไป 
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 3.  ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer - C2C) เป็นเรื่องการติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคมีหลาย
รูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในกลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกันหรืออาจจะท าการ
แลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง ขายของมือสองเป็นต้น 
 4.  ผู้ประกอบการกับภาครัฐ  (Business  to Government - B2G) เป็นการประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ  
ที่ใช้กันมากก็คือ เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ หรือที่เรียกว่า E-Government Procurement  ในประเทศที่มีความก้าวหน้า
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วรัฐบาลจะท าการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น   
การประกาศจัดจ้างของภาครัฐในเว็บไซต์   
 5. ภาครัฐ กับ ประชาชน  (Government to Consumer – G2C)  วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการค้า แต่จะเป็นการเรื่องการ
บริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีการให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน เช่น การค านวณและ
เสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  เช่นข้อมูลการติดต่อการท าทะเบียนต่าง ๆ ของ
กระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการท าเรื่องน้ัน ๆ และสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบางอย่างจากบนเว็บไซต์ได้ด้วย 
 
4. เครื่องมือวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนาโดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน บุคลากรภาครัฐที่สนับสนุนและผู้บริโภคทั่วไปซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 50 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการโอทอปอ าเภอ จ านวน 3 คน พัฒนาชุมชนอ าเภอ จ านวน 3 คน เจ้าของโอทอปชุมชน จ านวน 3 คน 
ผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 38 คน ผู้ดูแลระบบ 3 คน เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ดังน้ี 
 4.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การสังเกต การร่วมประชุม และจากการติดตามการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเอกสารของกลุ่มชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน ามาตรวจสอบความถูกต้อง และ
จ าแนกตามกลุ่มข้อมูล เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ให้สมบูรณ์ทุกประเด็น 
 4.2 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของบ้านดงป่ายูง ต าบลนาถ่อน 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีวงจรการท างานที่เป็นล าดับ 7 ขั้นตอน คือ 1) ความเข้าใจปัญหา 2) ศึกษาความเป็นไปได้ 3) 
วิเคราะห์ 4) ออกแบบ 5) สร้างหรือพัฒนาระบบ 6) การปรับเปลี่ยน และ 7) บ ารุงรักษา 
   4.3 น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ตามขอบเขตของการวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ด าเนินการดังน้ี  

4.3.1 สร้างเว็บไซต์ หลังจากออกแบบระบบ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ออกแบบระบบงาน น าไปพัฒนาหน้าเว็บไซต์จริง
โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูล MySQL ในการบริหารข้อมูลร้านค้า และทดสอบ ติดตั้งระบบ เม่ือพัฒนาระบบเรียบร้อย 
ผู้วิจัยท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบก่อนการติด ตั้งระบบ โดยน าระบบต้นแบบมาทดสอบว่าระบบสามารถใช้
งานได้จริงก่อนท าการติดตั้งเพื่อใช้งาน 

4.3.2 ส่งเสริมการขายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อสนับสนุนการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของบ้านดงป่ายูง 
ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

4.3.3 ส่งเสริมการขายผ่านไลน์แอ๊ด เพื่อสนับสนุนการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของบ้านดงป่ายูง ต าบลนาถ่อน 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
   4.4 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากกลุ่มผู้บริโภคจึงมีการท ากิจกรรมแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการโดยตรง  โดยมี
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่เข้ามาดูผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย คณะกรรมการโอทอปอ าเภอ จ านวน 3 คน 
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พัฒนาชุมชนอ าเภอ จ านวน 3 คน เจ้าของโอทอปชุมชน จ านวน 3 คน ผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 38 คน ผู้ดูแลระบบ 3 คน รวมทั้งหมด 50 คน 
โดยใช้วิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาจ านวนร้อยละของปัจจัยแต่ละด้านวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
และความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 
5. ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย พบว่า 
  5.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 เพศ
ชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่คือ กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือกลุ่มเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โอทอป จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลุ่มผู้ดูแลระบบ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 คณะกรรมการโอทอป
อ าเภอ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 พัฒนาชุมชนอ าเภอ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
  5.2 การใช้งานเว็บไซต์ บ้านดงป่ายูง ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภาพรวม 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 และ 3.80 ตามล าดับ เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมนูข้อความที่แสดงใน
ระบบสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.07 โดยค่าเฉลี่ยในหัวข้อการค้นหาข้อมูลของสินค้าสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.40 ในการส่งเสริมการขายผ่านการท าเว็บไซต์ สิ่งแรกที่วิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง ต้องท าคือ มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ ต้องการให้เว็บไซต์เป็นเสมือนแคตตาล็อกที่ให้ข้อมูลด้านสารสนเทศ ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชน 
ข้อมูลส าหรับติดต่อทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และมี VDO แนะน าสินค้า รวมทั้งช่องทางช าระเงินผ่านบัตรเครดิต ช่องทางออนไลน์ 
ได้แก่ เฟชบุ๊กแฟนเพจ ไลน์แอด และสถานที่ตั้ง รวมถึงรายละเอียดข้อมูลวิธีการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ และส าหรับผู้ที่ต้องการน า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูงไปจ าหน่ายต่อก็สามารถคัดลอกรูปภาพที่วิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง จัดเตรียมไว้น าไปลง
เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กแฟนแพจ เพื่อจ าหน่ายได้ เม่ือก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการท าเว็บไซต์ได้แล้ว ต่อไปเป็นการก าหนดกรอบและ
รายละเอียดในส่วนอ่ืน ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
  5.3 การเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการขายแบบเจาะกลุ่มผู้บริโภคด้วยเฟสบุ๊กแฟนเพจ เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่าช่องทางอ่ืน ๆ สามารถลงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดเอง และยังอัพเดทได้ง่ายขึ้น ผลการเปิดช่องทางการจ าหน่ายผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ ประกอบการน าเสนอเน้ือหาที่เป็น
ประโยชน์ ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายรีบซ้ือมากขึ้น ทั้งน้ีวิสาหกิจชุมชน บ้านดงป่ายูง ได้จัดท าเฟสบุ๊กแฟนเพจ เพื่อรองรับ
พฤติกรรม ที่ปรับเปลี่ยนไปของผู้บริโภค มีคนกดถูกใจเพจจ านวน 4,403 คน 
  5.4 การส่งเสริมการขายผ่านไลน์แอด ไลน์แอดเป็นแอพพลิเคชั่นสนทนาผ่านข้อความ สามารถส่งได้ทั้งข้อความ
ตัวอักษร ข้อความเสียง รูปภาพ สติ๊กเกอร์ได้ ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นไลน์ได้เพิ่มเป็นไลน์แอดส าหรับผู้ประกอบการ เน่ืองจากไลน์แอด
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น แจกจ่ายคูปองส่วนลดสามารถน าเสนอสินค้าใหม่ ๆ ได้โดยสามารถส่งข้อความถึงทุกคน
ที่ติดตามไลน์แอดได้ภายในครั้งเดียว มีฟังก์ชั่นในการส่งคูปองที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการทดลองซ้ือและใช้สินค้า โดยสามารถ
ตั้งค่าให้ใช้เพียงครั้งเดียว หรือใช้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการเพื่อเพิ่มของการสั่งซ้ือ ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้
ที่กดเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง  
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
      การขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อซ้ือผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องไปเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยัง
สถานที่จ าหน่ายด้วยตนเอง ซ่ึงอาจท าให้เสียเวลาอีกทั้งการสั่งซ้ือผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยขจัดปัญหาข้อจ ากัดทางด้าน
เวลา กระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง ได้แนวคิดว่าท า
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อย่างไรไม่ให้การขายสินค้าชุมชนดูเชย มีความทันสมัยแต่ไม่สูญเสียเอกลักษณ์เดิม จึงต้องการนาเสนอการขายให้น่าสนใจ โดย
เริ่มต้นจากการจัดท าเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาค้นคว้า หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ เว็บไซต์
ของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง ได้มีการเลือกใช้สีหลักของเว็บไซต์เป็นสีชมพู  เน่ืองจากเป็นสีขององค์กรและเพื่อให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจ มีการเลือกใช้คู่สีที่ดูแล้วสบายตา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่ได้นาน ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่ายเพราะมีการจ าแนก 
หมวดหมู่ แสดงข้อความสื่อสารชัดเจนได้ใจความ มีการใช้ตัวอักษรหลายขนาดเพื่อสร้างความส าคัญของข้อมูล เช่นข้อมูลด้านราคา 
พร้อมภาพประกอบที่คมชัดสวยงาม การแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจนช่วยให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้มากขึ้น 
และเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกดูข้อมูลได้ สะดวกยิ่งขึ้น ภาษาที่รองรับบนเว็บไซต์มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อรองรับ 
ผู้บริโภคจากต่างประเทศ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านน้ีเป็นผู้ให้ ค าแนะน า 
    การเปิดเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในปัจจุบัน จากข้อมูลของสถิติการใช้งานโซ
เชียลเน็ตเวิร์ก เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอันดับต้นที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด เพื่อขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ดงป่ายูง จึงเพิ่มวิธีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และการดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจ จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์
เน้ือหาที่เป็นประโยชน์รวมถึงรูปภาพที่น่าสนใจเพื่อน าไปสู่การขาย ผลิตภัณฑ์ กระบวนการต่อมาคือการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในการ
สร้างฐานผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ  ด้วยการนาเสนอข้อความที่ตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และกระบวนการสุดท้ายคือการต่อยอดด้วยการใช้ไลน์แอดในการสื่อสารกับลูกค้าผู้บริโภคด้วยการส่ง โปรโมชั่นส่งเสริม
การขายที่ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าเป็นการบูรณาการเครื่องมือแต่ละชนิดให้ท างาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ผลส ารวจ ปัจจัยที่จะท าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ้านดงป่ายูง คือ ปัจจัยด้านเน้ือหา ผู้บริโภค
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง โดยประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่ สุดคือ การให้ข้อมูลที่รอบด้านของ
ผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ให้ความส าคัญรองลงมา คือรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายจากผลิตภัณฑ์จริง ซ่ึงมีการจัดองค์ประกอบของภาพให้
ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ถัดมาคือความน่าเชื่อถือที่ให้เครดิตความน่าเชื่อถือจากสื่อภายนอก เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่วิสาหกิจชุมชน
บ้านดงป่ายูง ต้องการทราบต่อมาจากผู้บริโภคว่าต้องการให้มีข้อใดเพิ่มเติมในเว็บไซต์  หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจซ่ึงเป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง ผ่านระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ VDO แนะน า
สินค้า และช่องทางช าระเงินผ่านบัตรเครดิต สามารถเป็นตัวช่วยในการขยายช่องทางการตลาดของชุมชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (อัญชลี บุญอ่อน 2553, หน้า 67) ที่กล่าวไว้ว่าในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ เป็นการลดขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกและความถูกต้องในการด าเนินงานทางธุรกิจ 
ส่งผลให้ลูกค้ามีความสะดวกในการสั่งซ้ือสินค้าจากที่ไหนก็ได้และสามารถสั่งซ้ือได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่เคาน์เตอร์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายของบริษัท เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายและขยายตลาด 
 
7. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการได้มีโอกาสศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง หากว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง สามารถเชื่อมโยงให้ผู้บริโภคได้
เห็นชัดเจนมากขึ้นอีกว่าการซ้ือสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนบ้านดงป่ายูง นอกจากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ของภูมิปัญญา และมี
คุณภาพในราคายุติธรรมแล้ว จะเป็นอีกทางหน่ึงที่ช่วยสนับสนุนชาวบ้านที่ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเอง มีรายได้ในการช่วยเหลือ 
ครอบครัว เป็นการเพิ่มจุดขายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยากสนับสนุนและกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
   
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่สนับสนุนผลิตงานวิจัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินการวิจัย และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล และที่เก่ียวข้อง ที่ได้เสียสละ
เวลาในการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นแก่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพอใจในการรับชม Twitch 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพอใจในการรับชม Twitch และ 3) เพื่อศึกษาความพอใจของผู้รับชม

การถ่ายทอดสดที่มีต่อ Twitch การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากทาง Twitch ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

400 คน ท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติแบบทดสอบ      

t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้สถิติการถดถอยอย่างง่าย ในการทดสอบสมมติฐาน ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล

คือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เพศชาย อายุระหว่าง 15-20 ปี สถาน
สภาพโสด ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการเลือกรับชมการถ่ายทอดสดบน Twitch มากที่สุด คือ 
ด้านด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และความพึง
พอใจของผู้รับชมการถ่ายทอดสดบน Twitch มากที่สุด คือ ด้านรูปแบบ รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาสาระ และด้านผู้ด าเนินรายการ 
ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และสถาน ส่งผลต่อ
ความพอใจในการชม Twitch ด้านเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบ และด้านผู้ด าเนินรายการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส าหรับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch ในด้านเน้ือหาสาระมากที่สุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ และในด้านรูปแบบคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านราคา สุดท้ายในด้านผู้ด าเนิน
รายการคือ ด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ แต่ผลโดยรวมทุกด้านคือ ในด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความพอใจ
ในการรับชมถ่ายทอดสดบน Twitch มากที่สุด น่ันหมายความว่าการก าหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาค่าสมัครสมาชิกให้เหมาะสมและมี
รูปแบบสมาชิกที่หลากหลายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและรับชมให้มากยิ่งขึ้นจะท าให้ผู้รับชมมีความพอใจในการรับชมถ่ายทอดสด
บน Twitch มากขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการตลาด ความพอใจ ถ่ายทอดสด Twitch 

 

Abstract 

This study aims to examine 1) to study the demographic factors that affected the satisfaction of 

watching Twitch 2) to study marketing mix factors affected the satisfaction of watching Twitch and 3) to study 

the satisfaction of the viewers of the live streaming on Twitch. The data was collected through online 

questionnaires provided on Twitch, from which 400 samples were chosen. The data was statistically analyzed 

using frequency, percentage, mean and standard deviation. The T-Test, One-way ANOVA and Simple Regression 

Analysis were employed to test the hypothesis. The data was collected during June through July, 2019.  
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The findings indicated that the majority of the respondents are male students aged 15-20 years old. 

Their marital status is single. For marketing mix factors that affect the satisfaction in choosing to watch live 

streaming on Twitch the most, is the product, followed by price, distribution channel and marketing 

promotion, respectively. And the satisfaction of the viewers of live streaming on Twitch the most is the format, 

followed by the content and the caster respectively. The results of the hypothesis testing show that overall of 

personal factors such as gender, age, education, occupation, and status affected the satisfaction of watching 

Twitch in terms of content, format, and caster were differences, with statistical significance at the level of 0.05. 

Marketing factors affecting their preference of watching live streaming on Twitch ranged as follows: Promotions 

and products presented via content, followed by place and price presented via format and price and products 

presented via the caster, respectively. Overall, price and place have the highest impact on audience 

satisfaction to watch live streaming on Twitch. In conclusion, pricing strategy, especially on membership 

registration fees, types of membership and variety of channels help improve audience satisfaction in watching 

live streaming on the platform. 

 

Keywords: Market factors, Satisfaction, Live Streaming, Twitch 

 

1. บทน า 

ธุรกิจการให้บริการ Streaming นับได้ว่าเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงที่ต้องใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่าง  ๆ ในการ

แข่งขันเพื่อแย่งชิงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในขณะที่ตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า Twitch เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการที่มี

ความโดดเด่นและมีผู้ใช้บริการจ านวนมากทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยเอง อีกทั้งการให้บริการแต่เดิมมักจ ากัดอยู่ในกลุ่มเกมเมอร์

เท่าน้ันซ่ึงเป็นฐานลูกค้าหลักที่ใช้บริการ Twitch จนสามารถเติบโตและให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลก แต่ในปัจจุบันน้ัน Twitch ยัง

ได้เพิ่มบริการคอนเทนน์ในด้านอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับชมรายการต่าง ๆ มากขึ้นกว่าแค่เพียงการ

แข่งขันเกมส์หรือ e-sport เพียงอย่างเดียวจึงท าให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้แก่ Twitch และดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการใน

แพลตฟอร์มเดียวของ Twitch ที่สามารถรับชมรายการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนทุกความต้องการ ท าให้ Twitch ต้องใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดต่าง ๆ เพื่อจูงใจลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ให้หันมาใช้บริการ แน่นอนว่ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคัญที่ธุรกิจทุก

รูปแบบและทุกขนาดนิยมใช้กันเป็นพื้นฐานในการก าหนดกลยุทธ์น่ันคือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps เป็นพื้นฐานในการ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้ในการแข่งขัน  

จากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มีผู้ศึกษาปัจจัยส่งผลต่อความพอใจในการใช้บริการธุรกิจประเภทการให้บริการ Live 

Streaming จะมีก็แต่เพียงการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ี ยวกับการใช้บริการ Live Video 

Streaming ดังเช่นการศึกษาของศุภรานันท์ กาญจนกุล (2560) ได้ศึกษาถึง พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครต่อการรับชม Live Video Streaming เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นในการรับชม Live Video 

Streaming การตอบสนองต่อ Live Video Streaming ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อ Live Video Streaming ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่ได้ศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดใน

แง่มุมที่ส่งผลต่อการรับชม Live Video Streaming รวมถึงการศึกษาของ ณัฐสิมา สงคง (2562) ที่ได้ศึกษาถึงมุมมอง พฤติกรรม 

และผลจากการใช้บริการธุรกิจวีดีโอสตรีมม่ิงในประเทศไทย: กรณีศึกษา Netflix ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงมุมมองของผู้ใช้บริการต่อที่มีต่อ 
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Netflix พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่า Netflix เป็นผู้ให้บริการสตรีมม่ิงที่ทันสมัย ภาพยนตร์มีคุณภาพ ความคมชัดสูง ส่วนด้านพฤติกรรม

พบว่า ผู้ใช้บริการ Netflix ใช้บริการโรงภาพยนตร์ลดลง เน่ืองจากรับชมการสตรีมม่ิงผ่านทางสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์แทน และ

ด้านผลจากการใช้บริการท าให้ได้รับความบันเทิง สนุกสนาน และผ่อนคลาย ซ่ึงจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ผ่ านมาในการศึกษาการใช้

บริการ Live Streaming จะเน้นการศึกษาไปทางพฤติกรรมการใช้บริการมากกว่า แต่สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาครั้งน้ี คือ ปัจจัย

ทางส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจัยด้าน 4’Ps อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน

การส่งเสริมการตลาด อันเป็นพื้นฐานในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยังคงเหมาะแก่การใช้ในการก าหนดส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจทุกประเภท เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้และน าเสนอให้แก่ผู้สนใจสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อ

การแข่งขัน  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน 

Twitch” และเน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจ Streaming ที่ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายรายทั้งที่ เป็นผู้ให้บริการเฉพาะ

ภายในประเทศและผู้ให้บริการที่เป็นระดับสากลที่ให้บริการในหลากหลายประเทศท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงมาก

ขึ้นเพื่อช่วงชิงลูกค้าให้มาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Streaming ของตน จึงมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายและการวิเคราะห์

พฤติกรรมลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ใช้งานเพื่อน าเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จนเรียกได้ว่าการแข่งขันการให้บริการ

ในตลาดน้ีมีการแข่งขันที่สูงมากและดุเดือดอีกตลาดหน่ึงของการให้บริการในปัจจุบันก็ว่าได้ ดังน้ันการวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาด

ที่เหมาะสมและการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจะช่วยให้ผู้ให้บริการ

สามารถแข่งขันในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้  

 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพอใจในการรับชม Twitch 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพอใจในการรับชม Twitch 

3. เพื่อศึกษาความพอใจของผู้รับชมการถ่ายทอดสดที่มีต่อ Twitch  

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 

ความพอใจในการชม Twitch 

 

- ด้านเน้ือหาสาระ 
-  ด้านรูปแบบ 
- ด้านผู้ด าเนินรายการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
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4. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  H0: ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพอใจในการรับชม  

     Twitch ไม่แตกต่างกัน  

H1: ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพอใจในการรับชม  

     Twitch แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2  H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อความพอใจในการรับชม Twitch  

H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความพอใจในการรับชม Twitch  

  

5. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการ
รับชม Twitch ผู้ท าการวิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ศึกษาความปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการรับชม Twitch 
 2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดบน Twitch 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2562 และเก็บข้อมูล
ในเดือน มิถุนายน 2562 
 

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงมุมมองของผู้รับชมว่ามีความพอใจแค่ไหนต่อ Twitch 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพอใจในการรับชม Twitch 
3. ผู้คิดเน้ือหา รูปแบบ รายการถ่ายทอดสดต่าง ๆ สามารถน าผลการวิจัยน้ีไปต่อยอดถึงความคิดเห็น ความพอใจทางด้าน

ต่าง ๆ ของผู้รับชม เพื่อน าไปปรับปรุงและปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้ 
 

7. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าเสนอสิ่งซ่ึง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยท าให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ รอดได้ อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต Kotler, 
(2003) ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

ขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเป็น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะ
ตัดสินใจซ้ือ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทาง ในการท าให้ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงและเลือกใช้บริการได้ ซ่ึงมักจะท าโดยผ่านตัวกลางต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน ตลาด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติ และ

พฤติกรรมการซ้ือ  
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ความพึงพอใจจากสื่อ (Gratification)  
ความพึงพอใจจากสื่อ เรามักนึกถึงความพึงพอใจที่เราได้รับจากการเปิดรับสื่อแต่ความพึงพอใจจากสื่อ สามารถ

ตีความหมายได้ 2 ประเด็นด้วยกัน คือ  
1. ความพึงพอใจที่บุคคลแสวงหาจากสื่อ (Gratification Sought) เป็นการมองในแง่ผลจากความเชื่อหรือความคาดหวัง

ของบุคคล ตลอดจนการประเมินค่าเก่ียวกับความพึงพอใจที่สื่อจะพึงให้ได้ อันเป็นแรงจูงใจและผลักดันให้บุคคลเปิดรับสื่อหรือ
เน้ือหาประเภทต่างๆ  

2. ความพึงพอใจที่บุคคลได้รับจากสื่อ (Gratification Obtained) เป็นการมองในแง่ผลที่บุคคลได้รับหลังจากการเปิดรับ
สื่อหรือเน้ือหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ซ่ึงจะย้อนกลับไปสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อม่ัน เม่ือกล่าวถึงความพึงพอใจจาก
สื่อเราสามารถสรุปความหมายความพึงพอใจที่บุคคลแสวงหาจากสื่อ อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้บุคคลน้ันเปิดรับชมสื่อด้วยเน้ือหา
ประเภทต่างๆ ซ่ึงในประเด็นน้ีจะเน้นสาเหตุที่ท าให้บุคคลเปิดรับชมสื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจมาใช้อธิบายแรงจูงใจ ปัจจัยที่มี
ผลให้บุคคลเลือกรับชมรายการ และยังสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการรับชมรายการร่วมกับทฤษฎีการเปิดรับสื่อและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง (มนัสนันท์ อภิรมย์วิจิตร, 2554, หน้า 23-27)  
 

7. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร (Population) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มประชากรที่ใช้งานเว็บไซต์ Twitch ซ่ึงมีผู้ชม

เข้ามาใช้งานต่อวันราว 167,000 คน ในปี 2560 (Krungsri Plearn Plearn, 2019) โดยผู้ชมของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่อายุ 17 - 35 ปี 

ประกอบด้วยวัยมัธยม มหาวิทยาลัย และวัยท างานตอนต้น ร้อยละ 75 เป็นผู้ชาย ที่เหลือร้อยละ 25 เป็นผู้หญิง นิยมดูและสตรีม

ในช่วง 19.00 - 23.00 น. รองลงมาจะดูไปถึงช่วงเช้า (positioningmag.com, 2019) 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ Twitch ในแต่ละวัน โดยในการก าหนดตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาครั้งน้ี 

อาศัยสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973, p.727) จากจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 167,000 คน/วัน โดยก าหนดระดับความเชื่อม่ัน

เท่ากับร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ตามการค านวณตามสูตร

ต่อไปน้ี 

 

n =     N 

1+N(e)2 

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 โดยที่ N = จ านวนประชากร 

 โดยที่ e = ค่าความคาดเคลื่อน (นิยมใช้ 0.05) 

แทนค่า 

n =             167,000 

1+167,000(0.05)2 

n =  400 คน 

  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งน้ี  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage sampling) (May, 

1997:18) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นการหาตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น 

(Probability) โดยแบ่งช่วงเวลาในการใช้บริการออกเป็นดังน้ี    

1. ช่วงเช้า เวลา 06.01 น. ถึง 12.00 น. 

2. ช่วงบ่าย เวลา 12.01 น. ถึง 18.00 น. 

3. ช่วงเย็น เวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. 

4. ช่วงเย็น เวลา 00.01 น. ถึง 06.00 น. 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการคัดเลือกกลุ่มตามช่วงเวลาที่ก าหนดในขั้นตอนที่ 1 โดยผู้วิจัยเลือกประชากรที่จะท าการสุ่มตัวอย่างโดย

ท าการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่ม และจ านวนตัวอย่างที่ต้องการสุ่มซ่ึงได้ผลตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงเวลาที่สุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับท่ี ช่วงเวลา 
ร้อยละของตัวอย่างท่ีต้องการสุ่ม

จากตัวอย่างท่ีต้องการท้ังหมด 
จ านวนการสุ่มตัวอย่าง 

1 06.01 – 12.00 น. 12.5 50 

2 12.01 – 18.00 น. 12.5 50 

3 18.01 – 24.00 น. 50.0 200 

4 00.01 – 06.00 น. 25.0 100 

รวม 100 400 

 

เน่ืองจากผู้ใช้งาน Twitch นิยมดูและสตรีมในช่วง 19.00 - 23.00 น. รองลงมาจะดูไปถึงช่วงเช้า (positioningmag.com, 

2019) จึงให้น้ าหนักในการสุ่มจ านวนตัวอย่างในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการต่างกันไป 

 ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) (Bailey, 1987, หน้า 93) โดยท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบตาม

จ านวนที่ก าหนด ซ่ึงผู้ศึกษาจะท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่ว งเวลา โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง 

Streamers คนไทยที่มีรายการถ่ายถอดสดในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 ชุด โดยใช้เวลาเก็บ

รวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562 ได้ผลการสุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ล าดับท่ี ช่วงเวลา วันท่ี จ านวนตัวอย่างท่ีเก็บได้ 

1 06.01 – 12.00 น. 2/5/2562 – 2/6/2562 35 

2 12.01 – 18.00 น. 2/5/2562 – 2/6/2562 40 

3 18.01 – 24.00 น. 2/5/2562 – 2/6/2562 205 

4 00.01 – 06.00 น. 2/5/2562 – 2/6/2562 120 

รวม 400 

 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 400 ชุด และตรวจทานความสมบูรณ์ของแบบสอบถามในข้อค าตอบที่ได้

ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการตอบเพื่อน ามาบันทึกลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อท าการทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch  สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ให้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ ระดับค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์

ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ Independent Samples T-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 

3. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Sample Regression Analysis) 

ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

 

8. ผลการวิจัย 

 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 242 คนคิดเป็นร้อยละ 60.50 ส่วนใหญ่มี

อายุอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปีจ านวน 152 คนคิดเป็นร้อยละ 38.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ านวน 247 

คนคิดเป็นร้อยละ 61.75 เป็นนักเรียนและนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่จ านวน 234 คนคิดเป็นร้อยละ 58.50 และส่วนใหญ่มีสถานะภาพ

โสดจ านวน 283 คนคิดเป็นร้อยละ 70.75 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการชม Twitch มากที่สุด คือ ด้านด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.44 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ตามล าดับ 

ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch เป็นรายด้าน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด M S.D. การแปลค่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.54 0.492 มากที่สุด 

ด้านราคา 4.44 0.482 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.36 0.475 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.27 0.443 มาก 
 

ความพึงพอใจในการชม Twitch พบว่า ความพึงพอใจในการชม Twitch มากที่สุด คือ ด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 

รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และด้านผู้ด าเนินรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการชม Twitch เป็นรายด้าน 

ความพึงพอใจในการชม Twitch M S.D. การแปลค่า 

ด้านเน้ือหาสาระ 4.54 0.481 มากที่สุด 

ด้านรูปแบบ 4.60 0.488 มากที่สุด 

ด้านผู้ด าเนินรายการ 4.41 0.492 มาก 
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9. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ส่งผลต่อต่อความพึง

พอใจในการชม Twitch ด้านเน้ือหาสาระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ 

การศึกษา และอาชีพ ส่งผลต่อต่อความพึงพอใจในการชม Twitch ด้านรูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ         

3) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch ด้านเน้ือหาสาระ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch 

ปัจจัยด้านประชากร 
ความพึงพอใจในการชม Twitch 

ด้านเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบ ด้านผู้ด าเนินรายการ 

เพศ 0.032* 0.001* 0.512 

อายุ 0.024* 0.000* 0.000* 

การศึกษา 0.000* 0.000* 0.000* 

อาชีพ 0.000* 0.001* 0.000* 

สถานภาพ 0.279 0.153 0.000* 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด    

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch ด้านเน้ือหาสาระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการชม 

Twitch ด้านรูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch ด้านผู้ด าเนินรายการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการชม Twitch  

              เป็นรายด้าน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ความพึงพอใจในการชม Twitch 

ด้านเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบ ด้านผู้ด าเนินรายการ 

Sig. Sig. Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.040* 0.000* 0.000* 

ด้านราคา 0.215 0.000* 0.038* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.101 0.000* 0.726 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.000* 0.000* 0.000* 

 

10. สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้

ดังน้ี 
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 จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมการถ่ายทอดสดบน Twitch ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เน่ืองจาก

ประเภทรายการส่วนใหญ่บน Twitch เข้ากับเพศชายมากกว่า เช่น รายการประเภทเกม รายการประเภทกีฬา เม่ือพิจารณาถึงอายุ 

15 - 20 ปี เป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากเป็นวัยเรียน ภาระน้อย ท าให้มีเวลารับชมการถ่ายทอดสดบน Twitch ได้เป็นเวลานานจึง

สอดคล้องกับ ระดับการศึกษาและอาชีพที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และสุดท้ายพิจารณาถึงสถานภาพที่โสดเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก

ประเภทรายกายและประเภทของผู้ถ่ายทอดสดมีความเข้าถึงผู้รับชมมากกว่าโดยการพิมพ์หรือพูดโต้ตอบระหว่างผู้ถ่ายทอดสดกับ

ผู้รับชมหรือผู้รับชมกับผู้รับชมกันเอง ท าให้คนโสดมีแนวโน้มจะสนใจรายการต่างๆจากผู้ด าเนินรายการเช่นกัน 

 เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch พบว่า  

 ด้านราคา มีผลต่อความพอใจโดยรวมมากที่สุดทาง Twitch ควรใช้กลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมเช่น ปรับราคาสมาชิกให้

อิงกับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ เช่น ปรับค่าสมัครสมาชิกรายเดือนจากประมาณ 175 บาทต่อเดือนควรจะปรับลดลงมาเหลือ 

ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนเพื่อเพิ่มจ านวนยอดสมัครให้สูงมากกว่าเดิมเพราะค่าสมัครสมาชิกแต่แรกอิงจากค่าครองชีพของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และช่องทางการช าระเงินค่าสมัครสมาชิกควรเพิ่มช่องทางช าระเงินให้มากกว่าน้ีจากปัจจุบันมีแค่ช่องทางช าระเงิน

ออนไลน์ทางธนาคารและทาง Paypal เท่าน้ัน ควรเพิ่มช่องทางที่สะดวกและเหมาะสมกับคนไทยเช่นทาง counter service ในร้าน

สะดวกซ้ือหรือห้างต่าง ๆ และบัตรเติมเงินสดขายตามร้านสะดวกซ้ือที่สามารถเติมเงินลงไปในทาง Twitch ได้เลย เป็นต้น และถ้า

พิจารณารายด้านแล้วพบว่า ด้านราคายังมีผลต่อด้านผู้ด าเนินรายการเช่นกัน เพราะโดยพื้นฐานแล้ว รายได้ของผู้ด าเนินรายการก็มา

จากการพัฒนาในส่วนน้ี เม่ือพัฒนาทางด้านราคาต่าง ๆ แล้ว ทางผู้ด าเนินรายการจะได้ยอดค่าสมัครสมาชิกเพิ่มและยอดคนดูเพิ่ม

อย่างแน่นอน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความพอใจรองลงมาจากราคา เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าผู้ใช้ Twitch เป็นกลุ่มลูกค้าที่

มีความต้องการรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลา ดังน้ัน Twitch ต้อง

น าเสนอเพิ่มช่องทางการรับชมให้หลากหลายเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการถ่ายทอดสดได้มากขึ้น เช่น สามารถรับชมผ่านทาง 

Smart TV, Tablet เป็นต้น และถ้าพิจารณารายด้านพบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อด้านรูปแบบมากที่ สุดเช่นกัน น่ัน

หมายความว่าการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้างต้นน้ันจะท าให้รูปแบบรายการบน Twitch มีความหลากหลายสามารถเทียบกับ

รูปแบบรายการบนโทรทัศน์ได้ เพราะ Platform ที่มากขึ้นน้ัน ท าให้การโฆษณาและผู้ลงทุนกล้าที่จะมาท าธุรกิจการถ่ายทอดสด

ออนไลน์ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแจกสมาชิกช่องฟรี กิจกรรมแจกของในเกมฟรี โดย

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ น้ี เป็นการกระตุ้นเพื่อให้คนเข้ามาชมและมีส่วนร่วมกับทาง Twitch เพื่อให้ทาง Twitch และ ผู้ถ่ายทอดสด

ต่างๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมน้ันเป็นการกระตุ้นยอดคนดูทางอ้อม ดังน้ัน การส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ จะช่วยเพิ่มยอดการการ

ชมและใช้บริการและความหลากหลายของผู้ใช้บริการในการเข้าชมรายการต่าง ๆ บน Twitch 

ด้านผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็เป็นส่วนหน่ึงเหมือนกันที่จะท าให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ดังน้ันการเพิ่ม

รปูแบบรายการต่าง ๆ เช่น เพศชาย จะสุ่มรายการแนะน าเป็นช่องเก่ียวกับเกมและกีฬา ส่วนเพศหญิง จะสุ่มรายการแนะน าเก่ียวกับ

แฟชั่น แต่งหน้า เป็นต้น ต้องมีการน าเสนอรายการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของลูกค้าทุกกลุ่มโดยมีเน้ือหาสาระที่

น่าสนใจ ด้วยการน าเสนอรูปแบบรายการที่แปลกใหม่และมีผู้ด าเนินรายการที่มีอิทธิพลในการดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาชมรายการจึงจะ

ท าให้สามารถเพิ่มจ านวนสมาชิกในการรับชมรายการได้มากขึ้น 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 609 
 

11. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้าน อายุ การศึกษา และอาชีพส่งผลต่อความพอใจในการชม

ถ่ายทอดสดบน Twitch ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบ และด้านผู้ด าเนินรายการ แตกต่างกัน ดังน้ัน ผู้ให้บริการใน

ธุรกิจน้ีจึงต้องจัดกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายและน าเสนอบริการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย 

3. ในส่วนของผลวิจัยปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการชม 

Twitch โดยรวมมากที่สุด ดังน้ันการน าเสนอรายการถ่ายทอดสดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายด้วยราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่ง

เล็กน้อย แต่มีรายการที่มีความหลากหลายให้ลูกค้าสามารถเลือกชมได้ จะช่วยเพิ่มยอดสมาชิกในการใช้บริการมากขึ้น 

4. จากการศึกษาแม้ปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยรองลงมาที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ชม Twitch ดังน้ันผู้ให้บริการจึงควรจัดให้มีการจ าหน่ายและช าระค่าบริการที่หลากหลาย เช่น สามารถรับชมผ่าน Smart TV, 

Tablet เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกและสามารถเข้าใช้งานได้ในทุกช่องทาง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

 1. ควรเพิ่มปัจจัยเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีเป็นตัวแปรอิสระอีกตัวแปรหน่ึงในเปรียบเทียบศึกษาว่าส่งผลอย่างไรต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการการรับชมรายการทางออนไลน์ในการศึกษาครั้งต่อไป 

 2. อาจท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการกับธุรกิจการให้บริการ Streaming รายอ่ืน เพื่อศึกษาหาปัจจัย

ร่วมหรือปัจจัยที่แตกต่างกันเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้งาน 
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ปัจจัยเหตุและผลของความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ 
Antecedent and consequence of trust online shop 

ชวัลวิทย์  แตงเขียว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Aut.chawanwit@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัย การออกแบบหน้าเว็บไซต์ อิทธิพล

กลุ่มอ้างอิง ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพข้อมูล การรับรู้ความ
ปลอดภัย การออกแบบ หน้าเว็บไซต์ และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาความไว้วางใจ
ร้านค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ โดยศึกษาจากผู้บริโภคที่เคยซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์จ านวน 
385 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) จากผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัย การออกแบบหน้าเว็บไซต์ อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ความไว้วางใจ และความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัยการออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ส่งผล
ต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ และ 3) ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ในการ
ปรับปรุงการให้บริการทั้งการออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาการจัดจ าหน่ายสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้
ความสนใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า 
 

ค าส าคัญ: ความตั้งใจซ้ือ ความไว้วางใจ คุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัย การออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
             อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง 
 

Abstract 
The purpose of this research are 1) To study Information Quality, Perceived Security, Website Design, 

Reference Group, Trust of Purchase Intention and Purchase Intention 2) To study Information Quality, 
Perceived Security, Website Design, Reference Group affecting insurer’s Trust of Purchase Intention 3) to Trust 
of Purchase Intention affecting insurer’s Purchase Intention. The sample groups is Consumers have bought 
products through online 385 The tool used to collect data was questionnaire whereas the percentage, mean, 
standard deviation and regression analysis were applied to test hypothesizes. The results revealed that 1) 
Overall of the level of Information Quality, Perceived Security, Website Design, Reference Group, Trust of 
Purchase Intention and Purchase Intention are at high level. 2) Information Quality, Perceived Security, Website 
Design and Reference Group affect insurer’s Trust of Purchase Intention is Consumers have bought products 
through online and 3) Trust of Purchase Intention affect insurer’s Purchase Intention. while this result The 
guidelines for online store development and management of online store operators in improving services, 
including website design and product distribution development, to meet the needs of consumers who are 
interested in buying products online. 

 

Keyword : Information Quality   Perceived Security   Website Design   Reference Group   Trust of Purchase  
               Intention   Purchase Intention 
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1) ที่มาและความส าคัญ  

ปัจจุบันค่านิยมการซ้ือสินค้าของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยท างานสามารถเช่ือมต่อกันผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ไม่ว่าจะเป็น Facebook  Instagram  Line  และ websiteผ่านคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์สมาร์ท

โฟน ซ่ึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความทันสมัยเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารที่ไร้

พรมแดนและยังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในด้านของมุมมอง แนวคิด เป็นผลให้กลุ่มประชากรคนไทย

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองโดยน าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ารวมทั้งการท าธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจ  โดยย่นระยะเวลาในการซ้ือสินค้า ประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบสินค้า  การค้นหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าเป็น

เร่ืองง่ายและสามารถจ ากัดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ (อาภาภรณ์  วัธนกุล, 2555)  ซ่ึงผู้บริโภคจะเกิดความ

ประทับใจ หรือพอใจจากการได้เลือกซ้ือสินค้าออนไลน์ได้ในระยะยาวน้ันโดยไม่เลือกซ้ือสินค้าร้านค้าออนไลน์อื่น ผู้บริโภค

ต้องเกิดความไว้วางใจต่อร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงความไว้วางใจน้ันผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการเสนอข้อมูล

ข่าวสาร โดยข้อมูลน้ันแสดงถึงความถกูต้อง แหล่งข้อมูลที่ชัดเจน ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกปลอดภยัเม่ือเกิดการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าโดยที่ไม่ได้เห็นสินค้าจริง ประกอบกับผู้ประกอบการน าเสนอสินค้าต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ที่มีการออกแบบที่สวยงาม 

สะดวกต่อการเลือกชมสินค้าจากการจัดหมวดหมู่สินค้าที่ชัดเจน ไม่เกิดความสับสนขณะการเลือกชมรายละเอียด อีกทั้ง

ความไว้วางใจของผู้บริโภคน้ันเกิดจากอทิธิพลจากครอบครัว คนใกล้ชิดที่ให้การสนับสนุน แนะน าต่อการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ (พิศุทธิ์  อุปถัมภ์, 2556) 

การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

สินค้าและบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง จากแนวโน้มการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เพิ่ม

สูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและขยายตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ซ่ึงหลักส าคัญของการอยู่

รอด และเติบโตได้อย่างประสบความส าเร็จได้ในระยะยาวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้ัน คือ การรักษาฐานลูกค้าเก่า 

และการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือซ้ าของผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญต่อธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่

ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม  เน่ืองจากกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งใจกลับมาซ้ือสินค้าในอนาคต ถือเป็นช่องทางหน่ึงที่ส าคัญในการ

สร้างรายได้และก าไร  ดังน้ันผู้บริโภคจะเกิดพฤตกิรรมการซ้ือสินค้ามากกว่าหน่ึงคร้ังในรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือสินค้าซ้ า

หรือไม่น้ันย่อมเกิดจากความหลากหลายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลสินค้าอย่างต่อเน่ืองและชัดเจนจากเว็บไซต์ 

(ทัชชา ตรีเนตร, 2558) 

 

2) วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพข้อมูล  การรับรู้ความปลอดภัย  การออกแบบหน้าเว็บไซต์  และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง  

ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพข้อมูล  การรับรู้ความปลอดภัย  การออกแบบหน้าเว็บไซต์  และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผล

ต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์   
3. เพื่อศึกษาความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 
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3) ทฤษฎี  
แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์เป็นตัวเช่ือมโยงเข้ากับความ

ตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคัญที่ได้รับความสนใจของนักธุรกิจ นักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ แตกต่าง
กันไปตามกระบวนทัศน์ โดยความไว้วางใจเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถท าให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ เม่ือลูกค้าเกิดความไว้วางใจจะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นโดย W. Wang, Y. Wang and Liu 
(2016) กล่าวว่าความไว้วางใจน้ันเกิดจากความสัมพันธ์อันดี  ที่ลูกค้ามีต่อผู้ขายหรือผู้ประกอบการ อาจเกิดจากความ
เช่ือม่ันในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับ รวมทั้งการบอกต่อให้คนรอบข้างได้รับรู้กระทั่งตัดสินใจซ้ือสินค้าตาม  ซ่ึง 
Morgan and Hunt (1994) สามารถวัดความไว้วางใจจากความเช่ือม่ันของลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าจะมีให้ความเช่ือม่ันแก่
ผู้ขาย หรือผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน และจะประเมินความไว้วางใจของลูกค้าได้น้ันหลังจากการรับบริการอย่างแท้จริง 
โดยอนัญญา อุทัยปรีดา (2558) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นที่หน่ึงที่ท าให้เกิดความพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ขายแล้วน้ัน 
หากลูกค้าไม่ได้รับความไว้วางใจต่อสินค้า ย่อมส่งผลให้ความสัมพันธ์ถูกท าลาย ซ่ึงความไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์เป็น
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดโดยลูกค้าเกิดความเช่ือม่ัน ม่ันใจต่อองค์ประกอบของสินค้าและผู้ขาย 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล คุณภาพข้อมูล เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสารสนเทศ ซ่ึงสามารถพิจารณา
ในหลายมิติ  คุณภาพข้อมูลว่าไม่ได้หมายถึง คุณภาพของข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) หรือคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) เท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมไปถึงคุณภาพข้อมูลของการสื่อสารทางธุรกิจในทุกรูปแบบ การพูด การเขียน อีเมล 
รายงาน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต คู่มือ นโยบาย แคตตาล็อก จดหมายข่าว เช่นเดียวกับฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ซ่ึง Kim 
et al. (2008) อธิบายว่า คุณภาพของข้อมูล คือ การรับรู้ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของจ้อมูลภายในเว็บไซต์ที่
เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคประเมินจากการเยี่ยมชมและเข้าใช้บริการเว็บไซต์ จากการศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับคุณภาพข้อมูล 

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย Kim et al. (2008) ได้กล่าวถึง การรับรู้ของผู้บริโภคที่ผู้ขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเทอร์เน็ตจะตอบสนองต่อความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ การรับรองความถูกต้อง (authentication), 
การเข้ารหัส (encryption), การป้องกัน (protection) และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) ในขณะที่
สถาบันรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Computer Security Institute) ได้ก าหนดหลักของความปลอดภัยไว้ 
ทั้งหมด 3 ข้ออันประกอบด้วย การรักษาความลับ (confidentiality) ความแท้จริงหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (integrity)  

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบหน้าเว็บไซต์  การออกแบบหน้าเว็บไซต์เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญสามารถดึงดูดใจ 
สร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค เพื่อกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ และการแสดงผล และจะต้อง
วัดได้ส าหรับแต่ละธุรกิจ ว่าท าอย่างไรที่จะให้เว็บไซต์ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัจจัยบางประการที่จะช่วยให้เว็บไซต์
เกิดความน่าสนใจ เช่น เว็บไซต์จะต้องง่ายต่อการอ่าน มีกราฟิกหรือภาพที่สบายตา และเว็บไซต์ที่น่าดึงดูดสายตา ถ้า
เว็บไซต์มีการออกแบบที่ดี จะท าให้ดึงดูดผู้บริโภคในการให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (sensitive information)  เน่ืองจาก
เว็บไซต์จะมีความปลอดภัยและมีการออกแบบอย่างสมบูรณ์ (Rosen and Purinton, 2004)   

แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง  การมีเคร่ืองหมายรับรองของบุคคลที่สาม หมายถึง การรับประกันของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงานรับรองจากภายนอก  การอ้างอิงหรือค าแนะน าจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ซ่ึงได้แก่ 
เพื่อน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ตรวจสอบ เป็นต้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือม่ันของผู้บริโภคในร้านค้า
ออนไลน์ หลักฐานเชิงประจักษ์ของผลกระทบของการอ้างอิงรวมทั้งการบอกต่อแบบปากต่อปากได้รับการน าเสนอใน
สถานการณ์การซ้ือที่หลากหลาย (Ardnt 1967) 
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แนวคิดความตั้งใจซื้อสินค้า โดยความตั้งใจซ้ือจะเกิดขึ้นมาจากทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคและความ
ม่ันใจของผู้บริโภคในการประเมินตราสินค้าที่ผ่านมา Howard (1994) ความตั้งใจซ้ือจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะ
เลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีที่สุดให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวสินค้า
เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่เกิดขึ้น ความตั้งใจซ้ือเป็น
เพียงโอกาสที่จะน าไปสู่การซ้ือจริงซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.95 Kim & Pysarchik (2000) 

 
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พิศุทธิ์ อุปถัมภ์  (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ความไว้วางใจและลักษณะ ธุ รกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ด้านประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และด้านการบอกต่อส่งผลต่อความความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านการบอกต่อส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาคือ ความไว้วางใจต่อธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์และ ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้านความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ตามล าดับ ส่วนลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านขนาด ช่ือเสียงการสื่อสารความ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรม และคุณภาพข้อมูล ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สิบทิศ  รัตนะวงษ์ (2558) ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือ: M-Commerce ผลการวิจัย
พบว่า  การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการและการช าระเงินอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อน  และความไว้วางใจในการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟน เน่ืองจากผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความปลอดภัยเม่ือต้อง
ช าระเงินโดยผ่านกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ท าให้เกิดความไว้วางใจจึงส่งผลระยะยาวให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือสินค้าใน
คร้ังต่อไป 

วริศรา  สอนจิตร (2559)  ศึกษางานวิจัยเร่ืองความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อศึกษา
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภคที่ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มอ้างอิงในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคน้ัน ได้แก่ เพื่อนสนิท  บล็อกเกอร์ ที่สามารถสร้าง
ความไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์ได้ ซ่ึงผู้บริโภคได้รับรู้จากการแนะน า การบอกต่อเก่ียวกับร้านค้าในเชิงบวกท าให้เกิดความ
ตั้งใจซ้ือสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

ศิรินทิพย์  เหลืองสุดใจช้ืน (2559)  ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความน่าเช่ือถือ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจาก นักศึกษาได้รับ
ค าแนะน าเก่ียวกับสินค้าจากผู้อื่นที่เคยซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีระบบการช าระเงินที่หลากหลายและ
ปลอดภัย อีกทั้งผู้ประกอบการน าเสนอสินค้าได้อย่างครบถ้วนทั้งรูปภาพข้อมูลสินค้าตามความเป็นจริง  และการออกแบบ
เว็บไซต์มีความเหมาะสมกับประเภทสินค้าท าให้นักศึกษาเกิดความไว้วางใจกระทั่งตัดสินใจซ้ือสินค้า 

ดวงกมล  ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเสี่ยงและความเช่ือม่ันไว้วางใจของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยการรับรู้ของ
ผู้บริโภค อันประกอบไปด้วยคุณภาพของข้อมูล  การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว  การออกแบบหน้าเว็บไซต์ใน
ด้านของช่ือเสียง  รวมทั้งอิทธิพลจากผู้อื่นน้ันที่มีการบอกต่อในเชิงบวกช่วยสร้างความไว้วางใจและสร้างความเช่ือม่ันในตัว
ผู้บริโภคที่มีต่อเว็บไซต์  และปัจจัยด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการทาง
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อินเตอร์เน็ต กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคเช่ือม่ันและไว้ใจต่อผู้ขายจะท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้อย่าง
มุ่งม่ันและตรงประเด็น 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิด ดังน้ี 
 

              ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดปัจจัยเหตแุละผลของความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ 
 
5) วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ผู้บริโภคที่เคยซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรของคอแคนท์ (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามมี 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ความถี่ในการใช้สื่อโซ
เชียลเน็ตเวิรก์ต่อสัปดาห์  และราคาเฉลี่ยสินค้าที่ซ้ือผ่านร้านค้าออนไลน์  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพข้อมูล  
การรับรู้ความปลอดภัย การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความไว้วางใจ
ร้านค้าออนไลน์  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ผู้วจิัยท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยค่าองคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ได้
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 นอกจากน้ีได้ท าการตรวจสอบความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม (Realiability) โดยค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) อยู่ระหว่าง 
0.710 – 0.878 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนการวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นต่อ คุณภาพข้อมูล  การรับรู้ความปลอดภัย  การออกแบบหน้าเว็บไซต์  และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง  ความไว้วางใจ
ร้านค้าออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ

ความตัง้ใจซ้ือสินค้า 

อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง 

ความไว้วางใจ
ร้านค้าออนไลน์ 

ข้อมูลคุณภาพ 

การรับรู้ความปลอดภยั 

การออกแบบหน้าเว็บไซต ์
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ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการพยากรณ์ตัวแปรตามหน่ึงตัวที่
ส่งผลมาจากตัวแปรอิสระหลายตัว และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อ
พยากรณ์ตัวแปรตามหน่ึงตัวท่ีส่งผลมาจากตัวแปรอิสระหน่ึงตัว 

 
6) ผลและวิจารณ์  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20 ปี – 30 ปี สถานภาพโสด โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงมีรายได้ น้อยกว่า 
15,000 บาท  โดยมีความถี่ในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิรก์ต่อสัปดาห์  มากกว่า 10 คร้ังต่อสัปดาห์ และสั่งซ้ือสินค้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่ราคาสินค้า 500 – 1,000 บาท 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคุณภาพข้อมูล  การรับรู้ความปลอดภัย การออกแบบหน้าเว็บไซต์  
อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง  ความไว้วางใจ  และความตั้งใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ดังน้ี (x̅ = 3.94, SD = 0.67), (x̅ = 3.83, SD = 0.70), (x̅ = 3.97, SD = 0.61) , (x̅ = 
3.54, SD = 0.80) , (x̅ = 3.56, SD = 0.80), และ (x̅ = 4.16, SD = 0.69) 

3. การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัย  การออกแบบหน้าเว็บไซต์และอิทธิพลกลุ่ม
อ้างอิงที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1 คุณภาพขอ้มูล การรับรู้ความปลอดภัย การออกแบบหน้าเว็บไซต์และอิทธิพลกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลตอ่ความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินคา้ผ่านร้านค้าออนไลน์ 

ตัวแปร 

ความไว้วางใจ 

t 
 

P 
- value 

 

สัมประ
สิทธ์ิ 

การ
ถดถอย 

(β) 

ความคลาด
เคลือ่น 
มาตรฐาน 

ค่าคงที ่(a) 0.688 0.167 4.118 0.000** 
คุณภาพข้อมูล 0.332 0.054 6.105 0.000** 
การรับรู้ความปลอดภยั 0.378 0.053 7.182 0.000** 
การออกแบบหน้าเว็บไซต ์ 0.219 0.061 3.609 0.000** 
อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง 0.181 0.037 4.894 0.000** 

Adjusted R Square                        0.650        

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05, **ระดับนัยส าคญั p < 0.01 
  
จากตารางที่ 1 พบว่า แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัย  การออกแบบหน้าเว็บไซต์และ

อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ พบว่า  ตัวแปรอิสระ
สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 65.00 โดยพิจารณาค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.65 เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบแต่ละตัวแปรพบว่า 
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คุณภาพข้อมูลมีอิทธิพลตอ่ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์อยา่งมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (β 
= 0.332, p < 0.01) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 หมายถึง หากผู้บริโภคได้ รับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลสินค้าและบริการจาก
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนย่อมมีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 

การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญที่

ระดับ 0.01 (β= 0.378, p < 0.01) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 หมายถึง หากผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความปลอดภัยของร้านค้า
ออนไลน์โดยผู้ขายสินค้าป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ให้ข้อมูลลูกค้าถูกเปิดเผย และลูกค้ายังสามารถ
ตรวจสอบสินค้าที่สั่งซ้ือได้อย่างต่อเน่ืองย่อมมีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 

การออกแบบหน้าเว็บไซต์ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ

ที่ระดับ 0.01 (β= 0.219, p < 0.01) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 หมายถึง หากผู้บริโภคได้เข้าชมสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่มีความ
น่าสนใจ  แสดงสินค้าไดชั้ดเจน ง่ายและสะดวกต่อการเข้าชมและเลือกซ้ือสินค้าย่อมมีผลตอ่ความไว้วางใจของผู้บริโภคทีซ้ื่อ
สินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 

อิทธิพลกลุ่มอ้างองิ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสนิค้าผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั 

0.01 (β= 0.181, p < 0.01) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 หมายถึง หากผู้บริโภคได้รับค าแนะน าเว็บไซต์จากครอบครัว  หรือ
บุคคลใกล้ชิดในเชิงบวกย่อมมีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 

 
ตารางที ่2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูล การรับรู้ความปลอดภัย  การออกแบบหน้าเว็บไซตแ์ละ
อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง และความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  

 
ตัวแปร 

 

IQ  
(คุณภาพ
ข้อมูล) 

PS  
(การรับรู้ความ

ปลอดภัย) 

WD 
(การออกแบบ
หน้าเว็บไซต์) 

RG 
(อิทธิพลกลุ่ม

อ้างอิง) 

TI  
(ความไว้วางใจ
ร้านค้าออนไลน์) 

 
VIF 

 
S.D 
IQ 
 PS 
WD 
RG 
TI 

3.94 
0.67 

 
 

          3.83 
0.70 

    0.69** 
 

3.97 
0.61       

    0.68** 
    0.68** 

 

3.54 
0.80 

0.41** 
0.51** 
0.54** 

3.56 
0.80 

0.70** 
0.73** 
0.68** 
0.56** 

 
 

2.27 
2.34 
2.40 
1.49 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพข้อมูล (Information Quality : IQ) การ

รับรู้ความปลอดภัย (Perceived Security : PS) การออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Website Design : WD) และอิทธิพลกลุ่ม
อ้างอิง (Reference Group : RG)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.73 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 0.80 พิจารณาร่วมกับค่า VIF พบว่าค่า VIF 
อยู่ระหว่าง 1.49 – 2.40 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถน าไป
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านคา้
ออนไลน์ 

ตัวแปร 

ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

t 
 

P - value 
 

สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

(β) 

ความคลาด
เคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 2.482 0.136 18.289 0.000** 
ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ 0.469 0.037 12.661 0.000** 

Adjusted R Square                                0.293      

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05, **ระดับนัยส าคัญ p < 0.01 
  
จากตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจสง่ผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่าน

ร้านค้าออนไลน์ พบว่า  ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 29.00 โดยพจิารณาคา่ Adjusted R Square 
เท่ากับ 0.29 เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบแต่ละตัวแปรพบว่า 

 
ความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่ซ้ือสินคา้ผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคญัที่

ระดับ 0.01 (β= 0.469, p < 0.05) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที5่ หมายถงึ หากผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจตอ่ร้านค้าออนไลน์ที่
ตนสนใจยอ่มมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผู้บริโภคผ่านร้านคา้ออนไลน์ 

 
6) สรุปผล  

 1. คุณภาพข้อมูล  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพข้อมูลในระดับมาก เน่ืองจาก  ผู้บริโภค
ได้รับรู้ถึงการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์อยู่เสมอ เช่น ข้อมูลสินค้าใหม่  สินค้ายอดนิยม เป็นต้น 
โดยข้อมูลสินค้าที่ผู้บริโภคได้เห็นน้ันมีความละเอียดครบถ้วนอย่างถูกต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดรู้สึกเช่ือถือ เข้าใจง่ายเก่ียวกับ
สินค้าทั้งคุณสมบัติการใช้งาน  ราคาสินค้า และข้อมูลสินค้าเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซ้ือเพื่อสนองความต้องการได้อย่าง
เหมาะสม 

 2. การรับรู้ความปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ความปลอดภัย ในระดับมาก 
เน่ืองจาก  ผู้ขายสินค้าออนไลน์มีการจัดสรรกระบวนการ  การให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยให้ความส าคัญต่อมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยข้อมูลของผู้บริโภคโดยเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคเป็นความลับไม่เปิดเผยข้อมูลผู้บริโภคก่อนได้รับ
อนุญาต 

 3. การออกแบบหน้าเว็บไซต์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการออกแบบหน้าเว็บไซต์ในระดับ
มาก เน่ืองจาก  ร้านค้าออนไลน์มีการออกแบบเว็บไซต์ที่โดดเด่นโดยการเสนอสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างสวยงาม 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ทั้งการใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ได้ใจความ และรูปภาพประกอบสินค้าคมชัด สอดคล้อง
กับสินค้าจริง พร้อมทั้งการน าเสนอสินค้าน้ันมีการแยกประเภท เป็นหมวดหมู่ และผู้ขายขายสินค้ามีการแสดงเคร่ืองหมาย
รับรองการประกอบธุรกิจให้ผู้บริโภคได้รับรู้อย่างชัดเจน 
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 4. อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลกลุ่มอ้างอิงในระดับมาก เน่ืองจาก  
ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อเว็บไซต์เน่ืองจากได้รับการแนะน าเว็บไซต์จากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว  เพื่อน โดยผู้บริโภค
ได้รับรู้ถึงการแสดงทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการจากผู้ที่เคยใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์   

 5. ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ใน
ระดับมาก เน่ืองจาก ผู้บริโภคเกิดความเช่ือม่ันว่าผู้ขายสินค้าออนไลน์ให้บริการขายสินค้าด้วยความซ่ือสัตย์  เม่ือผู้บริโภค
สั่งซ้ือสินค้าหลังจากการช าระเงินน้ัน ผู้บริโภคได้รับสินค้าอย่างถูกต้อง โดยผู้บริโภคจะเกิดความม่ันใจต่อกระบวนการขาย
ของผู้ขายโดยการแสดงขั้นตอนการขายที่ชัดเจน 

 6. ความตั้งใจซื้อสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าในระดับมาก เน่ืองจาก  
ก่อนการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์น้ันผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลของสินค้าที่ตนเองสนใจอย่างละเอียด ถี่ถ้วน โดยผู้บริโภคจะให้
ความสนใจต่อร้านค้าออนไลน์ที่มีผู้ขายให้บริการที่ดีทั้งการสอบถาม  การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับสินค้า ด้วยเสมอ ซ่ึงผู้ขาย
สามารถสร้างความประทับต่อการใช้บริการของผู้บริโภค 

 
7) อภิปรายผล 

1. คุณภาพข้อมูล ส่งผลต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  เน่ืองจาก 
ผู้บริโภคที่เคยสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์แล้วน้ันจะให้ความส าคัญต่อข้อมูลของร้านค้าออนไลน์อยู่เสมอ โดยผู้บริโภคจะสังเกต
การอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการว่ามีความเคลื่อนไหวของการเสนอสินค้าใหม่  ควบคู่กับรายละเอียดของสินค้าทั้ง
คุณสมบัติ  ราคา  ลักษณะของสินค้าที่มีความชัดเจนและมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ  สามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย
สะดวกต่อการเลือกซ้ือได้อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด จากการรับรู้คุณภาพข้อมูลที่ดีเป็นผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
ไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์  (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ความไว้วางใจร้านค้า
ออนไลน์ และลักษณะ ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพข้อมูล ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผา่นระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากลูกค้าไดรั้บรู้ข้อมูล
ของสินค้าที่ถูกต้อง ไม่เกินความเป็นจริงจากการเสนอขาย ซ่ึงข้อมูลความรายละเอียดชัดเจน 

2. การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคที่ ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  
เน่ืองจาก  ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์น้ันได้รับรู้ถึงระบบการป้องกันความปลอดภัย โดยเช่ือม่ันว่าข้อมูล
ส่วนตัวของตนเองจะไม่ถูกเปิดเผย ซ่ึงผู้ขายให้ความส าคัญต่อการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นได้ รับรู้
กระทั่งจะมีข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนก่อนการสั่งซ้ือสินค้า พร้อมด้วยกระบวนการช าระเงินของผู้ขายที่มี
ระบบป้องกันความปลอดภัย และแม่นย าเพื่อลดปัญหาการช าระเงินผิดบัญชี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์  
(2556) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ และลักษณะ ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า  ลูกค้าได้รับรู้ถึงความปลอดภัยต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน
หลังจากการเลือกสั่งสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการช าระเงินผ่านกระบวนการความปลอดภัยอย่างชัดเจน
จากการใส่รหัสสมาชิกก่อนการเลือกซ้ือสินค้าและช าระเงินเป็นผลให้ลูกค้าไว้วางใจต่อกระบวนการด าเนินการขายสินค้า
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิบทิศ  รัตนะวงษ์ (2558) ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทาง
การเงินที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือ: M-Commerce ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการและการช าระ
เงินอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อน  ท าให้เกิดความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ จึงส่งผลระยะยาวให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือ
สินค้าในคร้ังต่อไป 
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3  การออกแบบหน้าเว็บไซต์ ส่งผลต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  
เน่ืองจาก ผู้บริโภคได้สัมผัสโดยการเข้าชมเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองทางธุรกิจออนไลน์อย่าง
ชัดเจน โดยผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเปิดเผย ประกอบกับเว็บไซต์การน าเสนอสินค้าน้ันมีความ
ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีด้วยสีสันสวยงาม  การเรียบเรียงบทความเสนอขายที่เด่นชัด
ด้วยตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย พร้อมรูปภาพสินค้าประกอบที่ตรงตามสินค้าจริงซ่ึงท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้
อย่างรวดเร็วเปน็ผลให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจและไว้วางใจต่อผู้ขายสินคา้ออนไลน์โดยการแสดงความซ่ือสัตย์ บริสุทธ์ิใจต่อ
การขายสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์  เหลืองสุดใจช้ืน (2559)  ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสมทั้งการออกแบบ  การเลือกใช้สีสันที่สอดคล้อง
กับประเภทสินค้าด้วยความทันสมัยโดยผู้ขายแสดงใบประกอบการด าเนินการทางธุรกิจออ นไลน์ได้อย่างชัดเจนท าให้
นักศึกษาเกิดความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ต่อร้านค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นกระทั่งตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ือง   

4 อิทธิพลกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์   
เน่ืองจาก  ผู้บริโภคมักได้รับค าแนะน า ชักจูงจากบุคคลรอบข้างอยู่เสมอ เช่น ครอบครัว  เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดโดย
ผู้บริโภคจะได้รับฟังทัศนคติในทางบวกต่อสินค้าที่เกิดความสนใจ  อีกทั้งผู้บริโภคได้พบเห็นการใช้สินค้าจากกลุ่มบุคคลที่มี
ช่ือเสียงในสังคมผ่านเว็บไซต์ที่ผู้บริโภคสนใจ เช่น การโฆษณาจากดารานักแสดง  การอธิบายคุณประโยชน์ของสินค้าจาก
การใช้งานจริงเป็นผลให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ต่อการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ตนสนใจซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา  สอนจิตร (2559)  ศึกษางานวิจัยเร่ืองความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่าน
สมาร์ทโฟน ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มอ้างอิงในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคน้ัน ได้แก่ เพื่อนสนิท  บล็อกเกอร์ ที่สามารถสร้าง
ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ในร้านค้าออนไลน์ได้ ซ่ึงผู้บริโภคได้รับรู้จากการแนะน า การบอกต่อเก่ียวกับร้านค้าในเชิง
บวกท าให้เกิดความตั้งใจซ้ือสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

5 ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  
เน่ืองจาก  ผู้บริโภคเกิดความเช่ือม่ันต่อผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ตนสนใจ โดยผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความซ่ือสัตย์ของผู้ขายจาก
การแสดงตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งผู้ขายสร้างความม่ันใจต่อขั้นตอนการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์
โดยผู้บริโภคสามารถติดตามสินค้าที่ตนได้สั่งซ้ือระหว่างการจดัส่งได้ตลอดเวลากระทั่งผู้บริโภคได้รับสินค้า หากแม้เกิดความ
ผิดพลาดระหว่างการจัดส่งสินค้าผู้ขายจะติดตามพร้อมแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจ ใส่ใจสอบถามผู้บริโภค เป็นผลให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ต่อการสั่งสินค้าออนไลน์ท าให้ผู้บริโภคตั้งใจซ้ือสินค้าในอนาคตจากร้านค้า
ออนไลน์ที่ตนเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัย
เร่ือง ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ และลักษณะ ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ ต่อธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจาก ลูกค้ามีความเช่ือม่ันต่อการให้บริการของผู้ขาย โดยไม่เกิดความวิตก
กังวลใจเม่ือได้สั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงท าให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและตั้งใจกลับมา
ซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

 
8) เอกสารอ้างอิง 
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 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการขององค์การ 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ 3) การบริหาร
จัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกทม. 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นการบริหารจัดการองค์การ ปัจจัยจูงใจและค้ าจุนในระดับมากทุกด้านยกเว้นเงินเดือน การบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยจูงใจ
ยกเว้นการสั่งการและควบคุม แต่มีผลต่อปัจจัยค้ าจุนในทุกด้าน ข้อเสนอแนะควรรับฟังและเข้าใจ เพื่อความมีส่วนร่วมในองค์การ
และให้ค าปรึกษาแทนการสั่งการ  
 
ค าส าคัญ: บริหารจัดการ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน เจเนอเรชั่นวาย 
 
Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) the management 2) the motivation of work and 3) the 
management affects motivation of 400 Generation Y employee in Bangkok by using the questionnaire. The 
statistics used were frequency, percentage, mean and S. D., Pearson correlation coefficient and multiple 
regression at the statistically significant level of .05. Found that the employees have opinions of the 
management, motivator factors and hygiene factors at a high level in all aspects except salaries. Management 
influences motivation factors except aspect of command and control but influences hygiene factors in all 
aspects. The suggestion is to listen and understand for participation in organizations and giving advice instead 
of giving commands. 
 
Keywords: Management, Motivator factors, Hygiene factors, Generation Y 
 
1) บทน า 
 ประชากรที่ก าลังเข้ามีบทบาทในตลาดแรงงานของประเทศมากที่สุด คือ ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (generation y) ที่

มีอายุระหว่าง 20–37 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท าการส ารวจ) หรือเกิดปี พ.ศ. 2521–2538 เป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนของผู้ท างาน

ในหน่วยงานเอกชนมากที่สุด (รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, อักษราภัค หลักทอง, และเจตพล แสงกล้า, 2559) 

 ความหลากหลายของคนที่ท างาน ผู้บริหารระดับสูงเป็นคนยุคเบบี้บูมเมอร์ ผู้บริหารระดับกลางเป็นคนเจนเอ็กซ์ และ

พนักงานรุ่นใหม่เป็นคนเจนวาย ช่องว่างระหว่างเจน สภาพแวดล้อมที่โตมาไม่เหมือนกัน กรอบแนวคิดที่ต่างกัน ซ่ึงการจะต้องลด

ช่องว่างเหล่าน้ีได้ ต้องอาศัยแนวคิด ‘เข้าใจและเข้าถึง’ จุดหน่ึงที่ต้องยอมรับ คือ คนเจนวายเป็นอนาคตขององค์การ ต้องท าให้เขามี

ศักยภาพ มีแรงจูงใจในการท างาน (บวรนันท์ ทองกัลยา, 2560) 
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 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ และสนใจศึกษาการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการจูงใจที่เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้อง

เลือกใช้วิธีการจูงใจให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของบุคคล และสอดคล้องกับองค์การ ซ่ึงส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การต่อไป 

 
2) วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขององค์การ ในกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
3.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร  
 

3) สมมติฐานการวิจัย  
 การบริหารจัดการมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
 
4) กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 

สถานภาพ 

ระดับการศึกษา 

รายได้ 

ระดับชั้นการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์การท างาน 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

รุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยจูงใจ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านการเติบโตและความก้าวหน้า 

ปัจจัยค ้าจุน 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

ด้านการปกครองบังคับบัญชา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ด้านสภาพการท างาน 

ด้านเงินเดือน 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 

ด้านสถานะของอาชีพ 

ด้านความม่ันคงในงาน 

ปรับปรุงจาก Herzberg (1966) 

  

การบริหารจัดการ 

ด้านการวางแผน 

ด้านการจัดรูปงานหรือองค์การ 

ด้านการสั่งการ 

ด้านการประสานงาน 

ด้านการควบคุม 

ปรับปรุงจาก Fayol (1949) 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
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5) ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ  
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
2. ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการขององค์การ ในกรุงเทพมหานคร 
3. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
4. ท าให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการองค์การ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบ

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบอ่ืน 

ต่อไปในอนาคต 
 

6) แนวคิด/ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ในการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 
7) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 Fayol (1949, pp.144-147) หน้าที่การจัดการ (management functions) คือ กระบวนการจัดการงานว่า ประกอบด้วย
หน้าที่ทางการจัดการ (functions) ซ่ึงถูกเรียกว่า POCCC มีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ประการดังน้ี 

1. การวางแผน (planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างาน
ในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจ
หน้าที่ ทั้งน้ีเพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงกระท าให้
ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน 

4. การประสานงาน (coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้
ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไป
น้ันสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 McGregor (1960, p. 374) ทฤษฎี X และ Y เชื่อว่าความเชื่อพื้นฐานของผู้จัดการมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินงาน

ขององค์การ  

ทฤษฎี X: มุมมองดั้งเดิมของทิศทางและการควบคุม ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 

1. คนทั่วไปมักมีงานที่ไม่ชอบ และจะหลีกเลี่ยงหากเป็นไปได้ 
2. เพราะความไม่ชอบงาน คนทั่วไปจึงต้องถูกบีบบังคับ ควบคุมก ากับ และขู่ว่าจะลงโทษพวกเขา เพื่อให้มีความ

พยายามเพียงพอที่จะบรรลุผลส าเร็จวัตถุประสงค์ขององค์การ 
3. คนทั่วไปชอบที่จะถูกชี้น า ต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานค่อนข้างน้อย และต้องการความ

ปลอดภัยเหนือสิ่งอ่ืนใด  
ทฤษฎี Y: การบูรณาการเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์การ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 

1. ความพยายามทางร่างกายและจิตใจในการท างานเป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการเล่นหรือพักผ่อน คนทั่วไปไม่
ชอบงานโดยเน้ือแท้ งานอาจเป็นแหล่งของความพึงพอใจหรือแหล่งที่มาของการลงโทษทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สามารถควบคุมได้  
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2. การควบคุมภายนอกและการลงโทษไม่ได้เป็นเพียงวิธีการเดียวในการน าความพยายามไปสู่เป้าหมายขององค์การ 
ผู้คนจะปรารถนาการก ากับตนเอง และควบคุมตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนมุ่งม่ัน 

3. ความมุ่งม่ันสู่วัตถุประสงค์ เป็นความสัมพันธ์ของรางวัลที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จของพวกเขา สิ่งส าคัญที่สุดของ
รางวัลดังกล่าวเช่น ความพึงพอใจของอัตตาและความต้องการที่เกิดขึ้นเอง มันอาจเป็นผลิตผลโดยตรงของความพยายามที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

4. คนทั่วไปเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม แต่ไม่เพียงจะยอมรับ แต่ต้องแสวงหาความรับผิดชอบ การหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยาน และเน้นความปลอดภัย เป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ ไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์โดย
ธรรมชาติ 

5. ความสามารถในการใช้จินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่ค่อนข้างสูงในการแก้ปัญหา
ขององค์การน้ัน มีอยู่อย่างกว้างขวาง ไม่ได้จ ากัดอยู่ในกลุ่มประชากร 

6. ภายใต้เงื่อนไขของชีวิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ศักยภาพทางปัญญาของคนทั่วไปมีการใช้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน  
 

8) แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 Herzberg (1966, pp. 113-115) ทฤษฎีสองปัจจัย (two factors theory) แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังน้ี 
 1. ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้น (motivator factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานที่ท า (job 
content) ปัจจัยน้ีท าให้คนเกิดความชื่นชอบ ยินดีในผลงาน และความสามารถของตนเอง ถ้าปัจจัยน้ีถูกตอบสนอง คนน้ันจะเกิด
แรงจูงใจ ท าให้ตั้งใจท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ ซ่ึงประกอบด้วย 6 ปัจจัยย่อยดังน้ี  

1) ความส าเร็จในการท างาน (achievement)  
2) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition)  
3) ลักษณะของงาน (work itself)  
4) ความรับผิดชอบ (responsibility)  
5) ความก้าวหน้า (advance)  
6) การเติบโตความก้าวหน้าในอนาคต (growth)  

 2. ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกงาน (job context) เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน ปัจจัยน้ีไม่ได้จูงใจให้
คนท างานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้การท างานสุขสบายมากขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย 10 ปัจจัยย่อยดังน้ี  

1) นโยบายและการบริหาร (company policy and administration)  
2) การปกครองบังคับบัญชา (supervision)  
3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (relationship with supervisor)  
4) สภาพการท างาน (work conditions)  
5) เงินเดือน (salary)  
6) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (relationship with peers)  
7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (personal life)  
8) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (relationship with subordinates)  
9) สถานะของอาชีพ (status)  
10) ความม่ันคงในงาน (security)  
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9) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับรุ่นเจเนอเรชั่นวาย 
 Zemke, Raines & Filipczak (2013) ได้ให้ความหมาย เจเนอเรชั่นวาย (generation y) ว่าคือ คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 
1980 ไปจนถึงก่อนปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงเป็นรุ่นที่ผู้ปกครองมุ่งให้มีความสามารถหลากหลาย ไม่ว่าจะวางแผนเรื่องกิจกรรม และปลูกฝัง
ให้มีความกล้า พวกเขาจึงโตขึ้นมาพร้อมกับความนับถือตัวเอง และถือว่าพวกเขาเป็นรุ่นแรกที่เป็นชาวดิจิทัลอย่างแท้จริง 
 
10 )งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “เจนเนอเรชั่นวายกับความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล” 
ผลการวิจัยพบว่า เจเนอเรชั่นวาย คือ กลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่  ค.ศ. 1977-1992 มีคุณลักษณะเด่น ดังน้ี การปรับตัวได้ดีใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ  เรียนรู้ได้เร็ว มีความสนใจใฝ่รู้ มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสูง สามารถท างานได้หลายประเภท ชอบงานที่
ท้าทาย มีความมุ่งม่ัน และต้องการประสบความส าเร็จสูง และมีคุณลักษณะที่อาจเป็นข้อจ ากัด ดังน้ี อดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ 
ในระดับที่จ ากัด ช่างสงสัยและช่างซักถาม เน่ืองจากต้องการค าตอบที่รวดเร็ว มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และแสดงออกถึงความ
เป็นตัวเองอย่างชัดเจน  

 
11) ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research: MMR) โดยการน าวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาใช้ในการวิจัย
เรื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุม รัดกุม มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร ( documentary 
research) การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
(1973) โดยยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 5% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยเท่ากับ 400 ราย โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (selective sampling) เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 
12) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured 
interview) แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ 
ระดับชั้นการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การท างาน โดยเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ จ านวน 24 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดรูปงาน
หรือการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 44 ข้อ ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน  
 โดยในส่วนที่ 2 และ 3 จะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ก าหนด
ระดับมาตราส่วนที่เป็นข้อความให้เป็นค่าน้ าหนักตัวเลข เพื่อประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ก าหนดค่า
น้ าหนักตามวิธีของ Likert (1970) 
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13) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาได้แล้วน ามาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์จากน้ันน ามาตรวจการ
ให้คะแนน และน าผลคะแนนมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
 1. ตรวจความถูกต้องครบถ้วนและจ านวนของแบบสอบถามที่ได้กลับมา 
 2. น าแบบสอบถามที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์  
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ซ่ึงเป็นค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าร้อยละ (percentage) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็น น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) น ามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 ในส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า การบริหารจัดการมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่น
วายในกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
จ านวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่ออธิบายการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลการวิจัย  
 
14) ผลการวิจัย 
 ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่าพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 19 - 30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท อยู่ในระดับปฏิบัติการ (พนักงานทั่วไป) 

และมีประสบการณ์การท างาน 2 - 5 ปี  

 

 ผลวิเคราะห์การบริหารจัดการขององค์การ 
 พบว่าพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมการบริหารจัดการขององค์การจัด

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายมีระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน 

 

 ผลวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร 
 พบว่าพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในภ าพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน        

ด้านปัจจัยจูงใจจัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายมีระดับเห็นด้วยมากในทุก

ด้าน ส่วนด้านปัจจัยค้ าจุนจัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายมีระดับเห็นด้วย

มากในแต่ละด้าน ยกเว้นด้านเงินเดือนอยู่ในระดับกลาง 

 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายใน  

              กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยจูงใจ B SE B Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.060 0.139  7.623 .000* 

1. การวางแผน 0.133 0.046 0.146 2.915 .004* 

2. การจัดรูปงาน/องค์การ 0.174 0.035 0.241 4.981 .000* 

3. การสั่งการ 0.80 0.051 0.094 1.576 .116 
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4. การประสานงาน 0.399 0.053 0.426 7.509 .000* 

5. การควบคุม -0.045 0.038 -0.061 -1.203 .230 

R = 0.742, R2 =0.551, Adjusted R2 = 0.545, F = 96.733, sig. = 0.000* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายใน

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดรูปงานหรือองค์การ และด้านการประสานงาน ยกเว้นด้านการสั่งการ และด้าน

การควบคุมไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.742 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 54.5 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายใน 

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยค ้าจุน B SE B Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 0.529 0.120  4.405 .000* 

1. การวางแผน 0.090 0.039 0.095 2.283 .023* 

2. การจัดรูปงาน/องค์การ 0.173 0.030 0.232 5.742 .000* 

3. การสั่งการ 0.223 0.044 0.252 5.060 .000* 

4. การประสานงาน 0.266 0.046 0.274 5.781 .000* 

5. การควบคุม 0.092 0.032 0.120 2.845 .005* 

R = 0.829, R2 =0.687, Adjusted R2 = 0.683, F = 173.316, sig. = 0.000* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตารางที่ 2 การบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร

ทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.829 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์

ได้ร้อยละ 68.3  

  

15) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 พบว่าการบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ด้านการวางแผน ด้านการจัดรูปงานหรือองค์การ และด้านการประสานงาน ยกเว้นด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม และมีผลต่อ

ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครทุกด้าน 

 

16) อภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอ

เรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร” จ านวน 400 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 19 - 30 ปี สถานภาพโสด มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท อยู่ในระดับปฏิบัติการ (พนักงานทั่วไป) และมี

ประสบการณ์การท างาน 2 - 5 ปีสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการขององค์การ พบว่า พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นใน

ภาพรวมการบริหารจัดการขององค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประสานงานอยู่ในระดับ

มากที่สุด แสดงว่าพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญกับติดต่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอ่ืน ฉะน้ันพนักงานรุ่น    

เจเนอเรชั่นวายน่าจะชอบการท างานเป็นทีม และน่าจะมีทักษะการเข้าถึงข้อมูลได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเดชา เดชะ

วัฒนไพศาล (2552) กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) มนัสวี ศรีนนท์ (2561) และ Zemke, Raines & Filipczak (2013) 

 ปัจจัยด้านจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย 

ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างานอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากที่สุด แสดงว่าพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญในความส าเร็จในการท างาน สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของกานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) Martin (2005) และ Zemke, Raines & Filipczak (2013)  

 ส่วนด้านปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานรุ่นเจเนอเรชั่น

วาย ในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ และสังคมรอบตัว การที่รู้สึกอยาก

เป็นส่วนหน่ึงในสังคม และการเป็นส่วนหน่ึงก็ย่อมต้องการยอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเดชะวัฒนไพศาล (2552) และ 

Zemke, Raines & Filipczak (2013) 

 การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยตั้งใจเลือกตัวแปรตามเป็นปัจจัยตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1966) ซ่ึงปัจจัย

แรงจูงใจได้แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ ส าหรับคนที่พอใจในงาน ตั้งใจท างาน และปัจจัยค้ าจุน ส าหรับคนที่ไม่พอใจใน

งาน หลีกเลี่ยงงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอ

เรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดรูปงานหรือองค์การ และด้านการประสานงาน ยกเว้นด้านการสั่ง

การ และด้านการควบคุม ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี Y ของ McGregor (1960) ที่ได้กล่าวว่าการควบคุมภายนอกและการลงโทษไม่ได้

เป็นเพียงวิธีการเดียวในการน าความพยายามไปสู่เป้าหมายขององค์การ ผู้คนจะปรารถนาการก ากับตนเอง และควบคุมตนเองให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนมุ่งม่ัน และความมุ่งม่ันสู่วัตถุประสงค์ เป็นความสัมพันธ์ของรางวัลที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จของพวก

เขา และผลการทดสอบสมมติฐานยังสอดคล้องกับ มนัสวี ศรีนนท์ (2561) กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) Martin (2005) Rani & 

Samuel (2016) และ Arora & Dhole (2019) และการบริหารจัดการมีผลต่อปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอ

เรชั่นวายในกรุงเทพมหานครทุกด้านได้ จากคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นวายซ่ึงไม่ชอบฟังค าสั่งจากหัวหน้า และการบังคับขู่เข็ญ 

มนัสวี ศรีนนท์ (2561) แต่ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับทฤษฎี X ของ McGregor (1960) ที่ได้กล่าวว่า ความไม่ชอบงาน 

คนทั่วไปจึงต้องถูกบีบบังคับ ควบคุมก ากับ และขู่ ว่าจะลงโทษพวกเขา เพื่อให้มีความพยายามเพียงพอที่จะบรรลุผลส าเร็จ

วัตถุประสงค์ขององค์การ แม้ทฤษฎีของ McGregor (1960) ที่มีมาเกือบ 60 ปีแล้ว แต่ก็ยังสามารถใช้ได้กับเจเนอเรชั่นวายใน

ปัจจุบัน 

 

17) ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการขององค์การควรรับฟัง และเข้าใจพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย เพื่อให้
พวกเขามีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์การ และส่งเสริมพัฒนาการให้พวกเขามีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน นอกจากน้ันควรจะชี้แนะ
ให้ค าปรึกษาแทนการสั่งการ และมีวัฒนธรรมองค์การที่ดีเป็นส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลหรือ มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการขององค์การ และแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย  
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรุ่นเจเนอเรชั่นวาย

กับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ หรือพื้นที่ที่หลากหลาย  
3. เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาประเภทการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยในลักษณะ

เทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อความเข้าใจที่ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อหาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู 2) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์แป้งสาคู 3) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู 
ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างที่ ซ้ือหรือเคยซ้ือผลิตภัณฑ์แป้ งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 400 คน โดยวิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือน 5,001  - 10,000 บาท (2) ด้านพฤติกรรมการซ้ือ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูชนิดผง เหตุผลในการซ้ือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โอกาสการซ้ือเพื่อแปรรูปเป็น
ขนม ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือคือตนเอง ประโยชน์ในการใช้แป้งสาคูคือแปรรูปท าขนม (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูจากศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม ต าบลกะปาง 
 
ค าส าคัญ: ช่องทางการจัดจ าหน่าย แป้งสาคู พฤติกรรมการซ้ือ 
 
Abstract 
 This research study of The Marketing channels “Sago flour” product in Kapang  Subdistrict Thung Song 
District Nakhon Si Thammarat Province. For (1) To study distribution channels “Sago flour” product,   (2) To 
analyze the behavior of buying “Sago flour” product, (3) To analyze the difference Demographic characteristics 
and buying behavior “Sago flour” product, The samples population of 400 people in Kapang Subdistrict Thung 
Song District Nakhon Sri Thammarat Province. statisticall analyzed by frequency, percentage, mean, 
standarddeviation Statistical test of the chi-square hypothesis. (1) Demographic characteristics The Most of 
them are women aged 51 years and older, education low Under Degree, occupation is farmers, income 5,001-
10,000 baht / month (2) behavior of buying the most of respondents buy Powdered “sago flour” Product the 
reason for buying has a unique flavor prospect in purchase For dessert the person is power to buy “sago flour” 
product is themselves, The benefits of using“sago flour” product for dessert (3) The distribution channels. 
Most respondents bought sago flour from Sago Ban Conservation and Processing Learning Center, Kapang 
Subdistrict. 
 
Keywords : distribution channels, sago flour, behavior of buying 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งที่ประชาชนใช้สาคูอย่างสารพัดประโยชน์ มากที่สุดตั้งแต่การด ารงชีพใน
ครอบครัว และการใช้เพื่อเศรษฐกิจดังน้ันจึงสืบสานภูมิปัญญาการท าแป้งสาคูจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน และปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการท าแป้งสาคูได้ตลอดทั้งปี พยายามคนคว้าคิดค้นสูตรขนมที่ท าจากแป้งสาคูเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคแป้งสาคูให้
ผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ในแก่สมาชิกในกลุ่มคนและชุมชน ช่วยส่งเสริมให้มาการใช้ประโยชน์จากแป้งสาคูอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
ยิ่งขึ้น 
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายแป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีช่องทางการจัดจ าหน่ายน้อย 
ได้มีการขายผ่านหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สะดวกในการซ้ือสินค้า ซ่ึงยังมีผู้บริโภคบางส่วนยังไม่รู้จักร้านค้ า
สถานที่ท าแป้งสาคู ส่งผลให้ทางกลุ่มมีรายได้ไม่เพียงพอ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาง านวิจัย “เรื่องการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู บ้านกระโสม ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อศึกษาและเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น เพื่อจะส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มที่สูงขึ้น พึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
           2.3 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. วรรณกรรม 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องส าหรับใช้ประกอบใน
การศึกษางานวิจัยครั้งน้ี ดังหัวข้อต่อไปน้ี แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความ
เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มี
คุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ (ยุบล เบญจ
รงค์กิจ, 2542) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel) หรือ (Trade 
Channel) คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่สัมพันธ์ระหว่างกัน ในกระบวนการน าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้กลุ่มบุคคล
หรือองค์กรที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในช่องทางการจัดจ าหน่ายรวมเรียกว่า คนกลางทางการตลาด ซ่ึงมี 3 ประเภท คือ  พ่อค้าคนกลาง 
ตัวแทนคนกลาง คนกลางท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดจ าหน่าย และแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของ
ผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่าน้ันใช้เลือกสรร 
รักษา และการจัดการ สิ่งที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในเขตพื้นที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบเขตด้านเน้ือหา
ศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซ้ือหรือเคยซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรของ W.G.Chochran ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 % เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลจึงผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก จากน้ัน
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์ 
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5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในพื้นที่ต าบลกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 
พฤติกรรมการซ้ือ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์แป้งสาคูที่เลือกซ้ือ ซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปางเพราะอะไร ซ้ือผลิตภัณฑ์
แป้งสาคูเน่ืองในโอกาสใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูไปใช้ประโยชน์อย่างไร และ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และแปรรูปสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าอาคารจัดแสดงและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช งานจัดแสดงสินค้าประจ าปีของ
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดนัดสุขสันต์ ต าบลกะปาง อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตลาดนัดหน้าค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดนัดที่วัง ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตลาดนัดวัง
แก้ว ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร้านค้าในชุมชน บ้านกะโสมเหนือ ต าบลกะปาง สื่อออนไลน์ Facebook 
ช่องทางสื่อออนไลน์ Line และติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ  
 
6. ผลและอภิปรายผล 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 400 
คน สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
64.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.00 อายุ  มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 29.00  ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.00 และมีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาคือ มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.50  

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูชนิดผง คิดเป็นร้อยละ 72.00 และผลิตภัณฑ์แป้งสาคูชนิดเม็ด คิดเป็นร้อยละ 28.00 เหตุผลใน
การซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูบ้านกะโสมเพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์  คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ ไม่มีสารเจือปนใน
ผลิตภัณฑ์แป้งสาคู คิดเป็นร้อยละ 24.80 ซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู เน่ืองในโอกาสซ้ือเพื่อแปรรูปเป็นขนมใช้บริโภคในครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 67.80 รองลงมาคือ ซ้ือเป็นของฝากให้กับญาติที่อยู่ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 21.00 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 27.80 ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์แป้งสาคูไปใช้ประโยชน์ในการใช้แปรรูปท าขนม คิดเป็นร้อยละ 77.80 รองลงมาคือ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท าเม็ด
สาคู คิดเป็นร้อยละ 13.80  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่องซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูจากศูนย์การ
เรียนรู้การอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสมต าบลกะปาง ค่าเฉลี่ย 4.71 รองลงมาคือ ร้านค้าในชุมชน  บ้านกะโสมเหนือ ต าบล
กะปาง ค่าเฉลี่ย 3.91 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยสามารถสรุปได้ ดังน้ี 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพเกษตรกร มี

รายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหน (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 33 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 - 20,000 บาท เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ซ้ือสินค้า
บ่อยที่สุด คือ Facebook 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งสาคูชนิดผง เพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซ้ือเพื่อแปรรูปเป็นขนมใช้บริโภคในครัวเรือน ซ่ึง
สอดคล้องกับ สุชญา อาภาภัทร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนทา
งานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจุบันค่านิยมในการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่บริโภคเบเกอรี่เป็น
เพียงของว่าง หันมาบริโภคเบเกอรี่เป็นอาหารหลักเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเบเกอรี่เป็นอาหารที่รั บประทานได้สะดวกในระหว่างการ
เดินทางและเขามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การด าเนินชีวิตของคนในสังคมเมือง เห็นได้จากอุตสาหกรรมเบเกอรี่มีการขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง เป็นต้นว่า ร้านเบเกอรี่แบบ Take Away มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นและมีการขยายแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศไทย ส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นมากขึ้น ดังน้ันผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่แบบ Take Away แต่ละร้านต่างเร่งปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช” มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ดังน้ี 

8.1 ผู้ประกอบการควรมีการด าเนินธุรกิจให้มีความน่าสนใจ เน่ืองจากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจในการน าความรู้
และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร การตลาด มาวางแผนในการด าเนินธุรกิจ 

8.2. แนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แป้งสาคู เพื่อท าให้เกิดความสนใจในกลุ่มผู้บริโภค สร้างก าไรและเพิ่ม
ยอดขาย 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปสาคูผลิตภัณฑ์แป้งสาคู ในต าบลกะปาง อ าเภ อทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอด ในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยรวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่
ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานวิจัย ที่ขาดไม่ได้คือ ขอบคุณบิดา  - มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานมาโดยตลอด  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถาบันการศึกษาด้านโลจิสติกส์  
กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

ตุลาพล นิติเดชา 
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131 

E-mail: tulaphonn@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (1) เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง และ (2) เพื่อระบุความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก โดยใช้การแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 34 คน สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  One-way Anova, Samples T-Test ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรมองด้านความส าเร็จของงาน ด้าน
ความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ด้านสถานภาพสังคม ยังมีความคิดเห็นที่ให้ความส าคัญแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ในทุก ๆ ด้านบุคลากรให้ความส าคัญในระดับมาก และไม่มีความแตกต่างกัน (2) ในด้านความต้องการ พบว่า เม่ือ
จ าแนกตามเพศ ในทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือจ าแนกตามสายงาน  ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาดูงาน และใน
ทุกข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ส าหรับด้านการศึกษาต่อ พบว่า รายข้อทุกข้อมีความแตกต่างกัน ด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
พบว่า รายข้อทุกข้อมีความแตกต่างกัน ส าหรับด้านการวิจัย พบว่า รายข้อทุกข้อ มีความแตกต่างกัน มีเพียง 1 ข้อ คือ การได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามประเภทการจ้าง ในทุกด้าน ไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ การพัฒนาตนเอง บุคลากร 
 
Abstract 

This research has the following objectives: (1) to identify factors that affect the need for self-
development and (2) to identify the needs for self-development, problems, suggestions of personnel in higher 
education institutions in the eastern region by using online questionnaire distribution. The samples were 
academic personnel and academic support personnel for 34 people. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way Anova, Samples T-Test. The results showed that 
the factors affecting the self-development of personnel in higher education institutions Personnel look at the 
success of the job. Job security Career progress at a high level as for compensation at a medium level Except 
for social status. There are still opinions that give different importance. When considering the needs for self -
development of personnel in higher education institutions in all areas, the personnel attaches great 
importance and there was no difference (2) in terms of needs, it was found that when classified by gender in 
all areas there were no differences And when classified by line of work Training And in education, field trips, 
and in every item, there was no difference. For further study, it is found that every item is different. In self-
learning, it was found that each item was different. As for the research, it is found that every item has a 
difference, there is only 1 item which is receiving the budget that is suitable and sufficient research. That is no 
different And classified according to the type of employment in all aspects, there is no difference. 

 
Keywords: Factors that affect demand, Personal development, Personnel 
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1.  บทน า 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นการแก้ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเน่ืองจากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจน
เทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในสมัยหน่ึงก็อาจกลายเป็นคนที่
หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหน่ึงก็ได้  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่อยู่เสมอไม่ว่า
วิทยาการและหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนแปลงไป จากหลักการที่ว่าการพัฒนาบุคคลจะมีผลท าให้บุคคลสามารถเข้าใจทั้งงาน 
คน และองค์กรอย่างกว้างขวางและมีความเก่ียวเน่ืองในการปรับตนให้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของ
ทางเทคนิค สังคม หรือทางด้านสภาวะแวดล้อม ดังน้ันการพัฒนาตนเองจึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาส
พัฒนาตนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถดีขึ้นซ่ึงเป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนจะต้องกระท าด้วยตนเองโดยบุคคลอ่ืนมีส่วนให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนเพียงบางส่วนเท่าน้ัน นอกจากน้ีการพัฒนาตนเองยังเป็นการเสริมสร้างตนเองให้บรรลุมุ่งหมายแห่งชีวิตและการงานของตน
ให้สูงเด่นมีคุณประโยชน์และมีความสุข (อรุณ ทุ้ยแป, 2550)  
 ประกอบกับประกาศของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดกรอบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ให้ความส าคัญในด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกกลุ่ม ทุกระดับ และ
สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดความผูกพันในองค์กรและได้เห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของบุคลากร บุคลากรจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่ต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 งานวิจัยน้ีต้องการน าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของบุคลากร และความต้องการของ
บุคลากรที่จะพัฒนาตนเอง ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่บุคลากรให้ความส าคัญ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่จะพัฒนาตนเองใน
ด้านใด หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกทั้งเน่ืองจากในรอบปีก่อน ๆ ที่ผ่านมาการด าเนินการของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรแจ้งความ
ประสงค์ความต้องการฝึกอบรมหรือพัฒนาของตนเองมายังหน่วยงานน้ัน ก็มีบุคลากรส่งกลับมายังหน่วยงานน้อย ซ่ึงข้อมูลการศึกษา
ครั้งน้ีจะน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ในการจัดท าแผนโครงการ หรือรูปแบบส าหรับการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม  อีกทั้งเป็นการ
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง 
 2.2 เพื่อระบุความต้องการพัฒนาตนเอง ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
   - ด้านค่าตอบแทน 
   - ด้านความส าเร็จของงาน 
   - ด้านความม่ันคงในการท างาน 
   - ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
   - ด้านสถานภาพทางสังคม 
 
  3.2 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
   - ด้านการศึกษาต่อ 
   - ด้านการฝึกอบรม 
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   - ด้านการวิจัย 
   - ด้านการศึกษาดูงาน 
   - ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และใช้ระยะเวลา คือ 1 มกราคม 
2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 6 เดือน 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยโดยการส ารวจ (Survey) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิธีการแจกแบบสอบถาม การ
แจกแบบสอบถามออนไลน์ การเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 34 คน  
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อัตรา
เงินเดือน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (60) ปี ประเภทการจ้าง โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ได้แก่ ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านสถานภาพทางสังคม 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี 
  5 คะแนน  หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
  4 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
  3 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
  2 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 
  1 คะแนน หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการวิจัย ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  5 คะแนน  หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด 
  4 คะแนน หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองมาก 
  3 คะแนน หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองปานกลาง 
  2 คะแนน หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองน้อย 
  1 คะแนน หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาตนเองน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ 
  4.3.1 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ผู้เชี่ยวชาญ  
  4.3.2 น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Items Objective Congruence: IOC) โดยให้คะแนนระดับความสอคล้อง ดังน้ี 
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  +1 = ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
              0  = ไม่แน่ใจ 
              -1  = ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  โดยใช้สูตรค านวณ 
 

n

R
IOC




 
 

  โดยที่    
  R = ผลร่วมของผลการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและให้ผลประเมินเป็น +1 
  N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 ถ้าค่าการประเมินอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 แสดงว่าเป็นข้อค าถามที่ดีและผู้วิจัยน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ ส่วนข้อค าถามที่มีค่า 
IOC น้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยได้น าข้อค าถามน้ันไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
 โดยค่าการประเมินในทุกข้อ อยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.0 ซ่ึงเป็นข้อค าถามที่สามารถใช้ได้ 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS  
 4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
 4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร และความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรฯ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way Anova, Samples T-Test 
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน   
 

41.2 %

58.8 %

 
 

รูปท่ี 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุ 31 - 40 ปี มากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 - 50 ปี อันดับสาม คือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21 - 30 ปี และอันดับสุดท้าย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51 - 60 ป ี
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14.71 %

2.93 %

17.65 %

64.71 %

 
 

รูปท่ี 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คือ โสด รองลงมา คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และอันดับสุดท้าย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส หย่าร้าง  
 

61.8 %
35.3 %

2.9 %

 
 

รูปท่ี 3  สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา มากที่สุด คือ ระดับปริญญาโท อันดับที่สอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาเอก อันดับที่สาม คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และอันดับสุดท้าย คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี  

5.9 %

23.5 %

44.1 %

26.5 %

 
 

รูปท่ี 4  ระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือน มากที่สุด คือ 30,001 - 40,000 บาท อันดับสอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อัตราเงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท อันดับสาม คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป อันดับสี่ คือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท อันดับสุดท้าย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือน 40,001 - 
50,000 บาท  
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8.8 %

35.3 %

38.2 %

5.9 %

11.8 %

 
 

รูปท่ี 5 อัตราเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากที่สุด คือ 1 - 5 ปี อันดับสอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี อันดับสาม คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 - 15 ปี อันดับสี่ คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 1 ปี อันดับสุดท้าย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากกว่า 
15 ปีขึ้นไป  
 

8.8 %

47.1 %29.4 %

11.8 %

2.9 %

 
 

รูปท่ี 6  ระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (60 ปี) มากที่สุด คือ มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
อันดับสอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (60 ปี) 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี อันดับ
สุดท้าย คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (60 ปี) 1 - 5 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นพนักงานสายวิชาการ ส่วนที่เหลือเป็นพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ  
 

2.9 % 5.9 % 5.9 %

85.3 %

 
 

รูปท่ี 7  ระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (60 ปี) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานเงินรายได้ส่วนงาน ส่วนที่เหลือเป็นพนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล  
 

61.8 %
38.2 %

 
 

รูปท่ี 8  ประเภทการจ้างของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 5.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร และผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ด้านค่าตอบแทน 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.23 ด้านความส าเร็จของงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 ด้านความม่ันคงในการท างาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านสถานภาพทางสังคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02  
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
สถาบันอุดมศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อม่ันไว้ 95% พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามเพศ 
ในทุกด้าน คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และด้าน
สถานภาพทางสังคม และทุกข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองจ าแนกตามสายงาน ในทุก
ข้อของด้านค่าตอบแทน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านสถานภาพทางสังคมทุกข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นข้อ 
การท างานได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงได้ในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามสายงาน 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig.                
(2-tailed) 

 ด้านค่าตอบแทน           

1. ท่านได้รับเงินเดือนเพียงพอกับการด ารงชีวิตของท่าน 9.016 .005 1.636 32 .112 

      1.822 31.991 .078 

2. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานและต าแหน่งงานที่
ท่านปฏิบัติอยู่ 

9.791 .004 1.338 32 .190 

      1.521 31.756 .138 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ ที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม 1.284 .266 1.326 32 .194 
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      1.336 26.202 .193 

ด้านความส าเร็จของงาน      

1. ท่านสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ .434 .515 1.656 32 .107 

      1.707 28.058 .099 

2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะท างานได้เป็นอย่างดี .299 .588 1.669 32 .105 

      1.703 27.188 .100 

3. ผลงานของท่านสามารถเป็นตัวอย่างให้กับงานด้านอ่ืน ๆ ได้ 1.402 .245 1.102 32 .279 

      1.189 31.082 .244 

ด้านความม่ันคงในการท างาน      

1. ชื่อเสียงของหน่วยงานท าให้ท่านเกิดความม่ันคงในอาชีพ 7.431 .010 -.398 32 .693 

      -.456 31.550 .652 

2. ต าแหน่งในปัจจุบันของท่านมีความม่ันคงในการท างาน .120 .731 1.833 32 .076 

      1.927 29.539 .064 

3. ท่านเห็นด้วยกับการบริหารและนโยบายของหน่วยงาน 1.252 .272 .240 32 .812 

      .255 30.327 .800 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน      

1. หน่วยงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ .381 .541 -.175 32 .862 

      -.181 28.268 .858 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน      

2. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีการเจริญก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถและสายงาน 

.691 .412 .924 32 .363 

      1.011 31.674 .320 

3. ท่านมีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ .979 .330 1.806 32 .080 

      1.893 29.335 .068 

ด้านสถานภาพทางสังคม      

1. ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ .072 .791 .493 32 .625 

      .466 21.100 .646 

2. การท างานของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 5.757 .022 2.381 32 .023 

      2.257 21.375 *.035 

3. การท างานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา .928 .343 .975 32 .337 

      .974 25.480 .339 

4. ท่านมีส่วนร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น งานสังสรรค์ประจ าปี  
ฯลฯ 

2.879 .099 -.047 32 .963 

      -.043 19.637 .966 
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 เม่ือพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเอง จ าแนกตามประเภทการ
จ้าง ในทุกด้าน และทุกข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.3 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร และผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
ต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา 
 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ด้านการศึกษาต่อ โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.62 ด้านการฝึกอบรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81 ด้านการวิจัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.63 ด้านการศึกษาดูงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.71 ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92  
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา  โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อม่ันไว้ 95% พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรจ าแนกตามเพศ ในทุกด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และด้านสถานภาพทาง
สังคม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกตามสายงาน ด้าน
การฝึกอบรม และด้านการศึกษาดูงาน และในทุกข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้าน
การศึกษาต่อ พบว่า รายข้อทุกข้อมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า รายข้อ
ทุกข้อมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านการวิจัย พบว่า รายข้อทุกข้อ มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียง 1 ข้อ คือ การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกตามสายงาน 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 
Means 

  
F Sig. t df 

Sig.      
(2-tailed) 

 ด้านการศึกษาต่อ           

1. การให้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐานะที่ดีขึ้น 1.365 .251 3.600 32 *.001 

      4.156 31.124 .000 

2. การให้หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง .956 .336 2.798 32 *.009 

      3.133 31.997 .004 

3. การศึกษาต่อเพื่อน าวุฒิมาใช้ในการเลื่อนต าแหน่ง 1.967 .170 2.521 32 *.017 

      2.839 31.951 .008 

4. การศึกษาต่อในหลักสูตรที่เก่ียวข้องในต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

2.246 .144 2.603 32 *.014 

      2.962 31.735 .006 

ด้านการฝึกอบรม      

1. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงาน 

.611 .440 1.442 32 .159 

      1.452 26.139 .158 
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2. การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

.105 .748 1.901 32 .066 

      2.019 30.211 .052 

ด้านการวิจัย      

1. การน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน .171 .682 3.345 32 *.002 

      3.321 24.997 .003 

2. การน าผลงานวิจัยมาใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพที่สูงขึ้น 

.458 .503 3.905 32 *.000 

      3.787 23.098 .001 

ด้านการวิจัย      

3. การน าผลงานวิจัยมาเผยแพร่ให้บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์ 

.055 .816 2.416 32 *.022 

      2.377 24.269 .026 

4. การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเพียงพอ 1.459 .236 1.798 32 .082 

      1.941 31.101 .061 

ด้านการศึกษาดูงาน      

1. การศึกษาดูงานการท างานที่อ่ืน ๆ เพื่อน ามาพัฒนางานที่ปฏิบัติ
อยู่ 

.238 .629 -.185 32 .854 

    -.186 25.888 .854 

2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานระหว่างหน่วยงาน 3.213 .082 .073 32 .942 

    .081 31.809 .936 

3. การได้ความรู้ แนวคิด ใหม่ ๆ มาปรับปรุง และพัฒนางานให้ดี
ขึ้น 

8.488 .006 .235 32 .816 

    .273 30.651 .787 

4. การสร้างเครือข่ายในการท างานเพิ่มมากขึ้น 4.610 .039 .185 32 .854 

      .210 31.750 .835 

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

1. การค้นคว้า หาความรู้ในการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 2.598 .117 3.804 32 *.001 

      3.670 22.695 .001 

2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานกับเพื่อน
ร่วมงาน 

.004 .951 2.820 32 *.008 

    2.981 29.889 .006 

3. การแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3.406 .074 2.686 32 *.011 

  
  2.558 21.725 

 
.018 
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4. การเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนในการท างาน 

.981 .329 2.772 32 *.009 

    2.711 23.759 .012 

5. การเรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยต่อการพัฒนางาน .650 .426 3.106 32 *.004 

    3.333 30.814 .002 

 
 เม่ือพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกตามประเภทการจ้าง 
ในทุกด้าน คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และด้าน
สถานภาพทางสังคม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา จะมีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม 
ช่วงอายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพ โสด เป็นส่วนมาก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ แต่หากเจาะลึกลงไปโดยแยก
สายการปฏิบัติงาน จะพบว่า สายอาจารย์จะมีสัดส่วนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่พอกัน  แต่ส าหรับสาย
สนับสนุนวิชาการจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 30,001 - 
40,000 บาท มากที่สุด ส าหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานน้ันจะอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี และ 6 - 10 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน น่ันก็ท าให้
สัดส่วนของบุคลากรที่มีระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน (60 ปี) มากที่สุด คือ เหลือระยะเวลามากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
และส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานเงินรายได้ส่วนงาน 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา พบว่า บุคลากรมองด้าน
ความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และด้านสถานภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก 
จะมีเพียงแต่ด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง จึงท าให้วิเคราะห์ได้ว่า บุคลากรต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความม่ันคงในการท างาน และหากม่ันคงในหน้าที่การงาน และมีความก้าวหน้าแล้ว ค่าตอบแทนก็จะตามมา ยกเว้นด้านสถานภาพ
ทางสังคม ยังมีความคิดเห็นที่ให้ความส าคัญแตกต่างกันบ้างในกลุ่มของบุคลากรที่มองว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีความส าคัญมาก 
 จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ด้านการศึกษาต่อ ด้าน
การฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการวิจัย ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ความส าคัญในระดับมาก  และไม่มีความแตกต่างกัน 
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองเป็นอย่างมากเม่ือมีโอกาสได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่กล่าวมา เน่ืองจาก
เห็นว่าการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านน้ันจะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จในหลาย ๆ ด้านได้ เช่น ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ความ
ม่ันคงในการท างาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
7. เอกสารอ้างอิง 
จิตรประภา อัครบวร. (2554). พัฒนาคนบนความยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เต๋า (2000). 
เจษฎา นกน้อย. (2552). แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ฉันทนา จันทร์บรรจง. (2545). การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา. พิษณุโลก: ต าราเรียนรายวิชา  
 354564 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 645 
 

บุญส่ง ลีละชาต. (2559). ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต,  
 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
พัชรินทร์ ราชคมน์. (2554). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปัญหาพิเศษปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 บัณฑิต, ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
วัชราภรณ์ ก้อนแก้ว. (2558). ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย 
 สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระปริญญา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
วิจิตร อาวะกุล. (2551). การฝึกอบรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุนิษา กลึงพงษ์. (2556). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการคณะพาณิชยศาสตร์และ 
 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ 
 อุดมศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล. (2558). ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน ้าเย็นวิทยาคม  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สริญญา ไวว่ิงรบ. (2560). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
อรุณ ทุ้ยแป. (2550). ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด 
 อุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น,  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 
เอ้ือมมาภา ประเสริฐวีธัช, ดร.มยุรี โยธาวุธ. (2559). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร: กรณีศึกษา  
 กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี. สารนิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ 
 ประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
Allport, Gardon, W. (1960). Personality: A Psychology Interpretation. New York: Henry Holt. 
Maslow, Abramham. (1970). Motivation and Personality. New York: Haper and Row. 
R. Wayne Pace, Phillip C. Smith, Gordon E. Mills. (1991). Human Resource Development: The  

 Field. Prentice Hall. 

Yamane, T. (1967). Statics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row. 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+Wayne+Pace%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Phillip+C.+Smith%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gordon+E.+Mills%22


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 646 
 

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง ในเขตพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ 

Consumer needs towards the use of passenger vans by transportation companies in  

the southern provinces 

ซูไฮนี สาแม  นัสลิน วาเตะ  อาสมัสห์ ดือราแมหะยี และมัณทนา ยูโซ๊ะ      

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา95000 

E-mail: 106145027@yru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของบริษัท  ขนส่ง ใน
เขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้  จ านวน 385 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิจัยที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือสถิติทดสอบไค - สแควร์ 
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะท าการซ้ือตั๋วที่คิวรถ ณ วันเดินทาง โดยใช้บริการรถตู้โดยสารช่วงเย็น (13.00 - 17.00 
น.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลับภูมิล าเนา และใช้เป็นประจ า ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเร่งท า การปรับปรุงเป็นล าดับ
แรกของแต่ละด้านเพื่อพัฒนาการให้บริการของรถตู้โดยสาร ได้แก่ 1) ด้านผู้ให้บริการ คือ ผู้ให้บริการมีความรอบรู้ในการให้บริการ
และตรงกับความต้องการ 2) ด้านสถานที่และอุปกรณ์ คือ สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 3) ด้านการบริการ 
คือ ม่ันใจในความปลอดภัยและในการเดินทางก าหนดอย่างชัดเจน 
 
ค าส าคัญ : ความต้องการของผู้บริโภค การใช้บริการ รถตู้โดยสาร เพื่อพัฒนาการให้บริการ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to assess the needs of consumers towards the use of passenger vans 
by transportation companies in the southern provinces of 385 cases Use questionnaires as tools for data 
collection. Analyze by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation Test the 
research consensus with the Multivariate Analysis of Variance (ANOVA) The results show that most of the 
samples will buy tickets at the bus queue on the travel day by using the evening van service (13.00 - 17.00 
hrs.) With the objective to return to domicile. And use regularly The study concluded that what service 
providers need to accelerate The first improvement of each area to improve the service of passenger vans are 
1) Service provider, which is the service provider, has knowledge in service and meets the needs 2) The 
location and equipment is the location that is convenient for traveling to use the service. 3) The service is 
clearly confident in safety and traveling. 
 

Keywords: Consumer demand, Using the service, Van, To improve the service 
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1. บทน า 

          การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน จะต้องมีการเดินทางอยู่เสมอเป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ซ่ึงการคมนาคมในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทางน้ า ทางอากาศ ทางบก สามารถเลือกบริการตามความเหมาะสมและความสะดวกของ

แต่ล่ะบุคคล และปัจจัยเหล่าน้ีท าให้การคมนาคมขนส่งสาธารณะจึงเข้ามามีบทบาทเพื่ออ านวยความสะดวกและมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน การคมนาคมทางบกเป็นคมนาคมขนส่งที่นิยมใช้การมากที่สุด เน่ืองจากความสะดวก

รวดเร็ว ค่าบริการราคาถูก ประกอบกับเส้นเดินรถมีความสะดวกและมีการพัฒนาเพื่อการใช้งานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ใน

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้การเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นหลัก  เน่ืองจากการขนส่งมวลชนของรัฐยังมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนประกอบด้วยเวลามีการคลาดเคลื่อนเกิดความล่าช้ าในการเดินทางเกิด

ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ  รถตู้โดยสารจึงสามารถเป็นอีกหน่ึงทางเลือกหรือทางออกส าหรับผู้โดยสารเพื่อแก้ปัญหาและสนองความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการภาครัฐได้พยายามปรับปรุงออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารหรือบริโภคให้ได้มากที่สุดให้

มีความปลอดภัย และได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งจะได้แก่ผู้บริโภค (อลิสา วิภาสธวัช, หน้า 2558) 

 การที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการขนส่งรถตู้โดยสารน้ัน เน่ืองจากสามารถรักษาเวลาและความรวดเร็วไปยังจุดหมายปลายทาง

ท าให้มีผู้รับบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้น ด้วยสาเหตุน้ีท าให้มีจ านวนรถเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงเกิดปัญหาด้านการให้บริการเพื่อหาผล

ก าไรจากการให้บริการโดยลืมค านึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้บริโภค ดังน้ันบริษัท        สหยะลา จึงเป็นทางเลือก

หน่ึงของรถโดยสารขนส่งขนาดเล็ก (รถตู้) เพราะผู้โดยสารสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ ง่าย ค่าบริการผู้โดยสารส่วนใหญ่มี

ก าลังจ่าย ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟ เม่ือรถไฟเกิดการเสียเวลา สามารถเปลี่ยนมาเดินทาง

ด้วยรถตู้ได้สะดวกเน่ืองจากสถานีขนส่งอยู่ใกล้สถานที่ราชการอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจของเมืองยะลา และสถานีขนส่งก็เป็นที่รู้จักของ

ผู้โดยสารเน่ืองจากเปิดบริการมานาน จึงเป็นที่รู้จักของผู้โดยสารส่วนใหญ่ (สวนีย์ ฉ่าเฉลียว, หน้า 2555) 

            ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของบริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด(สาย ยะลา -หาดใหญ่) วิจัย

ครั้งน้ี จากประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการของ บริษัท สห

ยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทางประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการของ บริษัท 

สหยะลา ขนส่ง จ ากัด  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของ บริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทางประจ า

สาย ยะลา – หาดใหญ่) 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 

 3.1 การทบทวนวรรณกรรม 

  3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

   3.1.1.1. ทฤษฎีการเก่ียวกับการตัดสินใจ 

        สรุปได้ว่า การตัดสินใจซ้ือสินค้าเป็นการพิจารณาทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือก ที่ได้พิจารณาและ

ประเมินอย่างดีแล้ว โดยน ามาเปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถเป็นแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป็นการการกระท าอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด 
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3.1.1.2. แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง 

สรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือต าแหน่ง ที่เหมาะสมของตนเอง หรืออาจเป็น

ความรู้สึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผู้อ่ืน หรืออีกนัยหน่ึงความคาดหวังของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อตนเองอย่าง

หน่ึงว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ความคิดดังกล่าวน้ียังรวมไปถึงการ

คิดถึงบุคคลอ่ืน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

 

3.1.1.3. ทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 

       สรุปการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของบุคคลและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลกระท าน้ันๆ ซ่ึงการบริการที่ดีจะเป็นการกระท าที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการผู้ที่แสดงความจ านงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลน้ันคาดหวังไว้ พร้อมทั้งท าให้บุคคลดั่งกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจ

ต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน 

 

3.1.1.4. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

        สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ “การแสดงอาการที่เป็นกระบวนการเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การประเมินผล

สินค้าหรือบริการ จากการได้มาตามความต้องการและคาดหวังของผู้บริโภค 

3.2 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 -เพศ  

 -อายุ  

 -สถานภาพสมรส  

 -ระดับการศึกษา  

 -อาชีพ 

 -รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้
บริการของ บริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด 
(เส้นทางประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) 

 - ด้านผู้ให้บริการ 

 - ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 

 - ด้านการบริการ 

 

 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทาง 

- วิธีการซ้ือตั๋ว 

- ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 

- วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ 

- ความถี่ในการใช้บริการ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารของบริษัท สหยะลา ขนส่ง สาย ยะลา-หาดใหญ่      ณ.
สถานีขนส่งยะลา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยในลักษณะที่ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน 
  4.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ผู้ที่มารับบริการ รถตู้โดยสารที่ สถานีขนส่งจังหวัดยะลา โดยการใช้สูตร
ของคอแครน (Cochran,1977)ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่ไม่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร 
  4.1.2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาน้ีใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multi – Stage Sampling ) คือ 
   4.1.2.1. ด าเ นินการเลือกหน่วยงานที่ท าการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
RandomSampling) 
   4.1.2.2. ด าเนินการเลือกบุคคลในแต่ละหน่วยงานโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
RandomSampling) 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
  4.3.1. วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ   
  4.3.2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลการศึกษา
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร   
  4.3.3. วิเคราะห์ผลทางสถิติ T-Test, One Way Anova เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูล 2 ชุด มีความ
แตกต่างกันหรือไม่ได้แก่ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ
การใช้บริการรถตู้โดยสาร บริษัท สหยะลา ขนส่ง สาย ยะลา-หาดใหญ่ 
  4.3.4. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการกับศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร บริษัท สหยะลา ขนส่ง สาย ยะลา-หาดใหญ่ 
  4.3.5. ข้อเสนอแนะ 
 
5. ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของ บริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทาง
ประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการใช้บริการรถตู้โดยสารของบริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทางประจ าสาย ยะลา - 
หาดใหญ่) ได้แก่ วิธีการซ้ือตั๋ว ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการมากที่สุด วัตถุประสงค์ที่ท่านใช้บริการรถตู้โดยสาร ความถี่ในการใช้บริการรถ
ตู้โดยสาร 
 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 ด้านความคาดหวังการบริการที่จะได้รับต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร
ของบริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทางประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร จ าแนกตามเพศ 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร จ าแนกตามเพศรวม  𝑥 ̅ = 4.02 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เพศหญิง �̅� = 4.09  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสูง คือ 
เพศชาย 𝑥 ̅3.89 ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสารด้านผู้ให้บริการ จ าแนกตามวิธีการซ้ือตั๋ว 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสารภาพรวม จ าแนกตามอายุ 
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย S.D.   F Sig 
ต่ ากว่า 20  ปี 4.29 0.04  

 
4.631 

 
 

.000 
20 – 30  ปี 4.08 0.60 
31 – 40  ปี 3.88 0.60 
41 – 50  ปี 3.89 0.64 
50 - 61 ปี 3.90 0.51 
มากกว่า 60 ปี 3.95 0.37 
รวม 4.04 0.59 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร จ าแนกอายุภาพรวมอยู่ในระดับ  𝑥 ̅ = 4.04 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
𝑥 = 4.29   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสูง คือ ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช  𝑥 ̅3.88 ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้
โดยสารด้านผู้ให้บริการ จ าแนกตามวิธีการซื้อตั๋ว 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการใช้บริการรถตู้โดยสาร 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสารภาพรวม จ าแนกอายุ 

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย S.D. F Sig 
1. ซ้ือตั๋วที่คิวรถ ณ วันเดินทาง 4.08 0.57  

 
6.089 

 
 

.002 
2. ซ้ือตั๋วล่วงหน้าที่คิวรถ 3.91 0.52 
3. จองตั๋วทางโทรศัพท์ 3.73 0.78 
รวม 4.04 0.59 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร  จ าแนกตามวิธีการซ้ือตั๋วภาพรวมอยู่ในระดับ  𝑥 ̅ = 
4.04 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซ้ือตั๋วที่คิวรถ ณ วัน
เดินทาง 𝑥 = 4.08   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสูง คือ ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช 𝑥 ̅3.73 
 
 
 

ภาพรวม 
 

ชาย หญิง t sig 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านผู้ให้บริการ 4.09 0.68 4.20 0.73 -1.461 .141 

2. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 4.07 0.63 4.14 0.66 -.995 .321 

3. ด้านการบริการ 3.89 0.83 3.81 0.79 .985 .325 

รวม 4.02 0.58 4.05 
 

0.59 -.498 .619 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 651 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสารด้านผู้ให้บริการ จ าแนกตามช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการรถตู้โดยสาร 
ภาพรวม ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig 

1. เช้า (06.30 - 09.30 น.)   4.00 0.59  
 

.460 

 
 

.631 
2. กลางวัน (09.30 - 12.30 น.) 4.01 0.56 
3. เย็น (13.00 - 17.00 น.)   4.06 0.56 

รวม 4.04 0.59 
 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร จ าแนกตามช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการรถตู้โดยสารภาพ
รวมอยู่ในระดับ  𝑥 ̅ = 4.04 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เย็น (13.00-17.00 น.)   𝑥 = 4.06   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสูง คือ เช้า (06.30-09.30 น.)  𝑥 ̅4.00 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
 จากความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของ บริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทางประจ าสาย 
ยะลา – หาดใหญ่) สามารถสรุปผลการวิจัยและแนวทางการปรับปรุง พัฒนาได้ดังน้ี 
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชาการศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้บริการรถตู้โดยสารของ บริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทาง
ประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) 
 ส่วนที่ 3 ด้านความคาดหวังการบริการที่จะได้รับต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของบริษัท 
สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทางประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) 
 6.2 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารของ บริษัท สหยะลา ขนส่ง จ ากัด (เส้นทาง
ประจ าสาย ยะลา – หาดใหญ่) เพื่อต้องการศึกษาผู้บริโภคที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ระมิต ฝ่ายรีย์ (2530) กล่าวว่า การบริการ คือกิจกรรมที่ไม่มีรูปร่าง ก าหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ 
 พิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2531) ให้ความหมายว่า “บริการ” หมายถึงกิจกรรม หรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มี
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่ มีความม่ันคงในอาชีพ มีความพึงพอใจในงานที่ท า 
กล่าวโดยสรุปว่า การบริการ หรือการให้บริการ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือต้องมีกิจกรรม หรือการกระท า ต้องจัดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในและนอกองค์การ ต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทั้งในและนอกองค์การ เพื่อให้
กิจกรรม หรืองานน้ันบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

พบว่าเพศของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีเพศหญิงมากที่สุดโดยจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และมี
อายุสูงที่สุด 60  ปี ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างน้ัน มีช่วงอายุ 20-30 ปี มากที่สุด ตามล าดับจ าแนกตามระดับสถานภาพสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ โสด จ าแนกระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
มีระดับปริญญาตรี จ าแนกอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีนักเรียน/ นิสิต/นักศึกษามากที่สุด  

2. ในด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมในการใช้บริการรถตู้โดยสาร ได้แก่ วิธีการซ้ือตั๋ว ช่วงเวลาที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ 
ความถี่ในการใช้บริการ ซ่ึงมีผลการศึกษาดังน้ี 
  2.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมวิธีการซ้ือตั๋วเพื่อใช้บริการรถตู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
จะท าการซ้ือตั๋วที่คิวรถ ณ วันเดินทาง รองลงมาซ้ือตั๋วล่วงหน้าที่คิวรถ และจองตั๋วทาง ตามล าดับ 
  2.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมช่วงเวลาในการใช้บริการรถตู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการรถตู้
โดยสารช่วงเย็น (13.00-17.00 น. รองลงมาใช้บริการช่วงเช้า (06.00 - 09.30 น.) และใช้บริการช่วงกลางวัน (09.30 - 12.30 น.) 
ตามล าดับ 
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  2.3 วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า วัตถุประสงค์หลัก ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ
รถตู้โดยสาร คือ กลับภูมิล าเนา รองลงมาคือ ท างาน/ติดต่อธุรกิจ ท่องเที่ยว/พักผ่อน การเรียน/การศึกษาและวัตถุประสงค์ที่นิยมใน
การใช้บริการน้อยที่สุด คือ เยี่ยมญาติ/เพื่อน ตามล าดับ 
   2.4 ด้านความถี่ในการใช้บริการรถตู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความถี่ในการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ใช้เป็นประจ า มากที่สุด ระหว่าง 1 - 2 เที่ยวต่อสัปดาห์ รองลงมาคือ ระหว่าง 3-4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ระหว่าง 5-6 เที่ยวต่อ
สัปดาห์ ต่อสัปดาห์ และมากกว่า 7 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตามล าดับ 
 3. ด้านความคาดหวังการบริการที่จะได้รับ 
 3.1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างด้านผู้ให้บริการ พบว่า ระดับความคาดหวังด้านผู้ให้บริการ น้ันอยู่ในระดับมาก ซ่ึง ด้านผู้
ให้บริการที่มีระดับมากที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีความคล่องตัวในการให้บริการ รองลงมาคือ ผู้ให้บริการมีประสบการณ์และได้รับการ
ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพดีแสดงกิริยามารยาทเป็นมิตร )ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นตั้งใจ
ในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว และผู้ให้บริการมีความรอบรู้ในการให้บริการและตรงกับความต้องการเรียงจากม ากไปน้อย
ตามล าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย ส่วนปัจจัยที่มีระดับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ ผู้ให้บริการมีความรอบรู้ในการ
ให้บริการและตรงกับความต้องการ ตามล าดับ 
 3.2 แสดงให้เห็นว่าด้านสถานที่และอุปกรณ์ พบว่า ระดับความคาดหวังด้านสถานที่และอุปกรณ์ของกลุ่มตัวอย่างน้ัน อยู่
ในระดับมาก ซ่ึงปัจจัยด้านความคาดหวังด้านสถานที่และอุปกรณ์ส่งผลต่อระดับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือมีการ
ดูแลสภาพรถให้ดีมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลารองลงมาคือมีที่น่ัง พักรองรับบริการอย่างเพียงพอและสะดวกสบาย 
สภาพรถตู้โดยสารเหมาะสมกับระดับค่าบริการความสะอาดของสถานที่หรือจุดจอดรถ ที่ให้บริการและสถานที่ตั้งมีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการเรียงจากมากไปน้อยตามล าดับ โดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย ส่วนปัจจัยที่มีระดับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง
น้อยที่สุด คือ สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ตามล าดับ 
 3.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างด้านบริการ พบว่า ระดับความคาดหวังในด้านบริการของกลุ่มตัวอย่างน้ัน อยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงปัจจัยด้านการบริการที่ส่งผลต่อระดับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือเปิดบริการในช่วงเวลาที่ก าหนดรองลงมาคือ
บริการลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันบริการเป็นพิเศษกรณีลูกค้าร้องขอ ในเวลาที่เร่งรีบลูกค้ามาก บริการยังคงดี
เหมือนเดิม และม่ันใจในความปลอดภัยและในการเดินทาง เรียงจากมากไปน้อยตามล าดับโดยจัดเรียงตามค่าเฉลี่ย ส่วนปัจจัยที่มี
ระดับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ ม่ันใจในความปลอดภัยและในการเดินทาง ตามล าดับ 
 3.4 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมในแต่ละด้านความคาดหวังการบริการของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางที่ 3 - 4 สามารถ
สรุปได้ว่า ทั้งความคาดหวังด้านบริการ ด้านผู้ให้บริการ รวมถึงด้านสถานที่และอุปกรณ์ จะอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยด้านความ
คาดหวังด้านผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นล าดับ 1 รองลงมาเป็นด้านสถานที่และอุปกรณ์ และ ด้านการบริการ ตามล าดับ  
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสหยะลา
ขนส่งสายยะลาหาดใหญ่พบว่าผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารได้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง การบริการของรถตู้โดยสารสหยะลาขนส่งสายยะลา
หาดใหญ่ ให้ดีขึ้นโดยมีดังน้ี 

 - ควรปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีกว่าน้ีควรใช้ค าพูดกับลูกค้าให้สุภาพ 
 - ควรมีการพูดจาให้กับผู้ใช้บริการให้ดีกว่าน้ี 
 - ควรค านึงถึงถ้อยค าที่สุภาพกับผู้ที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร 
 - ควรพัฒนาประสิทธาพบริการให้ความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 
 - ควรปรับปรุงเครื่องแต่งกายของพนักงานให้อยู่ในรูปแบบชุดยูนิฟอร์มของพนักงานเพื่อให้ดูเป็ นระเบียบ

เรียบร้อย      
 6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 - ควรศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสหยะลาขนส่งสายยะลาหาดใหญ่ 
 - ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการใช้บริการรถตู้โดยสารขนส่งสายยะลา- หาดใหญ่ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการการผลิตกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี  และเพื่อศึกษา
สภาพทั่วไปของกลุ่มกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน าเข้าการผลิต และการจัดการการ
ผลิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ กลุ่มพนักงานร้านกือโป๊ะในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งหมด 1 ,120 คน ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 140 ร้าน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ 
 จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 
บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และระดับความคิดเห็นต่อทุกๆ ปัจจัย กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นของการจัดการการ
ผลิตกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับปานกลาง  ผลการวิเคราะห์ตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงาน พบว่าเพศ ไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของการจัดการการผลิตกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี และปัจจัยน าเข้าการผลิต ไม่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติงาน จึงเป็นการจัดการการผลิตกือโป๊ะ ระดับ
ต าบลในจังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 
 การจัดการการผลิตกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 
“ด้านทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน”  อยู่ในระดับปานกลาง “ด้านการจัดการตารางการท างาน” อยู่ในระดับปานกลาง 
“ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร” อยู่ในระดับปานกลาง “ด้านการวางแผนความต้องการสินค้าคงเหลือและความต้องการวัสดุ” อยู่
ในระดับน้อย 
 
ค าส าคัญ : การจัดการการผลิต เครื่องมือที่ใช้ผลิต การรวบรวมการผลิต 

 
Abstract 
 This research study The objective is to evaluate the production management of Kopo., Sub-district 
level in Pattani province And to study the general conditions of the Kopo group Include Personal factors 
Inputs for production And production management of Kipo Ban Da Too The sample group used in this research 
is Kupo shop staff in Pattani Province A total of 1,120 people, with a total of 140 stores The tools used to 
collect data are questionnaires and statistics used for data analysis. Including frequencies, percentages, means, 
and standard deviation analysis of the Pearson product moment correlation coefficient And multiple regression 
analysis   
 Research indicates that Most of the respondents are female, 20-30 years old, with average monthly 
income 5,000 - 10,000 baht and most have marital status And opinions on every factor The samples have the 
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level of opinions of production management of lampshades. Sub-district level in Pattani province. Analysis 
results from initial variables and dependent variables The different demographic characteristics consist of Age 
Education level estimate salary And job positions Found that sex not different Therefore is not a factor that 
affects the opinions of production management. Sub-district level in Pattani province And production inputs 
not different Include labor material Machinery and equipment And methods of operation Therefore is a 
production management Sub-district level in Pattani province  With statistical significance at the level of 0.05 
Data were analyzed by frequency distribution, percentage finding. Average ( X ) and standard deviation (S.D.) 
The results of the research showed that  
 Production management Sub-district level in Pattani Province Overall is at a medium level. 
Considering each aspect, it was found that "Human resources and job design" are at a medium level. "Work 
schedule management" is at a medium level. "Machine Maintenance" At a medium level "Planning for 
inventory demand and material demand" is at a low level.  

 
Keyword : Production management, Production tools, Production gathering 
 
1. บทน า 

 จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจด้านการประมงที่ส าคัญที่สุดของภาคใต้ เน่ืองจากมีทรัพยากรทาง
ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากท้องทะเลเกิดขึ้นมากมาย ณ ที่แห่งน้ี วันน้ีทีมข่าวภาคใต้ชายแดนจึงขอหยิบยก
เรื่องราวของอาหารแปรรูปทางทะเลที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศ น่ันก็คือผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบปลาสด” หรือที่รู้จักกัน
ดีในชื่อภาษาถิ่น "กือโป๊ะ" นับเป็นอีกหน่ึงของดีจากจังหวัดชายแดนใต้ที่ติดอันดับของอร่อยที่มาแล้วต้องมาลอง มาชิม และซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก กือโป๊ะหรือข้าวเกรียบถือเป็นอาหารขบเคี้ยวชนิดหน่ึงของชาว 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ นิยมบริโภคเป็น
อาหารว่างประจ าวัน ทั้งยังเป็นสินค้าประเภทของฝากชนิดหน่ึงที่เลื่องชื่อส าหรับชาวบ้านที่นิยมซ้ือไปฝากเครือญาติ ที่ท างาน หรือที่
อาศัยอยู่ต่างภูมิภาค กือโป๊ะ เป็นค านามภาษายาวี ใช้สื่อความหมายถึงข้าวเกรียบในภาคภาษาไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค 
จนมีผู้ผลิตขึ้นมาทอดขายริมฟุตบาทบนถนน กือโป๊ะ คือขนมขบเคี้ยวชนิดเเผ่นบางทอดกรอบ จ้ิมด้วยน้ าจ้ิมรสเผ็ดอมหวานเหมือน
น้ าจ้ิมไก่ย่าง อุดมไปด้วยเเคลเซียมเเละโปรตีน ที่เหมาะสมทางด้านโภชนาการส าหรับผู้บริโภคทุกวัย ปลาที่นิยมน ามาท าข้าวเกรียบ
จะเป็นปลาทู และปลาหลังเขียว ซ่ึงเป็นผลผลิตของชาวประมงในพื้นที่ ข้าวเกรียบปลาจะมีสีคล้ าๆ ตุ่นๆ อร่อยและมีโปรตีนจากเน้ือ
ปลา นับเป็นของกินเล่นที่มีประโยชน์ 
 ดังน้ัน ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องการจัดการการผลิตกือโป๊ะ ของร้านกือโป๊ะบ้านดาโต๊ะ อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดหวัดปัตตานี เพื่อน าผลการจากวิจัยไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจทางด้านการจัดการผลิต เพื่อจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
ที่มีอยู่ของธุรกิจเก่ียวกับกือโป๊ะ สามารถน าข้อมูลการวิจัยน้ีไปใช้เพื่อช่วยจัดการการผลิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อประเมินการจัดการการผลิตกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี  
 2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี   
 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 
 3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
  3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการการผลิต 
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การบริหารการผลิต เป็นการวางแผนและตัดสินใจเพื่อการผลิตสินค้า ส่วนการบริหารการ ปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิตสินค้าและบริการโดยการผ่านกระบวนการแปรสภาพ (Transformation) จากปัจจัยน าเข้า เพื่อให้ออกมาเป็นปัจจัยน าออก 
หรือเป็นการออกแบบ การปฏิบัติการ และการปรับปรุงการผลิต ซ่ึงผลิตสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการปฏิบัติการ ซ่ึงจะรวมถึงการตัดสินใจว่าผลิตอะไร จะผลิตอย่างไร และใช้บุคคลอย่างไร 
  3.1.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบ้านดาโต๊ะ 
ในอดีตชาวบ้านในชุมชนดาโต๊ะ มีการประกอบอาชีพ ประมง งมหาสาหร่ายผมนาง (แซแร) และท าข้าวเกรียบ (กือโป๊ะ)  แล้ว โดย
การท าข้าวเกรียบ (กือโป๊ะ) น้ันใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม ใช้แรงงาน และไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เป็นการท าด้วยครกและ
อุปกรณ์ในท้องถิ่น โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจในชุมชนดาโต๊ะเป็นเศรษฐกิจที่ท าการผลิตในครัวเรือน และมีกลุ่มแม่บ้านที่ท าการผลิต
ข้าวเกรียบ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
 3.2 กรอบแนวคิดวิจัย 
  ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 4.1.1 ประชากร 

  กลุ่มพนักงานร้านกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งหมด 1,120 คน  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 140 ร้าน 

จากร้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ต าแหน่งงาน จ านวนประชากร (ร้าน) 

1. เจ้าของร้าน 140 ร้าน 

2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 140 ร้าน 
3. ฝ่ายผลิต 560 ร้าน 

  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ต าแหน่งงาน 

4. รายได้ต่อเดือน 

5. สถานภาพ ปัจจัยน าเข้าการผลิต 

1. แรงงาน 

2. วัตถุดิบ 

3. เครื่องจักรและอปุกรณ์ 

4. วิธีการปฏิบัติงาน 

 

การจัดการการผลิตกือโป๊ะ 
ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี
ประกอบด้วย 

1. ด้านการวางแผนความต้องการ
สินค้าคงเหลือและความต้องการ
วัสด ุ  

2. ด้านการจัดการตารางการ
ท างาน 

3. ด้านทรัพยากรมนุษย์และการ
ออกแบบงาน  

4. ด้านการบ ารงุรักษาเครื่องจักร 
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4. ฝ่ายจัดซ้ือ 140 ร้าน 

5. ฝ่ายบริการ 140 ร้าน 

รวมท้ังหมด 1,120 ร้าน 
 

 4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มพนักงานร้านกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี โดยใช้แนวคิดยามาเน่ (Taro Yamane) และก าหนดค่า

ความคลาดเคลื่อนที่ 5% จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 295 คน จากร้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ต าแหน่งงาน ประชากร ร้อยละ สุ่ม 

1. เจ้าของร้าน 140 12.5 37  
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 140 12.5 37  

3. ฝ่ายผลิต 560 50 147 

4. ฝ่ายจัดซ้ือ 140 12.5 37  

5. ฝ่ายบริการ 140 12.5 37  
รวมท้ังหมด 1,120 100 295  

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดยามาเน่ (Taro Yamane) 
 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม เรื่องการจัดการการผลิตร้านกือโป๊ะบ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลม
โพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อ
เดือน สถานภาพ 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าของร้านกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี 
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการจัดการการผลิตของร้านกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี 
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ีจะเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับระดับการวัดของข้อมูล โดยจะใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS 
Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อน ามาประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น าเสนอ และสรุปผล ในการวิจัยครั้งน้ีได้ใช้การค านวณค่าสถิติต่าง ๆ 
 

5. ผลการวิจัย 

การจัดการการผลิต  SD ระดับความคิดเห็น 

ด้านการวางแผนความต้องการสินค้าคงเหลือและความต้องการ
วัสดุ   

2.46 1.001 น้อย 

ด้านการจัดการตารางการท างาน 2.75 1.207 ปานกลาง 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน   2.78 .891 ปานกลาง 
ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 2.62 1.274 ปานกลาง 

รวม 2.65 1.093 ปานกลาง 

x
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 จากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของความคิดเห็นด้านการจัดการการผลิต ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.65) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥  =2.78) รองลงมาคือ ด้านการจัดการตารางการท างานค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.75) ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥 =2.62) ด้านการวางแผนความต้องการสินค้าคงเหลือและความต้องการวัสดุ (𝑥 =2.46)   

 ด้านการวางแผนความต้องการสินค้าคงเหลือและความต้องการวัสดุ  ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.46) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทางร้านมีจ านวนสินค้าและวัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้าไม่มากจนเกินไป ซ่ึง

เหมาะสมกับการผลิตและการส่งมอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.51) รองลงมาคือ ทางร้านมีการวางแผนจัดซ้ือควบคุมและจัดเก็บวัตถุที่

ดี ซ่ึงเหมาะสมและเพียงพอต่อการน าไปใช้งาน ในกระบวนการที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.49)  ทางร้านมีการจัดท าบันทึก

รายการสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องแม่นย า ซ่ึงสามารถควบคุมสินค้าเข้าและออกได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.40) 

 ด้านการจัดการตารางการท างาน ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.75) 

เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีการจัดตารางของการน าเข้าวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไว้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥 =3.15) รองลงมาคือ มีการก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน เพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (𝑥 =2.72)  มีการจัดตารางของการส่งสินค้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าไว้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥 =2.36) 

 ด้านทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน  ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥 =2.78) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทางร้านมีการมอบหมาย เพิ่มความรู้และการเรียนรู้งานไว้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥 =2.88) รองลงมาคือ ทางร้านมีการก าหนดรายละเอียดงานของแต่ละกระบวนการของกระบวนการผลิต ซ่ึงเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.75)  ทางร้านมีการก าหนดรายละเอียดงานของแต่ละแผนก และแต่ละบุคคล ซ่ึงเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.71) 

 ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.62) เม่ือ

พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทางร้านมีการวางแผนควบคุมและซ่อมแซมเครื่องจักร ในกรณีที่ช ารุดเสียหาย ซ่ึงสามารถน าไปใช้งานได้

ทัน ตามความต้องการของกระบวนการผลิต  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.73) รองลงมาคือ ทางร้านมีการวางแผนควบคุมและดูแล

เครื่องจักรเชิงป้องกัน ซ่ึงป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหยุดชะงักระหว่างการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.63)  ทางร้านมีควบคุมและ

บ ารุงรักษาเครื่องจักร ซ่ึงเพียงพอในการผลิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.50) 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 6.1 สรุปผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

 ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.4  ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่      

20 - 30 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีฝ่ายผลิต จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีรายได้ตั้งแต่ 5 ,000 - 10,000 

บาท จ านวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 45.4  มีการสมรส จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการการผลิต 

 ด้านการจัดการการผลิต ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.65) เม่ือ

พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥  =2.78) รองลงมาคือ ด้านการจัดการ
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ตารางการท างานค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.75) ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =2.62) ด้านการวางแผนความ

ต้องการสินค้าคงเหลือและความต้องการวัสดุ (𝑥 =2.46)  

 

 6.2 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการผลิตกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี สามารถน ามาอภิปราย ดังน้ี
 1. จากการศึกษาเก่ียวกับ ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าของพนักงานร้านกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี ซ่ึง
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงค าถามที่ใช้น้ัน เป็นค าถามที่เก่ียวกับความพร้อม หรือการด าเนินการการผลิตจากการใช้ปัจจัย
น าเข้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน ด้านวัตถุดิบ ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านวิธีการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าร้าน
ผลิตกือโป๊ะบ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้มีการเลือกใช้ พัฒนาและปรังปรุงปัจจัยน าเข้าอยู่สม่ าเสมอ  
ซ่ึงเหมาะและเพียงพอต่อการด าเนินการในการผลิตของร้านกือโป๊ะบ้านโด๊ะเป็นอย่างดี 
 2. ผลการศึกษาเก่ียวกับระดับความคิดเห็นด้านการจัดการการผลิตของพนักงานร้านกือโป๊ะ ระดับต าบลในจังหวัดปัตตานี 
ซ่ึงโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงค าถามที่ใช้น้ัน เป็นค าถามที่เก่ียวกับความพร้อมหรือการด าเนินการการผลิตจากการที่ ใช้การ
จัดการการผลิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการวางแผนความต้องการสินค้าคงเหลือและความต้องการวัสดุ ด้านการจัดการตาราง
การท างาน ด้านทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน และด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร แสดงให้เห็นว่าร้านผลิตกือโป๊ะบ้านดา
โต๊ะ ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดการการผลิตโดยใช้หลักการบริหารการผลิตในแต่ละด้านดังที่กล่าวได้
อย่างดี มีการปรับปรุงอยู่สม่ าเสมอ ซ่ึงเหมาะและเพียงพอต่อการด าเนินการในการผลิตของร้านกือโป๊ะบ้านโด๊ะเป็นอย่างดี 
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การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลา 
Selection of private hospital services: a case study of Siroros Hospital of the people in Yala municipality 

ปาณชา ชูสุวรรณ ฌานิช สุขสวัสด์ิ นุชมีณี ลาแม ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ และเบญญาดา เหล่าธนถาวร 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา ยะลา 95000 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนคร

ยะลา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลาอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าคุณภาพการให้บริการ 

ด้านความไว้วางใจ รองลงมาด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการเข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ มีค่าเท่ากับ 4.4594, 4.4469, 4.3719, 4.3694 และ4.2112 

และมีการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลายู่ในระดับมากที่สุด พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านบุคคลากรการให้บริการ มีค่าเท่ากับ 4.8562, 4.4150, 

4.3833 และ 4.2894 ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : การเลือกใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชน คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 
This research study To study the selection of private hospital services: a case study of Sirorot Hospital 

in Yala Municipality By collecting data from the use of questionnaires The sampling population was 400 
persons. The majority of the respondents chose the Siroros Hospital service from the people in the Yala 
municipality in the highest level. Found that the service quality Trust Followed by customer response In terms 
of accessing the feelings of clients Concrete aspects of the service Reliability In terms of accessing the feelings 
of the clients were equal to 4.4594, 4.4469, 4.3719, 4.3694, and 4.2112. And there is a high level of selection of 
Siriros Hospital services for people in the Yala area. Found that marketing mix Marketing promotion Followed 
by products and services, price, personnel, service were 4.8562, 4.4150, 4.3833, and 4.2894 respectively. 
Keywords: Service selection, private hospitals, quality of service, marketing mix 
 
1. บทน า 

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการก้าวล่ าหน้าทางด้านการท าธุรกิจบริการด้านสุขภาพด้านการแพทย์ การพยาบาล หรือ 
สถานบริการด้านอ่ืน ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการแข่งขันกันด้านการบริการทั้งสิ้น ตามธรรมชาติของมนุษย์มี 2 อย่าง คือ อย่างแรกคือ 
เม่ือมีการจ่ายเงินไปก็อยากได้ในผลตอบแทนที่ตอบกลับมาในส่วนต่างที่พึงพอใจได้มากที่สุดให้ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองใน
ทุกเรื่อง อย่างที่สองคือ อยากได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดแต่ต้องการจ่ายเงินค่าบริการน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการเรื่อ ง
สุขภาพ เช่น การไปใช้บริการด้านโรงพยาบาลก็อยากได้การบริการที่ดีประทับใจ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในการไปโรงพยาบาล คือ 
ต้องการได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ถ้าเป็นการป่วย ก็อยากหายป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีได้รับยาอย่างาถูกต้องตามจ านวนและ 
รวมไปถึงค่าบริการที่เหมาะสมตามาความเป็นจริงรวมไปถึงด้านสถานพยาบาลก็ต้องมีความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ดูสวยงามมี
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การจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสมบรรยากาศดูสะอาดไม่เป็นมลพิษกับผู้มาใช้บริการสวนใหญ่แล้วปัญหาของผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่สามารถมา
ใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนได้ทุกระดับปัญหาคือค่าใช้จ่ายในการมาโรงพยาบาลในแต่ละครั้งมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้างแพง
ถึงแม้จะได้รับความรวดเร็วก็ตาม ดังน้ันคนถึงต้องหันมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลกันอย่างแออัดยัดเหยียด ถึงการบริการจะช้าแต่
ด้วยค่าบริการที่ถูกกว่า  โรงพยาบาลรัฐบาลในบางที่ถึงกับไม่มีเตียงนอน ต้องรอคิวนาน บรรยากาศภายในบริเวณโดยรอบดูไม่
สวยงาม ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการด้วยภาระงานที่มีจ านวนมากก็ท้าให้คุณภาพด้านบริการลดต่ าลงหรือท้าให้  ประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาอาจด้อยประสิทธิภาพ แต่ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนซ่ึงมีสถานที่ที่ กว้างขวางพร้อมทั้งเครื่องมือพร้อมทั้งด้านบุคคลากร
ด้านบริการแต่ผู้มาใช้บริการเม่ือเทียบสัดส่วนระหว่างโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนไทยไม่เคยหยุดยังการ
พัฒนาในเรื่องมาตรฐานการรักษาที่ปลอดภัย พร้อม เน้นใช้วิทยาการทางการแพทย์ที่ล าสมัยจนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล Joint Commission International Quality Approval หรือ JCI จากสหรัฐฯถึง 44 แห่งในปี 2558 นอกจากน้ียังผ่านการ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพระดับสากลของกลุ่มประเทศยุโรป DNV GL Hospital Accreditation หรือ DNV GL เป็นแห่งแรกใน
อาเซียน ในปี 2558 ขณะเดียวกันมีโรงพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ Hospital Accreditation หรือ HA มาก
ถึง 91 แห่ง (อ้างถึงปุณยภา พวงทับทิม, 2560, หน้า 1-2 ) 

จากเหตุผลข้างต้น การบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยน้ันมีทั้งการบริการแบบโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาล
รัฐซึ่งต่างก็เป็นตัวเลือกให้แก่ประชากรได้เลือกใช้บริการ  การท าธุรกิจบริการด้านสุขภาพด้านการแพทย์ การพยาบาล หรือ สถาน
บริการด้านอ่ืน ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการแข่งขันกันด้านการบริการทั้งสิ้น ตามธรรมชาติของมนุษย์มี 2 อย่าง คือ อย่างแรกคือ เม่ือมี
การจ่ายเงินไปก็อยากได้ในผลตอบแทนที่ตอบกลับมาในส่วนต่างที่พึงพอใจได้มากที่สุดให้ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในทุก
เรื่อง อย่างที่สองคือ อยากได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดแต่ต้องการจ่ายเงินค่าบริการน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการเรื่องสุขภาพ 
เช่น การไปใช้บริการด้านโรงพยาบาลก็อยากได้การบริการที่ดีประทับใจ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในการไปโรงพยาบาล คือ ต้องการ
ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด มันจะท าให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนได้ 

ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนคร

ยะลา เพื่อน าผลที่ได้จากงานวิจัยมาท าการวางแผน ปรับปรุง ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าค าของบประมาณ จะเป็นประโยชน์

ในการจัดการโรงพยาบาลภาครัฐให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลาเช่น ปัจจัยการให้

การบริการของโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาล 
 
3. กรอบแนวคิด  

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
3.1 ด้านส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
3.2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการ

เข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อพนักงาน  

3.3 ด้านสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริม 

การตลาด 
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ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

3.4 คือการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลา เช่น การได้รับการ

รักษาที่รวดเร็ว การเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านมันใจว่าสามารถรักษาอาการของท่านได้ การเลือกใช้บริการกับ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสีย การตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงพยาบาลที่มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด 

เช่น โปรแกรม ตรวจร่างกายในราคาถูก โปรโมชั่นช่วงเทศกาล การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านคิดว่ามีความ

ปลอดภัยสูงสุดและมีราคาเหมาะสมที่สุด ราคาเหมาะสมในการท าการรักษาเฉพาะทาง  สามารถเข้ารับการรักษาได้ถูกลงเม่ือใช้

โปรโมชั่น/แพ็กเกจการรักษา คุณภาพการบริการตรงตามความต้องการ  การแต่งกายของบุคลากรมีความเรียบร้อยสะอาด 

น่าเชื่อถือ และโรงพยาบาลและบุคลกรทางการแพทย์ปกปิดข้อมูลการรักษาของท่านเป็นความลับ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา จ านวน 75,584 คน (อ้างถึง ข้อมูลสถิติประชากรเทศบาล
นครยะลา, 2561) ใช้วิธีการสุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 400 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด  เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามเป็น
ขั้นตอนดังน้ี 

   ท าการศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสาร งานวิจัย รวมถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ ส่วนประสมทาการตลาด 
และคุณภาพการให้บริการ การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลา 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
2. วิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ ด้านการเข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อพนักงาน 
3. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 4. วิเคราะห์ด้านการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลา 
เช่น การได้รับการรักษาที่รวดเร็ว  การเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านมันใจว่าสามารถรักษาอาการของท่านได้        
การเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียง การตัด สินใจเลือกใช้บริการ โรงพยาบาลที่มีการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมการตลาด เช่น โปรแกรม ตรวจร่างกายในราคาถูก โปรโมชั่นช่วงเทศกาล การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนที่ท่านคิดว่ามีความปลอดภัยสูงสุดและมีราคาเหมาะสมที่สุด ราคาเหมาะสมในการท าการรักษาเฉพาะทาง สามารถเข้ ารับ
การรักษาได้ถูกลงเมื่อใช้โปรโมชั่น/แพ็กเกจการรักษา คุณภาพการบริการตรงตามความต้องการ การแต่งกายของบุคลากรมีความ
เรียบร้อยสะอาด น่าเชื่อถือ  และโรงพยาบาลและบุคลกรทางการแพทย์ปกปิดข้อมูลการรักษาของท่านเป็นความลับ 
 
5. ผลการวิจัย 

ผลของการวิจัยพบว่า ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ซ่ึงมี

จ านวนมากกว่าเพศหญิงที่มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 

ผลของการวิจัยพบว่า ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 36 - 40 ปีจ านวน118 คน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 29.5 รองลงมาอยู่ในช่วง 61 ปีขึ้นไปจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตามด้วยผู้ที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 93 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามด้วยช่วงอายุ 26 - 30 ปี จ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามด้วยช่วงอายุ 20 - 25 ปี จ านวน 24 คน
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คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามด้วยช่วงอายุ 46 - 50 ปี จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.0 และผู้ที่มีช่วงอายุ 56 - 60 ปี จ านวน 9 คนคิด

เป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 

ผลของการวิจัยพบว่า ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.3 รองมาคือผู้ที่มี สถานภาพโสด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ตามด้วยผู้ที่มีสถานภาพหย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 

ผลของการวิจัยพบว่า ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 98 คนคิดเป็นร้อยละ

24.5 ตามด้วยระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ19.5 ตามด้วยระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 54 

คนคิดเป็นร้อยละ13.5และตามด้วยระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.จ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามล าดับ 

 ผลของการวิจัยพบว่า ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ นักเรียน/นักศึกษาจ านวน 166 คนคิดเป็นร้อยละ 

41.5 รองมาคือผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามด้วยผู้ที่รับจ้างทั่วไปจ านวน 79 คนคิดเป็นร้อย

ละ 19.8 ตามด้วยผู้ที่ท าธุรกิจส่วนตัวจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามด้วยผู้ที่รับราชการจ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 

ตามด้วยผู้ที่เป็นเกษตรกรจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 2.3 และตามด้วยผู้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ1.8 

ตามล าดับ 

 ผลของการวิจัยพบว่า ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ 5,001 - 10,000 บาทจ านวน 208 คนคิดเป็นร้อยละ 

52.0 รองลงมาคือ 20,001 บาทขึ้นไปจ านวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ 30.0 ตามด้วย 10,001 - 15,000 บาทจ านวน 44 คนคิดเป็น

ร้อยละ 11.0 ตามด้วย15,001 - 20,000 บาทจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.0 และตามด้วยไม่เกิน 5 ,000 บาทจ านวน 8 คนคิด

เป็นร้อยละ 2.0 

 ผลของการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมว่ามี ความส าคัญกับ ปัจจัยการเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลา ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.4469 และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของทุกข้อว่ามี

ความส าคัญต่อการสร้างคุณภาพบริการของโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลาของผู้ตอบแบบสอบถามเรียงล าดับ

ดังน้ี 

 ล าดับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้

ประกอบการวินิจฉัยโรค ได้อย่างถูกต้อง และแม่นย า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.46 

 ล าดับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการบริการทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่ สุด    

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.37 

ล าดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเดี่ยวกันอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.33 

ล าดับที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลแสดงมาตรฐานการรักษาไว้ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด   

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.32 

ล าดับที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นย า อยู่ในระดับมากที่สุด            

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.52 

ล าดับที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการบริการที่สามารถให้ความไว้วางใจได้ อยู่ ในระดับมากที่สุด            

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.41 
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ล าดับที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจดจ าความต้องการของท่านและ

ตอบสนองได้ตรงความต้องการของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.50 

ล าดับที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแพทย์มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.40 

ล าดับที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าแพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นย า อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.44 

ล าดับที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการบริการจากบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ ยวชาญที่เห็นเป็น

รูปธรรมสามารถรับรู้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.44 

ล าดับที่ 11 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีความพร้อมอยู่ใน ระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.33 

ล าดับที่ 12 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทาการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.36 

ล าดับที่ 13 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วนอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.35 

ล าดับที่ 14 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลให้ความใส่ใจต่อผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องรอการร้องขอจาก

ผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.18 

ล าดับที่ 15 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบุคลากรของโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านซักถามปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.36 

ล าดับที่ 16 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบุคลากรของโรงพยาบาลทักทายท่านอย่างเป็นมิตรอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.16 

ล าดับที่ 17 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ปกปิดข้อมูลการรักษาเป็น

ความลับอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.27 

ล าดับที่ 18 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.42 

ล าดับที่ 19 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.39 

ล าดับที่ 20 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการให้บริการอย่างไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.47 

ล าดับที่ 21 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ากิริยาท่าทางและมารยาทที่ดีในการให้บริการอยู่ ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.51 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด โดยรวมว่ามี ความส าคัญกับ ปัจจัยการเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลา ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ ในระดับมาก

ที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.8562 และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของทุกข้อว่ามี

ความส าคัญต่อการสร้างคุณภาพให้บริการของโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลาของผู้ตอบแบบสอบถาม

เรียงล าดับดังน้ี 
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ล าดับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการบริการที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.55 

 ล าดับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าคุณภาพการบริการตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.46 

ล าดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีการจัดกิจกรรม Workshop/อบรม ให้ความรู้แก่ลูกค้า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.23 

ล าดับที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับบริการที่ได้รับ อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.29 

ล าดับที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการรักษา อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.49 

ล าดับที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งอ่ืน เม่ือเทียบกับคุณภาพ

และบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.42 

ล าดับที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการแต่งกายของบุคลากรมีความเรียบร้อยสะอาด น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ

มากที่สุด  โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.34 

ล าดับที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบุคลากรมีกิริยามารยาทที่ดีและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.29 

ล าดับที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบุคลากรสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.26 

ล าดับที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.26 

ล าดับที่ 11 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีความพร้อมอยู่ใน ระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.24 

ล าดับที่ 12 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อสังคม Social Media 

ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.28 

ล าดับที่ 13 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีการจ าหน่ายโปรแกรม/แพ็กเกจการรักษาทางเว็บไซต์ , Social Media 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.33 

ล าดับที่ 14 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสามารถผ่อนค่ารักษาพยาบาลกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.31 

 

6.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
6.2 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระ คือ ด้านส่วนบุคคล ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลา โดยพบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีจ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ผลของการวิจัยพบว่า ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   

มีจ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ซ่ึงมีจ านวนมากกว่าเพศหญิงที่มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ด้านอายุ ส่วนใหญ่    
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มีช่วงอายุ 36 - 40 ปีจ านวน 118 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.5 ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 269 คน คิด

เป็นร้อยละ 67.3 ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .จ านวน 119 คนคิดเป็นร้อยละ 29.8 

ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่คือ นักเรียน/นักศึกษาจ านวน 166 คนคิดเป็นร้อยละ 41.5 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ 

5,001 - 10,000 บาทจ านวน 208 คนคิดเป็นร้อยละ 52.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพการให้บริการ 

โดยรวมว่ามี ความส าคัญกับ ปัจจัยการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาล

ยะลา ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.4469 และผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด โดยรวมว่ามี ความส าคัญกับ ปัจจัยการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลา ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉลี่ยรวมซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.8562 และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลา ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ ใช่ จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

สรุปได้ว่า กรอบแนวความคิดเป็นไปตามแนวความคิดเห็น ที่สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ และส่วนประสมทางการตลาด

มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลสิโรรสในเขตเทศบาลนครยะลา 

 

6.3 อภิปรายผล 

จากการศึกษาด้านคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาล

สิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลาอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าด้านความไว้วางใจ รองลงมาด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน

การเข้าถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าถึงความรู้สึกของ

ผู้รับบริการ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.4594, 4.4469, 4.3719, 4.3694 และ 4.2112 ตามล าดับ 

จากการศึกษาด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกรณีศึกษาโรงพยาบาล

สิโรรสของประชาชนในเขตเทศบาลยะลายู่ในระดับมากที่สุด พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านราคา ด้านบุคคลากรการให้บริการ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 4.8562, 4.4150, 4.3833, และ 4.2894 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา จ านวน 400 คน เลือกใช้โรงพยาบาลสิโรรสเพราะการได้รับการ

รักษาที่รวดเร็ว  การเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านมันใจว่าสามารถรักษาอาการของท่านได้ การเลือกใช้บริการกับ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียง  การตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงพยาบาลที่มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด 

เช่น โปรแกรม ตรวจร่างกายในราคาถูก โปรโมชั่นช่วงเทศกาล  การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ท่านคิดว่ามีความ

ปลอดภัยสูงสุดและมีราคาเหมาะสมที่สุด  ราคาเหมาะสมในการท าการรักษาเฉพาะทาง  สามารถเข้ารับการรักษาได้ถูกลงเม่ือใช้

โปรโมชั่น/แพ็กเกจการรักษา  คุณภาพการบริการตรงตามความต้องการ  การแต่งกายของบุคลากรมีความเรียบร้อยสะอาด 

น่าเชื่อถือ  และโรงพยาบาลและบุคลกรทางการแพทย์ปกปิดข้อมูลการรักษาของท่านเป็นความลับ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร 2) ความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานครและ 3) เพื่ออธิบาย

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยการ

ค านวณตามสูตรของยามาเน่  ได้ขนาดของตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 

ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21 – 30 ปี สถานภาพโสด 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ส าหรับผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยพบว่า 

1) คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.68) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (x̅ = 3.74) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความ

ม่ันใจ (x̅ = 3.70) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (x̅ = 3.66) และด้านการตอบสนอง (x̅ = 3.63) ตามล าดับ 2) ความพึงพอใจ

ในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87) และ 3) 

คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร พบว่า 

คุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการตอบสนอง, ด้านการสร้างความม่ันใจ และด้านความเป็น

รูปธรรมของบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น  

 
Abstract 

This study aimed to examine 1) service quality of Kasemrad Prachachuen Hospital, Bangkok 2) 

satisfaction of service at Kasemrad Prachachuen Hospital, Bangkok 3) To explain the influence of service quality 

that affects service satisfaction at Kasemrad Prachachuen Hospital, Bangkok. For the population in this study 

were users of private hospitals in northern Bangkok. Determine the sample size by calculating Taro Yamane's 

formula. The sample size was 400 people. The group of sample was chosen using accidental sampling 

method. Data were collected using questionnaires. Statistics tools used in the analysis include frequency, 
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percentage, mean, standard variations and test hypotheses with one-way analysis of variance (One Way 

ANOVA). 

The findings found that the personal factors of the respondents were females, aged 21 – 30 years old, 

single, bachelor’s Degree, and income between 15,001 – 20,000 baht per month. For the study results 

according to the research objectives, it was found that 1) service quality influencing customer service 

satisfaction at Kasemrad Prachachuen Hospital, Bangkok, overall of satisfaction level ranked at high level (x̅ = 

3.68). Considering each dimension, reliability dimension (x̅ = 3.74), followed by assurance dimension (x̅ = 

3.70), service tangibility dimension (x̅ = 3.66), responsiveness dimension (x̅ = 3.63), respectively. 2) Overall of 

satisfaction for using service of Kasemrad Hospital Prachachuen were highly satisfaction (x̅ = 3.87). 3) Service 

quality that affects service satisfaction at Kasemrad Prachachuen Hospital, Bangkok found that service quality 

contain with reliability, responsiveness, assurance and service tangibility were affected to customer service 

satisfaction at Kasemrad Prachachuen, Bangkok Hospital were different, at a significant level of 0.05.  

 

Keywords: Service quality, Service satisfaction, Kasemrad Hospital Prachachuen 

 

1. บทน า 

โรงพยาบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องการ ตั้งแต่การเกิด การรักษาโรคยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต่าง  ๆ ก็
มักจะต้องไปที่โรงพยาบาลแต่ด้วยจ านวนประชากรที่มากขึ้น ปริมาณโรคใหม่ที่เพิ่มขึ้นและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ความ
ต้องการใช้บริการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล มีมากขึ้น การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นการให้บริการที่มี
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซ่ึงภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการสร้างระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนใน
รูปแบบสวัสดิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างสะดวก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ต่ า ทั้งน้ีองค์การอนามัย ระบุว่าระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเป็นหน่ึงในตัวอย่างที่ดีที่สุดของการมีระบบหลักประกัน
สุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องจ่ายแพง ซ่ึงสอดรับกับสภาวะของประเทศไทยที่มีระดับรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนที่ใช้
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเช่นเดียวกัน (พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2560)  

ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ท าให้คนต้องการการดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของธุรกิจโรงพยาบาลในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีประชากรสูงอายุ ที่ต้องการการดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอัตราการเจ็บป่วย
และเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงเพิ่มขึ้น เช่น มะเร็ง หัวใจ และโรคใหม่ๆ ดังน้ันการปรับปรุงคุณภาพของสถานพยาบาลให้มี
มาตรฐานและราคาค่ารักษาของไทยที่ถูกกว่าต่างชาติ  อีกทั้งการขยายตัวของธุรกิจประกันสุขภาพ ท าให้คนหันมาใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
Hub) และการขยายระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักรไทย ส าหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเข้ามารักษาพยาบาลที่เป็นการช่วย
ส่งเสริมให้ธุรกิจการรักษาพยาบาลสามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีการแข่งขันในการให้บริการของโรงพยาบาล
เอกชนในปัจจุบันก็มีความรุนแรงเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเภทธุรกิจ การพัฒนาการให้บริการและการสร้างมาตรฐานการรักษา 
รวมทั้งค่าบริการที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท างานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษม

ราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลศึกษาที่ได้ไปสร้างข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความ

พึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ และกลับมาใช้บริการซ้ าในครั้งต่อไป อันจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร  

2. ความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานครและ  

3. เพื่ออธิบายอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 

ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม  

 

 

                                                             

H1                                                            

 

 

 

 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 

H0: คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการตอบสนอง, ด้านการสร้างความม่ันใจ และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ  ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

H1: คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการตอบสนอง, ด้านการสร้างความม่ันใจ และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 

5. แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดด้านคุณภาพบริการ 

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) กล่าวว่า คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสอดคล้องของบริการกับ

ความต้องการของผู้รับบริการหรือระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการไปแล้ว  

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

ธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพ

การให้บริการ ที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เม่ือผู้รับบริการมี

ความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่ต้องการ 

Parasuraman และคณะ (2013) พบอีกว่า สิ่งที่ก าหนดคุณภาพบริการ 10 ประการ มีความซับซ้อนกันจึงได้ท าการศึกษา

ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้เป็นมาตรวัดคุณภาพบริการ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างใน

            คุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ 

2. ด้านการตอบสนอง 

3. ด้านการสร้างความม่ันใจ 

4. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

 

ความพึงพอใจ 

ในการใช้บริการที่

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาจากผู้ใช้ธุรกิจบริการ 5 ประเภท ซ่ึงผลจากการวิจัยท าให้ได้องค์ประกอบของคุณภาพบริการ ที่เรียกว่า  SERVQUAL เพื่อ

วัดคุณภาพใน 4 ด้าน คือ 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพเป็น

ภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ มีความส าคัญยิ่งต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ 

2. ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Reliability) ความน่าเชื่อถือในการให้บริการหมายถึง การให้บริการตรงตามที่ก าหนด

ไว้ เช่น การผ่าตัดถูกต้องกับโรคที่เป็น การวินิจฉัยโรคถูกต้อง ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง ข้อมูลของการบันทึกถูกต้องกับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่

มีความกระตือรือร้นสนใจในการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ การรายงานผลการปฏิบัติการมีความถูกต้อง ทันเวลาที่ก าหนด 

3. การตอบสนองต่อความต้องการบริการ (Responsiveness) การตอบสนองต่อความต้องการบริการ หมายถึง การ

ให้บริการในทันที เช่น การให้บริการในเรื่องนัดหมาย การรับโทรศัพท์ทันทีที่มีเสียงสัญญาณ การแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการทันที 

การให้บริการหรือให้ความสนใจทันทีที่ผู้รับบริการมาถึง ยินดีต่อการตอบข้อสงสัยในทันที  สามารถให้ค าแนะน า หรือข้อมูลที่

เหมาะสมรับผิดชอบต่อของร้องเรียนของผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ เคารพความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ บุคคลมี

ความต้องการที่แตกต่างกัน 

4. การสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มารับบริการ (Assurance) การสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มารับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการมี

ความม่ันใจในการบริการ ผู้ให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และช านาญงาน การสนอง

ปัญหาของผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย 

ความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจนักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ พอสรุปได้ดังน้ี 

จรัส โพธ์ิจันทร์ (2553) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อหน่วยงานซ่ึงอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก 

ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวก

การปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพต่ า 

พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี (2552) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกของความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ 

ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการท างานกับความคาดหวังของลูกค้า และผู้ใ ช้บริการ ถ้าผลการท างาน

เท่ากับความคาดหวังลูกค้าและผู้ใช้บริการ จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลของการท างานสูงกว่าความคาดหวังมาก ลูกค้าและ

ผู้ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก 

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริการเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยประเมินระบบบริการว่า 

ได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการความพึงพอใจ 6 ประเภทน้ัน คือ  

1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ (Convenience)  

2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Co-ordination)  

3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information)  

4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy)  

5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care)  
 

6. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed – 

End Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการวิจัย คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และสรุปผล

การศึกษาระหว่างเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562 ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.     

วันละ 40 คน รวม 10 วัน 

 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 
กรุงเทพมหานคร 
 2. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

3. สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 

8. วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

2. ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร  โดยอ้างอิง

จากผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลในปี 2560 จ านวน 502,894 ราย (งานเวชระเบียนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร, สถิติผู้ใช้บริการโรงพยาบาลปี พ.ศ. 2560) 

โดยใช้การค านวณของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร ดังน้ันผู้วิจัยจึงหาขนาดตัวอย่างจากการค านวณด้วย

สูตร Taro Yamane (1973) ก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05   

n = N 

 1+N(e)2 

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 โดยที่ N = จ านวนประชากร 

 โดยที่ e = ค่าความคาดเคลื่อน (นิยมใช้ 0.05) 

แทนค่า 

n =             520,894 

1+520,894(0.05)2 

n =        520,894 

     1,303.06 

n =  399.69 คน 

 

 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดการเลือกสุ่ม

ตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด ซ่ึงผู้ศึกษาจะท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้บริการรักษาพยาบาล และให้ความร่วมมือใน

การกรอกแบบสอบถามจนครบจ านวนตัวอย่าง 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ส าหรับการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปน้ี คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed –ended Question) ซ่ึงลกัษณะค าถาม โดยจะเป็นแบบให้เลือกเฉพาะค าตอบที่ผู้วิจัย

ก าหนดระบุไว้ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวข้องกับคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษม

ราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ซ่ึงลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ Likert Scale แบบให้เลือกค าตอบและเป็นแบบมาตรา

ส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) จากผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ท าการประเมินให้คะแนน โดยมีระดับ ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด 

คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ Likert Scale แบบให้เลือกค าตอบและเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) จาก

ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ท าการประเมินให้คะแนน โดยมีระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 

(Likert, 1967) 

การตรวจสอบความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

(Cronbach, 1990) ค่าความเชื่อม่ันจากผลค่าสัมประสิทธิครอนบาค อัลฟา ที่ได้หาค่าเชื่อม่ัน จ านวน 40 ราย  คุณภาพการ

ให้บริการโดยรวม มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.966 , ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.887, ด้านการตอบสนอง มีค่าความ

น่าเชื่อถือ 0.879, ด้านความเชื่อม่ัน มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.894, ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.848 และ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.897 ซ่ึงการประเมิน ความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของเครื่องมือที่มีค่า

มากกว่า 0.7 ถือว่าใช้ได้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 

1. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาตามที่ระบุไว้ข้างต้นคือ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

3. ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและรอจนกระทั่งตอบค าถามครบถ้วน ซ่ึงในระหว่างน้ันถ้าผู้ตอบมีข้อสงสัย

เก่ียวกับค าถาม ผู้วิจัยจะตอบข้อสงสัยน้ัน 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง

อนุมาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

9. ผลการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังน้ี 

 ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.25 และเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 39.75 มีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25 สถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 22.95 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.25 
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รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.75 รองลงมา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 

ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความส าคัญ  

�̅� S.D. การแปลผล อันดับ 

ด้านความน่าเชื่อถือ 3.74 0.704 มาก 1 

ด้านการตอบสนอง 3.63 0.744 มาก 4 

ด้านการสร้างความม่ันใจ 3.70 0.709 มาก 2 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.66 0.759 มาก 3 

รวม 3.68 0.729 มาก  

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (x̅ = 3.74) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความม่ันใจ (x̅ = 3.70) ด้าน

ความเป็นรูปธรรมของบริการ (x̅ = 3.66) และด้านการตอบสนอง                (x̅ = 3.63) ตามล าดับ 

 

ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. การแปลผล อันดับ 

1. โรงพยาบาลมีบริการรักษาเฉพาะทางที่ตรงกับความ

ต้องการ 
4.00 0.724 มาก 1 

2. โรงพยาบาลมีแพทย์ที่ มีความช านาญในการรักษาโรค

หลากหลายด้าน 
3.94 0.762 มาก 4 

3. โรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่พักอาศัย 3.96 0.845 มาก 2 

4. สามารถสอบถามค่ารักษาพยาบาลก่อนใช้บริการและได้ข้อ

มูลค่ารักษาที่ครบถ้วน 
3.95 0.887 มาก 3 

5. สามารถค้นหาข้อมูลการรักษาและการให้บริการด้านต่างๆ 

จากเว็บไซด์โรงพยาบาล 
3.83 0.840 มาก 5 
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6. สามารถเลือกรับบริการที่เหมาะสมกับความสามารถในการ

จ่ายค่ารักษา 
3.71 0.774 มาก 7 

7. ได้รับการอ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการรักษาและ

การให้บริการด้านอ่ืนๆ จากโรงพยาบาล 
3.72 0.857 มาก 6 

รวม 3.87 0.813 มาก  

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 

โรงพยาบาลมีบริการรักษาเฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการ (x̅ = 4.00) รองลงมา คือ โรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่พักอาศัย (x̅ = 3.96) 

สามารถสอบถามค่ารักษาพยาบาลก่อนใช้บริการและได้ข้อมูลค่ารักษาที่ครบถ้วน (x̅ = 3.95) โรงพยาบาลมีแพทย์ที่มีความช านาญ

ในการรักษาโรคหลากหลายด้าน (x̅ = 3.94) สามารถค้นหาข้อมูลการรักษาและการให้บริการด้านต่างๆ จากเว็บไซด์โรงพยาบาล  

(x̅ = 3.83) ได้รับการอ านวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการรักษาและการให้บริการด้านอ่ืนๆ จากโรงพยาบาล ( x̅ = 3.72) และ

สามารถเลือกรับบริการที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่ารักษา (x̅ = 3.71) ตามล าดับ 

 

10. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H0: คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการตอบสนอง, ด้านการสร้างความม่ันใจ และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ  ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

H1: คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้านการตอบสนอง, ด้านการสร้างความม่ันใจ และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่  พบว่า คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้าน

การสร้างความม่ันใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษม

ราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการให้บริการ ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านความน่าเชื่อถือ 

ระหว่างกลุ่ม 70.270 12 5.856 27.400 0.000* 

ภายในกลุ่ม 82.709 387 0.214   

รวม 152.978 399    

ด้านการตอบสนอง 

 

ระหว่างกลุ่ม 64.935 13 4.995 21.899 0.000* 

ภายในกลุ่ม 88.043 386 0.228   

รวม 152.978 399 
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ด้านการสร้างความม่ันใจ 

ระหว่างกลุ่ม 54.765 12 4.564 17.983 0.000* 

ภายในกลุ่ม 98.213 387 0.254   

รวม 152.978 399    

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ระหว่างกลุ่ม 68.542 14 4.896 22.323 0.000* 

ภายในกลุ่ม 84.437 385 0.219   

รวม 152.978 399    

 

คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร 

p-value การยอมรับสมมติฐาน 
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.000*  
ด้านการตอบสนอง 0.000*  

ด้านการสร้างความม่ันใจ 0.000*  

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.000*  

* มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า Sig.<0.05 

 

11. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล ด้านความ

น่าเชื่อถือมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างความม่ันใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนอง ตามล าดับ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงดาว ภูครองจิตร และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเสลภูมิ 

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของผู้ให้บริการของโรงพยาบาลเสลภูมิ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด โดยความคิดเห็นของผู้รับบริการเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล ด้านความน่าเชื่อถือของบริการมากที่สุด 

รองลงมาคือ ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการสร้างความเชื่อม่ันแก่

ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดับ 

ส าหรับคุณภาพการให้บริการ พบว่า คุณภาพการให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการสร้างความ

ม่ันใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากการใช้บริการรักษาพยาบาลของผู้ใช้บริการน้ัน

ต้องการการบริการที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้ป่วยที่ต้องการรักษาและใช้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล 

รวมถึงการตอบสนองต่อการให้บริการของโรงพยาบาลที่รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมในการให้บริการ เพราะมีความเก่ียวข้องกับสุขภาพ

และชีวิตของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ กมนวรรณ ม่ันมาก (2556) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และการศึกษาของ วศิน อวิรุทธ์นันท์ และภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค์  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 

12. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ สามารถน าไปปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านความน่าเชื่อถือ เป็นปัจจัยด้านคุณภาพที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากที่สุด  โรงพยาบาลจึงต้องให้การรักษาที่

แม่นย า และไม่เกิดความผิดพลาดแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างการรับรู้ในชื่อเสียงและภาพลักษณ์การให้บริการทางการแพทย์ที่

ยอดเยี่ยมของโรงพยาบาล 

2. ด้านการตอบสนอง เน่ืองจากในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจ านวนมากท าให้ต้องรอคิวและรอเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ดังน้ันทางโรงพยาบาลควรลดกระบวนการท างานและขั้นตอนต่างๆ ที่ซ้ าซ้อนหรือมีความจ าเป็นน้อย

ออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการให้บริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. ด้านการสร้างความม่ันใจ ส าหรับคุณภาพการให้บริการในด้านน้ี เป็นปัจจัยรองลงมาที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ 

เน่ืองจากผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลต่างเกิดความกังวลใจเก่ียวกับสุขภาพและชีวิตของตน ดังน้ันแพทย์ผู้รักษาและ

บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถมีส่วนช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศการให้ผู้รับบริ การรู้สึกม่ันใจในการ

รักษาและจะสามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ปกติสุข 

4. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ เน่ืองจากการให้บริการไม่สามารถจับต้องได้จึงต้องท าให้เกิดเป็นรูปธรรมเช่น การ

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน การปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้

อย่างถูกต้องแม่นย า เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The relationship between environmental accounting information disclosure & social responsibility 

 and the company's performance the resource industry group and the technology  
industry group registered in the Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อ

สังคมกับผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 44 บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างการทดสอบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) จากน้ันน าอัตราส่วนที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราก าไรสุทธิ (EPS) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) 
 
ค าส าคัญ: การเปิดเผยข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลการด าเนินงาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the relationship between environmental accounting information 
disclosure & social responsibility and the company's performance in the resource industry group and the 
technology industry group registered in the Stock Exchange of Thailand. 44 companies are surveyed. Descriptive 
Analysis, Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis the results showed that the relationship between the 
disclosure of environmental accounting data and corporate social responsibility of the companies in the resource industry 
group has no relation to return on assets (ROA) and return on equity (ROE). There was relationship between that of 
the technology industry group in relationship to return on assets (ROA), return on equity (ROE), earnings per share (EPS) 
and market price-earnings ratio (PE). 
 
Keywords: Information Disclosure, Social Responsibility, Performance 
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1) บทน า 
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยที่สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่จะก าหนดวิถีชีวิต

และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ในหลายประเทศได้มีการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีเหตุผลมาจากเคยได้รับภัยพิบัติจากการรับผลของมลพิษและความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้องเสียเวลาและเงินทองเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิม 

ส าหรับในประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะให้บริษัทที่
ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายและการด าเนินการของบริษัทที่แสดงว่าได้ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เก่ียวข้อง ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี และรายงานประจ าปี ส่วนเน้ือหาของรายงานประกอบด้วย 10 หัวข้ออ้างอิงตามเอกสารเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม 
(คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ส านักงาน ก.ล.ต., 2551) และปรับปรุงเพิ่มเติมใน
เอกสารแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report)(ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) 
 
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
3) กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากแนวคิดและผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กับผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
(5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
(8) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
(9) มีนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม 
(10) การจัดท ารายงานความยั่งยืน 
 

ผลการด าเนินงาน 
  อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  
(Return on Equity : ROE) 
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
(Return on Assets : ROA) 
  อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น  
(Price-Earnings Ratio : P/E) 
   ก าไรสุทธิต่อหุ้น  
(Earnings Per Share : EPS) 
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4) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 - ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

- ทราบถึงแนวโน้มการเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัท 
- เป็นเครื่องมือส าคัญช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่สนใจลงทุนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
 

5) สมมติฐานงานวิจัย  
1. การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมี

ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น และก าไร
สุทธิต่อหุ้น 

2. การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์
กับอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น และก าไรสุทธิต่อหุ้น 
 
6) วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

จ านวน 24 บริษัท และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจ านวน 20 บริษัท คัดเลือกประชากรที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่มีผล
ขาดทุนต่อเน่ืองเกิน 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561และรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี 
ทั้งหมดจ านวน44บริษัท  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. วิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมน ามาใช้หาความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการสรุปลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลแต่ละ
ตัวแปร โดยการน าข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทและท าการตัดบริษัทที่มีข้อมูลไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ โดยจะตัดออกจากประชากรที่น ามาศึกษา 

2. น าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงานของบริษัทมาวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

3. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือ การ
เปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และตัวแปรตามคือ ผลการด าเนินงานของบริษั ท และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง เพื่อพิจารณาตัวแปรที่อาจจะเกิดปัญหาสัมพันธ์กันเองในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 
7) ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษา 
 1. สรุปการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อมูลผลการด าเนินงาน ของบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมี
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ค่าเฉลี่ยระดับ การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับปานกลางทั้ง  2 กลุ่มด้วยคะแนนเฉลี่ย0.592 และ 0.480 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม N Mean Min Max SD. 
ระดับการเปิดเผย

ข้อมูล 

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 24 0.592 0.408 0.844 0.113 ปานกลาง 

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 20 0.480 0.291 0.779 0.179 ปานกลาง 

 
2. สรุปผลการเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

  บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  

ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มอุตสาหกรรม 
 
 SD. t P 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี ทรัพยากร 0.98 0.06 5.218 0.000** 
  เทคโนโลยี 0.88 0.18     

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  ทรัพยากร 0.30 0.11 -5.639 0.000** 
  เทคโนโลยี 0.49 0.32     

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทรัพยากร 0.75 0.23 5.091 0.000** 
  เทคโนโลยี 0.56 0.30     

การเคารพสิทธิมนุษยชน ทรัพยากร 0.49 0.30 2.081 0.039* 
  เทคโนโลยี 0.41 0.31     

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   ทรัพยากร 0.61 0.24 0.989 0.324 
  เทคโนโลยี 0.58 0.30     

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ทรัพยากร 0.47 0.38 1.906 0.058 

เทคโนโลยี 0.38 0.30     

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  ทรัพยากร 0.74 0.25 2.960 0.003** 
  เทคโนโลยี 0.64 0.28     

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร 0.54 0.32 2.889 0.004** 
  เทคโนโลยี 0.43 0.27     

 มีนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม ทรัพยากร 0.55 0.35 1.517 0.131 
  เทคโนโลยี 0.49 0.31     

การจัดท ารายงานความยั่งยืน ทรัพยากร 0.33 0.19 -2.063 0.041* 
  เทคโนโลยี 0.41 0.33     

**,* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 

    

X
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จากการศึกษาสรุปว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลมากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05)ใน
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และด้านการจัดท ารายงานความยั่งยืนกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรมีสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (ค่า t เป็นลบ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P< 0.05) และที่เหลือ คือ ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและ มีนวัตกรรม และการ
เผยแพร่นวัตกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเปิดเผยข้อมูลไม่แตกต่างกัน (P> 0.05) 

3. สรุปผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ
ด าเนินงานภาพรวม 2 กลุ่มอุตสาหกรรม 

ผลการวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ
ด าเนินงาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับ อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE)     ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์บริษัทในกลุ่ม 

  อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Model 
Profitability 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P 

Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

Constant 16.591 4.521   3.670 0.000**   
CSR1 -8.166 4.092 -0.164 -1.995 0.047* 0.593 1.686 
CSR2 1.931 2.478 0.071 0.779 0.437 0.480 2.083 
CSR3 -2.518 1.858 -0.105 -1.356 0.177 0.665 1.504 
CSR4 0.773 1.838 0.035 0.421 0.674 0.576 1.738 
CSR5 -5.173 2.037 -0.207 -2.540 0.012* 0.602 1.660 
CSR6 7.480 1.923 0.383 3.890 0.000** 0.415 2.410 
CSR7 -0.411 2.027 -0.016 -0.203 0.840 0.613 1.631 
CSR8 -5.227 2.309 -0.233 -2.264 0.025* 0.380 2.632 
CSR9 -0.604 1.864 -0.030 -0.324 0.746 0.467 2.143 
CSR10 4.477 2.318 0.177 1.932 0.055 0.477 2.095 

R = 0.4              R2 = 0.16              S.E. = 6.322 

Df = 219                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.838 

  a. Dependent Variable : ROA 
จากตารางที่ 3 พบว่า สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P( ANOVA)= 0.000< 

0.01) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.4 และ ค่า R2 = 0.16 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบายอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ได้ 16% โดยตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ (ROA)ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (CSR6)มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 (P< 0.01) ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี(CSR1)ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (CSR5)และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
(CSR8)มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P< 0.05) และไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เน่ืองจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และ
ค่า VIF ไม่เกิน10 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) พบว่า เม่ือสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ 
ต่อผู้บริโภค (CSR6) เพิ่มขึ้นจะท าให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้น (ค่า B เป็นบวก) แต่เม่ือสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CSR1) ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (CSR5) และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (CSR8) 
เพิ่มขึ้น จะท าให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลง (ค่า B เป็นลบ)  
 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม 

  อุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Model 
Profitability 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P 

Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

Constant 71.030 10.626  6.684 0.000**   
CSR1 -50.378 9.618 -0.405 -5.238 0.000** 0.593 1.686 
CSR2 3.237 5.825 0.048 0.556 0.579 0.480 2.083 
CSR3 -0.561 4.366 -0.009 -0.128 0.898 0.665 1.504 
CSR4 2.691 4.320 0.049 0.623 0.534 0.576 1.738 
CSR5 -17.680 4.788 -0.283 -3.693 0.000** 0.602 1.660 
CSR6 12.944 4.520 0.265 2.864 0.005** 0.415 2.410 
CSR7 -9.954 4.764 -0.159 -2.089 0.038* 0.613 1.631 
CSR8 -6.740 5.426 -0.120 -1.242 0.216 0.380 2.632 
CSR9 1.811 4.382 0.036 0.413 0.680 0.467 2.143 
CSR10 2.677 5.448 0.042 0.491 0.624 0.477 2.095 

R = 0.51              R2 = 0.26              S.E. = 14.858 

Df = 219                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 1.886 

a. Dependent  Variable : ROE 
จากตารางที่ 4พบว่า สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P( ANOVA) = 

0.000< 0.01) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.51 และ ค่า R2 = 0.26 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ 26% โดยตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี(CSR1)ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม (CSR5)และด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (CSR6)มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P< 0.01) ส่วนด้านการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม (CSR7) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(P< 0.05) และไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เน่ืองจาก Tolerance ไม่ต่ า
กว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน10 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) พบว่า เม่ือสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค (CSR6) เพิ่มขึ้น จะท าให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้น (ค่า B เป็นบวก) แต่เม่ือสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี(CSR1) ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (CSR5)และด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
(CSR7) เพิ่มขึ้น จะท าให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง (ค่า B เป็นลบ)  
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับก าไรสุทธิต่อหุ้นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม 
  ทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Model 
Profitability 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P 

Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

Constant 5.089 0.763  6.667 0.000**   
CSR1 -4.246 0.691 -0.437 -6.146 0.000** 0.593 1.686 
CSR2 0.528 0.418 0.100 1.262 0.208 0.480 2.083 
CSR3 -0.401 0.314 -0.086 -1.277 0.203 0.665 1.504 
CSR4 0.166 0.310 0.039 0.536 0.593 0.576 1.738 
CSR5 -0.534 0.344 -0.110 -1.552 0.122 0.602 1.660 
CSR6 1.367 0.325 0.358 4.209 0.000** 0.415 2.410 
CSR7 -0.269 0.342 -0.055 -0.787 0.432 0.613 1.631 
CSR8 -1.086 0.390 -0.248 -2.786 0.006** 0.380 2.632 
CSR9 -0.466 0.315 -0.119 -1.481 0.140 0.467 2.143 
CSR10 0.838 0.391 0.170 2.140 0.034* 0.477 2.095 

R = 0.61              R2 = 0.372              S.E. = 1.067 

Df = 219                  P( ANOVA) = 0.000**      Durbin-Watson = 2.075 

a. Dependent  Variable : EPS 
จากตารางที่ 5 พบว่า สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P( ANOVA) = 

0.000< 0.01) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.61 และ ค่า R2 = 0.372 หมายความว่า สมการถดถอยสามารถอธิบาย
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ได้ 37.2% โดยตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี(CSR1)ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (CSR6)และด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม (CSR8) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P< 0.01) ด้านการจัดท ารายงานความยั่งยืน(CSR10)มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P< 0.05) และไม่เกิดปัญหา Multi Collinearity เน่ืองจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน10 เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) พบว่า เม่ือสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (CSR6) และด้านการจัดท า
รายงานความยั่งยืน(CSR10)เพิ่มขึน้ จะท าให้ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น (ค่า B เป็นบวก) แต่เม่ือสัดส่วนการเปิดเผยข้อมูลด้าน
การก ากับดูแลกิจการที่ดี(CSR1) และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (CSR8) เพิ่มขึ้น จะท าให้ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ลดลง (ค่า B 
เป็นลบ)  

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) 
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพบว่า สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงพหุได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P( ANOVA)= 0.000< 0.01) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R = 0.315 และ ค่า R2 = 0.099 หมายความว่า 
สมการถดถอยสามารถอธิบายอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) ได้ 9.9% โดยตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE)  ได้แก่ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็นธรรม
(CSR5)นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P< 0.01) และการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม(CSR2)นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (P< 0.05)และไม่เกิดปัญหา MultiCollinearity เน่ืองจาก Tolerance ไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า VIF ไม่เกิน10 เม่ือพิจารณาค่า 
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สัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) พบว่าเม่ือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (CSR5) เพิ่มขึ้น จะท าให้อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
สุทธิต่อหุ้น (PE) เพิ่มขึ้น (ค่า B เป็นบวก) แต่เม่ือการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (CSR2) เพิ่มขึ้นจะท าให้อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) ลดลง (ค่า B เป็นลบ) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ถดถอยพหุการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นบริษัท  

  ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

Model 
Profitability 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P 

Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

Constant 40.491 32.807  1.234 0.219   
CSR1 -29.411 29.694 -0.084 -0.99 0.323 0.593 1.686 
CSR2 -37.523 17.985 -0.198 -2.086 0.038* 0.480 2.083 
CSR3 -14.720 13.479 -0.088 -1.092 0.276 0.665 1.504 
CSR4 13.614 13.337 0.088 1.021 0.309 0.576 1.738 
CSR5 38.581 14.781 0.221 2.610 0.010** 0.602 1.660 
CSR6 5.695 13.953 0.042 0.408 0.684 0.415 2.410 
CSR7 1.782 14.708 0.010 0.121 0.904 0.613 1.631 
CSR8 -10.872 16.752 -0.069 -0.649 0.517 0.380 2.632 
CSR9 20.326 13.527 0.144 1.503 0.134 0.467 2.143 
CSR10 -16.333 16.818 -0.092 -0.971 0.333 0.477 2.095 

R = 0.315              R2 = 0.099              S.E. = 45.872 

Df = 219                  P( ANOVA) = 0.014*      Durbin-Watson = 2.365 

a. Dependent  Variable : PE 
 
8) อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจได้ดังน้ี 
1. อภิปรายผลจากบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P > 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดท ารายงานความยั่งยืน(CSR10) อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE)มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(CSR4) ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (CSR5) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (RCSR6) ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
(CSR8) และด้านการจัดท ารายงานความยั่งยืน (CSR10)สอดคล้องกับ ฑริยา พงษ์พันธ์ุ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลขององค์กรกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
หมวดธุรกิจพลังงานที่อยู่ในดัชนี SET 50 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และ 
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บรรษัทภิบาลขององค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานและพนักงาน ด้าน
ชุมชนและสังคม และด้านสุขภาพและความปลอดภัย ท าให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง 

 
2. อภิปรายผลจากบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P > 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CSR1) ด้าน
การเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR4) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (CSR6)อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(CSR1) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CSR3)ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR4)ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
(CSR6)ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)กับการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CSR1)ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (CSR2) ด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น (CSR3) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR4) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (CSR6) ด้านการจัดท ารายงาน
ความยั่งยืน(CSR10) อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)กับการ
เปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม(CSR5) และด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม (CSR8) สอดคล้องกับ ชลันดา นุราฤทธ์ิ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจธนาคารที่อยู่ในดัชนี SET50 ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับ อุปพันธ์ ทวีผล (2560) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของระดับการเปิดเผย
ข้อมูลส่ิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ ผลการศึกษา
พบว่า การเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม มีอิทธิพลกับผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในทิศทางบวก โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนก าไร
สุทธิต่อหุ้น (EPS) ซ่ึงปัจจุบันได้มีการรณรงค์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการก ากับดูแลที่ดีรวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงอาจเป็นโอกาสให้ผลการด าเนินงานของบริษัทโดยรวมสูงขึ้น 

3. อภิปรายผลรายตัวแปรอิสระ 
 3.1 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ทั้งน้ีการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้กิจการสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ซ่ึง
อาจจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้แก่ คณะผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้
เสียทุกรายเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดีท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทสูงขึ้น  
 3.2 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไม่
มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เน่ืองจากการ
เปิดเผยข้อมูลด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไม่มีผลต่อผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนน้ีเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องด าเนินการอยู่แล้ว แต่ที่มีผลทางลบต่อราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE)เน่ืองจากหาก
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม (จ่ายสูง)จะส่งผลให้ค่า PE ลดลงน่ันเอง 
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 3.3 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วน 
ราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE) ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ ต่างมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ด าเนินการอยู่แล้วการเปิดเผยข้อมูลส่วนน้ีก็ไม่ได้เป็นภาระเพิ่มเติมขึ้นของบริษัทส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กับผล
การด าเนินงานของบริษัท 
 3.4 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)และอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE)ในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทส่วนใหญ่มีระบบปฏิบัติกันอยู่แล้วทั้งเรื่อง ความเคารพต่อชีวิตและ
ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่เกิดไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นใคร มีถิ่นก าเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ 
เผ่าพันธ์ุสีผิว ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมเช่นใด ทุกคนต่างมีสิทธิน้ีอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะทรัพยากร
บุคคลและมนุษย์ที่มีคุณภาพดังน้ันการเปิดเผยข้อมูลส่วนน้ีก็เป็นข้อมูลที่ด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้วท าให้ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 
 3.5 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE)แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และไม่มีความสัมพันธ์กับก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)ในเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม กิจการต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานไม่ใช้แรงงานบังคับ  ไม่ใช้
แรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม และร่วมการเจรจาต่อรองเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งกิจการต้องจัดให้มี
สภาพแวดล้อมที่ค านึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยในการท างานการ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ 
สมควรต้องท าแต่ก็เป็นสิ่งที่จะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมากขึ้นเช่นกัน  
 3.6 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)แต่ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE)ในส่วนของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นความรับผิดชอบต่อคุณภาพและ
คุณสมบัติรวมถึงข้อมูลของสินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีการในการน าเสนอและการใช้สินค้าและบริการน้ันๆ ว่าจะต้องเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกระท าการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของผู้บริโภค ซ่ึงบริษัททุกบริษัทต้องด าเนินการเพื่อความพอใจของ
ผู้บริโภคอยู่แล้ว หากมีการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ีด้วยความเป็นจริงแล้ว จะยิ่งส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในด้านบวกมาก
ยิ่งขึ้น 
 3.7 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
และอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม คือ การร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับ
ชุมชนและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการหรือจากการด าเนินกิจกรรมของกิจการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นภารกิจที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเข้ามา
ในบัญชีของบริษัท และส่งผลให้บริษัทใช้งบประมาณมากขึ้น  
 3.8 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)  และก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
(ROE)  และอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE) ในส่วนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมความตระหนักว่า การประกอบกิจการได้
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับมากและน้อยในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุง
แก้ไขรวมทั้งพัฒนากระบวนการประกอบกิจการให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟู
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สิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเองรวมทั้งสังคม ชุมชนเศรษฐกิจ 
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ซ่ึงเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการด าเนินการหรือการเปิดเผยข้อมูลในส่วนน้ีดังน้ันจึง
ส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในแง่ของตัวเงิน  
 3.9 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมไม่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) การเปิดเผยเรื่องการใช้นวัตกรรมของบริษัทเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินการปกติของบริษัทซ่ึง
การเปิดเผยข้อมูลส่วนน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากนักท าให้ไม่มีผลต่อผลการด าเนินงานบริษัท 

 3.10 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)และ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น(PE) ในส่วนการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนเป็นการเปิดเผยผลกระทบและผลลัพธ์ ทั้งเชิง
บวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการอันจะน าไปสู่ความยั่งยืน รายงานแห่งความยั่งยืน เป็นการ
วัดและเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกกิจการส าหรับการด าเนินงานที่มีต่อเป้าหมายของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางอย่างครบถ้วน ซ่ึงความยั่งยืนของบริษัท
จะส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว  ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่าง คือ ผู้ที่สนใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว จ านวน 400 คน เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้ทดสอบสมมติฐานด้วย การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์,ราคา,การส่งเสริมการตลาด และปัจจัยสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ 

อันได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยสิ่งกระตุ้น การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ กาแฟขัดผิว 

 

 

Abstract 

The purposes of this study was to review the factors that influencing purchasing decisions of scrub’s 

coffee products of consumers in Bangkok. 

The research methodology for this study was quantitative research. The samples were 400 of 

apparel who interested in buying scrub coffee products. This study used questionnaires to collect the data. 

Multiple regression was used to test the hypothesis. The hypothesis testing found that stimulus factors such as 

product, price, promotion and other stimulating factors (economy, technology, law and politics and culture 

influencing the decision to buy scrub coffee products of consumers in Bangkok. 

 

Key Words: Stimulation factors, Decision to buy products, Scrub coffee 

 

1) บทน า 

ในปัจจุบันผู้บริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิง ในทุก ๆ ช่วงวัยต่างให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและ

ผิวพรรณ ท าให้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวกลายเป็นอีกหน่ึงความต้องการของผู้บริโภคในยุคน้ี การให้ความส าคัญกับการดูแล

ผิวพรรณ ได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ที่มีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น ท าให้

คนส่วนใหญ่ต้องการมีผิวพรรณที่ดูดี เพื่อช่วยสร้างความม่ันใจ และเสริมสร้างรูปลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภค

สนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ ที่



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 692 
 

ใช้สมุนไพร หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เน่ืองจากผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี หันมาให้

ความสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดการน าเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาดัดแปลง เพื่อท าเป็น

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวด้วย หน่ึงในวัตถุดิบน้ันคือ เมล็ดกาแฟ ซ่ึงเม่ือน ามาผ่านกระบวนการคั่วบดแล้ว จะสามารถท าให้เป็น

ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว (Scrub Coffee) ได้ 

ประเทศไทยมีการปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจกาแฟที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 พันธ์ุหลัก คือ กาแฟพันธ์ุอาราบิก้าและ

การแฟพันธ์ุโรบัสต้า โดยพันธ์ุอาราบิก้าปลูกทางภาคเหนือ 3 จังหวัดหลักคือ    จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัด

ล าปาง ส่วนพันธ์ุโรบัสต้าปลูกในภาคใต้ 2 จังหวัดหลักคือ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง  

 

ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลการเพาะปลูกกาแฟปี 2561 

ปี เน้ือท่ีให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 253,054 25,909 102 

2561 259,867 23,273 90 

ผลต่าง 6,813 -2,636 -12 

%การเปลี่ยนแปลง 2.69 -10.17 -11.76 

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (2561) 

 

เมล็ดกาแฟคั่วบดมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวสดใส ชะลออการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิว เน่ืองจากในเมล็ดกาแฟอุดมไปด้วย

สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น กรดคลอโรจีนิก เมลาโนไอดีนส์ ที่ป้องกันกระบวนการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เซลล์ผิว ช่วยปกป้องผิว

จากการถูกท าลายโดยมลภาวะต่าง ๆ นอกจากน้ี คาเฟอีนในกาแฟยังมีคุณสมบัติส าคัญในการลดการอักเสบ กระตุ้นการหดตัวของ

เส้นเลือด ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตใต้ผิว ลดอาการบวม รอยแดง และรอยหมองคล้ าได้อย่างดีเยี่ยม จึงท าให้มีการน าเมล็ด

กาแฟมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิว เช่น สบู่กาแฟ, โฟมล้างหน้า และสครับกาแฟ  

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นเครื่องส าอาง เน่ืองจากเป็นไปตามค าจ ากัดความในมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ซ่ึงก าหนดไว้ว่า “เครื่องส าอาง” หมายความว่า (1) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด 

โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุ

ในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้อง

ดูแลส่วนต่าง ๆ น้ัน ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ ส าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง

แต่งตัวซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย (2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางโดยเฉพาะ หรือ (3) วัตถุ

อ่ืนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส าอางตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยปี 2560 มีมูลค่ารวมกว่า 1.68 แสนล้านบาท 

และมีอัตราการเติบโตถึง 7.8% โดยตลาดรวมแบ่งเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (skincare) สัดส่วน 47%  ผลิตภัณฑ์ผม (hair) 

สัดส่วน 18%  เครื่องส าอาง (makeup) สัดส่วน 14%  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าความสะอาดร่างกาย (hygiene) สัดส่วน 16% และ

น้ าหอม (fragrance) สัดส่วน  5% 
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ภาพท่ี 1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมความงาม 

ที่มา : Euromonitor international,2018 

 

ตลาดเครื่องส าอางเติบโตต่อเน่ืองทุกปี เหตุผลส าคัญเป็นเพราะเครื่องส าอางได้กลายมาเป็นสินค้าจ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค เพื่อใช้ดูแลตัวเองให้ดูดี  และ เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบัน  อีกทั้งผู้บริโภคก็เริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์

อายุน้อยลงเรื่อย ๆ  ด้านผู้ประกอบการเอง ก็มีนวัตกรรมและสินค้าใหม่  ที่ออกมาตอบรับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า

อย่างต่อเน่ืองด้วย ซ่ึงจากการประมาณการมูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลก ระหวางป -2560 โดย RNCOS Business. 

Consultancy Services พบวา มูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลกมีแนวโนมขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยใน ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค

าประมาณ 255 ลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาในปพ.ศ. 2560 มูลคาจะเพิ่มขึ้นเปน 292 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยระหว่างป -2560 คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 

 

 
ภาพท่ี 1.2 มูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลก ปี พ.ศ. 2555 และประมาณการ ปี พ.ศ. 2556-2560 

ที่มา: CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical Market Current and Future 

Outlook in Cosmetics Asia, โดย Shushmul Maheshwari, October 2013. 

 

https://www.brandbuffet.in.th/2018/06/beauty-market-in-set-2018/beauty-market-2/
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จากข้อมูลยูบีเอ็ม เผยเทรนด์อุตสาหกรรมความงามไทยโตทวนกระแสเศรษฐกิจ ปิดตลาดปี 59 ที่ 2.6 แสนล้านบาท 

คาดการณ์มูลค่าปี 60 พุ่งถึง 2.8 แสนล้าน อีกทั้งพบว่าปัจจุบันมีธุรกิจเครื่องส าอางที่ด าเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,800 ราย 

ด้วยมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 11,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้ นในอนาคตด้วยอัตราเติบโต 40% 

สามารถแบ่งตามพื้นที่เป็นกรุงเทพมหานคร 53.5%, ภาคกลาง 27.5% และ ภาคเหนือ 6.2% ซ่ึงล้วนเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งการค้า 

แหล่งวัตถุดิบ และนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น โดยในจ านวนของผู้ด าเนินกิจการทั้งหมดน้ีเป็น SMEs ถึง 90% (บริษัท ยูบีเอ็ม (เอเชีย) 

ประเทศไทย) 

นอกจากน้ียังมีข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่าอุตสาหกรรมความงามของไทยมี

อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี ปัจจุบัน ธุรกิจน้ีมีมูลค่าตลาดในประเทศถึง 2.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 60% 

หรือ 1.68 แสนล้านบาท และตลาดส่งออกที่ท ารายได้ให้ประเทศถึง 40% หรือกว่า 1.12 แสนล้านบาท ส่วนในเวทีโลก ไทยครอง

อันดับที่ 17 ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกเครื่องส าอางรายส าคัญ ทั้งยังรั้งที่ 1 ในระดับอาเซียนอีกด้วย จากความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าตลาดเครื่องส าอางเติบโตต่อเน่ืองทุกปีรวมกับเทรนการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่มาจากธรรมชาติก าลังเป็นที่นิยมจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นทางด้านอ่ืน ๆ ที่มีต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว (Scrub Coffee) เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

เครื่องส าอาง เพื่อน าปัจจัยที่มีอิทธิพลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างก าไรให้ธุรกิจของตนเองได้ 

 

2) วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว (Scrub Coffee) 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมืองและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว (Scrub Coffee) 
 

3) สมมติฐานการวิจัย  
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 
2. ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, กฎหมายและการเมืองและวัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟ
ขัดผิว 
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3) กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ 

  

               ปัจจัยด้านการตลาด 

          1. ด้านผลิตภัณฑ ์

          2. ด้านราคา               ตัวแปรตาม 

          3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

          4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

   

                        การตัดสินใจซื้อ 

  

             ปัจจัยด้านอื่น ๆ 

          1. ด้านเศรษฐกิจ 

          2. ด้านเทคโนโลยี 

          3. ด้านกฎหมายและการเมือง 

          4. ด้านวัฒนธรรม 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
4) ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาการวิจัยครั้งน้ีผู้ศึกษามุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวของกลุ่มผู้ที่เคยซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวโดยการศึกษาในครั้งน้ีมุ่งหวังให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการส ารวจข้อมูลโดยเน้นจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative…research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากเลือกเขตในกรุงเทพมหานคร 1 เขต จาก 6 เขต อันประกอบไปด้วย กลุ่ม
รัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ ซ่ึงผู้วิจัยจับฉลากได้เขตกรุงเทพ (กลุ่ม
บูรพา) อันประกอบไปด้วย 9 เขต ดังน้ี 1. เขตจตุจักร 2. เขตบางกะปิ 3. เขตลาดพร้าว 4. เขตหลักสี่ 5. เขตดอนเมือง 6. เขตสาย
ไหม 7. เขตบางเขน 8. เขตบึงกุ่ม และ 9. เขตวังทองหลาง ท าการก าหนดตัวอย่างตามสัดส่วน (Proportional Allocation) และ
สุดท้ายเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผู้ที่เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเท่าน้ัน 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษา เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในครั้ง น้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (2) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสิ่งกระตุ้นที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว (3) แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว และมีค่าความสอดคล้องของเน้ือหาของ
แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 0.89 และมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูล
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โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

5) ผลการวิจัย 

  ส าหรับการศึกษาในส่วนน้ี ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยผล

จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท าให้ทราบข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการน าเสนอข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 

1).ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับการศึกษาในส่วนน้ี ผู้วิจัยจะท าการอธิบายข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อมูลท่ัวไป 
n = 400 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 156 39.0 
 หญิง 244 61.1 
 รวม 400 100.0 

อายุ 18-23 41 10.3 
 24-29 ปี 99 24.8 
 30-35 ปี 186 46.5 
 36-41 ปี 29 7.3 
 42-47 ปี 32 8.0 
 48-53 ปี 7 1.8 
 54-60 ปี 4 1.0 
 มากกว่า 60 ปี 2 0.5 
 รวม 400 100.0 

สถานภาพสมรส โสด 289 72.3 
 สมรส 106 26.5 
 หย่า/แยกกันอยู่ 5 1.3 
 รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 16 4.0 

ปวส./อนุปริญญา 58 14.5 

 ปริญญาตรี 297 74.3 
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า 29 7.3 
 รวม 400 100.0 

    อาชีพ นักเรียน  14 3.5 

 นิสิต/นักศึกษา 13 3.3 

 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 188 47.0 

 พนักงานบริษัทเอกชน 130 32.5 
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 ธุรกิจส่วนตัว 13 3.3 
 รับจ้าง 13 3.3 
 แม่บ้าน 10 2.5 
 อ่ืน ๆ 19 4.8 
 รวม 400 100.0 

รายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท 14 3.5 
 ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท 18 4.5 

 ประมาณ 10,001 - 20,000 บาท 97 24.3 

 ประมาณ 20,001 - 30,000 บาท 261 65.3 

 มากกว่า 30,000 บาท 10 2.5 
 รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลมีจ านวน 400 คนมีรายละเอียด

ดังน้ี 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 เพศชายจ านวน 156 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.0 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-35 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ 24-29 

ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.5 

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน  289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 สมรส

แล้ว จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ กลุ่มคนที่หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.3 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 

รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ กลุ่ม

คนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา

คือกลุ่มคนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ กลุ่มคนที่มีอาชีพ

แม่บ้าน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน  261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 

รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีรายได้ประมาณ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด

รายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยสิ่งกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ กาแฟขัดผิวของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยที่เน้ือหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

     1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์

,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย,ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมาย

และการเมือง,วัฒนธรรม 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ประกอบด้วย ความตั้งใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ,ความคาดหวัง

ที่จะกลับมาซ้ือซ้ า,การแนะน าผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อน,การบอกต่อผู้อ่ืนให้ซ้ือผลิตภัณฑ์ และความตั้งใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่หน่ึงด้าน

ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่สองด้านราคา ส่วนที่สามด้านการจัดจ าหน่าย และส่วนที่สี่ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย (�̅�)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีรายละเอียดดังตาราง 3, 4, 5 และ 6 ดังน้ี 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)    
บรรจุภัณฑ์สวยงาม รูปลักษณ์โดดเด่น 4.27 0.49 มากที่สุด 
ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากธรรมชาติ 4.60 0.55 มากที่สุด 
ได้รับการรับรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4.84 0.36 มากที่สุด 
มีรูปแบบหลากหลาย 4.18 0.54 มาก 
ยี่ห้อ/ตราสินค้า 4.32 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.33 มากที่สุด 

 

จากตาราง 3 พบว่าลักษณะโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับ

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

กับเรื่องการได้รับการรับรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8 
 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านราคา (Price) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านราคา 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านราคา (Price)    

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 4.72 0.45 มากที่สุด 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินค้า 4.57 0.53 มากที่สุด 

ราคาเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ 4.64 0.51 มากที่สุด 

ราคาเหมาะสมกับสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า 3.87 0.87 มาก 

รวม 4.45 0.34 มากที่สุด 
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จากตาราง 4 พบว่าลักษณะโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านราคา มีระดับความเห็น

ด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเรื่อง

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 

 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place)    

จ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ 4.83 0.44 มากที่สุด 

จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า 4.16 0.71 มาก 

จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 4.62 0.50 มากที่สุด 

จ าหน่ายผ่านร้านขายสินค้า OTOP 3.28 1.10 ปานกลาง 

จ าหน่ายเฉพาะในร้านที่ขายเครื่องส าอาง 3.56 0.84 มาก 

รวม 4.09 0.51 มาก 

  

จากตาราง 5 พบว่าลักษณะโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย มีระดับ

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ

กับเรื่อง จ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.83 

 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)    

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 4.20 0.84 มาก 

มีพนักงานขายมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า และให้ค าแนะน าได้อย่าง

เหมาะสม 
4.15 0.69 

มาก 

มีการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ 4.21 0.87 มากที่สุด 

มีการรับประกันคุณภาพสินค้า 4.53 0.82 มากที่สุด 

มีการแจกของรางวัล/ของแถม 3.76 0.78 มาก 

รวม 4.20 0.79 มาก 

 

จากตาราง 6 พบว่าลักษณะโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปั จจัยทางด้านการส่งเสริม

การตลาด มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับเรื่อง มีการรับประกันคุณภาพสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 
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เม่ือพิจารณาภาพรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการตลาด พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ (Product) มาเป็นล าดับที่หน่ึง รองลงมาคือราคา (Price) และการจัดจ าหน่าย (Place) 

เป็นล าดับสุดท้าย 

 3) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, กฎหมาย, การเมืองและ

วัฒนธรรม โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย(�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังตาราง 7 ดังน้ี 

 

ตาราง 7  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลย,ีกฎหมายและการเมือง ,วัฒนธรรม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ    

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 4.16 0.62 มาก 

รายได้ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 4.10 0.64 มาก 

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต 3.66 0.68 มาก 

กระแสนิยมของสังคม 3.86 0.79 มาก 

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 4.13 0.76 มาก 

รวม 4.02 0.65 มาก 

 

จากตาราง 7  พบว่าลักษณะโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เม่ือ

พจิารณาข้อค าถามรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเรื่อง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 

 

 4)  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย

(�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีรายละเอียดดังตาราง 8 ดังน้ี 

 

ตาราง 8  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟขัดผิว  

ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

การตัดสินใจซ้ือ    

ท่านมีความตั้งใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ขัดผิว 4.19 0.61 มาก 

ท่านคาดว่าจะซ้ือผลิตภัณฑ์ขัดผิวอีกในอนาคต 4.01 0.65 มาก 

ท่านยินดีจะแนะน าผลิตภัณฑ์ขัดผิวกับเพื่อนของท่าน 3.71 0.68 มาก 

ท่านยินดีบอกต่อกับผู้อ่ืนให้ซ้ือผลิตภัณฑ์ขัดผิว 4.11 0.65 มาก 

ท่านคาดว่าจะซ้ือผลิตภัณฑ์ขัดผิวอีกในอนาคต 4.05 0.69 มาก 

รวม 4.08 0.64 มาก 
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จากตาราง 8  พบว่าลักษณะโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 

มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เม่ือพิจารณาข้อค าถามรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญกับเรื่อง มีความตั้งใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ขัดผิว โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย โดยการใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สมมติฐานท่ี 1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 

 

ตาราง 9  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 

  ตัว

แปร 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

การถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยปรับ

มาตรฐาน(𝛃) 

ค่าสถิติ

ทดสอบ 

(t) 

ระดับนัยส าคัญ 

ทางสถิติ 

(p-value) B Std. Error 

ค่าคงที่ (Constant) 0.363 0.409  0.886 0.376 

ผลิตภัณฑ์ 0.754 0.107 0.441 7.071 0.000** 

ราคา 0.248 0.096 0.177 3.002 0.003** 

การจัดจ าหน่าย 0.025 0.070 0.023 0.364    0.716 

การส่งเสริมการตลาด 0.259 0.057 0.276 4.571 0.000** 

R = 0.494, R Square = 0.244, Adjusted R Square = 0.237, Durbin-watson = 1.750, F = 31.745, Sig. of F = 0.000** 

จากตารางที่ 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.494 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์,ปัจจัยด้าน

ราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย,ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวมีความสัมพันธ์กันไป

ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า (ธีระดา ภิญโญ , 2558) มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.750 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ค่า 2 แสดงว่า ค่า

ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (ธีระดา ภิญโญ, 2558) นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจากตาราง ANOVA พบว่ามี

ค่านัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย,ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง จึงสามารถน ามาทดสอบการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณได้  

จากสมการปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย,ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบายการให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ได้

ร้อยละ 24.4 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.441) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวมาก

ที่สุด รองลงมาเป็นตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาด (β = 0.233) และตัวแปรที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดจ าหน่าย (β = 

0.023) 
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สมมติฐานท่ี 2: ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

กาแฟขัดผิว 

 

    ตาราง  10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์ 

การถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยปรับ

มาตรฐาน(𝛃) 

ค่าสถิติ

ทดสอบ 

(t) 

ระดับนัยส าคัญ 

ทางสถิติ 

(p-value) B Std. Error 

ค่าคงที่ (Constant) 2.310 0.295 
 7.8

30 

0.000** 

ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 0.405 0.066 0.292 
6.0

88 

0.000** 

      

R = 0.292, R Square = 0.085, Adjusted R Square = 0.083, Durbin-watson = 1.756, 

F = 37.063, Sig. of F = 0.000** 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.292 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทาง

เดียวกัน ในระดับต่ า (ธีระดา ภิญโญ , 2558) มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.756 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ค่า 2 แสดงว่า ค่าความคลาด

เคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (ธีระดา ภิญโญ, 2558) นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจากตาราง ANOVA พบว่ามีค่านัยส าคัญ

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง จึงสามารถน ามาทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ 

จากสมการปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ตัวแปรของปัจจัยด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว สามารถอธิบายการให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ได้ร้อยละ 8.5 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ปัจจัยด้านอ่ืนๆ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว (β = 0.292)  

 

6)  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ,ปัจจัยด้านราคา,ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และตัวแปรที่มีอิทธิพล

น้อยที่สุดคือ ด้านราคา ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (Facial Skincare) ระดับ Counter Brand ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าระดับ Counter Brand ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ปัจจัยด้านตราสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์3) ปัจจัยด้าน
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ความสะดวกในการเดินทางและการมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับ และ 4) ปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยเกือบทั้งหมดมี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า ระดับ Counter Brand และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ 

ภัณฑิรา สุขสมนิรันดร (2558) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการซ้ือเครื่องส าอางพรีเม่ียมแบรนด์ของวัยเริ่มท างาน 

(First Jobber) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเครื่องส าอางพรีเม่ียมแบรนด์ของวัยเริ่มท างาน (First 

Jobber) โดยรวม พบว่า ปัจจัยที่มีความสอดคล้องกับแบบจ าลองที่ใช้น้ันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Perceived Quality) จะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจมากที่สุด และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ พชิรามณี เกษมศรี ณ อยุธยา (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ

ส่งเสริมการขาย ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สนใจตราสินค้า Brands ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพราะต้องการบ ารุงร่างกาย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคือตนเอง โอกาสและช่วงเวลา ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง

กัน มีผลต่อการให้ระดับความส าคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้ านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเท่ากัน 

 นอกจากน้ียังพบว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,กฎหมายและการเมือง,วัฒนธรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพจีส์ ณ เชียงใหม่ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์

วัฒนชัย (2561) ได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ผ่าน

อินเตอร์เน็ตออนไลน์ของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีการยอมรับสมมติฐานปัจจัยทางด้านสังคม 

และเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร 

 

7) ข้อเสนอแนะ  

ส าหรับงานวิจัยเรื่องปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยขอ

เสนอข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

1. จากข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย, ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก  ในส่วนของผู้ประกอบการ

สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัย เน่ืองจากผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับการได้รับการรับรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มากที่สุดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

กาแฟขัดผิว 

2. ปัจจัยด้านราคา พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า มากที่สุด ซ่ึง

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และต้องตั้งราคาให้สอดคล้องกับ

คุณภาพสินค้า ไม่แพงหรือถูกเกินไป และควรมีสัญลักษณ์หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคว่า สินค้ามีความคุ้มค่ากับราคา 

3. ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญรองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไป

ใช้ในการก าหนดโปรโมชั่นในการส่งเสริมการตลาด ตัวอย่าง เช่น การลดราคาสินค้า การจัดท าคูปองส่วนลด การสะสมคะแนนเพื่อ

แลกของรางวัล หรือการจัดให้มีของแถม เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
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4.  ปัจจัยด้านอ่ืน ๆที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงค่า

ครองชีพที่สูงขึ้น จะส่งผลต่อสภาพคล่องในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ดังน้ันผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ

พิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ในด้านการตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในสภาวะทีเศรษฐกิจมีปัญหาได้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆที่ มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค (Loyalty) และการซ้ือซ้ า 

(Repurchasing) เน่ืองจากเป็นการศึกษาที่สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของตรา

สินค้าไว้ได้ในระยะยาว รวมถึงใช้เพื่อการขยายฐานลูกค้าในอนาคต 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิว ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จึงควรใช้วิธีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 

Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามเพื่อค้นหาเหตุผลที่แท้จริงในการซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภค เพื่อที่จะได้สามารถก าหนดกลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

แท้จริง 

3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึ้นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

กาแฟขัดผิวของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ว่ามีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟขัดผิวที่แตกต่างจากผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครหรือไม่ เพื่อจะได้ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วัตถุประสงค์มี
ดังน้ี 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขาย 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มี ขั้นตอนและการ
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบดังน้ี  1) ระยะการวางแผนโครงการ 2) ระยะการวิเคราะห์ 3) ระยะการ
ออกแบบและพัฒนา 4) ระยะการน าไปใช้ 5) ระยะการบ ารุงรักษา พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP, JQuery, CSS framework 
Bootstrap และฐานข้อมูล MySQL ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ CentOS เป็น Open Source ในส่วนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio กลุ่มตัวอย่างคือผู้ค้าขายในชุมชนเยาวราช สุ่มแบบเจาะจง จ านวน 30 คน  ผล
ของการพัฒนาระบบแบ่งการท างานเป็น 2 คือ ส่วนแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และส่วนจัดการข้อมูลผ่านเว็บแอพ
พลิเคชัน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมฝึกภาษา แอนดรอยด์ การค้าขาย  

 
Abstract 
 This research aims 1) to analyze and  design  Program for Practicing English skills used for Trading via 
Android, 2) to development  Program for Practicing English skills used for communication and trade, and 3) to 
evaluate the users’ satisfaction on Program for Practicing English skills used for communication and trade.  
According to the research, analysis and design of the system were 1) Project planning,  2) Analysis, 3) Design 
and development, 4) Adoption, 5) maintenance. This system was developed using the PHP programming 
language, JQuery, CSS framework Bootstrap and MySQL database, installed on a CentOS operating system and 
application development using Android Studio.  The samples were Yaowarat Community sellers, Purposive 
Sampling 30 people .  The development was divided into two sections 1) display on the Android operating 
system And 2) data management systems through the web application.  The results can be concluded satisfied 
in high level and points of appropriateness mean of 4.88 and a standard deviation of 0.18. 
 
Keywords: Practicing English skills, Android, trade 
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1. บทน า 
        ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ชนชาติจีนกลุ่มคนส าคัญที่มีบทบาทในสังคมไทยในเรื่องการค้าขาย ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาได้
น าวัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต การกิน และเทศกาลต่างๆ เข้ามาในประเทศไทย “เยาวราช” ย่านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร หรือ จะเรียกอีกชื่อว่า “ไชน่า ทาวน์” ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนอยาก
มาเยือนสักครั้ง เป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจ านวนมากและด้วยความผสมผสานของวัฒนธรรมไทยจีน จึง
กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเยาวราช แม้ว่ากาลเวลาที่ผ่านไปท าให้การใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่เข้ามาแทรกแซง แต่เยาวราชยังคง
เป็นย่านที่มีความผสมผสานในกลิ่นอายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว รวมถึงศาสน
สถานอีกมากมายอันประกอบด้วยวัดไทยและศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวจีน ให้ผู้มาเยือนได้ไหว้สักการะ เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้ที่
อาศัยในย่านน้ี “เยาวราช” เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวและเป็นถนนเศรษฐกิจ มีการท าธุรกิจการค้าที่ส าคัญเป็นศูนย์รวมสตรีทฟู้ด
ร้านดังและภัตตาคารอาหารจีนชื่อดัง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท าให้ย่านเยาวราช สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้
เข้ามาจ านวนมาก  ท าให้ผู้ค้าขายย่านเยาวราชเจอกับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษา  หลายครั้งประสบปัญหากับการสื่อสาร
โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ  จากการส ารวจข้อมูลผู้ค้าขายหลายร้านกล่าวว่าถ้ามีตัวช่วยในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการค้า
ขายก็จะดีมาก เป็นตัวช่วยที่ใช้งานง่าย เป็นค าศัพท์เฉพาะทางด้านการค้าขาย 
        ด้วยเหตุน้ีทางผู้จัดท าจึงเล็งเห็นความส าคัญของการติดต่อที่จะใช้ในด้านการค้าขายเป็นหลักอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยใช้ปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความต้องการเพิ่มความรู้ในการใช้
ภาษาอังกฤษการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายของผู้ประกอบการทั่วไป ให้เน้นที่การฟัง การพูดเพื่อให้ใช้ได้กับเหตุการณ์จริงโดย
ส่งเสริมการจัดการสื่อสารในรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองได้ตรงกับความต้องการ และสามารถ
เลือกใช้ได้เหมาะสมตามสถานการณ์โดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาหรือสถานที่  ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ค้าขายในชุมชนเยาวราช 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
    2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
    2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ มีต่อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   
        ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพื้นฐาน หรือวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การ
วางแผนโครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การออกแบบ ระยะที่ 4 การน าไปใช้ ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา (โอภาส   เอ่ียม
สิริวงศ์, 2555: 57) 

3.2 เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ 
      3.2.1  Android  เป็นซอฟต์แวร์ที่ มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) ซ่ึงรวมเอา
ระบบปฏิบัติการ มิดเดิลแวร์ และ แอพพลิเคชันที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกัน ส าหรับท า งานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น
โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet  โดยการท างานของแอนดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) ซ่ึงใช้ Android 
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SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ใช้ภาษา Java ใน
การพัฒนา (จักรชัย โสอินทร์,พงษ์ศธร จันทร์ยอยและณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ, 2555: 1) 
       3.2.2 ระบบฐานข้อมูล ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ (2553: 9) ได้กล่าวว่า ฐานข้อมูล (Database) คือกลุ่มของข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามารวมกันโดยมีโครงสร้างเดียวกัน ถูกควบคุมดูแล และจัดการโดยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (DBMS) 
เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศขององค์กรและเพื่อการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้ เรียกองค์ประกอบทั้งหมดที่ท างานร่วมกัน
เหล่าน้ีว่า “ระบบฐานข้อมูล (Database System)” 
      3.2.3 HTML  HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ บน
เว็บบราวเซอร์ ถูกคิดค้นขึ้นโดย ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) ขณะท างานอยู่ที่ CERN (Centre Europeen de 
Recherche Nuclearire) ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1990 เขาได้เขียนข้อเสนอโครงการชื่อว่า Hypertext เพื่อ
พัฒนาการติดต่อสื่อสารในชุมชนที่เรียกว่า High Energy Physics Community โดยทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ได้รวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 
อย่าง ในข้อเสนอโครงการ คือ 1) HTML (HyperText Markup Language) ใช้ในการเขียนข้อมูลข่าวสารบนเว็บ, 2) HTTP 
(HyperText Transfer Protocol) ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร และ 3) Web Browser Client Software โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ฝั่ง
ลูกข่ายเพื่อใช้ในการรับ แปลง และแสดงผลของข้อมูล โดยให้ความส าคัญอยู่ที่ การเข้าถึงข้อมูลของลูกข่ายโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
สื่อกลางน้ัน จะต้องเข้าได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบปฏิบัติการ  (คะชา ชาญศิลป์, 2553: 12-13) 
      3.2.4 CSS  CSS (Cascading Style Sheets) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารเว็บเพจในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สี พื้นหลัง เส้นขอบ ขนาด โครงร่าง หรือตัวอักษร (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2556: 61-63) 
      3.2.5 JQuery  JQuery เป็นไลบรารี (Library) หรือชุดค าสั่งที่เขียนด้วยภาษาจาวาสคริปต์ เพื่อช่วยให้การเขียน
สคริปต์ควบคุมและจัดการอิลิเมนต์ต่าง ๆ น้ันง่ายขึ้นและรวดเร็วกว่าการเขียนด้วยจาวาสคริปต์โดยตรงมาก (บัญชา ปะสีละเตสัง , 
2556: 385-387) 
      3.2.6 PHP  ภาษา PHP เป็นภาษาที่เกิดมาจากภาษา PHP/FI ซ่ึงเป็นกลุ่มของภาษาเพิร์ล สร้างโดย รัสมัส เลอร์
ดอร์ฟ (Rasmus Lerdorf) PHP มีข้อดีตรงที่มีความหลากหลายในการติดต่อกับฐานข้อมูล (Database) ชนิดต่าง ๆ รูปแบบการรับ-
ส่งข้อมูล (Protocols) และโปรแกรมในการเชื่อมต่อ (Application Program Interface) ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยน
ความหมายของ PHP จากเดิม Personal Home Page Tool ที่มีข้อจ ากัดเกินไป ไปเป็น PHP Hypertext Processor แทน (คะชา 
ชาญศิลป์, 2553: 61-63) 
      3.2.7 MySQL  ระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะเป็น
ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางแทนการจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูลแฟ้ม
เดียว โดยตารางต่าง ๆ สามารถติดต่อหรือเชื่อมโยงกันได้ ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้น สามารถดึงข้อมูลที่ถูกสอบถามได้
ง่าย มีระบบการจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาสอบถามที่เป็นโครงสร้างข้อมูลเรียกว่า 
SQL (Structured Query Language) เป็นตัวกลาง (คะชา ชาญศิลป์, 2553: 207) 

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      3.3.1 ธุวพร ตันตระกูล (2555) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดย ใช้บท
ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ENG111) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุมซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ENG111) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 กลุ่มเรียน รวม 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือวินิจฉัยได้แก่แบบฝึกบทสนทนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการพูด ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคงที่  ผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษาที่
เข้าร่วมในกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนการ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 709 
 

ทดลองอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.86 โดยพบว่านักศึกษาที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 13.3 หลังการทดลองพบว่านักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากร้อยละ 93.3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลองพบว่า หลังการทดลองนักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้ดีขึ้น โดยมีความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
      3.3.2 ดาราวรรณ นนทวาสี และวิวัฒน์ มีสุวรรณ์  (2557) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพูน การ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพูน (2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพูน จ านวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์ประกอบส าคัญในการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ องค์ประกอบที่  1 การใช้งานแอพพลิเคชั่น องค์ประกอบที่ 2 การออกแบบการแสดงผล
แอพพลิเคชั่นและองค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ (2) ผลการประเมินความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.42) และผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58) แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47 /85.52 เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด (3) ความคิดเห็น
ของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.51) 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้มีขั้นตอนและ
การด าเนินโครงการ ในรูปแบบ waterfall model ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระยะดังน้ี 

4.1 ระยะการวางแผนโครงการ 
ผู้วิจัยจะสร้างระบบการจัดการไฟล์และประเภทการเรียนรู้บนเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มไฟล์ส่ือ การเรียนรู้เข้าระบบ จากน้ันพัฒนา

โปรแกรมในการดึงข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไฟล์บนเครื่องแม่ข่าย มาแสดงรายการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  5.1 Lollipop ขึ้นไป 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการเล่นในประเภทของการเรียนรู้ตามสถานการณ์สมมติที่ระบบก าหนดไว้ ในขั้นต้นผู้วิจัยจะท าการสร้างตัว
ทดลองในการเล่นสื่อในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ก่อน จึงท าการสร้างระบบจัดการไฟล์บนเครื่องแม่ข่าย ท าการเชื่อมต่อระบบย่อยทั้ง
สองส่วนเข้าด้วยกัน แล้วทดสอบระบบการจัดการไฟล์บนเครื่องแม่ข่าย หลังจากน้ันจึงทดสอบการท างานของโปรแกรมที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เม่ือผ่านการทดสอบแล้วจึงสร้างไฟล์ส าหรับติดตั้งบนระบบแอนดรอยด์ให้ผู้ใช้งานน าไปติดตั้งใช้งาน  
  4.2 ระยะการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของระบบว่าเก่ียวข้อง
กับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ผู้ดูและระบบ ส่งข้อมูลชื่อผู้ดูแลระบบ ข้อมูลส่ือการเรียนรู้ ข้อมูลสถานการณ์เข้าสู่ระบบ และระบบมีการส่ง
ข้อมูลรายงานจ านวนสื่อในแต่ละสถานการณ์ ให้แก่เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ผู้ดูและระบบ ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)  

ของโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) ท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของระบบว่าเก่ียวข้องกับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้
อะไรบ้าง โดยแต่ละเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้มีการส่งข้อมูลอะไรเข้าสู่ระบบ และระบบมีการส่งข้อมูลอะไรบ้างให้แก่เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ 
และจากการด าเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าในระบบมีโปรเซสใดบ้าง ก็สามารถน ามาเขียนในรูปแบบ Process Decomposition 
Diagram แสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ในแผนภาพกระแสข้อมูลแต่ละระดับ ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 Process Decomposition Diagram ของโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร           
ด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

 จากภาพที่ 2 สามารถแสดงการท างานเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ประกอบไปด้วยโปรเซสจ านวน 3 โปรเซส 
ได้แก่ โปรเซสปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก โปรเซสจัดการไฟล์สื่อการเรียน โปรเซสพิมพ์รายงาน 
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ภาพท่ี 3 Process Decomposition Diagram ของโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

 กระบวนการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก จะเป็นโปรเซสที่ใช้ส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูลหลัก ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ Add Delete 
Change และ Inquiry ข้อมูลเป็นส าคัญ จึงไม่จ าเป็นต้องแสดงกระบวนการท างานด้วยการแตกรายละเอียดลงในแผนภาพกระแสข้อมูล
ระดับที่ 2 
 กระบวนการจัดการไฟล์สื่อการเรียน เป็นโปรเซสที่เตรียมไว้ส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยกระบวนการดังกล่าวคล้ายคลึงกับการ
ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยกว่า 
 กระบวนการพิมพ์รายงาน เป็นโปรเซสที่ด าเนินการเก่ียวกับการพิมพ์รายงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ซ่ึงประกอบด้วยรายงาน
ไฟล์สื่อแยกตามสถานการณ์ รายงานไฟล์สื่อใหม่ทั้งหมด ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description) ในรูปแบบ
ภาษาธรรมชาติ 

4.3 ระยะการออกแบบและพัฒนา 
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเป็นแบบเครือข่าย โดยใช้เครื่องแม่ข่ายส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์และจัดเก็บข้อมูลลงใน

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ MySQL ในระบบเปิด ดังน้ันจึงออกแบบฐานข้อมูลเป็นแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อธิบายด้วยแบบจ าลอง
ข้อมูลที่เรียกว่า แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล แล้วแปลงแผนภาพจ าลองข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ในโปรแกรม phpMyAdmin โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL  สร้างพจนานุกรมข้อมูล เพื่ออธิบาย
รายละเอียดโครงสร้างตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้แก่  ตาราง tblFile  ตาราง  tblAdmin   

การพัฒนาระบบพัฒนาตามที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP, JQuery, CSS framework Bootstrap และฐานข้อมูล 
MySQL โดยติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ CentOS เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ในระบบเปิด หรือ Open Source ในส่วนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio โปรแกรมน้ีใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์สื่อการเรียน ส าหรับใช้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยสามารถน าเข้าไฟล์สื่อการเรียน และจัดการแบ่ง
ตามสถานการณ์จ าลอง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
4.4 ระยะการน าไปใช้ 
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 4.1 ติดตั้งโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 
 4.2 ทดลองใช ้
 4.3 ประเมินความเหมาะสมของระบบ 
 4.4 น าระบบไปใช้จริงและประเมินผล  

4.5 ระยะการบ ารุงรักษา 
ตรวจสอบการท างานของระบบในส่วนของอุปกรณ์และโปรแกรมที่ให้บริการ ท าการเพิ่มเติมและดูแลเน้ือหาให้สามารถใช้

งานได้ตลอดเวลา เม่ือมีปัญหาจะท าการแก้ไขทันที 
 
5. ผลการวิจัย บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  5.1 ผลการวิจัย 
      5.1.1 ผลวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการ
ค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
           5.1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม
ของระบบว่าเก่ียวข้องกับเอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ผู้ดูและระบบ ส่งข้อมูลชื่อผู้ดูแลระบบ ข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ข้อมูลสถานการณ์เข้า สู่
ระบบ และระบบมีการส่งข้อมูลรายงานจ านวนสื่อในแต่ละสถานการณ์ ให้แก่เอ็กซ์เทอร์นัลเอ็นติตี้ผู้ดูและระบบ 
           5.1.1.2 การออกแบบระบบ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเป็นแบบเครือข่าย ออกแบบฐานข้อมูลเป็น
แบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อธิบายด้วยแบบจ าลองข้อมูลที่เรียกว่า แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม และแปลงแผนภาพจ าลองข้อมูลเป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ในโปรแกรม phpMyAdmin โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL  
           5.1.1.3 การออกแบบรายงานในโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขาย
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ หน้ารายการไฟล์สื่อการเรียนในโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับน ามาตรวจสอบไฟล์
สื่อการเรียน และรายงานสรุปจ านวนไฟล์สื่อการเรียน 
       5.1.2 ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และส่วนจัดการข้อมูลผ่านเว็บแอพ
พลิเคชัน 
           5.1.2.1 ส่วนแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประกอบด้วย 
            1) หน้าต่างแสดงรายการบทสนทนาในแต่ละสถานการณ์ เป็นหน้าจอแสดงรายการของบท
สนทนาในสถานการณ์ติดต่อค้าขาย ทั้ง 5 สถานที่ที่มีการสนทนาติดต่อค้าขายสิ่งของในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านขาย
เสื้อผ้า ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าขายของช า และร้านขายของที่ระลึก โดยจ าลองสถานการณ์และบทสนทนาขึ้นตาม
สถานการณ์น้ัน 
            2) หน้าต่างแสดงรายการบทสนทนาในสถานการณ์ภายในห้างสรรพสินค้า เป็นหน้าจอแสดง
รายการบทสนทนาที่มีการบันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่าย โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างคือ การสอบถามราคา การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
สินค้า และบทสนทนาทั่วไป 
            3) หน้าต่างแสดงผลการควบคุมบทสนทนาในสถานการณ์ที่ห้างสรรพสินค้า โดยแสดง
ภาพประกอบสถานการณ์ และรายชื่อบทสนทนา รวมถึงปุ่มควบคุมด้านล่าง 
            4) หน้าต่างแสดงรายการบทสนทนาในสถานการณ์ภายในร้านขายเสื้อผ้า เป็นหน้าจอแสดง
รายการบทสนทนาที่มีการบันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่าย โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างคือ บทสนทนาทั่วไป และการสอบถามรายละเอียด
เก่ียวกับเสื้อผ้า 
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           5) หน้าต่างแสดงผลการควบคุมบทสนทนาในสถานการณ์ที่ร้านขายเสื้อผ้า โดยแสดงภาพประกอบ
สถานการณ์ และรายชื่อบทสนทนา รวมถึงปุ่มควบคุมด้านล่าง 
           6) หน้าต่างแสดงรายการบทสนทนาในสถานการณ์ภายในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน้าจอ
แสดงรายการบทสนทนาที่มีการบันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่าย โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างคือ บทสนทนาทั่วไป และการสอบถามรุ่นและ
รายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ 
           7) หน้าต่างแสดงผลการควบคุมบทสนทนาในสถานการณ์ที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดง
ภาพประกอบสถานการณ์ และรายชื่อบทสนทนา รวมถึงปุ่มควบคุมด้านล่าง 
          8) หน้าต่างแสดงรายการบทสนทนาในสถานการณ์ภายในร้านขายขายของช า เป็นหน้าจอแสดงรายการ
บทสนทนาที่มีการบันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่าย โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างคือ บทสนทนาทั่วไป และการสอบถามเส้นทางและที่ตั้งของร้าน
อ่ืน 
           9) หน้าต่างแสดงผลการควบคุมบทสนทนาในสถานการณ์ที่ร้านขายของช า โดยแสดงภาพประกอบ
สถานการณ์ และรายชื่อบทสนทนา รวมถึงปุ่มควบคุมด้านล่าง 
           10) หน้าต่างแสดงรายการบทสนทนาในสถานการณ์ภายในร้านขายขายของที่ระลึกเป็นหน้าจอแสดง
รายการบทสนทนาที่มีการบันทึกไว้ในเครื่องแม่ข่าย โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างคือ บทสนทนาทั่วไป และการสอบถามรายละเอียดสินค้า 
           11) หน้าต่างแสดงผลการควบคุมบทสนทนาในสถานการณ์ที่ร้านขายของที่ระลึก โดยแสดงภาพประกอบ
สถานการณ์ และรายชื่อบทสนทนา รวมถึงปุ่มควบคุมด้านล่าง 
          5.1.2.2 ส่วนจัดการข้อมูลผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ประกอบด้วย 
   1) หน้าต่างเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้มีสิทธ์ิการใช้งานเข้าถึง และจัดการไฟล์ในโปรแกรม 
   2) หน้าต่างการเพิ่มรายการสถานการณ์ เพื่อใช้แบ่งประเภทของสื่อการเรียน และแยกการจัดเก็บไฟล์
ตามสถานการณ์ 
   3) หน้าต่างแสดงรายการสถานการณ์ เพื่อแสดงรายการสถานการณ์ในโปรแกรมรวมถึงแสดงโฟลเดอร์
ส าหรับเก็บไฟล์ 
   4) หน้าต่างแสดงไฟล์สื่อการเรียน ใช้แสดงไฟล์สื่อการเรียนและสถานการณ์ในโปรแกรมของไฟล์สื่อ
การเรียน 
   5) หน้าต่างเพิ่มไฟล์สื่อการเรียน เพื่อใช้เพิ่มไฟล์สื่อการเรียนและค าอธิบาย โดยแยกตามสถานการณ์
ในโปรแกรม 

5.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขาย
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ล าดับท่ี รายการประเมิน X SD ระดับความเหมาะสม 

1 ความง่ายต่อการใช้งาน 4.67 0.48 มากที่สุด 

2 ความสวยงามน่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 

3 ความชัดเจนของเน้ือหา 4.90 0.31 มากที่สุด 
4 ความชัดเจนของเสียงประกอบ 4.97 0.18 มากที่สุด 

5 ประโยชน์ของสื่อต่ออาชีพ 4.90 0.31 มากที่สุด 

ผลการประเมินเฉลี่ย 4.88 0.81 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขาย

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยผู้ใช้จ านวน 30  คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.88   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 
 5.2 บทสรุป 
      5.2.1 สรุปผลการวิจัย  
            5.2.1.1 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการ
ค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP, JQuery, CSS framework Bootstrap และฐานข้อมูล 
MySQL โดยติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ CentOS เป็น Open Source โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Android Studio โปรแกรมน้ีใช้เพื่อจัดเก็บไฟล์สื่อการเรียน ส าหรับใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการ
ค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยสามารถน าเข้าไฟล์ส่ือการเรียน และจัดการแบ่งตามสถานการณ์จ าลอง ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ ผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
            5.2.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.88   ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 
   5.2.2 อภิปรายผลการวิจัย  
           ผู้ค้าขายย่านเยาวราชเจอกับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษา  หลายครั้งประสบปัญหากับการสื่อสาร
โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ  นักวิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการติดต่อที่จะใช้ในด้านการค้าขายเป็นหลักอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยใช้ปฏิบัติการแอนดรอยด์  จึงได้พัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการค้าขายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ค้าขายในชุมชน
เยาวราชตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบ โดยใช้ขั้นตอนและการด าเนินโครงการ waterfall model แบ่งเป็นระยะการพัฒนา 5 
ระยะ ได้แก่  ระยะการวางแผนโครงการ  ระยะการวิเคราะห์  ระยะการออกแบบและพัฒนา  ระยะการน าไปใช้   ระยะการบ ารุงรักษา 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
       5.3.1 ข้อเสนอในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
           ผู้ใช้ต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เท่าน้ัน 
       5.3.2 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 
           ควรพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้รองรับการท างานของระบบปฏิบัติการ ios  และเพิ่มภาษาจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีนและกลุ่มผู้ค้าขายชาวจีน  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณนักธุรกิจ ผู้ค้าขาย จากชุมชนเยาวราช ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดี 

ขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ความส าเร็จและคุณค่าของงานวิจัยน้ี มอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะแจกแจงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความคิดและความเชื่อม่ัน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 380 คน ซ่ึงค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro 

Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีความถี่ที่ใช้

บริการโรงอาหาร 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ผลวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่

ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พาหนะที่ใช้ในการ

เดินทาง ที่พักอาศัย และความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัย พบว่า เพศ คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พักอาศัย  

และความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัย ไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ใน

ส่วนของ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และปัจจัยด้าน

ความคิดและความเชื่อม่ัน ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้บริการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยด้าน

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กฎระเบียบ/ข้อบังคับ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาและการเผยแพร่ขั้นตอน

หรือวิธีการใช้ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ : การช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์,ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

 

Abstract 

 The objective of this study is to clarify factors affecting the acceptance of electronic payment services 

consisting of personal factors. Thoughts and confidence factors And management factors of the university The 

sample group used in the research was A total of 380 students from Yala Rajabhat University calculated the 

samples from Taro Yamane's formula. The instrument used for data collection was a questionnaire And the 

statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. Analysis of Pearson's 

simple correlation coefficient. And multiple regression analysis Research indicates that Most of the 

respondents are female. With an average monthly income of less than 3,000 baht, most of which have 

frequent use of cafeteria 1-2 times a week. Different personal factors Consists of gender, year of study Faculty 

currently studying estimate salary Devices used to access electronic payment systems Transportation vehicles, 
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accommodation, and frequency used for university cafeterias Found that the faculty gender is studying 

Average monthly income, accommodation and frequency used at the university cafeteria Does not influence 

the acceptance of electronic payment services But in the year of studying Devices used to access electronic 

payment systems And transportation vehicles And the factors of thought and confidence And management 

factors of the university Found to have an influence on the acceptance of the use of electronic payment 

services With statistical significance at the level of 0.05 

 

Keywords: electronic payment, attitude, conformance to reference group 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันระบบการช าระเงินมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของระบบการช าระเงินเพิ่มความส าคัญ และได้รับการ

พัฒนาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ สถาบันการเงินและประชาชน  เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสารได้ถูกน ามาใช้ในด้านการเงินและการธนาคารเพิ่มขึ้น ธนาคารจึงได้พัฒนาวิธีการช าระเงินจากระบบตราสารมาสู่ระบบการ

ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ก่อให้เกิด

รูปแบบใหม่ของการพาณิชย์ที่เรียกกว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic  Commerce การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การซ้ือขายสินค้า และบริการ การโฆษณาสินค้า และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  ในกระบวนการธุรกรรมการพาณิชย์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกรรมมีความสมบูรณ์ได้คือ ระบบการช าระเงิน (จิญาดา แก้วแทน , 2557) 

ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment อาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างความปลอดภัย  หรือการใช้วิธีการช าระเงินที่เป็นตราสาร ประกอบด้วย 

เช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร และการช าระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของข้อมูลดิจิตอลที่เก็บอยู่ในบัตรสมาร์ตการ์ดหรือ

ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร ด้านการสั่งช าระเงินและการ รับช าระเงินมี

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น ท าให้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปช าระเงินด้วยวิธีการเดิม ๆ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึง

ความเสี่ยงจากการถือเงินสดการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงิน เน่ืองจากการบริการ

เป็นระบบการ ช าระเงินแบบ online และ Real  time จึงเพิ่มความสะดวกในกรณีที่ต้องการสั่งช าระเงินเป็นกรณีเร่งด่วนโดยไม่

จ าเป็นต้องเดินทางไปเพื่อช าระเงินเหมือนระบบเดิม โดยผู้รับเงินสามารถรับเงิน และน าเงินไปบริหารต่อได้ภายในระยะเวลา

อันรวดเร็วปัจจัยที่ส่งผลท าให้ระบบการช าระเงินมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น คือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้นส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการด้านการช าระเงิน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน    แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย

สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม  รวมทั้งการผลักดันแนวคิด เศรษฐกิจดิจิตอล 

(Digital  Economy) ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศให้กับสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัย

เหล่าน้ีเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจ และประชาชนจะได้ใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น (จิญาดา แก้วแทน , 2557) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้น าระบบการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในโรงอาหาร โดยใช้การแสกนคิวอาร์โค้ดในการช าระเงินค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และใช้การแลก
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คูปองแทนเงินสดส าหรับนักศึกษา หรือผู้ใช้บริการที่ไม่มีเงินในแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ แต่พบว่า 

นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกใช้ระบบการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเลือกการช าระเงินโดยการ

แลกคูปองแทนเงินสดโดยส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการท าคูปองแทนเงินสด 

ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ : 

กรณีศึกษาโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุง และพัฒนาระบบการช าระเงินใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งก าหนดทิศทางกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแจกแจงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย 
3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

3.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับการยอมรับ 

3.1.1.1 ความหมายของการยอมรับ 

การยอมรับหมายถึง การตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมน้ันไปใช้อย่างเต็มที่เพราะ นวัตกรรมน้ัน 

เป็นวิธีทางที่ดีกว่าและมีประโยชน์กว่าการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่ได้สัมผัสนวัตกรรมถูกชักจูงให้

ยอมรับนวัตกรรมตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธปฏิบัติตามการตัดสินใจและยืนยันการปฏิบัติน้ันกระบวนการน้ีอาจใช้เวลาช้าหรือเร็ว

ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญคือตัวบุคคลและลักษณะของนวัตกรรม (อรทัย  เลื่อนวัน, 2555, น.6)  

3.1.1.2 กระบวนการยอมรับ  

กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) คือกระบวนการทางจิตใจซ่ึงแต่ละบุคคลรู้สึกจาก 

การได้ยินครั้งแรกเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงการยอมรับน าไปใช้  (จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529, หน้า 16)  

3.1.2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) 

โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) Davis,  Bagozzi  and  

Warshaw (1989, pp.982 - 1003) ได้น าเสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โดยเป็น

ทฤษฎีที่ขยายองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล  (Theory  of  Reasoned  Action: TRA) ของ Fishbein  &  

Ajzen (1975) ที่อธิบายพฤติกรรมของ บุคคลไว้ว่า การที่บุคคลจะลงมือประกอบพฤติกรรมใดน้ัน สามารถอธิบายได้จากการวัดความ

เชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระท า (Intention) ซ่ึงผลของความตั้งใจกระท า ก่อให้เกิดการกระท าน้ันขึ้น ซ่ึง 

Davis ได้น ามาใช้ในการอธิบายการยอมรับระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จนได้เป็นโมเดลการ

ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ประกอบด้วยตัวแปร การรับรู้ ว่ามีประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะกระท า  (Behavior Intention) เจตคติต่อการใช้ 

(Attitude Toward Using) และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ จริง (Actual Use) 

3.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude)  

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 64) ทัศนคติ  ผลผสมผสานระหว่าง ความนึกคิด  

ความเชื่อ ความคิดเห็น  ความรู้  และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด คนใดคนหน่ึง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึง
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ออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้  และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึงขึ้น  

Schermerhorn (2000, p. 75) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การวาง แนวความคิด 

ความรู้สึกให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภาวะแวดล้อมของบุคคลน้ัน ๆ และทัศนคติน้ันสามารถที่จะรู้

หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากการกระท าเหล่าน้ัน  

3.1.4 ทฤษฎีความเชื่อม่ันกับเทคโนโลยี  

3.1.4.1 ความหมายความเชื่อม่ันกับเทคโนโลยี 

ความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี คือ การที่จะท าให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ันในระบบการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ และต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อม่ันในระบบการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และถ้าหากผู้ใช้บริการมีความรู้ในระบบการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์น้อย ก็จะส่งผลให้เกิดการใช้

บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะน้อยตามไปด้วย 

3.1.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
ความเชื่อใจที่ของผู้บริโภคเกิดขึ้น ยังโยงถึงความมีชื่อเสียงของบริษัท เม่ือบริษัทมีชื่อเสียง ดีก็มี

ผลต่อก าไรจากการท าธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย  ซ่ึงใน ปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่าง  ๆ  มากมาย และ การค้าดังกล่าวก็เป็นการเปิดช่องทางไปสู่รูปแบบการช าระสินค้าบน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน  การสร้าง ความเชื่อม่ันของผู้บริโภค ซ่ึงมีผลต่อความตั้งใจในการเข้าไปในเว็บไซต์และการเข้าไปใช้บริการอย่าง 
ต่อเน่ือง  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภคโดยแยกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกซ่ึงเก่ียวกับการบริการ
ออนไลน์  
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3.2 กรอบแนวคิด  
ตัวแปรต้น                                                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ที่พักอาศัย และความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านความคิดและความเชื่อม่ัน ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการใช้บริการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความ

เชื่อม่ันในเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านความคิดและความเชื่อมั่น 

- ทัศนคติ 
- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
- ความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี 

การยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

- เพศ 

- ชั้นปีที่ก าลังศึกษา 

- คณะที่ก าลังศึกษา 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

- พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 

- ที่พักอาศัย 

- ความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

- กฎระเบียบ /  ข้อบังคับ 
- วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา 
- การเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบ

ช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ความต้องการ

ของนักศึกษา และการเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวนทั้งหมด 7,728 คน โดยแบ่งเป็น 

4 คณะ ซ่ึงค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 380 คน  และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการ

ก าหนดสัดส่วน (Quota sampling) คือ แบ่งสัดส่วนจากคณะ ดังน้ี 

คณะ จ านวนประชากร ร้อยละ ค านวณกลุ่มตัวอย่าง 

คณะครุศาสตร์ 931 12 45 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1,652 21 81 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,964 29 147 

คณะวิทยาการจัดการ 2,181 28 107 

รวม 7,728 100 380 
  ตารางแสดงสัดส่วน และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาแต่ละคณะ 

 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน พร้อมกับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลาย

ปิดแบบให้เลือกค าตอบ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยด้านความคิดและความเชื่อม่ัน มีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด 

ซ่ึงประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับต้องแต่

คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนความคิดเห็นมากที่สุด คือ 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ,uลักษณะค าถามเป็นค าถาม

ปลายปิด ซ่ึงประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับ

ต้องแต่คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนความคิดเห็นมากที่สุด คือ 5 ระดับ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ,uลักษณะ

ค าถามเป็นค าถามปลายปิด ซ่ึงประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้

คะแนนแต่ละระดับต้องแต่คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนความคิดเห็นมากที่สุด คือ 5 ระดับ 

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง น าเสนอเป็น

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Multiple 

Regression เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย หรือตัวแปรต้น ตัวใดบ้างที่มีผลต่อตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา โดยตัว
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แปรต้น และตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิง ปริมาณที่มีระดับการวัดเป็นแบบช่วง (Interval) เพื่อสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวแปร

ทั้งหมด  

5. ผลการวิจัย 

ตารางที่ 5.1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ดังน้ี 

ภาพรวม 𝒙  S.D. ความคิดเห็น 

1.การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 3.69 0.84 มาก 
2.การรับรู้ถึงประโยชน์ 3.59 0.89 มาก 

รวม 3.64 0.86 มาก 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 เม่ือพิจารณา

รายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า มีผลในระดับมาก 

การรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เม่ือพิจารณารายละเอียดใน

แต่ละข้อ พบว่า มีผลในระดับมาก 

ตารางที่ 5.2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ค่าสัมประสิทธิ์ 
การทดถอย 

ระดับนัยส าคัญ ผลการทดสอบ 

การเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา 0.441 0.000* มีอิทธิพล 

ความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี 0.215 0.000* มีอิทธิพล 
กฎระเบยีบ/ข้อบังคับ 0.200 0.000* มีอิทธิพล 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา 0.122 0.008* มีอิทธิพล 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ 0.157 0.000* มีอิทธิพล 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 0.117 0.004* มีอิทธิพล 

 โดยปัจจัยด้านการเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด รองลงมาคือความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี กฎระเบยีบ/ข้อบังคับ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักศึกษา ทัศนคติต่อการใช้บริการ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงตามล าดับ 
 
6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ี โดยน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี  

เพื่อแจกแจงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อุปกรณ์ที่ใช้

ในการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ที่พักอาศัย และความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา พบว่า เพศ คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พักอาศัย และความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในส่วนของ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
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เข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า บางส่วนมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระ

เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านความคิดและความเชื่อม่ัน ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการใช้บริการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อม่ัน

ในเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติ

ต่อการใช้บริการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ การวิเคราะห์ความ
ความคิดเห็นของนักศึกษา และการเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการ
ช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักศึกษา และการเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 6.2 อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามสมมติฐานการ

วิจัย ดังน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ที่พักอาศัย และความถี่ที่ใช้บริการโรง

อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

สมมติฐานที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์เพศกับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการ

วิเคราะห์ เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 

ที่ระดับค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังน้ัน อายุจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ

โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังเช่น งานวิจัยของนางสาว พุ่มดนตรี 

(2559) เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล” ที่พบว่า ปัจจัยด้านประชากรด้านอายุ ที่แตกต่างกันน้ันไม่ได้มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ชั้นปีที่ก าลังศึกษากับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ชั้นปีที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการ

ยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน ชั้นปีที่ก าลังศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

สมมติฐานที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์คณะที่ก าลังศึกษากับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) คณะที่ก าลังศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการ

ยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน คณะที่ก าลังศึกษาจึงไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สมมติฐานที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการ

ยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 724 
 

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจึงไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สมมติฐานที่ 1.5 ผลการวิเคราะห์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์กับการยอมรับการใช้

บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สมาร์ทโฟน และแท็ต

เล็ต ต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบ

ช าระเงินต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน จึงไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แต่สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา  

สมมติฐานที่ 1.6 ผลการวิเคราะห์พาหนะที่ใช้ในการเดินทางกับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พาหนะที่ใช้ในการเดินทางต่อการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใช้งาน มีรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับ

การใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  แต่พาหนะที่ใช้ในการเดินทางต่อการรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใช้งาน ประกอบด้วยรถจักรยาน และนักศึกษาที่ไม่มีพาหนะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05  ไม่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพาหนะที่

ใช้ในการเดินทางต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถจักรยาน และนักศึกษาที่ไม่มีพาหนะ ที่ไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  ไม่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

สมมติฐานที่ 1.7 ผลการวิเคราะห์ที่พักอาศัยกับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่พักอาศัย ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05  ไม่ส่งผลต่อระดับการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

สมมติฐานที่ 1.8 ผลการวิเคราะห์ความถี่ที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับการยอมรับการใช้

บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ความถี่ที่ใช้บริการโรง

อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา mujไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ไม่ส่งผลต่อระดับการ

ยอมรับการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความคิดและความเชื่อม่ัน ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการใช้บริการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

และความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อม่ันในเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้

บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ การ

วิเคราะห์ความความคิดเห็นของนักศึกษา และการเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้

บริการการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ การวิเคราะห์ความคิดเห็น
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ของนักศึกษา และการเผยแพร่ขั้นตอนในการใช้งานระบบให้กับนักศึกษา มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการการช าระเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ  

6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในการใช้บริการการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่านักศึกษาได้เสนอแนะเพื่อให้ปรับปรุงระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.การช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ระบบใช้งานไม่ได้ 
และการช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะส าหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ธรรมดาใช้ไม่ได้ 

2.แก้ไขคูปองให้มีลักษณะไม่ช ารุด และไม่ขาดง่าย 
3.มหาวิทยาลัยควรที่จะให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะน าโครงการน้ีมาใช้ 

6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีการศึกษาในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการเข้าถึงการ

ใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 2. เพื่อ
ศึกษาความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3. เพื่อน าข้อมูลน้ีไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ (SMEs) ต่อไป การด าเนินวิจัยใช้การวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการจ านวน 22 บริษัท ในจังหวัดสมุทรสาครโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการ SMEs เช่นปัญหาโครงสร้างภาษีอากร กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
ที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบการ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร นอกจากน้ีควรมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อรับฟังปัญหา 
รับข้อร้องเรียนการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และช่วยแก้ปัญหา เช่น ปัญหาทางด้าน
กฎหมาย ปัญหาการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ หรือข้อพิพาททางกฎหมายในต่างแดน 
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนาธุรกิจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  
 
Abstract 

           The purpose of this study was to study as follows: (1) To study the role and the significance of small 

and medium enterprises and the SMEs’ success. (2) To study the SMEs’ success of running small and medium 

enterprises and (3) To take this data to surmount the problem and obstacle for running SMEs onwards. A 

qualitative method was employed i.e. In - Depth Interviews to the entrepreneur amount 22 companies in 

Samusakhon Province by Purposive Sampling. The research findings were that the factors which are the 

problem and obstacle of the SMEs Entrepreneur i.e. a structure of taxes, law, rule and regulations. The such 

factors are not support the investment and the operation. Also, the such problems are not resolved as it 

should be. In addition, the office should be established for hearing a problem, receiving a complaint from the 

SMEs Entrepreneur and resolving the problems i.e. the problem of law, the problem of contact to trade with 

the foreign or the dispute of law in the foreign country. 

 

Keywords: the guidelines develop a business, small and medium enterprises, processed products      

 

1. บทน า 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  ช่วยสร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างเงินตราให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้

และการจ้างแรงงานรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ส าคัญของประเทศ  ภายใต้โลกของการแข่งขันยุคใหม่ สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยเข้ามามีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  อย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันและสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หรือ เจ้าของกิจการ (Owner) เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมตลาดการค้า
เสรี  เน่ืองจากผู้ประกอบการเป็นผู้มองเห็นโอกาสและไขว่คว้าโอกาสน้ัน ๆ โดยน าความรู้ ประสบการณ์ ทุนทรัพย์ทั้งทางการเงิน
และทางสังคมที่ตนมีอยู่มาลงทุนเพื่อสร้างองค์กรธุรกิจขึ้นมา  และใช้ทุนเหล่าน้ันในการด าเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ผลักดันให้เกิด
การสร้างสรรค์ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม สร้างสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับสังคม ตลอดจนเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อันได้แก่ ผลก าไรและการเติบโตของกิจการ  ในการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการมีหน้าที่ส าคัญใน
การเป็นผู้วางแผน  บริหารจัดการและผลักดันให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้  รวมทั้งเป็นผู้ก าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้พัฒนาเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ด าเนินธุรกิจอยู่  นอกจากน้ีผลจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบอันเป็นผลท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเกิดปัญหา
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด  
ทั้งน้ีเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหล่าน้ีสามารถอยู่รอดและพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานของการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป
รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งม่ันคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  นับว่าเป็น
วิสาหกิจที่ไม่มีความซับซ้อนมากมายนัก  มีความคล่องตัวพอสมควรรวมทั้งมีความเหมาะสมกับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนาที่ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ อาทิเช่น สภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและข้อจ ากัดทางเทคโนโลยี เป็นต้น และเป็นประเด็น
ที่ส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซ่ึงอาศัยต้นทุนในการช่วยรองรับแรงงานทั้งหมดของภาคการผลิต (วัตถุดิบ) จาก
ภาคเกษตรกรรม รวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่  ซ่ึงเป็นการปกป้องการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่จะ
เข้ามาหางานท าในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล แทนการที่จะเข้ามากระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลออกไปสู่ภูมิภาคอันเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยอีกประการหน่ึง  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพ และด าเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลซ่ึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่าน้ี  จะมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 เพื่อช่วยเหลือธุรกิจการไทย ในระดับพื้นฐาน  ให้สามารถแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ ยกระดับปรับปรุงความสามารถ
ในการประกอบกิจการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก รวมทั้งคงสภาพการจ้างงานไว้ได้  โดยจัดส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการการเข้าวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และปัญหากิจการ และจัดที่ปรึกษาเฉพาะด้านเข้าให้บริการปรึกษา
แนะน าเชิงลึกเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขาดย่อม มีศักยภาพในอันที่จะช่วยฟื้นฟู  และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจและธุรกิจภายในประเทศ ซ่ึงมีส่วนของการจ้างงานการส่งออก การกระจายรายได้  
การผลิต และผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยส่วนใหญ่ของประเทศ ดังน้ันจึงมีบทบาทส าคัญ ในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าให้พัฒนาขึ้น  
ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาพและประเทศชาติโดยรวมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดรับกับเทคโนโลยีและเทคนิค
วิทยาการสมัยใหม่อาทิเช่น E-Commerce E-Business  เพื่อให้ทันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ยังเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจไทยในสหัสวรรษใหม่ ที่มีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงในเวทีโลก นวัตกรรม วิทยาการสมัยใหม่ อีกทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งประชาชนคนไทยด้วยที่จะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ี  ดังน้ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
จึงได้รับความสนใจอย่างสูงจากทุกฝ่ายในสังคมไทย เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ได้เป็นแกนหลักส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม นโยบายของภาครัฐ จึงเป็นตัวจักรส าคัญเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ในการที่จะท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ใหม่ ๆ มีการพัฒนาและมีศักยภาพเพื่อเน้นถึงความเป็นรูปธรรมและตระหนักถึงความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากภาครัฐบาลที่แท้จริง ทั้งน้ีก็เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สามารถเป็นตัวจักรกล ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยเร็ว 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 728 
 

 ธุรกิจขนาดย่อมมีความส าคัญต่อการจ้างงานในพื้นที่  ซ่ึงหลาย ๆ ประเทศได้ให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็นนโยบาย และ
มุ่งเน้นในการศึกษาวิจัย  เน่ืองจากธุรกิจขนาดย่อมเป็นรากฐานของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และมี
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก (Morrison & Ali, 2003) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่สามารถสร้าง
รากฐานอันม่ังคั่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจได้ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ (วรรณี ชลนภาสถิต, 2552) ได้ยกตัวอย่างแคว้น
เล็ก ๆ ที่ชื่อ วิเชนชาในประเทศอิตาลีที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน่ืองจากร้อยละ 90.0 ของธุรกิจ
ทั้งแคว้นเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในเมืองดังกล่าวมีประชากรประมาณ 850,000 คน แต่มีกิจการวิสาหกิจขาดกลาง
และขนาดย่อม มากถึงกว่า 85,000 ราย โดยเฉลี่ยจึงมี 1 กิจการต่อประชากร 10 คน ที่ส าคัญคือผลิตผลจากธุรกิจเหล่าน้ีได้ส่งออก
คิดเป็นมูลค่าต่อปีสูงถึง 14 ล้านเหรียญยูโร เทียบเท่ากับการส่งออกของประเทศโปรตุเกสทั้งประเทศ แคว้นวิเชนชาจึงถูกติดตาม
จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยในลักษณะของ “ต้นแบบ” เพื่อการพัฒนาประเทศ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 3. เพื่อน าข้อมูลน้ีไปใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ (SMEs) ต่อไป 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงแบ่งสาระของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังน้ี 

2.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 

มีผู้นิยามความหมายของผู้ประกอบการที่หลากหลายดังน้ี 

Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ค้นพบ 

ความต้องการของตลาด และด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยต้องเผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุ้นผลักดัน

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

 Hatten (2006)  นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ และ

ความเข้าใจในเรื่องการเงิน การจัดการวัตถุดิบ และการเผชิญกับความเสี่ยงในการริเริ่ม หรือด าเนินธุรกิจ Hatten ได้ระบุลักษณะ

พฤติกรรมของผู้ประกอบการ ดังน้ี 

 1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation) มีการริเริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ 

 2. มีสร้างนวัตกรรม (Innovation) มีการผลิตสินค้าใหม่รวมถึงกระบวนการด าเนินธุรกิจ การตลาด และการจัดการ

องค์การด้วยกระบวนการใหม่ ๆ  

 3. มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความ

รับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันเกิดจาการขาดทุน หรือความล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจ 

 4. มีความสามารถในการบริหารงานทั่วไป (General management ) ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีแนวทาง

ในการด าเนินธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจให้มีความเหมาะสม 

 5. มีความมุ่งหวังในประสิทธิภาพ (Performance intention)  ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ จะต้องมีความคาดหมาย

ในผลก าไร หรือระดับการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

 Wikipedia (2010) นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซ่ึงมีความเสี่ยง มีแนวความคิด เป็นผู้ยอมรับ

ในความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับผิดชอบใน

การบริหารจัดการธุรกิจที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพี่อให้ธุรกิจ

ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ส่ังหรือน าเข้ามาเพื่อขาย หรือ ซ้ือเพื่อขายต่อซ่ึงสินค้า หรือผู้

ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย (สถิตย์ นิยมญาติ, 2546, หน้า 96) เป็นผู้ที่พยายามสร้างผลก าไรที่

เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง  เป็นบุคคลที่มีความส าคัญในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่คิดและค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 

เป็นผู้จัดหาเงินทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจดูแลระบบงานภายในธุรกิจ และบริหารการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่

ผู้บริโภค (ผสุดีรุมาคม, 2538 หน้า 29) เป็นเจ้าของธุรกิจและมองเห็นถึงโอกาสที่ธุรกิจจะท าก าไร โดยการผลิตสินค้าชนิดใหม่มา

เสนอขายในตลาดด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 

 ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่แสวงหาเงินทุน รวบรวมปัจจัยในการผลิตและจัดการบริหารเงินทุนและปัจจัยการผลิตเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการจะต้องมีความกระตือรือร้น คิดค้นวิธีที่จะน าเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการ

ผลิต จนท าให้เกิดเป็นสินค้าแปลกใหม่ออกสู่ตลาด เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่มีการเสาะแสวงหาตลาดหรือช่องทางที่ท าให้เกิดก าไรอยู่

ตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้นเพื่ อ

ลดต้นทุนการผลิต พยายามหาข้อบกพร่องแล้วท าการปรับปรุงให้ดีขึ้นติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวมเร็ว ตลอดจนการศึกษาและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดขีึ้น (นิมิต นนทพันธาวาทย์, 

2550)  

 ส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึง

เป็นผู้ริเริ่มสร้างธุรกิจ มีการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ไม่รวมถึงผู้รับเหมาช่วง 

2.2 ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการพิจารณาจัดแบ่งขนาดธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานให้ชัดเจนไปว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะต้องมีลักษณะ

อย่างไร แต่หลักเกณฑ์ที่ประเทศต่าง ๆ น ามาใช้ในการก าหนดขนาดธุรกิจโดยทั่วไป ได้แก่ ประเภทธุรกิจ จ านวนการจ้างงาน ขนาด

ของทุนจดทะเบียน ขนาดของสินทรัพย์ถาวร ยอดขาย ผลก าไรของการประกอบการ และจ านวนลูกค้า เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย

ยังไม่มีการก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดและขนาดย่อมที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึงท าให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ก าหนดค านิยาม  หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันออกไป ตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินการของแต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงาน  โดยทั่วไปจะใช้ขนาดของสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน 

ขนาดของทุนจดทะเบียนเป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ัน ความหมายครอบคลุมกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งกิจการขนาดย่อม (Mini หรือ  Micro Enterprises) กิจการรับช่วงการผลิต (Supporting 

Industries) กิจการอิสระ (Independence Enterprises หรือ Stand Alone Enterprises) ส าหรับค านิยาม หรือความหมายของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังน้ีคือ 

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

โดยก าหนดมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรรวมค่าที่ดินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับกิจการแต่ละประเภทดังน้ี 
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 ประเภทกิจการ   ขนาดกลาง   ขนาดย่อม 

กิจการผลิต   ไม่เกิน 200  ล้านบาท  ไม่เกิน  50  ล้านบาท 

กิจการบริการ   ไม่เกิน  200  ล้านบาท  ไม่เกิน  50  ล้านบาท 

กิจการค้าส่ง   ไม่เกิน  100  ล้านบาท  ไม่เกิน  50  ล้านบาท 

กิจการค้าปลีก   ไม่เกิน   60  ล้านบาท  ไม่เกิน  30  ล้านบาท 

2. กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ก าหนดค านิยาม  หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โดยก าหนดว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจการผลิตธุรกิจการค้า หรือธุรกิจการบริการที่มีขนาดไม่เกินที่ก าหนด 

ดังน้ี 

 ประเภทกิจการ   สินทรัพย์ถาวร   การจ้างงาน (คน)    

กิจการผลิตสินค้า   ไม่เกิน  200  ล้านบาท  ไม่เกิน  200  คน 

กิจการบริการ   ไม่เกิน  200  ล้านบาท  ไม่เกิน  200  คน 

กิจการค้าส่ง   ไม่เกิน  100  ล้านบาท  ไม่เกิน   50   คน 

กิจการค้าปลีก   ไม่เกิน   60  ล้านบาท  ไม่เกิน   30   คน 

3. บริษัทเงินทุนแห่งประเทศไทย (The Industrial Finance Corporation of Thailand : IFCT) 

ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยก าหนดว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง 

อุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท 

4. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาด 

กลางและขนาดย่อม  โดยก าหนดว่า ธุรกิจขนาดย่อม  หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรรวมที่ดินไม่เกิน 100 ล้านบาท และ

วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท 

5. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยก าหนดว่าธุรกิจขนาดย่อม หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรรวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท  

วงสินเชื่อรายละไม่เกิน  50  ล้านบาทและวงเงินค้ าประกันไม่เกินครึ่งหน่ึงของวงเงินสินเชื่อและไม่เกิน  40  ล้านบาท 

6. ธนาคารไทยธนาคาร  ได้ก าหนดค านิยาม  หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้ 

หลักการพิจารณาในธุรกิจต่าง ๆ เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารไทยธนาคาร ได้ก าหนดค านิยาม หรือ

ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับกิจการแต่ละประเภท ดังน้ี 

 ประเภทกิจการ   ขนาดกลาง   ขนาดย่อม 

กิจการผลิต   ไม่เกิน  200  ล้านบาท  ไม่เกิน  50  ล้านบาท 

กิจการบริการ   ไม่เกิน  200  ล้านบาท  ไม่เกิน  50  ล้านบาท 

กิจการค้าส่ง   ไม่เกิน  100  ล้านบาท  ไม่เกิน  50  ล้านบาท 

กิจการค้าปลีก   ไม่เกิน   60  ล้านบาท  ไม่เกิน  30  ล้านบาท 

 

2.3 หลักการแนวคิดของผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 

 จากการศึกษาหลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จได้มีนักวิชาการให้แนวคิดไว้ต่างกันดังน้ี 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 731 
 

 สมชาย  กิจยรรยง (2546, หน้า 36) ได้ให้ความหมายค าว่า ความส าเร็จ คือ หมายถึง การท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี  ความส าเร็จแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวที่เป็นสูตรส าเร็จเหมือนสูตรการค านวณหรือตารางธาตุทางเคมี  แต่จากการ

รวบรวมให้ค าตอบคล้าย ๆ กับว่าบุคคลที่จะประสบความส าเร็จจะประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี 

1. มีความตั้งใจ แน่วแน่ ม่ันคง เชื่อม่ัน มีจุดหมาย มีใจรัก และเป็นตัวของตัวเอง 

2. ถือเวลาเป็นของมีค่าและไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

3. มีความมานะ พยายาม อดทน 

4. ฝึกฝน ตั่งม่ัน เตรียมพร้อม ตื่นตัว จริงจัง ขวนขวาย มุ่งหาความส าเร็จ ไม่รอโอกาส 

เจนวิทย์  คูหากาญจน์ (2546, หน้า 26 - 29) ได้กล่าวถึงหลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จไว้ว่า ไม่

ว่าการเป็นผู้ประกอบการจะมาจากวิธีการใดต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะทราบ อยู่ 3 ประการ  ซ่ึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จและ

ล้มเหลวในอนาคตอย่างมากคือ 

1. ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของตนเอง ภายใต้ความสอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่มี 

อยู่แล้วเดินตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ค้นหากลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 

3. สามารถใช้กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

โชติรส ชวณิชย์ (2546, หน้า 25-31)  ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ คือ บุคคลที่ไม่ล้มเลิกอะไรง่าย ๆ 

และทุกคนล้วนเคยล้มเหลวหรือผิดพลาดมาแล้วทั้งน้ันแต่กระบวนการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จน้ัน

ส่วนใหญ่ จะมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. ความรู้สึกอยากอย่างแรงกล้าในการท าธุรกิจ 

2. ยึดม่ันไม่ย่อท้อแม้จะล้มเหลว 

3. มีความเชื่อม่ัน 

4. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

5. บริหารความเสี่ยง 

6. มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส 

7. มีความอดทนต่อความคลุมเครือ 

8. รู้จักเริ่มต้นต้องการความส าเร็จ 

9. จดจ่อให้รายละเอียดต้องการผลงานที่สมบูรณ์แบบ 

10. ตระหนักในคุณค่าของเวลา 

11. มีความคิดสร้างสรรค์ 

12. มองภาพใหญ่คิดใหญ่ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร ตัวอย่าง  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงมี
ความแตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการก าหนดกลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจึง
แตกต่างไปจากการก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นลักษณะที่ มีความเฉพาะเจาะจงตามแบบทฤษฎีกราวด์ที่เรียกว่า การสุ่มตัวอย่างทางทฤษฎี ( theoretical 
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sampling)  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพที่ผ่านความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ราย 
ผู้วิจัยและทีมวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง   
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลงานการวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีสถิติใช้กระบวนการในการก าหนดค าถาม  

 ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงผู้วิจัยจะได้อธิบายกระบวนการและขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในการวิจัยครั้งน้ีในล าดับต่อไปเริ่มตั้งแต่การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การก าหนดแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การวางแผนการสัมภาษณ์ การด าเนินการสัมภาษณ์ การจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์  
 
4. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 1. เพื่อศึกษาบทบาท
และความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 3. เพื่อน าข้อมูลน้ีไปใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ (SMEs) ต่อไป ในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามค าถามการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยจะขอสรุปเป็นประเด็นค าถามในแต่ละประเด็นแต่ละข้อโดยมีบริษัทดังต่อไปน้ี   
1. บริษัท แม่รวยจ ากัด 2. บริษัททิพย์ จ ากัด 3. บริษัทสิทธินันท์ จ ากัด 4. หจก.ธนูเงินธนูทอง 5. บริษัท ยูนิฟเพรสซิเดนท์ จ ากัด    
6. บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์ โปรดักส์ จ ากัด 7. บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 8. บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จ ากัด 9. บริษัท พีแอนด์ ที 
ฟู้ด จ ากัด 10. บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ จ ากัด 11. บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จ ากัด 12. บริษัท มะพร้าวไทยเพียว 
จ ากัด 13. บริษัท กู๊ดลัค โปรดักส์ จ ากัด 14. บริษัท มหาชัย ฟู้ด โปรเซนซ่ิง จ ากัด 15. บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีย์ จ ากัด        
16. บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จ ากัด 17. บริษัท สมชายซีฟู้ดส์ จ ากัด 18. บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จ ากัด 19. หจก. มังกร
โฟรเซ่นฟู้ด 20. บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จ ากัด 21. บริษัท เทพคิทเช่น จ ากัด 22. บริษัท พัทยาฟู้ด จ ากัด 

4.1 ท่านมีกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลใหม่ทุกระดับอย่างมีคุณภาพสูงทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และทัศนคติ อย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า ต้องฉลาดมีไหวพริบแก้ปัญหาได้ สามารถมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน 
สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 

4.2 ท่านมีการเพิ่มพูนสมรรถนะของสถานประกอบการในเชิงแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างยั่งยืนในระยะ
ยาวอย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า  ได้มีการอบรมและเพิ่มคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้บุคลากรมีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นมีการรักษาคุณภาพ มีความซ่ือสัตย์กับลูกค้าเป็นหลัก มีการจัดหาความรู้ใหม่ ๆ เทคนิคการขายใหม่ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเรื่อย ๆ มีสินค้าใหม่ ให้ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะขึ้น  รวมทั้งมีการอบรมในสถาบันภาครัฐ
และเอกชนรวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.3 ท่านมีวิธ ีการมุ ่งเน้นให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติหน้า ที ่มีความ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ อย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า มีการวางแผนงานที่ดีมีการจัดการฝึกอบรมพนักงานให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งที่ได้รับ
มอบหมาย  มีการสอบวัดความรู้ความเข้าใจและมอบรางวัลให้กับผู้ท างานที่มีผลงานดี  หรือมีผลการทดสอบดี มีการส่งพนักงานดู
งานแสดงสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับสายการผลิต มีเป้าหมาย KPI  ให้พนักงานแต่ละส่วนงานร่วมปฏิบัติให้สอดคล้อง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทมีการท า Job Description ก าหนดในแต่ละต าแหน่งงานท าการ On the Job Training 
พนักงานใหม่และมีการติดตาม 
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4.4 ท่านมีการก าหนดทิศทางในเรื่องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า มีการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองและพยายามท าให้เหนือกว่าคู่แข่งขั น  มีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เศรษฐกิจ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้มากขึ้น  บริษัทมีการท าแผนธุรกิจ 8 ปี 
10 ปี และ 15 ปี เพื่อด าเนินการมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วางแผนอย่างต่อเน่ืองมีการก าหนดและจัดท าเป็นนโยบายจากฝ่ายบริหาร
ชัดเจนทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ ทั้งรูปแบบลายลักษณ์และการประชุม มีการ
ทบทวนจากฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกปี 

4.5 ท่านมีการจัดท างบประมาณของแผนการใช้จ่ายเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า บริษัทมีการจัดท าแผนงบประมาณอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะความจริง  มีการ
พิจารณาปรับปรุงรายไตรมาสและรายปีบริษัทมีการตั้งงบค่าใช้จ่ายต่อเดือนและงบทั้งปีไว้ล่วงหน้ามีการก าหนดการควบคุม
งบประมาณในแต่ละฝ่ายตามเป้าหมาย KPI และมีการรายงานผล มีการจัดท าแผน Budget ของแต่ละหน่วยงาน ในองค์กรล่วงหน้า
โดยเป็นแผนประจ าปี และประจ าเดือนตามความต้องการของแผนกน้ัน ๆ มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายผ่านกระบวนการอนุมัติทาง
ผู้บริหารเพื่อดูความจ าเป็นว่าเห็นควรหรือไม่อย่างไรที่ไม่ท าให้สถานประกอบการเกิดความเสียหาย และเกิดความสิ้นเปลืองกับสถาน
ประกอบการ 

4.6 ท่านมีความมุ่งม่ันและหาหนป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเดียวกันกับสถานประกอบการของท่านหรือให้
เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกันอย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่ามีการออกสินค้าใหม่ ๆ เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งขันพยายามดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้าของเราให้มาก
ขึ้นมีการพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง ท าผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้ามีการใช้วิธีรักษาฐานลูกค้า
เก่าให้เกิดการจงรักภักดีกับแบรนด์รวมทั้งใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นจูงใจลูกค้าใหม่ให้ทดลองซ้ือสินค้ามีการวางแผนและการเติบโตของ
ธุรกิจบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและด าเนินการทางด้านการตลาดอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสม 

4.7 สินค้าของท่านได้มีสถานท่ีจ าหน่ายและราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพส าหรับลูกค้าหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า  ทางบริษัทไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าพยายามท าให้ลูกค้าประทับใจเรา เน้นคุณภาพและความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก สร้างความประทับใจกับลูกค้ามีการจ าหน่ายราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคน าไปจัดจ าหน่ายถึงมือลูกค้าราคาที่
ลูกค้าสามารถจับต้องได้  มีสถานที่จ าหน่ายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศทั้งห้างทั่วไป  ร าคาไม่สูงหรือต่ าเกินไปเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า ทางบริษัทมีการแบ่งล าดับกันตามความเหมาะสมโดยก าหนด เกรด A,B,C เพื่อตอบสนองทุกตลาด 

4.8 สถานประกอบการของท่านได้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพแตกต่างจากเดิมอย่างต่อเนื่อง 
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า  มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ มีหน่วยงานคอยตรวจสอบสินค้าและมีการท าวิจัยกับลูกค้าโดยตรงอยู่แล้วมี
การยกระดับมาตรฐานสินค้ามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  มีการเพิ่มปริมาณน้ าหนักให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมและราคาถูก  มีสินค้าใหม่ ๆ 
ให้กับลูกค้าน าสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค มีการพัฒนาสูตรสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  โรงงานผลิตตามค าสั่งคู่ค้า
ดังน้ันรูปแบบลูกค้าเป็นผู้ก าหนดส่วนโรงงานเน้นเรื่องการบริการและรักษาคุณภาพ  บริษัทมี KPI ให้กับทีมงานเพื่อก าหนดตัวอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งทางด้านสินค้าและการบริการมีหน่วยงานวิจัย  และส่งบุคลากรไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากภายนอกเพื่อน ามาพัฒนาในองค์กร 

4.9 ท่านมีวิธีการอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อสถานประกอบการของท่าน เช่น เศรษฐกิจ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ นโยบายของรัฐ 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า ได้ท าตามนโยบายของรัฐบาล มีความระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารทิศทางตลาดอาจมีการจัด
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม มีการรักษาเสถียรภาพบริษัทให้พร้อมรับสถานการณ์ สรรหาสินค้าใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามี
โอกาสมากขึ้น  พยายามเพิ่มตลาดและขยายให้คนรู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้นมีการประชุมฝ่ายบริหาร ทุกอาทิตย์ติดตามต้นทุนและ
ติดตามรายงานการผลิตด้านการตลาดและวัตถุดิบสินค้าซ่ึงมีการติดตามราคาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งรายงานผลทางฝ่ายบัญชี และ
ด้านการเปลี่ยนแปลงค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเน่ือง  ท าตามกฎระเบียบของรัฐในส่วนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
บริษัทมีการลงทุนให้ได้ผลก าไรที่มาก  ผลิตสินค้าในช่วงที่วัตถุดิบราคาต้นทุนลดต่ าและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า การขยาย
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ตลาดด้านการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ การขอกู้เงินจากธนาคารให้น้อยลงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยการประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน
บริษัท และการศึกษาแนวทางนโยบายของรัฐให้ถ่องแท้เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

4.10 ท่ีผ่านมาสถานประกอบการของท่านเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่ ๆ มาหรือไม่ และท่านมีวิธีการจัดการกับ
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นอย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า  มีการวางนโยบาย ประชุม ก าหนดทิศทางเป้าหมายให้ชัดเจน ปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
พยายามท าให้ลูกค้าเข้าใจกับสินค้าหาวิธีแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์มีการแก้ไขปัญหาใน
หลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านลดต้นทุนต่าง ๆ ลดปริมาณการผลิตเน้นควบคุมด้านคุณภาพลดสวัสดิการบางรายการ  ที่ไม่เก่ียวข้อง
กับข้อกฎหมายเพื่อให้บริษัทด าเนินกิจการต่อไปได้ลดต้นทุนอ่ืน ๆ เช่น ไฟฟ้าโดยการเพิ่มวันหยุดงานในบางส่วนที่สามารถลดค่า
ไฟฟ้าได้ที่ไม่เก่ียวกับการผลิต  มีการเจออุปสรรคไม่ใหญ่มาก  เช่นเก่ียวกับการจัดซ้ือของจากหน่วยงานภายนอกวัตถุดิบ อุปกร ณ์
เครื่องใช้ส านักงานที่แพงมากเกินไปต้องแก้ปัญหาโดยการเทียบการซ้ือของต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ราย เพื่อหาราคาและคุณภาพที่ดี  
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในบริษัท  บริษัทมีปัญหาธุรกิจขาดทุนแก้ไขต้องท าแผนธุรกิจให้ละเอียดทุกเรื่องหากยอดขายและผลก าไรไม่
เป็นไปตามที่วางไว้  ซ่ึงช่องทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและแหล่งเงินทุนส ารองควรต้องระบุลงไปให้ชัดเจนในแผนธุรกิจจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาน้ีเกิดขึ้นได้ 

4.11 ในฐานะที ่ท่านเป็นผู ้ประกอบการ SMEs ท่านมีวิธ ีการอย่างไรให้ธุรกิจของท่านประสบความส าเร็จและ
เจริญเติบโต  ตามความเห็นของท่าน ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
บริษัทแต่ละแห่งได้ให้ค าตอบว่า  คุณภาพและราคาเป็นสิ่งส าคัญที่เราเห็นว่าจะน าพาไปสู่ประสบความส าเร็จได้และให้บริษัท
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  บริษัทมีความยึดม่ันในด้านคุณธรรมมีการปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้นมีการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้ทันยุคทันสมัย  
พยายามเข้าถึงผู้บริโภค ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าไม่เอาเปรียบลูกค้า รักษามาตรฐานสินค้าทั้งด้านคุณภาพและบริการ  มีการขยายช่อง
ทางการขายให้มากขึ้นและเน้นคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาให้มีคุณภาพและพัฒนาสินค้าใหม่ออกมาอย่างสม่ าเสมอ  ลูกค้าต้องเกิด
ความพึงพอใจ บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการค้นหาไอเดียสร้างผลิตภัณฑ์อยู่ใหม่ ๆ มีการวางแผนตลาดแผนธุรกิจ
วางแผนเรื่องการเงิน  เปิดตัวผลิตภัณฑ์อยู่บ่อย ๆ มีการศึกษาเรื่องกฎหมาย เรื่องเก่ียวกับ SMEs แบบรอบด้าน 
 
5. จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยท่ีปรากฏสามารถน ามาสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุป และอภิปรายผล 
1. ผู้ประกอบการ SMEs ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนน้อยจนเกินไป  
2. หน่วยงานที่เข้ามาร่วมด าเนินการกับผู้ประกอบการ มีการประสานงานไม่ดี และมีการก าหนดแนวทางด าเนิน

กิจกรรมอย่างกว้าง ๆ ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
3. การด าเนินการของผู้ประกอบการ SMEs มีบุคลากร จ านวนไม่เพียงพอ บุคลากรที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปต่าง ๆ มีน้อย พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่เขามาก็ลาออกกลางคัน 
4. งบประมาณ ของผู้ประกอบการ SMEs กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จใช้งบประมาณสูง กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ า

สามารถแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการในเบื้องต้น งบประมาณที่ได้น้อยกว่าความต้องการที่รัฐส่งเสริมของผู้ประกอบการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

5. หน่วยงานด าเนินการที่เข้ามาดูแลผู้ประกอบการ SMEs มีความซ้ าซ้อนในการจัดกิจกรรมของหน่วยร่วมด าเนินการ 
และมีมาตรฐานให้บริการแก่ผู้ประกอบการต่างกัน 

6. การด าเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐล่าช้า ประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง มีการจัดท าคู่มือชี้แจงไม่
เพียงพอแจกจ่ายไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบการไม่คิดว่าธุรกิจของตนเองมีปัญหาจึงไม่ให้ความส าคัญ 

7. ภาครัฐเม่ือมีการรับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากแต่มาสมัครไม่ทัน เกณฑ์
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมมีเกณฑ์สูง  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม มีความคุ้นเคยกับผู้จัดกิจกรรม  

8. การจัดฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมขาดความตั้งใจ หลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานจัดต่างกัน ไม่แยกกลุ่มผู้เข้าอบรมตามสาขา
อาชีพ และปัญหาของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการไม่น าความรู้ไปปรับปรุงกิจการหลังจบการอบรม 
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5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในครั้งนี้ 
1. ภาครัฐควรมีการจัดท าโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็นแผนงานระดับชาติภาครัฐควรด าเนินการอย่าง

รอบคอบระยะเวลาเหมาะสม งบประมาณเพียงพอ 
2. ก าหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการอย่างกว้าง ๆ การจัดท าหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมควร

ด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชน 
 3. ก าหนดขอบเขตของงานและแบ่งความรับผิดชอบของบุคลากรให้ชัดเจนมีสิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน มีการท า

สัญญาการเข้าร่วมกิจกรรมของพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา 
 4. อบรมบุคลากรเครือข่ายหน่วยงานร่วมด าเนินการให้สามารถให้ค าปรึกษาได้ก าชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ตระหนักถึง

ความส าคัญของโครงการภาครัฐที่จัดขึ้น 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการท าวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อทราบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
SMEs 

 2. เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในองค์การที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ การวิจัยครั้งต่อไป
อาจศึกษาถึงปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เพิ่มเติม อาทิ นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย และค่าแรง เป็นต้น ซ่ึงอาจจะส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต 

3. เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารซ่ึงอาจท าให้ทราบถึงข้อมูลเพียงด้าน
เดียว การท าวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมที่เป็นพนักงานในสถานประกอบการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมุมมองเพิ่มเติมจาก
พนักงาน และเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องเก่ียวกับการปฏิบัติตามคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของ
สถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซ่ึงอาจท าให้ข้อสรุปมีรายเอียดมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และตามคุณลักษณะของงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาที่ท างานพิเศษ
นอกเวลาเรียน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีโควตา จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา และค่าความเชื่อม่ัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  การทดสอบที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ ชั้นปี รายได้ผู้ปกครอง ผลการเรียน และสถานที่พัก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 และ 2.ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตามคุณลักษณะของงาน มีความแตกต่างกันตาม ประเภทของงานพิเศษระหว่างเรียน ในกลุ่มเด็กเสิร์ฟ ช่วงเวลาของการท างาน
พิเศษระหว่างเรียน ในกลุ่มผู้ที่ท างานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันธรรมดา และจ านวนชั่วโมงการท างานพิเศษระหว่างเรียนส่วน
ใหญ่ ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: นักศึกษามหาวิทยาลัย การท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ผลกระทบจากการท างาน 
 
Abstract 

The purposed of this research were to study the effect from working part-time Job of the University 
Students in Nakhon Pathom Province in term of personal factors and job characteristics. 400 samples by quota 
sampling of this research were university students with part-time job. The data were collected by using 
validation and reliability questionnaire and using statistical methods including percentage, mean, t-test and 
one-way ANOVA 

The research found that 1) there were differences in the effect of working  part-time job of the 
university students at Nakhon Pathom Province with statistical significance in term of personal factors, 
including gender, age, academic year, parents' income, GPA and accommodation with significant difference at 
.05 level.; and 2) there were differences in the effect of working part-time job of the university students at 
Nakhon Pathom Province with statistical significance in term of job characteristics including type of part-time 
job (waitress),working schedule (weekends and weekdays). and the number of extra working hours between 4 
hours per day and more with significant difference at .05 level. 

 
Keywords: university students, part-time job, the effect from working 
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1. บทน า 
  การศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีความส าคัญในการที่ใช้พัฒนาชีวิตถือเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้ให้มีคุณค่า
ตามที่พึ่งปรารถนาของสังคม โดยมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านจารีตประเพณี ด้านค่านิยม รวมถึงทัศนคติที่
ดีงาม ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข การศึกษาที่อบรมบ่มสอนมนุษย์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้
อย่างถูกต้อง ดังน้ันการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญของการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานชีวิตของ
ประชากรในสังคม ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
  การศึกษาในช่วงระดับมหาวิทยาลัย มีความส าคัญเพราะเป็นการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตในการพัฒนาประเทศชาติ หน้าที่
หลักของนักศึกษาในขั้นดังกล่าว จึงต้องเน้นถึงความตั้งใจ เพื่อมุ่งหาความรู้อย่างเต็มที่ โดยผู้ปกครองจะคอยให้การสนับสนุนเพื่อให้
นักศึกษามีเวลาทั้งหมดให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้การศึกษาจะช่วยยกระดับทักษะและความสามารถ เข้าสู่ใน
ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาท างานสู่สังคม แต่ด้วยความแตกต่างทางสังคม และเหตุผลของแต่ละ
ครอบครัว ท าให้พบว่ามีนักศึกษาบางส่วนจ าเป็นต้องท างานพิเศษระหว่างเรียน เพื่อน าเงินค่าตอบแทนมาใช้จ่ายในการศึกษาเล่า
เรียน ปัจจุบันการท างานพิเศษระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์ หรืองานประจ า เป็นเรื่องปกติ (เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ และ 
พัชมณ ใจสอาด 2559) จากแนวคิดของการเป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติ" ท าให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จะต้องมีการฝึกงานระหว่างเรียน 
การท างานระหว่างเรียนจึงเป็นเรื่องปกติ เพราะนักศึกษาที่ท างานพิเศษระหว่างเรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ ส าหรับการวิจัย
ครั้งน้ี คณะวิจัยมุ่งเน้นไปยังนักศึกษาที่ต้องท างานพิเศษ นอกเหนือจากที่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยก าหนด น่ันคือผู้ที่ท างานระหว่าง
เรียนโดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ในการส่งเป็นค่าเทอม และค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตระหว่างการ
เป็นนักศึกษา ซ่ึงการท างานพิเศษในลักษณะน้ีหลายครั้งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน 
  การท างานพิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา อยู่ในความสนใจและเป็นนโยบายหน่ึงของรัฐบาล ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจาก
การเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง ทั้งยังสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องไปม่ัวสุมหรือยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย นอกจากน้ียังมีรายได้ระหว่างเรียนจาก
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมเป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานท าเม่ือจบการศึกษาต่อไป (ภรภัทร จุฑา
กูร 2561) 
 การท างานพิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษาถือว่ามีทั้งประโยชน์ในเรื่องการฝึกทักษะการท างานระหว่างเรียน แต่ในเวลา
เดียวกันก็มีโทษด้วย เน่ืองจากการเป็นนักศึกษาควรมีเวลาในการศึกษาทั้งในห้องเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติมให้เพียงพอ ดังน้ันด้านลบ
ของการท างานพิเศษจะเกิดขึ้นได้ หากนักศึกษาไม่สามารถจัดแบ่งเวลาการท างานและการเรียน งานพิเศษบางประเภท ต้องใช้เวลา
ท างานในช่วงกลางคืน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพักผ่อนที่เพียงพอ และเน่ืองจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซ่ึงมักจะคล้อยตาม
เพื่อนได้ง่าย จึงพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนเข้ามาท างานพิเศษเพราะค่านิยมในเรื่องวัตถุ กล่าวคือนักศึกษาบางคนท างานเพราะ
อยากจะได้สิ่งอ านวยความสะดวกหรือสิ่งที่อยากจะได้ต่างๆ ตามแฟชั่น ตามเพื่อน  ชอบการแต่งตัว ชอบความสนุก เที่ยวเตร่ เพราะ
ถือว่าการท างานพิเศษในเวลากลางคืนเป็นการพักผ่อน โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ได้จริง ทั้งที่นักศึกษากลุ่มน้ีผู้ปกครองมีฐานะเพียง
พอที่จะส่งค่าเล่าเรียน แต่ก็ยินดีท างานพิเศษเพื่อซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มเติม ท าให้เวลาในการพักผ่อนลดลง และส่งผลต่อการเรียนใน
ที่สุด ดังน้ันปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ส าหรับ การท างานพิเศษระหว่างเรียน คือการบริหารเวลา หากท าให้ดีจะท าให้ประสบความส าเร็จใน
ชีวิตและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจ (สุขจิตร ตั้งเจริญ ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอ้อมเดือน สดมณี 2556) 
   จากเงื่อนไขดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง  ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม โดยยึดกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ของกรมจัดหางาน เรื่องจัดหางานพิเศษให้ นักเรียน นักศึกษา
ท างาน ซ่ึงก าหนดเงื่อนไขว่านักเรียน นักศึกษาจะท างานได้ต้องมีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป หากท างานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อ วัน 
ค่าตอบแทนไม่เกิน 150 บาท กรณีท างานในสถานประกอบการภาคเอกชน ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายชั่วโมงไม่ต่ ากว่าชั่วโมงละ 
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40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนท างานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมงและไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากท างานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาค
เรียนปกติ ท างานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ห้าม
ท างานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นร า ร้านอาหารที่มีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็น
งานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและ
ไม่เสี่ยงอันตราย (กระทรวงแรงงาน 2562) โดยมีความมุ่งหวังว่างานวิจัยดังกล่าว จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพที่สมดุลในเรื่องการ
ท างานนอกเวลาเรียนและการจัดสมดุลทางการศึกษาของนักศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และตามคุณลักษณะของงาน 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดที่ ใช้ในการวิจัยน้ี เป็นกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างตัวแปรอิ สระ 
ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายได้ผู้ปกครอง และสถานที่พัก (2) คุณลักษณะของงานพิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ ประเภทของงานพิเศษระหว่างเรียน ช่วงเวลาของการท างานพิเศษระหว่างเรียน และจ านวนชั่วโมงการท างานพิเศษระหว่าง
เรียน กับตัวแปรตามคือ ผลกระทบของการท างานพิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม ในด้านสุขภาพ
ร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว และด้านอารมณ์และความรู้สึก โดยดัดแปลงมา
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ การเรียนรู้จากการท างาน: การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ Boud & Solomon (2001)  
ผลกระทบจากการท างาน ของ Clark (2003) ร่วมกับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ รื่นวงศ์. (2553) ; เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ อรอนงค์ วิชัยค า 
และ อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์. (2557) ; เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ พิมลมาศ เนตรมัย และกิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์. (2558) ; พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ และคณะ (2559) โดยสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

ผลกระทบจากการท างานพิเศษ 

นอกเวลาเรียน 
1.ด้านสุขภาพร่างกาย 

2.ด้านการศึกษา 

3.ด้านการเงิน 

4.ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนและ
ครอบครัว 

5.ด้านอารมณ์และความรู้สึก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 
3.ชั้นปีการศึกษา 

4.สถานที่พัก 

5.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6.รายได้ผู้ปกครอง 

คุณลักษณะของงานพิเศษระหว่างเรียน 

1.ประเภทของงานพิเศษระหว่างเรียน  
(งานเสริ์ฟ/งานสะดวกซ้ือ) 
2.ช่วงเวลาของการท างานพิเศษ (ท างาน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์/ท างานหลังเลิกเรียน) 
3.จ านวนชั่วโมงการท างานพิเศษ  
(วันละ 1-3 ชั่วโมง/4 ชั่วโมงขึ้นไป) 
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4. วิธีการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่การท างานพิเศษระหว่างเรียนในจังหวัดนครปฐม เน่ืองจากไม่ทราบ
ขนาดของประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ 
Cochran (1953) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 
385 ราย มีการเพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 15 ราย  ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน โดยขั้นแรกใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย จับสลากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้ งในจังหวัดนครปฐม มา 4 แห่ง (ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา) แล้วใช้
วิธีการสุ่มแบบโควตาเก็บตัวอย่างนักศึกษาที่การท างานพิเศษมหาวิทยาลัยละ 100 ราย  โดยแบบสอบถามที่ผ่านความตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย ร่วมกับการกาค่าความสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน Cronbach’s alpha จากกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยารามค าแหง จ านวน 30 ราย ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.867 ซ่ึงหมายความว่าแบบสอบถามชุดน้ีมีความ
น่าเชื่อถือในระดับยอมรับได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดย การศึกษาวิจัยน้ีใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ผล ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 รวมเป็นเวลา 5 เดือน 
 
5. ผลการวิจัย 
  ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 
54.50) โดยอยู่ในอายุ 20 - 30 ปีมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 74.70 ) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่ 3 (คิดเป็นร้อยละ 32.30) 
ผู้ปกครองมีรายได้อยู่ที่ 20,001 – 25,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 43.70) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือGPA.อยู่ที่ 3.01 – 3.50 (คิด
เป็นร้อยละ 43.70) มีสถานที่พักอยู่ที่ หอพัก  (คิดเป็นร้อยละ 39.00 ) 
  1. ผลการศึกษาผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล          (n = 400) 

 เพศ อายุ ชั้นปี รายได้
ผู้ปกครอง 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

สถานที่พัก 

สุขภาพ 0.92 0.14 0.02* 0.00** 0.04* 0.00** 
การศึกษา 0.06 0.29 0.00** 0.00** 0.01** 0.00** 
การเงิน 0.13 0.41 0.00** 0.00** 0.01** 0.00** 
ความสัมพันธ์ 0.14 0.23 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
ความรู้สึก 0.02* 0.19 0.10 0.01** 0.01** 0.01** 

รวม 0.04* 0.15 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 
  จากตารางที่ 1 ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันตาม เพศ ชั้นปี รายได้ของผู้ปกครอง ผลการเรียน และสถานที่พัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05  
  2. ผลการศึกษาผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนก
ตามคุณลักษณะของงาน (ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ ว่าได้ท างานดังกล่าวหรือไม่ ก าหนดให้ท าเป็น 1 ไม่ท า เป็น 0 
และก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ : dichotomous variable) โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้อย่างอิสระ เช่น ประเภทงาน
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พิเศษอาจจะท าเฉพาะงานเสิร์ฟ ร้านสะดวกซ้ือ หรือท าทั้งสองอย่างก็ได้ ยกเว้นข้อจ านวนชั่วโมงในการท างานต่อวันเป็นค าถาม
ปลายเปิด แล้วผู้วิจัยน ามาสร้างเป็นตัวแปรใหม่ 2 กลุ่ม) ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
ตารางที ่ 2 ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนกตาม
คุณลักษณะของงาน 

 ประเภทงานพิเศษ ช่วงเวลาท างานพิเศษ จ านวนชั่วโมงท างานพิเศษ 

งานเสิร์ฟ 
 

(n=173) 

ร้านสะดวกซ้ือ 
(n=230) 

วันหยุด เสาร์
อาทิตย์ 
(n=94) 

วันธรรมดา 
 

(n=311) 

1-3 ชั่วโมงต่อวัน 
(n=241) 

4 ชั่วโมงขึ้นไป
ต่อวัน 

(n=159) 
สุขภาพ 0.00** 0.14 0.00** 0.02* 0.54 0.07 
การศึกษา 0.00** 0.29 0.00** 0.66 0.61 0.33 
การเงิน 0.04* 0.07 0.00** 0.52 0.74 0.02* 
ความสัมพันธ์ 0.00** 0.00** 0.00** 0.06 0.07 0.03* 
ความรู้สึก 0.01** 0.23 0.00** 0.49 0.01** 0.28 

รวม 0.00** 0.19 0.00** 0.58 0.69 0.02* 

จากตารางที่ 2 ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนก
ตามคุณลักษณะของงาน มีความแตกต่างกันตาม ประเภทของงานพิเศษระหว่างเรียน ในกลุ่มเด็กเสิร์ฟ ช่วงเวลาของการท างาน
พิเศษระหว่างเรียน ในกลุ่มผู้ที่ท างานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันธรรมดา และจ านวนชั่วโมงการท างานพิเศษระหว่างเรียนตั้งแต่ 
4 ชั่วโมงต่อวัน 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ ชั้นปี รายได้ผู้ปกครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสถานที่พัก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างจากปัจจัยส่วนบุคคล ย่อมจะสร้างความแตกต่างในเรื่องความ
พร้อม ทัศนคติในการท างาน แตกต่างกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ พิมลมาศ เนตรมัย และกิจ
ปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ (2558) ที่มีผลการวิจัยเชิงปริมาณบ่งชี้ว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติงาน เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษา ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศจะมีผลต่อความรู้สึกที่มีต่องาน ผลการวิจัยพบว่าเพศ
ชายจะมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อการท างานพิเศษนอกเวลาเรียนดีกว่าเพศหญิง ในขณะที่ตัวแปรด้านชั้นปี จะมีผลต่อปัจจัยใน
ด้านสุขภาพ ผลการทบด้านการศึกษา การเงิน และความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและเพื่อน อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงน่าจะเกิดจากภาระใน
การเรียนเม่ืออยู่ในชั้นปีที่สูงขึ้น จ าเป็นต้องเรียนให้มากขึ้นและท ารายกลุ่มมากขึ้น นอกจากน้ีจะพบว่า รายได้ของผู้ปกครอง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิม และสถานที่พัก ต่างก็มีผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ใน
จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน 
  2.ผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เม่ือจ าแนกตาม
คุณลักษณะของงาน มีความแตกต่างกันตาม ประเภทของงานพิเศษระหว่างเรียน ในกลุ่มเด็กเสิร์ฟ ช่วงเวลาของการท างานพิเศษ
ระหว่างเรียน ในกลุ่มผู้ที่ท างานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันธรรมดา และจ านวนชั่วโมงการท างานพิเศษระหว่างเรียนตั้งแต่ 4 
ชั่วโมงต่อวัน ทั้งน้ีความแตกต่างของคุณลักษณะของงาน จะมีผลก็ต่อเม่ือคุณลักษณะงานดังกล่าวไม่สอดรับกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษา รวมถึงไม่สอดรับกับความพร้อม ทัศนคติที่ดี และความชื่นชอบในการท างานจากนักศึกษา ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนวัฒน์ รื่นวงศ์ (2553) ที่เสนอว่า การมีชั่วโมงที่ยาวนานจะส่งผลเชิงลบต่อ คุณภาพและสภาพการท างาน แต่ก็จะขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ อรอนงค์ วิชัยค า และ อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ (2557) ที่เสนอว่า จ านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานเกินเวลา
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการท างาน ทั้งน้ีเป็นเพราะลักษณะงานที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความรักในงาน
ที่ตนปฏิบัติ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า คุณลักษณะของงาน กลุ่มนักศึกษาที่ท างานเสิร์ฟตามร้านอาหารมีผลกระทบต่อ
การท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ในทุกด้าน ในขณะที่กลุ่มที่ท าร้านสะดวกซ้ือมีผลกระทบต่อการท างานพิเศษด้านความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและเพื่อน เพียงเรื่องเดียว  นอกจากน้ี ช่วงการท างานพิเศษในวันหยุด เสาร์อาทิตย์ มีผลกระทบจากการท างานพิเศษนอก
เวลาเรียน ในทุกด้าน ขณะที่กลุ่มท างานพิเศษเฉพาะวันธรรมดา มีผลกระทบในเรื่องปัญหาสุขภาพ และในเรื่องจ านวนชั่วโมงท างาน
พิเศษในช่วง 1-3 ชั่วโมง จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อการท างานพิเศษนอกเวลา  ส่วนกลุ่มที่ท างานพิเศษ วันละ 4 
ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน มีผลกระทบจากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ในด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
7. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1. การท างานพิเศษนอกเวลาเรียน นับได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา แต่ด้วย
ความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคล การจัดสมดุลในการท างาน ถือว่ามีความส าคัญ เน่ืองจากเวลาของทุกคนมีเท่ากัน เวลา
ท างานถือเป็นส่วนหน่ึงของการใช้เวลาในชีวิต ส าหรับนักศึกษาแล้ว เวลาดังกล่าวต้องให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
ในการเข้าสังคม การพัฒนาร่างกายและจิตใจ ดังน้ัน เวลาในการท างานนอกเวลาเรียนจึงไม่ควรมากจนเกินไป จนท าให้เสียสมดุล
ดังกล่าว 
  2. ความแตกต่างของ เพศ อายุ ชั้นปี รายได้ผู้ปกครอง และสถานที่พัก ต่างก็มีผลต่อ การท างานพิเศษนอกเวลาเรียน 
ดังน้ันการวางแผน เลือกงานพิเศษ ให้เหมาะกับปัจจัยดังกล่าวต้องมีการทบทวน นักศึกษาต้องไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้
จากการท างานพิเศษนอกเวลาเรียนมากจนท าให้สูญเสียภารกิจหลักในด้านการศึกษา 
  3. คุณลักษณะของงานเองก็มีผลต่อการท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ดังน้ันการเลือกงานให้เหมาะกับคุณลักษณะ สภาพ
ความเป็นอยู่ และเวลาเรียนของตน จะช่วยท าให้นักศึกษามีรายได้ มีประสบการณ์ในการท างาน และไม่เสียการเรียน ซ่ึงถือเป็น 
ผลประโยชน์สูงสุดที่น่าจะเกิดกับนักศึกษา 
 
8. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นแต่การท าวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ผู้ที่สนใจจะต่อยอดศึกษาเป็นการหาข้อมูลเชิงลึกด้วย  
การท าวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะท าวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ก็น่าจะได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนมากขึ้น 
  2. การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครปฐม เท่าน้ัน ผู้ที่สนใจอาจจะต่อยอดไปยังนักศึกษา
ในจังหวัดอ่ืน เพื่อท าการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ 
  3. ตัวแปรอิสระที่ท าการวิจัยในครั้งน้ียังมีบางส่วนที่มีความสัมพันธ์กันเอง ระหว่าง ลักษณะประชากร กับคุณลักษณะใน
การท างาน ดังน้ัน ผู้ที่สนใจอาจจะขยายตัวอย่างในการเก็บและวิเคราะห์ด้วยสถิติอ่ืน อาทิ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
regression analysis) หรือ การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัย (Discriminant analysis) 
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การเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร Generation X และ Generation Y ของ 
  บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  ในเขต กรุงเทพมหานคร 

Working competency comparison of the employees Generation X and Generation Y of  
 A Private company in Bangkok. 

ภูษณิศา  บูรณสรรค์ ทองฟู ศิริวงศ์ และสมพล  ทุ่งหว้า 
นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่ อศึกษาสมรรถนะในการท างานของพนักงาน Generation X และ 
Generation Y 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะในการท างานของพนักงานโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะในการท างานของพนักงานโดยจ าแนกเป็น Generation X และGeneration Y โดยประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ 
พนักงาน ของบริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน  พบว่ามีสมรรถนะการท างานไม่แตกต่างกัน และ 2) สมรรถนะในการ
ท างานของพนักงาน Generation X และ Generation Y ในภาพรวมมีสมรรถนะการท างานไม่แตกต่างกัน  แต่เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายด้านมีสมรรถนะการท างานที่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: Generation X ,  Generation Y,  สมรรถนะการท างาน 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the work performance of Generation X and Generation 
Y employees, 2) to compare the work performance of employees classified by personal factors, and 3) to 
study the comparative work efficiency. Of the employees, divided into Generation X and Generation Y. The 
population studied is 100 employees of AQ Estate Public Company Limited, Bangkok. 

The results of the research revealed that 1) Personnel with different gender Found that there is no 
difference in performance, and 2) the performance of Generation X and Generation Y employees in the overall 
has no difference in performance. But when analyzed in each aspect, there are different performance. 
 
Keywords: Generation X, Generation Y, Performance 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันน้ี แต่ละองค์กรมีบุคลากรอย่างน้อยสาม Generation ที่มาท างานร่วมกันในสถานะหรือบทบาทต่าง ๆ เช่น      
เบบี้บูมเมอร์ส  Generation X และ Generation Y  ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยความ
ที่แต่ละ Generation มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน หรือที่ส าคัญมีมุมมองต่อคุณลักษณะของ Generation อ่ืนที่ไม่กว้างขวางพอ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการท างานหรือการมีปฏิบัติสัมพันธ์ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเชิงความคิด พฤติกรรม ตลอดจนแนวทางการ
ท างานได้ง่าย นอกจากน้ียังพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกแบบกลไกหรือกระบวนการท างานสายการบังคับบัญชา ตลอดจน
บรรยากาศการท างานในองค์กรอย่างเหมาะสมกับคุณลักษณะความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันของ Generation ต่าง 
ๆส่งผลให้ช่องว่างระหว่าง Generation ขยายกว้างมากขึ้นก่อให้เกิดเป็นปัญหาส าคัญส าหรับองค์กรในทุกวันน้ี ซ่ึงกล่าวได้ว่าการ
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ขาดความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของ Generation ที่แตกต่างกันอย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการท างานร่วมกัน
ตลอดจนความเป็นเอกภาพของการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรที่ควรจะเป็น  

 
2. หลักการและเหตุผล 

งานวิจัยน้ีต้องการศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากรของ Generation X และ Generation Y ที่
มีต่อตนเองและความคาดหวังที่มีต่อกัน  เพื่อให้ทราบว่าคุณลักษณะ ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรมลักษณะการด าเนินชีวิตของแต่ละ 
Generation ที่รับรู้และเข้าใจแบบเหมารวม (Stereotype) โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามที่ประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับลักษณะการท างานของ Generation X  ซ่ึงมีบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาและ Generation Y ซ่ึงมีบทบาทเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะ เพื่อน าผลจากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง Generation  และน าไปสู่แนว
ทางการพัฒนาองค์กร เพื่อลดช่องว่างและความไม่เข้าใจระหว่างสอง Generation ให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดีที่สุดภายใต้
ความแตกต่างและความกดดันขององค์กรในยุคปัจจุบันต่อไป 
 
Generation X  

Generation X คือ ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2523 (ค.ศ.1965 – 1980) ประชากรในกลุ่มน้ีได้รับผลกระทบจาก
รอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคสมัยน้ันค่อนข้างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงจาก Analog ไปสู่ Digital กลุ่ม 
Generation X มักพึ่งพาความรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Reliant) ในการด าเนินชีวิตและท างาน บางครั้งเอาตนเองเป็น
ศูนย์กลางในการคิดการท างาน (Self Centered) อย่างไรก็ตาม Generation X สามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ประชากรกลุ่มน้ีเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถตนเอง
อยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุค ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท างาน
ได้อย่างดี 

 
Generation Y  

Generation Y เป็นผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 – 2537 (ค.ศ.1981 – 1994) เด็กวัยรุ่นยุคใหม่ กล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ไม่สนใจต่อค าวิจารณ์ มีความม่ันใจในตัวเองสูง กล้าแสดงออก ไม่หว่ันกับค าวิจารณ์ ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ว และมี
ความช านาญด้านเทคโนโลยีเป็นที่สุด ทุกค าถามมีค าตอบในโลกอินเทอร์เน็ต หางานที่ถูกใจท าโดยต้องใช้ชีวิตสบายไปพร้อม ๆ กับ
ค่าตอบแทนสูง ไม่ต้องเข้าออฟฟิศให้ปวดหัว ชุดท างานขอใส่ตามใจฉัน ขอให้วัดกันที่ผลงานเป็นพอ ไม่ต้องการเวลาท างานที่แน่นอน 
งานหนักต้องมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ตนพอใจ   

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะส าคัญของ Generation X และ Generation Y (Haserot, 2004) 

Generation X Generation Y 

ชอบอิสระ Independent ชอบกลุ่ม Team-oriented 

ตนเองเป็นศูนย์กลาง Self-centered กลุ่มเป็นศูนย์กลาง We-oriented 
แสวงหาสังคม Looking for Community สร้างสังคม Create Community 

รู้จักใช้เทคโนโลยี Tech Savvy รู้จักใช้เทคโนโลยี Tech Savvy 

ปัจเจก Individualistic ให้คุณค่ากับกลุ่ม Communitarian Values 
มีทักษะการเอาตัวรอด Survival-mined มองโลกในแง่ดี Optimistic 

ต้องการได้รับการยกย่อง Crave Respect คาดหวังว่าจะได้รับปฏิบัติดี Expect to be Treated Wall 

ต้องการค าวิพากษ์หรือแนะน า Want Feedback ต้องการค าวิพากษ์หรือแนะน า Want Feedback 
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ต้องการเป็นผู้ควบคุม Want to be in Control ต้องการชี้น าหรือทิศทาง Want Guidance/ Direction 

ต้องการพัฒนาเรียนรู้ Want Training ต้องการพัฒนาเรียนรู้ Want Training 

มักวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ Often Cynical เชื่อม่ันในความอาวุโส More Trusting of Elders 

ชอบท างานด้วยตนเอง Free Agents เข้ากับกลุ่มได้ดีเวลาท างาน Comfortable with Organizations 
ช่างสงสัย Skeptical เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ Can do Attitude 

ชอบความตรงไปตรงมา Appreciate Directness ต้องการความน่าเชื่อถือ Demand Authenticity 

ต้องการมีเวลาส่วนตัว Want “a Life” ต้องการมีเวลาส่วนตัว Want “a Life” 

เต็มใจท างานหนัก Willing to Work Hard มักดูยุ่ง วุ่นYตลอดเวลา Used to Being Busy all the Time 
ไม่ชอบการใช้อ านาจ Reject Authority คล้อยตามผู้มีอ านาจ Defer Authority 

ไม่อดทนกับการประชุม Impatient with Meetings การประชุมเป็นงานสังคม Meeting as a Social Aspect 

ยอมรับความแตกต่าง Open to Diversity คาดหวังความแตกต่าง Expect Diversity 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของ Generation X และ Generation Y มีความแตกต่างกันอยู่หลายประเด็น

อย่างเห็นได้ชัด แต่มีบางคุณลักษณะของทั้งสอง Generation เหมือนกัน เช่น การรู้จักใช้เทคโนโลยี ความต้องการผลสะท้อนกลับ
หรือค าแนะน าความต้องการพัฒนาเรียนรู้ และความต้องการมีเวลาส่วนตัว เป็นต้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  
2.  เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจ าแนกเป็น Generation X และ Generation Y  
 

4. สมมติฐานในการวิจัย  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน           

กับสมรรถนะที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร   
สมมติฐานที่ 2 Generation ที่แตกต่างกัน สมรรถนะการท างานแตกต่างกัน 
 

5. แนวคิดทฤษฎี 
แนวคิดเรื่องสมรรถนะการท างาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ David McClelland (1973) ซ่ึงได้ท าการศึกษาวิจัยว่าท าไม

บุคลากรที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน McClelland จึงท าการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร 
ผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหน่ึงที่เรียกว่าสมรรถนะ (Competency) และในปี ค.ศ. 1973 
McClelland ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence rather than Intelligence” ซ่ึงถือเป็นจุดก าเนิดของ
แนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ าแข็ง ( Iceberg) ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ส่วนเหนือผิวน้ าจะเป็นสมรรถนะส่วนที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ และพัฒนา  เช่น ทักษะ และความรู้  ส่วนที่อยู่ใต้น้ าเป็นส่วนที่
ซ่อนเร้นยากต่อการบริหารจัดการ  และพัฒนา  เช่น ลักษณะนิสัย  แรงจูงใจ  และทัศนคติ เป็นต้น  ดังน้ันการบริหารขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Based Approach) ก็คือกระบวนการที่จะดึงขีดความสามารถที่ซ่อนเร้นของทรัพยากร
มนุษย์ (Human Talent) ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน  ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 
ส่วนคือ  ลักษณะของบุคคล (Personal Characteristics) พฤติกรรม (Behavior) และผลสัมฤทธ์ิ (Performance) ซ่ึงเปรียบเทียบ
ว่าบุคคลมีองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่เปรียบเทียบเหมือนกับส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ า คือ เป็นเพียงส่วนน้อย



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 747 
 

เท่าน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับส่วนที่อยู่ใต้น้ า และส่วนที่อยู่เหนือน้ าน้ีเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเจน สามารถวัดได้ง่ าย แต่ส่วนที่อยู่ในภายใน
จิตใจ (ส่วนใต้น้ าของภูเขาน้ าแข็ง) เชื่อว่าจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างกัน โดยศึกษาและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจึงเป็นที่มาของสมรรถนะในความหมายของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  ความสามารถเชิงสมรรถนะ 
(Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities) ของมนุษย์ที่แสดงผ่านพฤติกรรม 
(Attributes) ในความเป็นจริงแล้วความสามารถของมนุษย์  โดยเฉพาะความสามารถซ่อนเร้น  เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่าง
จริงจังซ่ึงอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย  อาทิ ทัศนคติ  และสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ   

 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ชูชัย  สมิทธิไกร (พ.ศ. 2550)  โดยใช้ทฤษฎีของ David McCleland 
 
7. วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน มีจ านวนข้อค าถาม 6 ข้อ มีลักษณะค าถามแบบปลาย

ปิดและปลายเปิดประกอบด้วย เพศ กลุ่มคน (Generation) ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะในการท างานของพนักงาน มีจ านวนข้อค าถาม 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้าน

ความรู้ 2) ด้านทักษะ  3) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน  4) ด้านบุคลิกประจ าตัว และ 5) ด้านแรงจูงใจในการท างาน 
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติที่ใช้คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล กับ
สมรรถนะ 1) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มาจากข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1 เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
การจัดกลุ่มคนรุ่นต่างๆ 
1. Generation X (2508-2523) 
2. Generation Y (2524-2537) 
 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ พนักงาน 

บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบของสมรรถนะโดยแบ่งออกเป็น 5  ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านความรู้ 

2. ด้านทักษะ 

3. ด้านความสมดุลเก่ียวกับชีวิตการท างาน 

4. ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคลากร 

5. แรงจูงใจในการท างาน 

 

(t-test, f-test) 
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9. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้การน าเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ี 
n      แทน จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
Mean      แทน ค่าเฉลี่ย  
SD           แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 
10. ผลการวิเคราะห์ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละบุคลากรของ  บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหาคร  N = 100 (100%)       

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

เพศ                                  หญิง 59 59.00 

                             ชาย 41 41.00 

อายุ                                   เกิดระหว่างปี พ .ศ . 2508-2523 Generation X 54 54.00 
                             เกิดระหว่างปี พ .ศ . 2524-2537 Generation Y 46 46.00 

ระดับการศึกษา                     ต่ ากว่า ปริญญาตรี 13 13.00 

                             ปริญญาตรี 64 64.00 

                             สูงกว่าปริญญาตรี 23 23.00 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ต าแหน่งงาน                          พนักงาน, เจ้าหน้าที่ 44 44.00 
                              หัวหน้างาน 38 38.00 

                              ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 15 15.00 

                              ผู้บริหาร 3 3.00 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน        น้อยกว่า 5 ป ี 45 45.00 
                              5-10 ป ี 39 39.00 

                              มากกว่า 10 ปี 16 16.00 

รวม 100 100.00 
 

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมาก เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 
40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ระดับพนักงาน มีระยะในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  

 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สมรรถนะในการท างาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน ด้านแรงจูงใจในการท างาน 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ บุคลากร บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม  

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ ล าดับท่ี 

1. ทางด้านความรู้ 3.78 0.59 มาก 2 

2. ทางด้านทักษะ 3.54 0.58 มาก 4 

3. ทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 3.69 0.61 มาก 3 
4. ทางด้านบุคลิกประจ าตัว 3.85 0.62 มาก 1 

5. ทางด้านแรงจูงใจในการท างาน 3.44 0.61 มาก 5 

ภาพรวม 3.66 0.52 มาก  

 
ส่วนที่ 2 เก่ียวกับสมรรถนะในการท างานของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

พนักงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทั้งภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี สามารถเรียงอันดับสมรรถนะจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านบุคลิกประจ าตัว (Mean = 3.85) ด้านความรู้ (Mean = 3.78) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
(Mean = 3.69) ด้านทักษะ (Mean = 3.54) และ ด้านแรงจูงใน (Mean = 3.44) ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ บุคลากรของบริษัท 
เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีสมรรถนะการท างานท่ีแตกต่างสมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะ

การท างานที่แตกต่าง  

ตารางท่ี 3  ความแตกต่างของ การเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร  (จ าแนกตามเพศ) 

สมรรถนะการท างานของบุคลากร ชาย (n = 41) หญิง (n = 59) เปรียบเทียบ
พบว่า 

Mean S.D. 
การแปล

ผล 
Mean S.D. 

การแปล
ผล 

1. ทางด้านความรู้ 3.69 0.57 มาก 3.90 0.61 มาก ไม่แตกต่าง 
2. ทางด้านทักษะ 3.45 0.57 มาก 3.66 0.56 มาก ไม่แตกต่าง 
3. ทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

การท างาน 
3.63 0.60 มาก 3.77 0.62 มาก ไม่แตกต่าง 

4. ทางด้านบุคลิกประจ าตัว 3.82 0.63 มาก 3.89 0.60 มาก ไม่แตกต่าง 
5. ทางด้านแรงจูงใจในการท างาน 3.44 0.59 มาก 3.44 0.65 มาก ไม่แตกต่าง 

 
ภาพรวม 3.61 0.51 มาก 3.73 0.53 มาก ไม่แตกต่าง 

 

จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างของการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร บริษัท เอคิว 

เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามเพศ) ในภาพรวมพบว่า  เพศชาย (Mean = 3.61) และเพศหญิง (Mean = 

3.73) อยู่ในเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยในระดับ 3.41 – 4.20 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมากเหมือนกัน  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สมรรถนะการท างาน จ าแนกตามเพศพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานท่ี 2 Generation ท่ีแตกต่างกัน มีสมรรถนะการท างานท่ีแตกต่าง 

ตารางท่ี 4  แสดงความแตกต่างของ การเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร  (จ าแนกตาม Generation) 

สมรรถนะการท างานของบุคลากร 
Generation X Generation Y 

เปรียบเทียบ 
พบว่า 

 
Mean S.D. 

การแปล
ผล 

Mean S.D. 
การแปล

ผล  
1. ทางด้านความรู้ 3.89 0.62 มาก 3.65 0.54 มาก ไม่แตกต่าง 
2. ทางด้านทักษะ 3.61 0.63 มาก 3.45 0.50 มาก ไม่แตกต่าง 
3. ทางด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

การท างาน 
3.78 0.64 มาก 3.57 0.57 มาก ไม่แตกต่าง 

4. ทางด้านบุคลิกประจ าตัว 3.94 0.66 มาก 3.75 0.55 มาก ไม่แตกต่าง 
5. ทางด้านแรงจูงใจในการท างาน 3.49 0.68 มาก 3.38 0.52 ปาน

กลาง 
แตกต่าง 

 ภาพรวม 3.74 0.57 มาก 3.56 0.44 มาก ไม่แตกต่าง 

จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์แสดงความแตกต่างของการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานของบุคลากร บริษัท เอคิว 

เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอายุ) ในภาพรวมพบว่า  Generation X (Mean = 3.74) และ Generation 

Y (Mean = 3.56) อยู่ในเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยในระดับ 3.41 – 4.20 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมากเหมือนกัน  ผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบสมรรถนะการท างาน จ าแนกตามอายุพบว่า ไม่แตกต่างกัน 

 
11. การอภิปรายผล 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก  ดังมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

1) ด้านความรู ้  
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร ด้านความรู้ภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  คือการใช้ความรู้รอบด้านที่มีอยู่จัดการกับปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธ์ุ (2557) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะของพนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก 

2) ด้านทักษะ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร  ด้านทักษะภาพรวมอยู่

ในระดับมาก คือ มีทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ทักษะในการสอนงานและ
ถ่ายทอดงานแก่พนักงานใหม่ได้ใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธ์ุ (2557) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะของพนักงานบัญชี
ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านทักษะอยู่ในระดับ
มาก 

3) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการท างานให้พนักงาน การวางแผนการท างานให้
เป็นระบบ  โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
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พงศ์สิริ (2551) ได้กล่าวว่าการแบ่งงานและเฉลี่ยความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม การวางระบบการสอนงาน 
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานใหม่เรียนรู้งาน ลดแรงกดดันและปรับตัวได้เร็วขึ้น การ
ไม่ให้พนักงานท างานล่วงเวลาเกินความจ าเป็น โดยจัดสวัสดิการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ เช่น การช่วยค่ารักษาพยาบาล  
บริการรถรับ-ส่งพนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมให้กับพนักงานมีส่วนร่วม  เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน งานเลี้ยงปีใหม่ และการที่
องค์กรต้องมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนประสบผลส าเร็จทั้งในอาชีพและชีวิตส่วนตัวในเวลาเดียวกันสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร 

4) ด้านบุคลิกประจ าตัว  
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร  ด้านบุคลิกประจ าตัว  

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การไม่เคยแสดงอารมณ์หงุดหงิดเม่ือได้รับความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน สามารถให้บริการเพื่อน
ร่วมงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธันยนันท์  ทองปานคุณานนท์ (2557)ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จ ากัด ด้านบุคลิกประจ าตัวอยู่ในระดับมาก 

 
5) ด้านแรงจูงใจในการท างาน 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร   ด้านแรงจูงใจในการ

ท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากคือการได้รับค าชมเชยทุกครั้งที่ปฏิบัติงานส าเร็จ ความพอใจในสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ธันย-นันท์ ทองปานคุณานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท 
โพสโค (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จ ากัด ด้าน
แรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก 
 
12. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาสมรรถนะการท างานของ Generation X และ Generation Y ของพนักงานบริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  และมีสมรรถนะการท างานไม่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณาเป็นราย
ด้านจะพบว่า  ด้านแรงจูงใจในการท างาน จะมีความแตกต่างกัน ซ่ึงหากพิจารณาตามหัวข้อแบบสอบถามพบว่า  หัวข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1) ท่านม่ันใจว่าสามารถท างานที่องค์กรน้ีจนกว่าจะเกษียณ Generation X (Mean = 3.15) และ 
Generation Y (Mean = 3.00) และข้อที่ 3) ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่กับองค์กร Generation X (Mean = 
3.35) และ Generation Y (Mean = 3.24) ซ่ึงจากข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยน้ี จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่คะแนนน้อยที่สุดคือ ความม่ันใจว่า
สามารถท างานที่องค์กรน้ีจนกว่าจะเกษียณ  ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องน าข้อมูลน้ีไปเสนอผู้บริหารเพื่อปรับกลยุทธ์  ในการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับทั้งสอง Generation 

คนแต่ละ Generation มีแนวคิด หรือสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนกัน เช่น Generation X ไม่ชอบความเป็นทางการเท่า Baby 
Boomer มีแนวคิดสร้างความสมดุลในเรื่องงาน ส่วน Generation Y รักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ทะเยอทะยานและกล้า
ได้กล้าเสีย การเข้าใจความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม จะช่วยให้สามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลคนในบริษัทได้ ซ่ึงฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ บางบริษัทจะมีการดูแลพนักงาน Generation ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน โดยจะมีงบประมาณเท่ากัน แล้วให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
หาสวัสดิการหรือวิธีดูแลให้เหมาะกับแต่ละ Generation แต่บางองค์กรที่แยกไม่ได้ หรือมองว่าเป็นเรื่องที่เสียทั้งเวลาและพลังงานก็
จะต้องพยายามหาจุดตรงกลางที่ทุกฝ่ายพอใจให้เจอแทน  อย่าเอาความต่างมาเป็นปัญหา ถ้าพูดถึง Baby Boomer เราจะนึกถึง
ภาพของคนที่เคร่งครัดเรื่องระเบียบ ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบ แต่กลับกันถ้าพูดถึง Generation Y คนก็จะนึกถึงความตรงกันข้าม
อย่างสุดขั้ว เพราะดูเป็นคนรักอิสระ และไม่ชอบถูกตีกรอบ แต่ในความเป็นจริง เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโลกน้ีไม่มีใครมีนิสัยเหมือนกัน 
100% แม้แค่คน Generation เดียวกันบางทีก็ยังนิสัยไม่เหมือนกันเลย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เลยจ าเป็นต้องช่วยให้คนในทีมและ
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ตัวเองก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่าง Generation ไปให้ได้  ถ้าเปิดใจ ทุก Generation มีข้อดี  ทุกคนก็มีความคิด ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ที่ต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็มีประโยชน์กับองค์กรทั้งน้ัน การที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ท าให้พนักงานทุกคน
เข้าใจข้อดีและจุดเด่นต่าง ๆ ของคนแต่ละ Generation และบอกให้พวกเขารู้ว่าความแตกต่างพวกน้ันมีประโยชน์ยังไงต่อการ
ท างานและบริษัท จะท าให้พวกเขาเห็นข้อดีของการท างานในที่ที่มีความแตกต่างด้าน Generation มากขึ้น จับมาท างานร่วมกันถ้า
อยากให้คนแต่ละ Generation เข้าใจและเห็นข้อดีของแต่ละฝ่าย ควรให้พวกเขาได้ท างานด้วยกัน ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษากัน 
เช่น จับคู่พนักงานที่เป็นเด็กจบใหม่กับพนักงานที่มากประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบางอย่างมาท างานด้วยกัน คนที่เด็กกว่า
จะได้แนะน าเรื่องการใช้เทคโนโลยี หรือเสนอไอเดียแปลกใหม่ ในขณะที่คนอายุมากกว่าที่ผ่านประสบการณ์ท างานมาเยอะ จะได้
สอนหรือให้ค าแนะน าเรื่องการท างานที่หาไม่ได้จากในหนังสือ ซ่ึงมีการศึกษาออกมาด้วยว่าการที่ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากเพื่อน
ร่ วม ง านด้ วย กันเ อ ง  มีป ร ะสิ ท ธิภ าพมากก ว่ าการ จั ด อบรม ให้พ นัก ง านแบบที่ เ ป็ นท า งการ ซะ อีก  ( สืบ ค้ นจ าก 
https://blog.jobthai.com/hr/จัดการความต่างทาง-generation-ด้วยเทคนิคการดูแลพนักงาน) 
 
13. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ข้อจ ากัดของการส ารวจครั้งน้ี ได้แก่ ขนาดของประชากรตัวอย่าง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ามีขนาดเล็กและเจาะจงในองค์กร
เพียงองค์กรเดียว เม่ือเปรียบเทียบกับ Generation X และ Generation Y ในระบบแรงงานของไทยทั้งหมด ดังน้ันในการวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรพิจารณาขนาดตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ   

2.  ในการประเมินครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งน้ี เพื่อจะได้ข้อมูลที่ละเอียดและเข้าใจต่อพนักงานในแต่ละ 
Generation มากยิ่งขึ้น 

3.  ควรขยายผลการศึกษาต่อไปในเรื่องเก่ียวกับ การปรับสรรถนะการท างานของแต่ละ Generation ให้เข้ากับยุค Digital 
Economy เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหน่ึงที่จะท าให้สมรรถนะการท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร ในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินสภาพการสื่อสารภายในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในที่ว่า
การอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยที่ได้ในครั้งน้ีสามารถท าให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารในที่ว่าการ
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการวิจัยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลาจ านวน 196 คน ประกอบด้วย ฝ่ายส านักง าน 
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายความม่ันคง ฝ่ายเสมียนตรา ฝ่ายด ารงธรรม ฝ่ายกีฬา ฝ่ายเกษตร ฝ่ายสัสดี ฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายแผน
ยุทธศาสตร์  ใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย ค านวนโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.16 และเพศหญิง    ร้อยละ 66.84 อยู่
ในช่วงอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 46.94 ช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 28.57 และช่วงอายุ 36 -45 ปี ร้อยละ 16.84 ตามล าดับ เป็น
บุคลากรระดับบริหาร ร้อยละ 7.65 และระดับปฏิบัติงาน ร้อยละ 92.35 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร ด้านการใช้
การสื่อสารหลายวิธีสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 93.37  ช่องทางการสื่อสารในหน่วยงานมีเพียงพอและ
หลากหลาย ร้อยละ 86.22 ด้านระยะเวลา การติดต่อสื่อสารสื่อสารในองค์กรสามารถติดต่อประสานงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 86.22  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรสามารถท าให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานตามที่ก าหนด ร้อยละ 84.18      ด้านให้ความสนใจกับภาษา สามารถสื่อสารในการประสานงานภายในองค์กรได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 82.65  สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ร้อยละ 84.14 ด้านศูนย์กลางข้อมูล มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ร้อยละ 89.80 ความ
รวดเร็วในการสื่อสารที่ได้รับสามารถไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 89.29 ด้านการฟังอย่างตั้งใจ หน่วยงานมีการ
ปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเสมอ ร้อยละ 89.29 การให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาในระหว่างการท างานได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 
86.22  ด้านการให้รู้เท่าที่จ าเป็น  สามารถสื่อสารสิ่งจ าเป็น แลกเปลี่ยนความเห็นและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี ร้ อย
ละ 88.27 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี ร้อยละ 87.24  
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร 
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Abstract 
 Research subject Development of effective communication in the organization. The case study at 
MuangYala District Office, Yala Province, aims to study the internal communication problems at MuangYala 
District Office, Yala Province, and to study the guidelines for improving the efficiency of internal 
communication at MueangYala District Office, Yala Province. And ways to improve communication at the 
MuangYala District Office in Yala Province to be more efficient Adds up 
 This research uses questionnaire as a tool for data collection. The research sample were personnel 
working at the MueangYala District Office. Yala province, consisting of 196 people, consisting of administrative 
department, registration department, security department Seal Clerk Department Dharmadong Division Sport 
Department Agriculture Department Recruitment Department Local Department Strategy Strategy Department 
Use simple random sampling Calculated using the formula of Taro Yamane 
 According to the general information, the respondents were 33.16% male and 66.84% female, 
between 25-35 years old 46.94%  under 25 years28.57%  and 36-45 years 16.84%  respectively, are personnel 
at the management level of 7.65 %  and at the operational level 92.35 %  Communication efficiency 
development in organizations using multiple methods of communication is able to inform the information 
thoroughly, 93.37% Communication channels in the department are sufficient and diverse 86.22%  In terms of 
communication, the organization can communicate and coordinate. Successful within a specified period of 
86.22 % Effective communication within the organization can make the work performed. This has been the 
quality and standards prescribed by the 84.18% interest in the language. Able to communicate in the 
organization within the organization quickly and efficiently, 82.65% can inform the employees and those 
involved in the operation with efficiency and throughout 84.14% of the data center 89.80% more accurate and 
current. The speed of communication received can be utilized efficiently 89.29% of the intended listening. The 
agencies are always consulted and exchanged views 89.29%, providing information and listening to problems 
during the work well, 86.22% in giving knowledge as needed. Can communicate the necessities 88.27%t of the 
respondents were well-informed and cooperative in their work. 87.24% understood the content that needed 
to be conveyed. 
 
Keywords: communication efficiency in an organization. 
 
1. บทน า  
 การสื่อสารเป็นรากฐานส าคัญของกิจกรรมทุกอย่างในองค์กร ซ่ึงเป็นผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของกิจกรรม ผู้บริหาร
ประสบความส าเร็จในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระบบการติดต่อสื่อสาร ดังน้ันการบริหารจะต้องให้
ความส าคัญ ต่อการสื่อสารและน ามาปรับปรุงกระบวนการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ กิจกรรมต่าง ๆ ของคนส่วนใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือไม่ก็ตาม ล้วนเก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการ
สร้างความเข้าใจระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มบุคคลหรือระหว่างองค์กร ซ่ึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างงยิ่ง เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหน่ึงได้มีความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารในการบริหารงานขององค์กรต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน สิ่งที่มีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากกระบวนการในการบริหารงานแล้วถือได้ว่า
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เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กรน้ัน ๆ หากองค์กรใดมีการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว
การท างานขององค์กรก็จะมีประสิทธิผลตามไปด้วย (เกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง, 2551) 
 การสื่อสาร เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร เคยใช้ส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายโน้ม
น้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเพื่อให้เปลี่ยน พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ัน
การติดต่อสื่อสารจึงเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสื่อความคิดความรู้สึกโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิด หรือทัศนคติ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกัน การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องการ
บอกผู้อ่ืนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร อย่างไร โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สารการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นพวกในสังคม ทุกคนจะมีหน้าที่ต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันท างานด้วย กันมีการติดต่อกัน ซ่ึง
จ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความล้มเหลวของงานและกระทบต่อองค์กรในภาพใหญ่ได้ (กริช สืบสนธ์ิ, 2538:64-65) 
            จากการสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติงานในว่าที่การอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้พบเจอปัญหาเก่ียวกับการไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ส่งสารหรือผู้รับสารน้ัน ท าให้ส่งผลต่อการท างานภายในที่ว่าการ
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ไม่มีประสิทธิภาพ และอีกทั้งจะท าให้การท างานในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เกิดข้อผิดพลาดใน
การท างานบ่อยซ่ึงส่งผลเสียต่อที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการจิวัยเรื่องการสื่อสารใน
องค์กรว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อที่จะน าปัญหามาแก้ปัญหาการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากการสื่อสารภายในองค์
มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสื่อสารบุคคลภายนอกองค์ได้มีประสิทธิภาพและท าให้ที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีการสื่อสารที่
ดีขึ้น  
 ดังน้ัน คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการสื่อสารภายในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา และหาแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการสื่อสารภายในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด  
 3.1 การทบทวนวรรณกรรม  
   3.1.1 แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค์กร 
  การสื่อสารในองค์การ คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมี
ความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์การซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจนสาระ 
เรื่องราวและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
  3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศการสื่อสารในองค์กร 
  บรรยากาศการสื่อสารในองค์กร (Organizational Climate) หมายถึง สภาพของการสื่อสารภายในองค์กรที่
ประกอบไปด้วยปัจจัยหลากหลาย เช่น พฤติกรรมการรับรู้ ความคาดหวัง การตอบสนองระหว่างบุคคล ความขัดแย้ง ซ่ึงส่งผลต่อ
การสื่อสารภายในองค์กร จากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความหมายของบรรยากาศการสื่อสารใน
องค์กร  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 756 
 

  1. แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองค์กร 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศการสื่อสารในองค์กร 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ท าการวิจัยครั้งน้ีเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 383 คน 
ประกอบด้วย ฝ่ายส านักงาน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายความม่ันคง ฝ่ายเสมียนตรา ฝ่ายด ารงธรรม ฝ่ายกีฬา ฝ่ายเกษตร ฝ่าย
สัสดี ฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 196 คน ค านวนโดยใช้สูตรของทาโร่ (Taro 
Yamane) โดยใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย 
 4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6. ผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร ใช ่ ไม่ใช่ 

ด้านการใช้การส่ือสารหลายวิธี 
       - ท่านคิดว่าวิธีการที่ ใช้สื่อสารภายในองค์การของท่าน สามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
       - ช่องทางการสื่อสารในหน่วยงานมีเพียงพอและ หลากหลาย เช่น Line 
Facebook หรือจอดิจิตอล เป็นต้น 

183 
(93.37) 

 
169 

(86.22) 

13 
(6.63) 

 
27 

(13.78) 
ด้านระยะเวลา 
       - ปัจจุบันวิธีใช้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรท าให้ท่านสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
       - การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร สามารถท าให้ท่านปฏิบัติงาน
ได้รับมอบหมาย อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่ก าหนด 

169 
(86.22) 

 
165 

(84.18) 

27 
(13.78) 

 
31 

(15.82) 

ด้านให้ความสนใจกับภาษา 
       - ท่านสามารถสื่อสารในการประสานงานภายในองค์กร ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
       - การสื่อสารภายในองค์กรของท่าน สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานและผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

162 
(82.65) 

 
165 

(84.18) 

34 
(17.35) 

 
31 

(15.82) 

ด้านด้านศูนย์กลางข้อมูล 
        - ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
        - ความรวดเร็วในการสื่อสาร ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

176 
(89.80) 

175 
(89.29) 

20 
(10.20) 

21 
(10.71) 

ด้านการฟังอย่างต้ังใจ 
        - ท่านและเพื่อนในหน่วยงานมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเสมอ 
        - ท่านพร้อมที่จะให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาในระหว่างการท างานได้เป็นอย่างดี 

175 
(89.29) 

169 
(86.22) 

21 
(10.71) 

27 
(13.78) 
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ด้านด้านการให้รู้เท่าท่ีจ าเป็น 
        - ท่านสามารถสื่อสารสิ่งที่จ าเป็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือ
ในการท างานเป็นอย่างดี 
        - ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่ต้องการจะสื่อออกไปได้เป็น
อย่างดี 

173 
(88.27) 

 
171 

(87.24) 

23 
(11.73) 

 
25 

(12.76) 

 
7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 7.1 สรุปผลการวิจัย 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่ อสารในองค์กร ในที่ว่าการอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  

1. ด้านการใช้การสื่อสารหลายวิธี  
พบว่า วิธีการที่ใช้สื่อสารภายในองค์กร สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 93.37  และช่องทางการสื่อสาร

ในหน่วยงานมีเพียงพอและ หลากหลาย เช่น Line Facebook หรือจอดิจิตอล ร้อยละ 86.22 
2. ด้านระยะเวลา วิธีใช้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรท าให้สามารถติดต่อประสานงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 86.22 และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร สามารถท าให้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐานตามที่ก าหนด ร้อยละ 84.18 

3. ด้านให้ความสนใจกับภาษา การสื่อสารภายในองค์กร สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ร้อยละ 84.18 และการสื่อสารในการประสานงานภายในองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 17.35 

4. ด้านศูนย์กลางข้อมูล ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ร้อยละ 89.80 และความรวดเร็วใน
การสื่อสาร ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 89.29 

5. ด้านการฟังอย่างตั้งใจ หน่วยงานมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเสมอ ร้อยละ 89.29 และหน่วยงานมีการปรึกษา
แลกเปลี่ยนความเห็นกันเสมอ ร้อยละ 86.22 

6. ด้านการให้รู้เท่าที่จ าเป็น สามารถสื่อสารสิ่งที่จ าเป็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการท างานเป็น
อย่างดี ร้อยละ 88.27 และความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่ต้องการจะสื่อออกไปได้เป็นอย่างดี ส่วนร้อยละ 87.24 

 
 7.2 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร ในที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ใน  6 ด้าน คือ 
  1. ด้านการใช้การสื่อสารหลาวิธี 
  2. ด้านระยะเวลา 
  3. ด้านการให้ความสนใจกับภาษา 
  4. ด้านศูนย์กลางข้อมูล  
  5. ด้านการฟังอย่างตั้งใจ 
  6. ด้านการให้ความรู้เท่าที่จ าเป็น 
 สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นโดยรวมที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร ใน
ที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับ ใช่   
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 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีอันดับสูงสุด คือ ด้านการใช้การสื่อสารหลายวิธี  โดยวิธีการที่ใช้สื่อสารภายในองค์กร 
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และการสื่อสารในหน่วยงานมีเพียงพอและหลากหลาย เช่น Line Facebook  หรือ จอ
ดิจิตอล รองลงมา คือ ด้านศูนย์กลางข้อมูล โดยข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ความรวดเร็วในการ
สื่อสารที่ได้รับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ด้านการฟังอย่างตั้งใจและด้านการให้ความรู้เท่าที่จ าเป็น โดย ภายในหน่วยงานมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเสมอ 
พร้อมที่จะให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาในระหว่างการท างานได้เป็นอย่างดี  สื่อสารสิ่งที่จ าเป็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความ
ร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหาสาระที่ต้องการจะสื่อออกไปอย่างดี 
 ด้านระยะเวลา โดยวิธีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สามารถท าให้ติอดต่อประสานงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่ก าหนด  
 ด้านการให้ความสนใจกับภาษา โดยการสื่อสารภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง สามารถสื่อสารในการประสานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 7.3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารใน
องค์กร กรณีศึกษาที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ใช่” บุคลากรในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วให้ความร่วมมือใน
ทุก ๆ ด้าน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงความ
คิดเห็น (ตอบแบบสอบถาม) เน่ืองจากการท างานที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีแนวทางแก้ไขด้วยการไปหาผู้ตอบแบบสอบถามนอกเวลา
การท างาน และผู้วิจัยเห็นควรให้องค์กร มีบทบาทในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะ (1) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ (2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดและความพึงพอใจที่มีต่อน้ ามันเหลืองสมุนไพร (3) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชการศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บจากผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้น้ ามันเหลืองสมุนไพรใน
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพแบบเจาะจง คือ สมาชิกของกลุ่มน้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการจ าแนกข้อมูลและวิธีสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 41-50 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือน 5 ,001-10,000 บาท (2) ส่วน
ประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพร ในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (3) ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพร พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพร อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านการบรรจุและการปกป้อง
คุ้มครองผลิตภัณฑ์ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการจัดจ าหน่าย และด้านการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
น้ ามันเหลือสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปได้ว่า บรรจุภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มี
ความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ ามันเหลืองสมุนไพร บรรจุภัณฑ์ 
 
Abstract 
 This research study of The Development of herbal yellow oil packaging at Chian yai District, Nakhon Si 
Thammarat Province. For (1) To analyze Demographic characteristics, (2) To study the marketing mix and 
satisfaction Product, (3) Development packaging product. This research is mixed methods methodology sample 
group consisting of 60 members of Herbal groups in Chian yai District and consumers 400 people. statisticall 
analyzed by frepuence, percentage, mean and standard deviation, t-test, One-way Analysis of Variance, and 
Pearson’s simple correlation coefficient.  (1) Demographic characteristics Mostly female, 41-50 years old. Have 
a lower secondary education occupation is freelance With a Salary income of 5,001-10,000 baht. (2) Marketing 
mix  have Relationship whit satisfaction packaging herbal yellow oil  (3) The Consumer satisfaction  packaging 
herbal yellow oil, convenience, promotion, Product identification  respectively. Regarding the development of 
the Herbal Yellow Oil packaging, it can be concluded that new packaging added more value of the product to 
be modern, and easy to use. 
 
Keywords: The Development packaging, herbal yellow oil, packaging 
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1. บทน า  
ตามที่รัฐบาลไทยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมที่จะท าให้ประเทศไทยมีความ

ม่ันคงยั่งยืน ตามกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการจัดการระบบการเรียนรู้และการจัดองค์ความรู้ชุมชน
อย่างครบวงจรการรวบรวมกลุ่มและการน าความรู้ในท้องถิ่นหรือเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่ากับสินค้าและ
บริการ  โดยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้อยู่รวมกันอย่างมีความเก้ือกูลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมท าให้รูปแบบที่
หลากหลายและจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน เกิดการสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนที่เน้นการผลิตเพื่อ
การบริโภคอย่างพอเพียงน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ  พร้อมทั้งพัฒนาความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล 
ปัญหาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีหลายประการ ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนว่า ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน คุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศและระดับ
สากล ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย และการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่
พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต (เกศแก้ว ประดิษฐ์,2561) 

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตั้งอยู่ที่อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความร่วมมือและ
ประสานประโยชน์ร่วมกันในการผลิตสินค้าชุมชน เช่น น้ ามันเหลือง น้ ามันเขียว ยาหม่องครีม เป็นต้น เม่ือพิจารณาลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์ขวดน้ ามันเหลือง จะพบว่ามีลักษณะไม่เป็นที่น่าสนใจ เพราะมีลักษณะที่เรียบง่าย ใช้งานยากและไม่สามารถปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ได้ ดังน้ันเพื่อน าสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ ซ่ึงคาด
ว่าจะมีความโดนเด่นและเป็นที่น่าจดจ ามากขึ้นอีกทั้งต้องพัฒนาให้สามารถดูแลและปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ด้วยและจะเป็นการช่วยให้
สินค้าได้รับการตอบรับในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ทั้งในด้าน
ของขนาด ลักษณะสีสัน ชนิดวัสดุ ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความม่ันคงให้กับชุมชน เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระดับการศึกษา ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กับความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลือง
สมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.3 เพื่อ  พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในเขตพื้นที่อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบเขตด้านเน้ือหาเป็น
การศึกษา ใน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันสมุนไพร อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) สมาชิกของกลุ่มน้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วิธีกรสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงสมาชิกทั้งหมด จ านวน 60 คน  (2) ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้น้ ามันเหลืองสมุนไพร ที่อยู่ในเขตอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรของ W.G.Chochran ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
และก าหนด ระดับความเชื่อม่ันที่ 95 % เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลจึงผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม
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ตัวอย่างไว้จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก จากน้ันน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่    t-test, One-Way ANOVA, Pearson product-moment  

 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือในงานวิจัยครั้งน้ีไว้ 2 ชนิด ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านความต้องการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์     จากสมาชิกของกลุ่มน้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดของการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าเหลืองสมุนไพร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด และ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันสมุนไพร ได้แก่ ด้านการบรรจุและการปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์  ด้านการ
อ านวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการจัดจ าหน่าย และด้านการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์  

 
5. ผลและอภิปรายผล 
 จากการสัมภาษณ์ สมาชิกของกลุ่มน้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 60 คน 
สามารถสรุปได้ดังน้ี ด้านข้อมูลทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ คือมีอาการ
ปวดเม่ือยตามร่างกาย เจ้าอาวาสวัดแม่เจ้าอยู่หัว มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าว ท่านจึงได้แนะน าให้ใช้สมุนไพรที่มี
อยู่ท้องถิ่นมาผลิตเป็นน้ ามันใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือยและวิงเวียน และน้ ามันเหลืองน้ีเป็นน้ ามันที่ท าจากสมุนไพรซ่ึงมีอยู่ใน
ท้องถิ่น วัตถุดิบบางอย่างสาสมารถได้จากในเขตพื้นที่อ าเภอเชียรใหญ่ เม่ือประชาชนใช้แล้วได้ผลจึงมีแรงบันดาลใจที่ท าให้ตัดสินใจ
ผลิตน้ ามันเหลืองสมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน จึงได้รวมกลุ่มผู้ที่สนใจและจัดตั้งกลุ่มสมุนไพร
ขึ้นมา ข้อมูลด้านการตลาดมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมี แบบขวดแก้วธรรมดาขนาด 24 ซีซี และขวดลูกกลิ้งขนาด 15 ซีซี จ าหน่ายใน
ราคาเริ่มต้นที่ 60 บาท ถึง 100 บาท ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ ทางศูนย์การเรียนรู้ได้มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บริเวณหน้า
กลุ่มน้ ามันเหลืองสมุนไพร และในเขตอ าเภอเชียรใหญ่ (แยกบ่อล้อ) และยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ โดย
ผ่านช่องทางอินเตอร์ ตัวแทนจัดจ าหน่าย ร้านสะดวกซ้ือในเขตอ าเภอเชียรใหญ่  ศูนย์จ าหน่ายสินค้า โอทอปจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า สรุปได้ว่า
ตราสินค้าเดิมยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและยังไม่เป็นที่จดจ า อีกทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่น่าสนใจ สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นขวดสเปรย์   เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและการพกพา อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรวัดแม่เจ้าอยู่หัว และมีการความต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ และศูนย์ขายของฝากในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อต้องการเผยแพร่สินค้าท้องถิ่นที่ชาวบ้านต าบลแม่เจ้าอยู่หัวได้ช่วยกันผลิตขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และ
ยังเป็นสินค้าที่คงเป็นเอกลักษณ์กับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เก็บเป็นของที่ระลึก 
 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.00 เพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมาคือ อายุ 55 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.30  
สภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 32.50 ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 37.30 
รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ 
รายได้ต่อเดือนเท่ากับ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.20 และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 37.50  
รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 30.20 

ส่วนประสมทางการตลาดของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความส าคัญต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลือง
สมุนไพร ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยตามล าดับ
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ดังน้ี ( 4.73, 4.58, 4.50 และ 4.50) เม่ือพิจารณาแต่ ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญใน
เรื่องของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมาการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดูจากขนาดและ
ปริมาณ ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของตัว
ผลิตภัณฑ์ราคาเหมาะสมกับยี่ห้อ / ตราสินค้า และราคาเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินค้า เช่น ขนาด หรือ ปริมาณ 
ของสินค้า ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69   ด้านช่องทางการจัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในเรื่องของมีการวางจ าหน่ายในร้าน OTOP ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมา 
ได้รับค าแนะน าที่ดีจาก พนักงานขาย / เจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 4 .57 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในเรื่องของพนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์และสามารถและแนะน าลูกค้าได้ ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย4.57 รองลงมา การทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซ้ือ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้บริโภคได้พิจา รณา และการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภทมีความเหมาะสม และดึงดูดความสนใจได้ ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 
และการลดราคาในช่วงเทศกาลและโอกาสส าคัญๆ เป็นการจูงใจ ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริโภคให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบรรจุและการปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านส่งเสริม
การจัดจ าหน่าย และด้านการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉลี่ย 4.70, มีค่าเฉลี่ย 4.66, มีค่าเฉลี่ย 4.63 และ มีค่าเฉลี่ย 4.60 ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการบรรจุและการปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของ
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาดปลอดภัย และบรรจุภัณฑ์มีขนาดที่เหมาะสมต่อปริมาณของผลิตภัณฑ์ ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมา บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ดี ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.65 ด้านการอ านวยความ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของบรรจุภัณฑ์สามารถพกพาได้สะดวก ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมา บรรจุภัณฑ์สามารถเปิด-ปิดใช้งานได้ง่าย ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.72 และบรรจุภัณฑ์สามารถจัดเรียงซ้อนกันได้ในขณะขนส่ง ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านส่ งเสริมการ
จัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องบรรจุภัณฑ์มีความกะทัดรัด จดจ าได้ง่าย และบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม โดดเด่น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมา ได้แก่ บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจ ลูกค้า
เม่ือพบเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.66 และบรรจุภัณฑ์มีหลายขนาดให้เลือกซ้ือ ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 ตามล าดับ
ด้านการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่น เอกลักษณ์ของ
กลุ่ม/ชุมชนได้ดี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมา ตราสินค้ามีเอกลักษณ์จดจ าได้ง่าย ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 และข้อมูลแสดงรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์มีเหมาะสม ครบถ้วน ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.51  

 
6. สรุปผลการวิจัย 

จาการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า บรรจุภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน 
คงทนกว่าและปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าเดิม มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และฉลากสินค้าใหม่ที่ปิดไว้ข้างบรรจุ
ภัณฑ์ สามารถท าให้ผู้บริโภคเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 41 -50ปี มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือน 5 ,001-10,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับ พนิดา รัตนสุภา และคณะ 
(2559). ได้ท าการศึกษา งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน ผลการ ศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี รายได้ 10,000-15,000 บาท และประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ส่วนประสมทางการตลาดของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความส าคัญต่อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลือง
สมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรวัดแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ค่าเฉลี่ย 4.73, 4.58, 4.50, 
4.50 ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับอิศราพร  ใจกระจ่าง และคณะ (2559). ได้ท าการศึกษา งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ระลึกด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค
ให้ความส าคัญด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านราคาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้านความสะดวกในการซ้ือ ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่  ด้านการบรรจุและการปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์  ค่าเฉลี่ย 4.70, 4.66, 4.63, 4.60 ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ ปรารถนา ศิริสานต์ และคณะ  (2559). ได้
ท าการศึกษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า ผลการศึกษาพบว่า บรรจุภัณฑ์สมุนไพร
พร้อมชงกลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้ แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก ด้านการปกป้อง มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสินค้าภายใน ค่าเฉลี่ย 4.16 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้งาน 
ค่าเฉลี่ย 4.33 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เปิดบริโภคและเก็บสินค้าได้สะดวก ค่าเฉลี่ย 4.33 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
สามารถตรวจพิจารณาสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้ ค่าเฉลี่ย 4.00 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ด้านความงามโครงสร้างของบรรจุ
ภัณฑ์มีรูปแบบสวยงามและเหมาะสมในการบรรจุ ค่าเฉลี่ย 4.16 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก สีสันและลวดลายมีความสวยงาม 
ค่าเฉลี่ย 4.00 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจประโยชน์ใช้สอย ค่าเฉลี่ ย 4.33 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
รูปแบบ บรรจุภัณฑ์มีความเรียบง่ายมีการจัดองค์ประกอบกลมกลืน ค่าเฉลี่ย 4.00 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก รูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ โดยรวม สามารถตอบสนองผลิตภัณฑ์เพื่อ ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก  

ลักษณะประชากรศาสตร์โดยรวมส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง 
ประภัสสร คุ้มตระกูล (2558). ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สบู่เหลวน้ าผึ้ง ชันโรง วิสาหกิจชุมชน
กระแจะจันท์ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผลการวิเคราะห์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกบรรจุภัณฑ์แบบที่  2 มาก
ที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สบู่เหลวน้ า ผึ้งชันโรง โดย วิธี Multiple 
Linear Regression พบว่าด้านการขนถ่ายสินค้าด้านการจัดเก็บ ด้านความคงทน ด้านความสะดวกในการถือและด้านการก าจัดมีผล
ต่อ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่เหลวน้ า ผึ้งชันโรง ในขณะที่ด้านการเปิดและปิดใหม่และด้านหลังการใช้หรือการใช้ซ้ า  ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่เหลวน้ า ผึ้งชันโรง สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มพบว่าความ คิดเห็นในเรื่องลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์ควรมีขนาด 250 มิลลิลิตร และ 500 มิลลิลิตรเน่ืองจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ ผู้บริโภคนิยมใช้และเสนอให้มีบรรจุภัณฑ์ขนาด
เล็กส าหรับทดลองใช้ส าหรับแจกให้ลูกค้าทดลองใช้เพื่อเป็นการ สร้างความรู้จักให้ผู้บริโภค ด้านการจัดเก็บได้มีการเสนอให้เพิ่ม
บรรจุภัณฑ์ แบบฝาปั๊ม เพราะมีความสะดวกต่อการใช้งาน และควรมีบรรจุภัณฑ์แบบขวดใส 

ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ ประภัสสร คุ้มตระกูล  (2558). ได้ท าการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สบู่เหลวน้ าผึ้ง ชันโรง วิสาหกิจชุมชนกระแจะจันท์ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผลการวิเคราะห์จาก
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซ้ือสบู่เหลวน้ า ผึ้งชันโรง โดยวิธี Multiple Linear 
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Regression พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ พื้นฐาน ด้านผลิตภัณฑ์ คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวน้ าผึ้งชันโรง ในขณะที่ด้านประโยชน์หลักไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่เหลวน้ าผึ้งชันโรง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” มี
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ดังน้ี 

7.1 ผลของการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ใน
ด้านการอ านวยความสะดวก ควรเพิ่มช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ในการกระจายข่าวสาร การสั่ง ซ้ือและการขนส่งสินค้าไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

7.2 ผลของการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ ามันเหลืองสมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ จึงควรเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
มาตลอด ในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยรวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานวิจัย ที่ขาดไม่ได้ 
คือ ขอบคุณบิดา-มารดา ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานมา
โดยตลอด 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
ประภัสสร คุ้มตระกูล. (2558). แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สบู่เหลวน้ าผึ้งชันโรง  
       วิสาหกิจชุมชนกระแจะจันท์ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี. สาขาวิชา:บริหารธุรกิจ; บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ปรารถนา ศิริสานต์ และคณะ. (2559). การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า. 
       วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม,(พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 1), 31-46. 
พนิดา รัตนสุภา และคณะ. (2559). แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช. 
       วารสารการจัดการ (ปีที่ 33 ฉบับที่ 2), 19-43. 
อิศราพร ใจกระจ่าง และคณะ. (2559) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัด

นครศรีธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่, (พิมพ์ครั้งที่ 7), 1-3. 
 

 

  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 765 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค์ดังน้ี (1)เพื่อเปรียบเที ยบความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลกับผลการปฏิบัติงาน 

(2)ประเมินผลความเครียดจากการท างานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน (3)ประเมินผลด้านภาวะหมดไฟในการท างานและ

ผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานและ (4)ประเมินผลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ แทนยาใน

ประเทศไทย การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บข้อมูลจากที่ประกอบอาชีพผู้แทนยาที่ท างานใน 10 อันดับแรกจาก

จ านวนผู้แทนยาของบริษัทที่ได้ลงทะเบียนภายใต้การดูแลของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ จ านวน 400 คน โดยวิธีการเก็บ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอันได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1)ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผล

ต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน (2)ความเครียดจากการท างาน ด้านลักษณะงาน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ (3)ภาวะ

หมดไฟในการท างาน ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานและ (4)บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพด้านการยอมรับ มีผลต่อผล

การปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพแบบมีสติ มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ซ่ึงผลจากงานวิจัยที่ได้จะเห็นได้

ว่า แม้จะมีปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อผลการปฏิบัติงานแต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปมีการแข่งขันกันสูง จ านวนคนว่างงานที่มากขึ้น ท า

ให้ความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างานกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเผชิญและฝึกฝนเอาชนะไปให้ได้ 

 

ค าส าคัญ: ผลการปฏิบัติงาน ผู้แทนยา ประเทศไทย 

 

Abstract 

The objective of this research is to (1) compare the differences between personal characteristics with 

the salesperson performance (2) evaluation work stress affecting the salesperson performance (3) evaluation 

burnout syndrome affecting the salesperson performance and (4) evaluation big five personality traits affecting 

the salesperson performance of medical representative in Thailand. This study is quantitative research data 

collection form medical representatives working as employees in the top ten companies registered under the 

Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PREMA) of the number of employees of 400 people 

used a questionnaire to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The 

results of the research showed the following (1) different personal characteristics have no difference in 

salesperson performance, (2) work stress: factor intrinsic to the job affected the results-based performance, (3) 

burnout syndrome did not affect salesperson performance, (4) big five personality trait of agreeableness 

affected behavioral performance and conscientiousness affected the results-based performance of medical 
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representative in Thailand. The results of the research can be seen that although there are factors that are 

likely to affect the performance, but with the changing social conditions, there is high competition. The 

number of people unemployed for mores. Stress, burnout becomes a part of life that everyone must face and 

overcome. 

 

Keywords: Performance Medical representative Thailand 

 

1. บทน า 

 อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แต่การโฆษณายาในประเทศไทย

ก็ยังมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายท าให้บริษัทยาต้องใช้ช่องทางอ่ืนในการแข่งขันเช่น การโฆษณายาในวารสารการแพทย์ การจัดงาน

ประชุมวิชาการ แต่กลยุทธ์หลักที่ส าคัญของบริษัทยาคือ การใช้ช่องทางการขายผ่านผู้แทนยา ดังน้ันยาของบริ ษัทจะออกสู่ตลาดได้

มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้แทนยา ในปีหน่ึงๆ ผู้แทนยาขององค์กรต่างๆ มีการโยกย้ายงานเป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 24 (วิโรจน์ 

ทิพย์วิบูลย์ชัย, 2555) หลายๆองค์กรเกิดปัญหาการขาดแคลนผู้แทนยาที่มีประสิทธิภาพ อันเน่ืองมากจาก ต้องอบรมผู้แทนใหม่อยู่

เสมอ รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการรับพนักงานใหม่เข้ามาท างาน บริษัทขาดความต่อเน่ืองในการท างาน ยอดขายตกลง 

ยอดขายไม่เติบโตอย่างต่อเน่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และเภสัชกับองค์กรลดลง หรือผู้แทนยาเดิม มีผลการปฏิบัติงานที่แย่ลง 

โดยปัญหาส่วนใหญ่ในการลาออกและผู้แทนยาที่มีขาดประสิทธิภาพคือ ความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างานจากลักษณะงานที่

ต้องท า หรือลักษณะบุคลิกภาพที่อาจไม่เหมาะสมกับงาน 

 บุคลิกภาพของผู้แทนยาเป็นอีกเรื่องหน่ึงที่มีความส าคัญ และมีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก มี

การศึกษาพบว่าคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของผู้แทนยาที่ประสบความส าเร็จ (Jackson. & Hisrich, 

1996) การที่สามารถเลือกสรรผู้แทนยาที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่ดีในการประสบความส าเร็จได้ ย่อมส่งผล

ด้านความส าเร็จและประสิทธิภาพในการท างานที่ดีให้กับองค์กร บริษัทยาส่วนใหญ่จึงมักจะมีแบบสอบถามเพื่อใช้ทดสอบบุคลิกภาพ

ของผู้สมัคร ซ่ึงแบบทดสอบหน่ึงที่ได้รับความนิยมก็คือ แบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The Big Five) 

ภาวะหมดไฟจากการท างานเป็นอีกปัญหาหน่ึงที่พบได้บ่อยในผู้แทนยา จากลักษณะงานที่มีการแข่งขันสูง ต้องใช้ความอดทนท างาน

ภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทคาดหวังไว้ หลายครั้งที่ต้องพบทัศนคติที่ไม่ดีจากแพทย์ 

พยาบาลและเภสัช อีกทั้งอาชีพผู้แทนยาเป็นอาชีพที่ขาดความม่ันคงและมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่ได้ยาก ท างานในแบบเดิม

ทุกวันต่อเน่ืองกันหลายปีท าให้เกิดรู้สึกเบื่อและไม่เห็นค่าในงานที่ท าอยู่ มีการศึกษาภาวะหมดไฟในการท างานในผู้แทนยาพบว่า 

ผู้แทนยามีภาวะหมดไฟในการท างานอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะด้านความสามารถในการท างาน (วัลลภ วิชาญเจริญสุข, 2557) 

ขั้นตอนการเสนอขายยาน้ัน ผู้แทนยาต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ และได้รับการความเครียดจากหลายๆปัจจัย อาชีพผู้แทนยา

มีแต่ท างานหนักขึ้นๆ ไม่มีค าว่าย่ าอยู่กับที่ เพราะถ้าอยู่กับที่คือก าลังถอยหลัง เน่ืองจากต้องรับความคาดหวังคือยอดขายจากองค์กร

เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ลักษณะงานต้องแข่งกับเวลา ไม่มีเวลาท างานที่แน่นอน (Tander, Canbaz, Canturk, & Peksen, 2007) การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า การแข่งขันกันท ายอดขายกับบริษัทอ่ืน ๆ ความยากล าบากในการพบลูกค้าแต่ละรายซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันไป 

รวมถึงปัญหาทางด้านจริยธรรมที่มีระหว่างผู้รับบริการและผู้แทนยา(จุฑาวรรณ สว่างแจ้ง , 2551)  การท ายอดขายและการสอบ

วัดผลในด้านความรู้และปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้แทนยาต้องเจอความเครียดอย่างมาก 

โดยงานวิจัยที่ชี้ชัดว่า ผู้แทนยามีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเน่ืองจากลักษณะงานของพวกเขา(Scott, 2003) รวมถึงบางงานวิจัยที่
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บอกว่าผู้แทนยาอยู่ภายใต้ความกดดันและความเครียด ซ่ึงมีเหตุผลหลักๆมากจาก ลักษณะงาน ชั่วโมงการท างาน ความกดดันจาก

การที่ต้องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง และความขัดแย้งระหว่างการท างานและครอบครัว (Patil & Meena, 2013) 

 จะเห็นได้ว่าอาชีพผู้แทนยาต้องเจอกับความกดดันหลายรูปแบบด้วยลักษณะงานและจากความคาดหวังของบริษัท 

ความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างาน และลักษณะบุคลิกภาพ เป็นองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้แทนยา ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อยอดขายของบริษัท งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้รับจะมีประโยชน์เพื่อผู้บริหารองค์กรได้แนวทางในการวางแผน

ลดความเครียดจากการท างานและลดภาวะหมดไฟในการท างานที่อาจจะเกิดขึ้น ความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้าน

ความเครียดจากการท างาน ด้านภาวะหมดไฟในการท างาน ด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน

ของผู้แทนยา รวมถึงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกผู้ที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะกับอาชีพผู้แทนยามาเป็นพนักงานใน

อนาคต 

 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลกับผลการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย  

2. ประเมินผลด้านความเครียดจากการท างานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย 

3. ประเมินผลด้านภาวะหมดไฟในการท างานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย 

4. ประเมินผลด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินงานวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพผู้แทนยาที่ท างานใน 10 อันดับแรกจากจ านวนผู้แทนยาของบริษัท

ที่ได้ลงทะเบียนภายใต้การดูแลของสมาคมผู้ วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ จ านวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 

(Proportional Sampling) ของจ านวนพนักงาน 
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 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังน้ี ลักษณะส่วนบุคคล ความเครียดจากการท างาน ภาวะหมดไฟในการท างาน และ

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนยา 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย: แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัย

ด้านความเครียดจากการท างาน ปัจจัยด้านภาวะหมดไฟในการท างาน ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และผลการปฏิบัติงาน

ของผู้แทนขายของผู้แทนยาในประเทศไทย 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล: ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-32 ปี สถานภาพโสด ไม่มีภาระที่ต้องดูแล รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

อยู่ระหว่าง 45,001-75,000 บาท และประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง 1-3 ปี 

2. ระดับคะแนนของความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีความเครียดในด้านลักษณะงานมากที่สุด 

3. ระดับคะแนนของภาวะหมดไฟในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีภาวะหมดไฟในการท างานด้านความ

อ่อนล้าทางอารมณ์มากที่สุด 

4. ระดับคะแนนของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผู้แทนมีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความเปิดกว้างมากที่สุด 

5. ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

6. ผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างยอดขายเม่ือเทียบกับ Target ที่ได้รับ อยู่ที่ร้อยละ 

100-104 

7. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

8. ปัจจัยด้านภาวะหมดไฟในการท างาน ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงพฤติกรรมและเชิงผลลัพธ์ 

แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอย ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 

Regression 
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8. ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม (Y1) มีความสัมผัสกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านการยอมรับ (X13) ซ่ึงสามารถ

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมได้ร้อยละ 8.7 สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 

Y1   = 3.080+ (0.176)(X13) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นในปัจจัยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านการยอมรับ   เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะมีผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม เพิ่มขึ้น 0.173 หน่วย  

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.087 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการน้ีสามารถ

ท านายผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ได้ร้อยละ 8.7 ส่วนอีกร้อยละ 91.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา และ

ความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีค่าเท่ากับ 0.452 

แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอย ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 

Regression 

Model 
 

                            (Y1) 

B SE β t Sig. 
 คา่คงท่ี (Constant) 3.080 0.297  10.366 0.050* 

ความเครียดจากการท างาน      

1 ปัจจยัดา้นลกั ณะงาน (X1) -0.007 0.020 -0.017 -0.346 0.730 

2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองค กร(X2) -0.010 0.020 -0.001 -0.017 0.987 

3 ปัจจยัดา้นสมัพนั ภาพในการท างาน(X3)  -0.014 0.020 -0.035 -0.682 0.495 

4 ปัจจยัดา้นความส าเร จและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ(X4) 

0.061 0.022 0.002 0.043 0.966 

 5 ปัจจยัดา้นลกั ณะองค กร(X5) 0.003 0.021 0.007 0.147 0.884 
6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตงานและ
ชีวิตสว่นตวั(X6) 

-0.004 0.025 -0.008 -0.162 0.871 

 ภาวะหมด  ในการท างาน      

 1 ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ  (X7) 0.046 0.029 0.079 1.561 0.119 

 2 ดา้นการเพิกเ ยตอ่งาน (X8) -0.045 0.031 -0.073 -1.439 0.151 

 3 ดา้นความสามารถในการท างาน (X9) 0.020 0.028 0.036 0.700 0.484 

 บคุลิกภาพหา้องค ประกอบ      

 1 ปัจจยัดา้นความหวั่น หว (X10) -0.027 0.032 -0.042 -0.839 0.402 

 2 ปัจจยัดา้นการแสดงออก (X11) 0.022 0.031 0.035 0.699 0.485 

 3 ปัจจยัดา้นความเปิดกวา้ง (X12) -0.011 0.030 -0.019 -0.370 0.711 

 4 ปัจจยัดา้นการยอมรบั (X13) 0.176 0.026 0.149 2.944 0.003* 

 5 ปัจจยัดา้นการมีสติ (X14) -0.001 0.033 -0.001 -0.018 0.985 

 r = 0.204         Adjusted R2 = 0.087        R2 = 0.041 
 F = 1.189               SE = 0.452                       Sig. = 0.021 

*มีนยัส าค ัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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9. ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ (Y2) พบว่า ความเครียดจากการท างานด้านลักษณะงาน (X1) และ

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านการมีสติ (X14) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ได้ร้อยละ 12.1 สามารถเขียนเป็น

สมการได้ดังน้ี 

Y2   = 2.226 + (-0.122)(X1) + (0.296)(X14) 

 ปัจจัยความเครียดจากการท างาน ด้านลักษณะงาน ลดลง 1 หน่วย ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ 

เพิ่มขึ้น 0.122 หน่วย ในส่วนของ ปัจจัยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านการมีสติ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีผลการ

ปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ เพิ่มขึ้น 0.296 หน่วย 

 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.121 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการน้ีสามารถ

ท านายผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ได้ร้อยละ 12.1 ส่วนอีกร้อยละ 87.9  เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 

และความคลาดเคลื่อน (S.E.) มีค่าเท่ากับ 0.694 

 

 

*มีนยัส าค ัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

Model 
 

                           (Y2) 

B SE β t Sig. 
 คา่คงท่ี (Constant) 2.226 0.784  2.838 0.005* 

                            

1 ปัจจยัดา้นลกั ณะงาน (X1) -0.122 0.054 -0.021 -0.409 0.033* 

2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองค กร (X2) 0.046 0.053 -0.045 -0.882 0.378 

3 ปัจจยัดา้นสมัพนั ภาพในการท างาน (X3) 0.030 0.052 0.029 0.570 0.569 

4 ปัจจยัดา้นความส าเร จและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (X4) 

-0.019 0.059 -0.017 0.864 0.388 

 5 ปัจจยัดา้นลกั ณะองค กร (X5)  0.002 0.056 0.002 0.032 0.974 
6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตงานและ
ชีวิตสว่นตวั (X6) 

0.018 0.066 0.014 0.278 0.781 

                           

 1 ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ  (X7) -0.053 0.082 -0.012 -0.228 0.819 

 2 ดา้นการเพิกเ ยตอ่งาน (X8) 0.077 0.074 -0.033 -0.651 0.515 

 3 ดา้นความสามารถในการท างาน (X9) 0.196 0.085 0.053 1.038 0.300 

                             

 1 ปัจจยัดา้นความหวั่น หว (X10) 0.018 0.082 0.011 0.226 0.821 

 2 ปัจจยัดา้นการแสดงออก (X11) -0.149 0.078 -0.097 -1.904 0.058 

 3 ปัจจยัดา้นความเปิดกวา้ง (X12) 0.057 0.068 0.042 0.834 0.405 

 4 ปัจจยัดา้นการยอมรบั (X13) 0.056 0.087 0.033 0.644 0.520 

 5 ปัจจยัดา้นการมีสติ (X14) 0.296 0.085 0.116 2.296 0.022* 

 r = 0.185             Adjusted R2 = 0.121        R2 = 0.034 
F = 0.976             SE = 0.694                         Sig. = 0.017 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล รายได้ 

ประสบการณ์ท างาน ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

เพศ ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ลักษณะการท างานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบน้ันมีความ

เสมอภาคกันระหว่างชายหญิง และทุกคนที่เข้ามาท างาน ได้รับอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน การฝึกอบรม และสวัสดิการต่างๆเท่า

เทียมกัน และในปัจจุบันมีการเปิดกว้างให้ทั้งชายและหญิงที่มีความสามารถมีโอกาสในการท างานไม่แตกต่างกัน มีความเสมอภาค

มากขึ้น รวมถึงกฎข้อบังคับของบริษัทด้านมนุษยชนที่เน้นความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับง านวิจัยของ ประ

ไพพรรณ ศรีปาน (2555) พบว่า พนักงานส่วนสินเชื่อ ธนาคารทิสโก้ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการท างานไม่แตกต่างกัน 

อายุ ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ถึงแม้ว่าอายุมากขึ้นจะมีทักษะในการท างานและ

แก้ปัญหาได้มากขึ้น แต่ในส่วนของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามามีส่วนช่วยในการท างานน้ันน้อยลง เช่น การใช้ e-detailing, 

report online น้ันน้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับ (Banjo & Ogunkoya, 2014) ที่ท าการศึกษาในพนักงานของประกัน พบว่าอายุที่มาก

ขึ้นไม่พบผลต่อประสิทธิภาพการขาย 

สถานภาพสมรส ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ลักษณะงานของผู้แทนยา มีความยืดหยุ่นใน

เวลาท างาน สามารถบริหารเวลาการท างานเองได้ จึงท าให้ผู้ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกันงานวิจัยของ (ฝนทิพย์ จิตต์จารึก, 2546) ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สถานภาพโสดหรือสมรส ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก สังคมปัจจุบันเป็นครอบครัว

ขนาดเล็ก ดังน้ันภาะทางครอบครัวจึงไม่แตกต่างกัน รวมถึงรายได้ของอาชีพผู้แทนยาอยู่ในเกณฑ์สูง เม่ือเทียบกับรายได้เฉลี่ยของ

วุฒิปริญญาตรีทั่วไป จึงท าให้แรงกดดันทางด้านภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแลไม่ได้แตกต่างกันมาก 

รายได้ ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ลักษณะเงินจูงใจที่ให้กับผู้แทนขาย มีลิมิตช่วงไม่

แตกต่างกัน ถึงแม้อัตราเงินเดือนจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามผลงานและประสบการณ์การท างาน แต่ผู้แทนทุกคนไม่ว่าจะ

เงินเดือนต่างกันแต่ยังต้องรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้เหมือนกัน  ท าให้อัตราเงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) พบว่า พนักงานส่วนสินเชื่อ ธนาทิสโก้ ที่มีอัตรา

เงินเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการท างานไม่แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ท างาน ที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ปัจจุบันอุตสากรรมยา เป็นข้อจ ากัดใน

การโฆษณาและการท ากิจกรรมกับลูกค้า จึงท าให้บริษัทลงทุนในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะของผู้แทนยา อีกทั้งยังมีการ

สอบวัดความสามารถต่าง ๆ ก่อนที่จะออกไปท างาน และยังมีการสอบต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ท าให้ผู้แทนยามีทักษะในการขาย และ

ความรู้ในเวชภัณฑ์ยาที่รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ก่ิงแก้ว พรอภิรักษสกุล, 2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทยาในประเทศไทย พบว่า อายุงานที่ขายยาไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2. ปัจจัยด้านความเครียดจากการท างาน ด้านลักษณะงาน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ 

จากการศึกษาน้ีพบว่า ผู้แทนยามีระดับความเครียดจากการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ผู้แทนมีความเครียดในด้านลักษณะงานมากที่สุด โดยมีระดับความเครียดอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 พบว่ามี

เพียงมีความเครียดในด้านลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการที่ต้องรับผิดชอบต่อยอดขายที่มาก

เกินไป รวมถึงการที่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดเป้าของบริษัท ท าให้ไม่สามารถปิดยอดขายตามเกณฑ์ที่บริษัทคาดหวังไว้ 
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ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Nazim Ali, 2013) ได้ศึกษาความเครียดจากการท างานในผู้แทนยา พบว่าความเครียดจากการท างาน

ที่อยู่ในระดับสูงจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

ส าหรับความเครียดด้านบทบาทหน้าที่ในองค์กร ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์กรมีความชัดเจน

เก่ียวกับขอบเขต บทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงมีการระบุเก่ียวกับตัวงานไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง จึงไม่ส่งผลให้

ผู้แทนยาเกิดความเครียด  

ด้านสัมพันธภาพในการท างาน ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก อาชีพผู้แทนยาส่วนใหญ่ท างานคนเดียว จะมี

ต้องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเฉพาะเวลาที่เข้าประชุมในบริษัท ซ่ึงจะมีเพียง 1-2 วันต่อเดือน ด้วยเหตุน้ีความเครียดด้าน

สัมพันธภาพในการท างาน จึงไม่มากนักและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ จากผลการวิจัยพบว่าระดับคะแนนของความเครียดด้านน้ี อยู่ในระดับน้อย -

ปานกลาง อาจเป็นเพราะบริษัทมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน วัดได้โดยใช้ตัวเลข เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถ

มีความก้าวหน้าในอาชีพเท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรทิพย์ วัชรรัคคาวศ์, 2543) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความเครียดของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ไม่มีอิทธิพล

ต่อความเครียดของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ลักษณะขององค์กร ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน เ น่ืองมาจากอาชีพผู้แทนยาส่วนใหญ่ท างานคนเดียวและท างานนอก

สถานที่ ท าให้ผลกระทบด้านลักษณะองค์กรมีน้อย รวมถึงตัวบริษัทเองมีระบบและความชัดเจนในเรื่องนโยบาย ซ่ึงสอดคล้องกับ 

(อภิญญา วิเวโก 2548) พบว่าความเครียดด้านลักษณะองค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในกรุงเทพมหานคร 

ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน เน่ืองมากจาก ลักษณะการท างานของ

ผู้แทนยามีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาท างาน สามารถบริหารจัดการเวลาท างานเองได้ ท าให้คะแนนของความเครียดด้านน้ีอยู่ในระดับ

น้อย 

3. ปัจจัยด้านภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบด้วย ด้านภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการเพิกเฉยต่องาน ด้าน

ความสามารถในการท างาน ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

เน่ืองมากจาก ข้อจ ากัดด้านอายุของผู้แทนยา ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้แทนยาจะจ ากัดการเข้าท างานในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี ท าให้

ผู้แทนยาในประเทศไทยมีอายุเฉลี่ยต่ า จึงยังไม่พบภาวะหมดไฟในการท างานมากนัก มีระดับภาวะหมดไฟในการท างาน โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่เก่ียวกับคุณภาพของงาน คือ ด้านความสามารถในการท างาน มี

คะแนนต่ าที่สุด ท าให้ภาวะหมดไฟในการท างานไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย 

4. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพด้านการยอรับ มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์พฤติกรรม 

อันเน่ืองมาก ลักษณะของบุคลิกน้ีเป็นที่ไว้วางใจผู้อ่ืน เอ้ือเฟื้อ การยอมตามผู้อ่ืน ชอบที่จะร่วมมือ ชอบความกลมกลืนทาง

สังคม จึงท าให้ท างานเป็นทีมได้อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) ท าการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลิกภาพ 5องค์ประกอบกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและ

บริหารสินเชื่อรายย่อย พบว่า บุคลิกภาพด้านการยอมรับมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน 

5. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบมีสติ มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ 

บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว ด้านการแสดงออกและบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง น้ันไม่พบว่ามีผลต่อผลการปฏิบัติงาน ซ่ึง

ถือว่าแตกต่างจากงานวิจัยส่วนมากในอดีต โดยการศึกษาน้ีท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปของบุคลิกภาพนักขาย  ที่แต่ก่อนมักเชื่อว่า

คนพูดเก่ง มีความเป็นมิตร ชอบแสดงออก จะท างานขายได้ดี และประสบความส าเร็จมากว่าคนพูดน้อย ซ่ึงในปัจจุบันน้ันไม่จริง
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เสมอไป เน่ืองมาจาก บุคลิกภาพแบบมีสติ เป็นแนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงความมีวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ มีจุดมุ่งหมายที่จะ

ประสบความส าเร็จ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เพราะ สินค้าที่ต้องรับผิดชอบ คือ ยาและเวชภัณฑ์ ซ่ึงเป็นสินค้าที่ซับซ้อน ต้องการ

ผู้แทนที่มีความรู้ และความน่าเชื่อถือ รวมถึงลูกค้าที่ต้องติดต่อด้วยส่วนใหญ่คือ แพทย์ซ่ึงต้องการข้อมูลของสินค้าที่แม่นย าและไม่มี

เวลาในการพบมาก ดังน้ันการเตรียมข้อมูลต่าง ๆให้พร้อมจึงเป็นเรื่องส าคัญต่อลูกค้ากลุ่มน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนเดช  

ชุษณะพานิช, 2553) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความส าเร็จในอาชีพผู้แทนเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทเอ็ม

เอสดี(ประเทศไทย)จ ากัด พบว่าบุคลิกภาพแบบมีสติ มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพผู้แทนเวชภัณฑ์ ในทิศทางเดียวกันและการศึกษา

ของ (ภัณฑิรา นรเศรษฐกร, 2559) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ กับ

ผลงานการขายประกันชีวิต ของพนักงานสาขา ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง พบว่า บุคลิกภาพแบบมีสติกับผลงานการขายประกันชีวิต 

ของพนักงานสาขา ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพของนักขายในปัจจุบันน้ัน ไม่

มีสูตรส าเร็จทั้งน้ันจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่รับผิดชอบ และนักขายที่ดีน้ันต้องปรับตัวให้ขายได้กับลูกค้าได้ทุกประเภท 

 

6. ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1 ผลที่ได้จากงานวิจัย 

1.1 ความเครียดด้านลักษณะงานมีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ดังน้ันผู้บริหารของบริษัทยาควรให้ผู้แทนยามีส่วน

ร่วมในการตั้งTarget ของตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผู้แทนยารู้สึกยอมรับใน Target ที่ได้รับ 

1.2 บุคลิกภาพด้านการมีสติมีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ในเชิงบวก ดังน้ันผู้บริหารของบริษัทยา ควรส่งเสริมให้

ผู้แทนยามีการว่างแผนก่อนท างาน และการวางแผนปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงน า

ผลที่ได้มาใช้การตัดสินใจการเลือกผู้แทนยามาเป็นพนักงานในอนาคต 

1.3 บุคลิกภาพด้านการยอมรับ มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ดังน้ันผู้บริหารของบริษัทยา ควรส่งเสริมให้มีการ

ท างานเป็นทีมมากขึ้น 

2 งานวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 งานวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมในกลุ่มของผู้แทนที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับต่ า เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

2.2 ควรท าวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มหนัวหน้างาน น่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ก าหนดทิศทางการเติบโตของยอดขายของบริษัทได้ 

2.3 การผลการวิจัยครั้งน้ีจะเห็นได้ว่าความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างาน และบุคลิกภาพ ส่งผลกับประสิทธิภาพการ

ท างานของผู้แทนยาเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน เน่ืองด้วยสภาพสังคมที่แข่งขันกันสูงท าให้ผู้แทนยาต้องท างานภายใต้ความเครียดและทน

อยู่ภาวะหมดหมดไฟในการท างานตลอดเวลา ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมปัจจัยด้านอ่ืนๆที่จะส่งผลกับประสิทธิภาพการ

ท างานของผู้แทน โดยเฉพาะในองค์กรขนาดเล็ก ซ่ึงไม่สามารถให้ค่าตอบแทนที่สูงเพื่อเป็นกระตุ้นประสิทธิภาพการขายได้เหมือนกับ

องค์กรขนาดใหญ่ 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยในยุค 3.0 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี โมเดลการพัฒนาประเทศในยุคน้ีค่อนข้าง 
‘เปราะบาง’ เน่ืองจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่เร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตที่มูลค่าสูง 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (NICs) ทัดเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ ซ่ึงเป็นการเติบโตที่ปราศจากรากฐานความเข้มแข็ง เน่ืองจากทุนต่างชาติที่
น าเข้ามาไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงระบบ จึงมิก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นปัญหาในภาคการผลิต
ของไทยในปัจจุบันที่ยังคงติดอยู่กับการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่ า ส่วนใหญ่เป็นบริษัทรับช่วงการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ใหม่  
 
ค าส าคัญ: การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทย 

 
Abstract 
 Thailand's 3.0 era has an average economic growth of 7.8% per year. In this era, the Thailand 
development model was "fragile" due to the national economic policy that speeded encourages of foreign 
investment. By emphasizing on high-value manufacturing industries such as automotive and it’s assembled 
industries. To boost up Thailand's economic growth become a new industrial country (NICs) comparable to 
South Korea. Despite, the growth of Thailand was not strength national foundation. Since the foreign capital 
imported does not transfer the technology systematically to local firms. Therefore, these foreign capital does 
not contributed the new innovations to Thailand. This reflects the problems in the Thai manufacturing sector 
that are currently stuck with low production value, whereby, most of them are assembling companies that do 
not create new innovations. 
 
Keywords: Technology transfer, Japanese Company, SMEs, Thailand 
 
1.  บทน า 
 กว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ีอง โดยเริ่มจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย
เน้นภาคเกษตรกรรมแบบดั่งเดิม (Thailand 1.0) เข้าสู่อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) ซ่ึงเน้นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ เช่นอุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมอาหาร (Thailand 2.0) ก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมหนัก (Light 
Industry) ที่ใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก ด้วยการพึ่งพาการน าเข้าวัตถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ (Thailand 3.0) โดยเน้นไปที่
อุตสาหกรรมการผลิตที่ซับซ้อน และมีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และชิ้นส่วนยานรถยนต์ จนถึงปัจจุบัน  
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 การขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะที่ 3 ช่วงแรกระหว่างปี ค.ศ. 1981-1990 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี โดยในภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10.5 และร้อยละ 7.7 ในภาคบริการ (อ้างอิงตารางที่ 1) 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะน้ีท าให้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) ทัดเทียบกับ
ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามการบริหารนโยบายทางเศรษฐกิจในระยะน้ี เป็นโมเดลการพัฒนาที่
ค่อนข้าง ‘เปราะบาง’ โดยเป็นการเร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้ทัน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซ่ึงเป็นการเติบโตแบบรากแขนง เทคโนโลยีของทุนต่างชาติท่ีน าเข้ามาไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงระบบ 
โดยไม่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์  ประเทศไทยจึงถูกมองว่า 
“เป็นประเทศที่ดูเหมือนทันสมัยแต่ไม่พัฒนา” (สวทช, 2560) 
 ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุนระหว่างปี ค.ศ. 1981-1990 โดยปราศจากรากฐานความเข้มแข็งภายในประเทศท าให้
ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก หรือที่รู้จักในชื่อ วิกฤติต้มย ากุ้ง ในปี ค.ศ. 1997 ซ่ึงภายหลักจากวิกฤติ
ดังกล่าวเศรษฐกิจของไทยก็ตกลงมาที่ระดับร้อยละ 3-4 มากว่า 20 ปี จนถึงปัจจุบันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ใน
ภาวะถดถอย โดยในปี ค.ศ. 2011-2014 การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยในภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโต
เพียงร้อยละ 0.5 ลดลงเกือบ 5 เท่าตัว เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา ค.ศ. 2001-2010 ที่เติบโตร้อยละ 4.9  (Asian 
Development Bank, 2015)  

 
ตารางท่ี 1 GDP Average Annual Growth and Contribution of Major Sectors, 1961-2014 

          
 Sources: Calculations based on data from World Bank. World Development Indicators (access 

September, 2015) cited in Asian Development Bank, (2015)   
 

 ช่วงปี ค.ศ. 1991-2000 เป็นช่วงที่ประเทศไทยนอกจากจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแล้วยังอยู่ในสภาวะ
สูญเสียความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนด้านแรงงานเป็นหลักให้กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในภูมิภาคน้ี (Least Developing 
Countries: LDC) ได้แก่ กัมพูชา พม่า และ สปป.ลาว (Juilan, 2005) ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยนับจากปี ค.ศ. 1991 เป็น
ต้นมา อยู่ในภาวะถดถอยมาอย่างต่อเน่ือง กระทั่งปี ค.ศ. 2011-2014 ภาพอุตสาหกรรมไทยเติมโตเพียงร้อยละ 0.5 และเศรษฐกิจ
ของไทยในภาพรวมเติบโตเพียงร้อยละ 2.5 (อ้างถึงตารางที่ 1)  

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยนับจาก Thailand 3.0 ถึงปัจจุบัน ยังต้องพึ่งพาการส่งออกโดยกว่าร้อยละ 65% ของการ
ส่งออกเป็นผลผลิตที่ได้จากบริษัทขนาดใหญ่ (Large Enterprise: LEs) ซ่ึงเป็นบริษัทข้ามชาติ (Multinational Companies 
Enterprise: MNCs) ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ร้อยละ 35 เป็นผลผลิตที่ได้จากบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprise: SME) โดยบริษัทเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นบริษัทของไทย และในบาง
ธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กว่าครึ่งหน่ึงของ บริษัทเหล่าน้ีจะอยู่ในรูปของบริษัทร่วมทุนไทย -ญี่ปุ่น (Wadeecharoen, 2015; 
Petison & Johri, 2008) กว่าร้อยละ 56 ของรายได้ประชาชาติ (GDP) มาจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีจากทุนต่างชาติเหล่าน้ี ในขณะที่ SMEs ซ่ึงมีจ านวนบริษัทมากถึงร้อยละ 35 ของประเทศ มีการจ้างงานร้อยละ 34 

NICs 
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ก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติร้อยละ 34 ซ่ึงยังคงทิ้งห่างทุนต่างชาติที่มีขนาดใหญ่ ในด้านของภาคการเกษตรซ่ึงมีจ านวนบริษัทมากถึง
ร้อยละ 64 ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ หากแต่ส่งผลต่อรายได้ประชาชาติเพียงร้อยละ 8 เท่าน้ัน (Kanchana 
Wanichkorn, 2013) อย่างไรก็ตามรายได้ประชาชาติของไทยต่อหัวในปี ค.ศ. 2014 อยู่ที่ 5,410 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงนับว่ายังต่ ากว่า
มาตราฐานประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper-Middle-Income-Country) เฉลี่ยประมาณ 12,475 ดอลลาร์สหรัฐ (World 
Bank, 2015) 
 ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังติดอยู่ในสภาวะ “Competitive Nutcracker” กล่าวคือเราไม่สามารถ
พัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถปรับตัวลงมาแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหรรมที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก (Labour Intensive) เช่นกลุ่มประเทศ CLMV เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ประเทศไทยก าลังเผิชญอยู่กับ
สภาวะ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle-Income-Trap) รูปที่ 1 เห็นได้ว่าภาคการผลิตของไทยยังติดอยู่กับการผลิต
สินค้าที่มีมูลค่าต่ า (Lower Value-Added) ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทรับช่วงการผลิต (Assembling) หรือ ODM (Original Design 
Manufacturer) ซ่ึงมีลักษณะเป็นโรงงานรับผลิตตามข้อตกลงในสัญญา โดยใช้รูปแบบที่บริษัทผู้ว่าจ้างก าหนดให้ จึงไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมการผลิตร่วมกับบริษัทในประเทศผู้รับการลงทุน (Kanchana Wanichkorn, 2013) โดย
บริษัทเหล่าน้ีจัดอยู่ในผู้ผลิตระดับ 2 และ 3 (Second and Third Tiers) ในห่วงโซ่อุปทาน จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในปี ค.ศ. 2011 พบว่า ไทยใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสูงถึง 236 ,380 ล้านบาท หากแต่รายได้ที่รับคืนมามีเพียง 
75,602 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยที่ไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ส าเร็จ  

 

 
 

รูปท่ี 1 Thai SMEs in the Global Value Chain 
Sources: Economic Restructuring: Industrial Sector, NESDB proposing to Economic Restructuring Committee 

cited in Kanchana Wanichkorn, (2013) 
 วิจัยในครั้งน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกส าคัญของไทย 10 อันดับ (แสดงใน
ตารางที่ 3) โดยมุ่งศึกษาช่องทางในการถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นไปสู่บริษัท SMEs ของไทย ภายใต้ 10 
อุตสาหกรรม 5 กลุ่มเทคโนโลยี ตามแผนนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพื่อให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High-Income-Country) 
(Intrakumnerd, 2015) โดยเปลี่ยนจาก“ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่” สู่ “ระบบเศรษฐกิจที่เน้น
การพัฒนาเทคโนโลยีของตนในระดับที่เหมาะสม” (สวทช, 2560)  
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 778 
 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
2.1 ช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Channel of Technology Transfer) 
 Brennenraedts, (2006) พบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม สามารถถ่ายทอดโดย

ผ่านช่องทางต่าง ๆ มี 9 ลักษณะ ดังน้ี  
(1) การตีพิมพ์สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้า (Publication of Research) เน่ืองจากเทคโนโลยี คือ องค์ความรู้ที่ไม่สามารถจับต้องได้ 

(Implicit Knowledge) ดังน้ันการแปลงสภาพขององค์ความรู้ที่ จับต้องไม่ได้ให้เป็นความรู้ที่จับต้องได้ (Explicit 
Knowledge) น้ันจึงต้องมีการตีพิมพ์ในรูปแบบของรายงาน หรือวารสารวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถน าความรู้
เหล่าน้ันไปต่อยอดนวัตกรรม  

(2) การเข้าร่วมประชุมและการฝึกปฏิบัติ (Visit Conferences and Workshops) ผู้วิจัยสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการในสายวิชาชีพเดียวกัน 

(3) การเคลื่อนย้ายบุคคล (Mobility of People) การเคลื่อนย้ายบุคคลนับว่าเป็นหน่ึงช่องทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 
การย้ายนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยมาสู่ภาคอุตสาหกรรม การให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอกท าวิจัยที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการ  

(4) ความร่วมมือในการท าวิจัยและพัฒนา (Cooperation in R&D) การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการคิดค้นนวัตกรรมภายในบริษัท แต่มี
ความต้องการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ หรือโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท 
Boeing Australia Limited และมหาวิทยาลัย Queensland ในการพัฒนาและส่งมอบการพัฒนาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  

(5) การใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกร่วมกัน (Sharing of Facilities) คือ การใช้ทรัพยากร เช่น เครื่องจักรร่วมกันระหว่างบริษัท 
จะท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตส่งผลไปสู่ผลก าไรที่เพิ่มขึ้น  

(6) ความร่วมมือทางด้านการศึกษา (Cooperating in Education) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

(7) การติดต่อวิจัยและให้ค าปรึกษา (Contract Research and Advisement) การที่ภาคอุตสาหกรรมติดต่อขอรับค าปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยโดยจ่ายค่าตอบแทนให้ตามลักษณะและความส าคัญของธุรกิจ  

(8) สิทธิบัตร (Intellectual Property Rights: IPRSs) เจ้าของสิทธิบัตร หรือมหาวิทยาลัย เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
(Licensing) ท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กับเจ้าของสิทธิบัตร  

(9) การแยกมาตั้งบริษัทใหม่ (Spin-offs) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทแม่มาสู่บริษัทลูก เช่นบริษัทแม่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีนโยบายก่อตั้งบริษัทใหม่ทางตอนเหนือของประเทศแม็กซิโกก็จะถูกถ่ายทอดไปด้วยเช่นกัน  

 จากช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 9 ด้าน การจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-offs) หรือที่รู้จักในชื่อ Startups, Stimulating 
Entrepreneurship การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยช่องทางน้ีผ่านรูปแบบการให้ลิขสิทธ์ิ หรือการให้สิทธิบัตร เช่นธุรกิจด้านพลังงาน
ทดแทน (Biotechnology) อีกหน่ึงธุรกิจที่นิยมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกคือ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนประกอบ (Takahashi, 1999) ตามทัศนะของ Takahashi รายงานว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในประเทศไทย
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนับว่าไทยยังได้เปรียบด้านการแข่งขันทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการผลิต  ด้วยเหตุน้ี
การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมดังกล่าวของไทย ด้วยการตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทยทดแทนการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Techakanont & Terdudomtham, 2004) โรงงานผลิตชื้นส่วนยานยนต์เหล่าน้ี
มีเครือข่ายการด าเนินงานกับผู้ป้อนวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่าการประสานความร่วมมือกับผู้ป้อนวัตถุดิบในประเทศไทยซ่ึง
เป็นผู้รับการลงทุน (Host Country)  

Tachakanont (2002) รายงานว่า ในช่วงทศวรรษที่ 20 รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดย
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมีบทบาทส าคัญในการยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทท้องถิ่นไทยด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ระหว่างบริษัท อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานผู้ผลิต
และบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงาน ระยะเวลาในการเรียนรู้งานและต้นทุนที่เกิดขึ้น ลักษณะของการถือครองกรรมสิทธ์ิ คุณค่า
ของบริษัทที่ป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงาน ความจ าเป็นในการสร้างความแตกต่าง การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของสินค้า 
และการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างไว้วางใจได้ ตลอดจนความเชื่อม่ันและไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
บริษัท (Lalit & Petison, 2005) โดยระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานการผลิตรถยนต์และบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบน้ันขึ้นอยู่กับกล
ยุทธ์ของบริษัท ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น การร่วมทุนระหว่างประเทศ และการก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
สร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน การแข่งขันของธุรกิจน้ีในภาคอุตสาหกรรมของไทยนับว่าเอ้ือประโยชน์ต่อ
โรงงานผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น เน่ืองจากโรงงานสามารถเลือกผู้ป้อนวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีจ านวนมากในราคาที่พอใจที่สุด โดยโรงงาน
ไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยการความคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานและผู้ป้อน
วัตถุดิบเหล่าน้ีไม่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนทางการตลาด  
 2.2 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Progress Models) 

 เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีความอ่อนไหวด้านราคา (Price Sensitive) ดังน้ันเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย บริษัทผลิตรถยนต์จ าเป็นต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์บางประเภทที่ไม่ใช่เทคโนโลยีหลัก (Core Technology) ให้กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายย่อยในประเทศผู้รับการลงทุน 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิธีการลดต้นทุนการผลิตด้วยการเลือกบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบที่มีคุณภาพในด้านของต้นทุนที่ต่ า คุณภาพการผลิตที่สูง 
พร้อมกับระบบการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการผลิตระหว่างบริษัท  โดยเฉพาะชิ้นส่วนยาน
ยนต์ที่มีมาตรฐานสูง (highly standardized) จ าเป็นต้องควบคุมการผลิตจากโรงงานการผลิตรถยนต์ สามารถสร้างการด าเนินงาน
ร่วมกันด้วยการพึ่งพาซ่ึงกันและกันอย่างแท้จริง (Bensaou, 1999)  

 (1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (The Cooperative Relationship) การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างบริษัทน้ัน จะ
เกิดขึ้นได้ต่อเม่ือมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยซ่ึงมีมูลค่าสูง บริษัท
ท้องถิ่นของไทยจึงจ าเป็นต้องได้รับเงินทุนสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อลดต้นทุนและกระจายความเสี่ยง ด้วยการใช้กลยุทธ์ร่วม
ทุนระหว่างประเทศ (International Joint Venture IJV) (Wadeecharoen, 2015) การได้สิทธิบัตรจากต่างประเทศ 
(Intellectual Property Rights: IPRSs) การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน(Sharing of Facilities) เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่บริษัท
ท้องถิ่นของไทยต้องการการสนับสนุนจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุน (Petison & Johri, 2008) เน่ืองจากการใช้สิทธิบัตรและใช้
ทรัพยากรร่วมกันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่างบริษัทผลิตรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Kotabe & Domoto, 2003)  

 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไปสู่องค์กรผู้รับเทคโนโลยีซ่ึงเป็นบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือที่เรียกว่า ‘Localization’ (Mclvor, Humphreys 
& McAleer, 1998) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) Hardware ได้แก่ อุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบ เทคนิคต่างๆ ใน
การลดชิ้นส่วนการผลิต ในขณะที่ (2) Software Technology Transfer- การถ่ายทอดทักษะและความรู้ให้กับพนักงานของบริษัท
จัดหาวัตถุดิบ ผ่านการอบรมด้วยวิธีต่างๆ ซ่ึงในประเทศไทยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานผ่านกลยุทธ์การร่วมทุนต่างประเทศ
นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบของไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  
ธุรกิจเหล่าน้ีจึงแสวงหาช่องทางลดต้นทุน ด้วยการร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัททั้ง 
2 ฝ่าย เกิดการพึ่งพาทรัพยากรซ่ึงกันและกัน เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไปสู่บริษัทท้องถิ่นขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นบริษัทผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นเฉพาะ หรือที่เรียกว่า ‘Localization’ 
(Petison & Johri, 2008) ตัวอย่างเช่น บริษัท Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (IMCT) ร่วมมือกับ Summit Auto Seats 
Industry ในการออกแบบที่น่ังส าหรับรถปิกอัพ Isuzu D-Max อีกหน่ึงตัวอย่าง บริษัท DaimlerChrysler (Thailand) Ltd. (DCTH) 
ร่วมมือกับ บริษัท Thai Safety Glass ในการพัฒนากระจกรถยนต์ให้กับ Mercedes Benz 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 780 
 

2.3 ระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Stages in the Evolution of Relationship) 
Petison & Johri, (2008) เสนอแนะขั้นตอนในการถ่านทอดเทคโนโลยีระหว่างโงงานผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทผู้ป้อน

วัตถุดิบ ไว้ 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ (Stage 1: Identifying High Potential Suppliers) ใน

ขั้นตอนน้ีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะเป็นผู้ประเมินศักยภาพของบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบภายในประเทศผู้รับการลงทุน เพื่อฝึกอบรมและ
พัฒนาสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทต้องการ 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบ (Stage 2: Developing High-Potential Supplier) บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์จะเป็นผู้ดึงเอาศัยภาพของของบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบมาพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาและ
ผลิตภัณฑ์ มาให้ความรู้ ควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต ในขั้นตอนน้ีเม่ือผลผลิตของบริษัทป้อนวัตถุดิบมีคุณภาพและปริมาณที่ดี
ขึ้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ก็จะหยุดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เน่ืองจากอาจเกิดการรั่วไหลของเทคโนโลยีส าคัญไปยังบริษัทคู่แข่ง ซ่ึงผู้
ป้อนวัตถุดิบของไทยจะพัฒนาได้ถึงขั้นตอนน้ีเท่าน้ัน 

 ขั้นตอนที่ 3 การเรียนผู้ซ่ึงกันและกัน (Stage 3: Mutual Learning) บริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบในประเทศผู้รับการลงทุน หากมี
ศักยภาพและความแข็งแกร็งด้านเทคโนโลยีเพียงพอ ผู้ผลิตรถยนต์ก็จะเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมกันด้วยการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัท บริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบของไทยมีจ านวนน้อยมากที่จะเข้าสู่ขั้นตอนน้ี 

 ขั้นตอนที่ 4 การร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Stage 3: Partnering for Synergies) เป็นขั้นตอนแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีระหว่างบริษัทเพื่อร่วมลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ ขั้นตอนน้ีผู้ร่วมทุนทั้งสองฝ่ายจะต้องมีระดับความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
อย่างมากเพื่อมิให้เทคโนโลยีส าคัญรั่วไหลไปยังบริษัทคู่แข่ง มีการสร้างสิทธิบัตรร่วมกัน ซ่ึงบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบของไทยยังไม่สามารถ
พัฒนามาสู่ระดับน้ีได้ (Petison & Johri, 2008) 

2.4 ข้อจ ากัดของการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Limitation of Technology Transfer) 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย มีการรวมตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายย่อยเป็นจ านวนมาก ทั้งในส่วนของการเจรจา

การต่อรองราคาระหว่างผู้ผลิตรถยนต์และผู้ป้อนวัตถุดิบ รวมถึงการสรรหาทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเหล่าน้ี  อย่างไรก็ตาม
บริษัท SMEs เหล่าน้ีมีเทคโนโลยีการผลิตหลักที่การันตีคุณภาพโดยกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ดังน้ันการถือหุ้นใน
บริษัทเหล่าน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะช่วยหลีกเลี่ยงและป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีหลักของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไปยังบริษัทคู่แข่ง 
ด้วยเหตุน้ีการร่วมทุนต่างประเทศ (International Joint Venture) ระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ของไทยจึงมีข้อจ ากัดด้านความเสี่ยงที่เทคโนโลยีหลักของบริษัทแม่อาจรั่วไหลไปสู่บริษัทของประเทศผู้รับการลงทุนซ่ึงอาจ
กลายเป็นบริษัทคู่แข่งในอนาคต ดังน้ันการถือหุ้นในบริษัทผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการรั่วไหล
ของเทคโนโลยีหลักไปสู่ภายนอก  

 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และการมีส่วนร่วมกับบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการน้ี 
โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ชิ้นส่วนประกอบจากบริษัทผู้ผลิตระดับ 1 (First Tier) ซ่ึงมีความส าคัญมากในห่วงโซ่อุปทาน 
บริษัทเหล่าน้ีจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ หรือที่รู้จักในชื่อ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซ่ึงมีสัดส่วนในตลาดกว่า
ร้อยละ 85 ถึง 100 โดยบริษัทรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ODM (Original Design Manufacturer) ซ่ึงมีลักษณะเป็น
โรงงานรับผลิตตามข้อตกลงในสัญญา โดยใช้รูปแบบที่บริษัทผู้ว่าจ้างก าหนดให้ท าตาม ซ่ึงสามารถผลิตให้กับโรงงานหลายๆ ประเภท 
บริษัทเหล่าน้ีจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน การให้สิทธิบัตรในการผลิต สัญญาจ้างต่าง  ๆ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ถึง 10 
เท่าน้ัน จัดอยู่ในผู้ผลิตระดับ 2 และ 3 (Second and Third Tiers)  

เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีหลัก เช่น ส่วนประกอบของรถยนต์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ตัวถังรถยนต์ Toyota 
GOA technology เครื่องยนต์ Isuzu direct injection, Honda V-tech การร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น อาจน าไปสู่การรั่วไหลซ่ึง
เทคโนโลยีหลักของบริษัท เกิดการผลิตสินค้าเลียนแบบ นับว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จึงจัดตั้งบริษัท



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 781 
 

ย่อยขึ้นเพื่อป้อนสินค้าหลักเหล่าน้ีเข้าสู่โรงงานโดยตรง นอกจากน้ีการน าเข้าเหล็กกล้า (Metal) มาใช้ในการผลิตตัวถังรถยนต์ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์นิยมใช้วิธีการเข้าถือหุ้น (Ownership) กับบริษัทรายย่อย เพื่อควบคุมราคาวัตถุดิบ  
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วยโครงสร้าง 4 องค์ประกอบ คือ สินค้าส่งออกส าคัญของไทย ช่องทางและกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นไปสู่บริษัท SMEs ของไทย รวมถึงแหล่งที่มาของเทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัท SMEs 
ของไทย จากน้ันจึงท าการส ารวจหาหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท SMEs ไทยที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง แสดง
รายละเอียดในรูปภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

 
รูปท่ี 2  กรอบแนวคิดของการวิจัย (Research Framework) 

*Note: STI = The National Science Technology and Innovation Policy and Plan 2012-2021 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยในครั้งน้ี คือ บริษัท SMEs ไทยตามประเภทของอุตสาหกรรม ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ที่อยู่ในฐานของมูลของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 400 บริษัท เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2546) ด าเนินการเก็บข้อมูลจากบริษัทที่ท าการส่งออกสินค้าไทย 10 อันดับ (แสดง
ในตารางที่ 2) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์  หรือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Person) ของการวิจัยใน
ครั้งน้ี คือ ประธานบริษัท ผู้จัดการบริษัท ตามที่บริษัทผู้ให้ความร่วมมือเห็นสมควรโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาด
และจ านวนบริษัทในอุตสาหกรรมน้ัน (Proportionate Sampling Methods) จ านวนทั้งสิ้น 30 บริษัท  
 

ศึกษาแหล่งที่มาของเทคโนโลยทีี่ใช้
ในบริษัท SMEs ของไทย 

ศึกษาช่องทางและกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรมจาก
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นไปสู่บริษัท SMEs 
ของไทย 

ค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท 
SMEs ไทยที่ต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง 

Content Analysis & 
SWOT Analysis 

ช่องทางและกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นไปสู่ 

บริษัท SMEs ไทย 

สินค้าส่งออกส าคัญของไทยที่มคีวาม
ได้เปรียบทางการแข่งขัน   

โครงสร้างการวจิัย 
(Research Structure) 

 

เทคนคิการวจิัย 
(Research Technique) 

ผลลัพธ์ของการวิจัย 
(Research Output) 

STI Policy Analysis &  
Depth-Interview 

(Petison & Johri, 2008)  
 

Survey Method 
Questionnaire Instrument  

(Yusuf, 2009) 
Interview Method 

 

Survey Method 
Questionnaire Instrument  

(Yusuf, 2009) 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 782 
 

ตารางท่ี 2: สินค้าส่งออกของไทย 10 อันดับ (Top 10 Export Product Groups) 

No. ประเภทของสินค้าส่งออก 
Export Product Groups 

Val
ue 

(bill
ion 
USD

) 

Tot
al 

Exp
orts 
(%) 

5 
First  
S-

Cur
ves 

5 
New  
S-

Cur
ves 

5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

กลุ่ม
ตัวอย่า
งของ
การ

สัมภาษ
ณ์ 

      1 2 3 4 5  

1 ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ (Machinery including 
computers) 

$40.
2 

17%        8 

2 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical machinery, 
equipment) 

$34.
1 

14.4
% 

       6 

3 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ (Vehicles and 
it’s assemble) 

$28.
5 

12.1
% 

       5 

4* ยางพาราและรายการสินค้าเกี่ยวกับยางพารา 
(Rubber, rubber articles) 

$16.
3 

6.9
% 

       3 

5 เครื่องประดับและอัญมณี (Gems, precious 
metals) 

$12.
8 

5.4
% 

       2 

6 พลาสติกและรายการสินค้าเก่ียวกับพลาสติก 
(Plastics, plastic articles) 

$12.
7 

5.4
% 

       1 

7 เชื้อเพลิงแร่รวมถึงน้ ามัน (Mineral fuels 
including oil) 

$8.2 
b 

3.5
% 

       1 

8* เน้ือสัตย์และอาหารทะเลแปรรูป 
(Meat/seafood preparations) 

$6.3 2.7
% 

       2 

9 ออฟติคอล, อุปกรณ์เทคนิคทางการแพทย์ 
(Optical, technical, medical apparatus) 

$5.7 2.4
% 

       1 

10* ธัญพืช (Cereals) $5.4 2.3
% 

       1 

           30 

Sources: http://www.worldstopexports.com/thailands-top-10-exports/ 
 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnair) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
จ านวน 400 บริษัท ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจกับธุรกิจที่ผลิตสินค้าส่งออก 10 ประเภทหลักของไทย พัฒนาแบบสอบถามจาก
งานวิจัยในอดีตของประเทศมาเลเซีย โดย Yusuf, (2009) จากน้ันน าแบบสอบถามส่งให้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้
ประเมินโครงสร้างและค าถามที่ใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของเทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัท SMEs 
ของไทย และค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยี 
  นอกจากน้ียังมีแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Simi Interview Structure) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ กับกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมาย 30 บริษัท ใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินโครงสร้างและค าถามที่ใช้เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ 2 
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ของการวิจัย ทั้งน้ีความแม่ย าในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยทักษะและความรู้ของผู้สัมภาษณ์เป็นส าคัญ การวิจัยใน
ครั้งน้ีจึงน าโครงสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงาน จากงานวิจัยของ 
Petison and Johri, (2008) มาพัฒนาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่อยู่ใน 10 อุตสาหกรรม ตามนโยบาย 
Thailand 4.0  
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาสินค้าส่งออกส าคัญของไทยที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และ SWOT เข้ามา
แปลผลของการวิจัยเพื่อให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันของไทยตามประเภทของสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component 
Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555)  
4.  บทสรุป 
 เป้าหมายของการวิจัยในครั้งน้ีมุ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกส าคัญของไทย ภายใต้เป้าหมายหลักของ 
Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยรัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการปรับเปลี่ยน
จาก“ระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่” สู่ “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัมนาเทคโนโลยีของตนเอง
ในระดับท่ีเหมาะสม” โดยก าหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาขึ้นในประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 อุตสาหกรรม 10 ประเภท 5 กลุ่มเทคโนโลยี  

5 อุตสาหกรรมเดิม  
(The First S-Curves) 

5 อุตสาหกรรมใหม่  
(The New S-Curves) 

5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next-Generation Automotive)  

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics)   

3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism)   

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture & Biotechnology)   

5) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 
(Food for the Future)   

1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม (Robotics)  

2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
(Aviation & Logistics)   

3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals)   

4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

(Medical Hub) 

1) กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & 
Agriculture - Biotech)  

2) กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชีว
การแพทย์ (Health & Wellness – 
Biomedical)  

3) กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ 
ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart 
Devices & Robotics – 
Mechatronics)   

4) กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง 
ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital 
& IOT - Embedded 
Technology)   

5) กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ 
Service Design ในการสร้างมูลค่า 
(Creative & Culture - High 
Value Services) 

 จากอุตสาหกรรม 10 ประเภท ภายใต้ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบาย Thailand 4.0 น ามา
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และขอบเขตของการวิจัยในครั้งน้ี โดยมุ่งศึกษาตามประเภทของสินค้าส่งออกหลักของไทยอันดัที่ 1 คือ ชิ้นส่วน
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คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่าการส่งออกของไทย จัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม 
(The First S-Curves) นอกจากน้ีสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ยางพาราและรายการสินค้าเก่ียวกับยางพารา เน้ือสัตย์ อาหารทะเล
แปรรูป และธัญพืช (รายการที่ 4, 8 และ 10) เหล่าน้ีจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food & Agriculture-Biotech) หน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยมีวิสัยทัศน์ต้องการให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางของผลผลิตอาหารเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมล็ดพันธ์ุ วัคซีน 
สร้างฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงจากความหลากหลายทางชีวภาคและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่า 50,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ล้านบาท ใน 10 
ปีข้างหน้า และเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ล้านบาทในอีก 15 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านบาทในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
 ผลลัพธ์ (Output) ของโครงการในครั้งน้ี คือ (1) แสดงให้เห็นถึงโอกาสและอุปสรรค์ของการพัฒนาสินค้าส่งออกส าคัญ
ของไทย 10 อันดับ ให้เป็น ‘Championship Product’ ภายใต้การสร้างแบรนด์ ‘Made in Thailand’  (2) ค้นพบช่องทางและ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นไปสู่บริษัท SMEs ของไทย (3) ค้นพบแหล่งที่มาของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัท SMEs ของไทย อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าส่งออกของไทย 
 ผลที่ปรากฎ (Outcome) ของโครงการในครั้งน้ี คือ (1) ภาครัฐน าช่องทางและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ไปสู่บริษัท SMEs ของไทย (2) เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัท SMEs ไทยที่ต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองกับบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น และ (3) เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในการท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ผลกระทบ (Impact) ของโครงการในครั้งน้ี คือ (1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสินค้าส่งออกของไทยภายใต้ 10 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง โดยเฉพาะ SMEs ที่เป็นฐานส าคัญของภาคเศรษฐกิจไทย (2) เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง บริษัทข้ามชาติ
ญี่ปุ่น และ SMEs ไทย ด้วยการสร้าง Global Collaborative Network & Partnerships ในการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ SMEs 
ไทยให้เติบโตอย่างม่ันคง และยั่งยืน  
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Factors Influencing Purchase Intention of Fiction E-book 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทบันเทิงคดีของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งน้ีมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 6 ตัวแปร จากทฤษฎีรวมการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) และมีตัวแปรอิสระที่ศึกษาเพิ่มเติมอีกจ านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยบทวิจารณ์ออนไลน์ และ
ปัจจัยราคา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิง
คดี จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีอย่างมีนัยส าคัญมี 5 
ปัจจัย เรียงล าดับตามผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (2) 
ปัจจัยราคา (3) ปัจจัยบทวิจารณ์ออนไลน์ (4) ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน และ (5) ปัจจัยอิทธิพลของสังคม 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี บทวิจารณ์ออนไลน์ ราคา ความตั้งใจซ้ือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

  บันเทิงคดี 
 
Abstract 

The objective of this research was to explain the relationship of factors that influencing purchase 
intention of fiction E-book in Thailand. There were 6 independent variables based on the variables used in the 
unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model and two additional factors: online review 
and price. The questionnaire design was used to collect data from consumers who have purchased fiction E-
book. A total number of samples for this study were 400. The results showed that there were 5 factors 
affecting purchase intention toward fiction E-book significantly, descending ordered by effect on purchase 
intention as follows: (1) facilitating condition factor, (2) price factor, (3) online review factor, (4) effort 
expectancy factor, and (5) social influence factor, respectively.  
 
Keywords: the unified theory of acceptance and use of technology, UTAUT, online review, price,  

    purchase intention, E-book, fiction 
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1. บทน า 
 1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันผู้คนมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และอินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนร่วมกับ
การด าเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ช่วยในการอ านวยความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว การท าธุรกรรมทางการ
เงินทางออนไลน์ รวมทั้งการอ่านหนังสือด้วย ประกอบกับการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เพื่อให้รองรับการใช้งานที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์ ดังน้ันเม่ือมีการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาหลอมรวมกับการอ่านหนังสือที่สามารถ
เปลี่ยนหนังสือรูปแบบเดิม ๆให้น่าสนใจมากขึ้น และนอกจากน้ียังสามารถซ้ือดาวน์โหลดได้ง่าย รวดเร็ว ราคาถูกกว่าหนังสือปกติ 
และสะดวกต่อการพกพา 

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาจึงเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากภาพรวมตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าราวปีละ 600-700 ล้านบาท เติบโตทุกไตรมาส แต่ยังเป็นแค่ 5% ของตลาด
หนังสือซ่ึงมีมูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี จึงมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยมีปัจจัยส าคัญคือ ร้านหนังสือที่ค่อย ๆ ลดลง ท าให้การหาซ้ือ
หนังสือยากขึ้น คุณภาพอุปกรณ์ที่รองรับก็ดีขึ้น รวมถึงผู้บริโภคเริ่มคุ้นชิน ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีอายุ 20-45 
ปี เป็นเพศหญิง ชอบอ่านนิยาย เป็นวัยท างานที่มีก าลังจ่าย แต่ในอนาคตกลุ่มลูกค้าอายุจะค่อย ๆ น้อยลง เพราะคุ้นเคยกับสมาร์ท
โฟน ระบบจ่ายเงินก็ง่ายขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) ประกอบกับหมวดหมู่หนังสือที่ขายดีที่สุดในกลุ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือนว
นิยาย คิดเป็นสัดส่วน 44% ของยอดขาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด (Jim Milliot, 2018) 

เม่ือมีการน าเทคโนโลยีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอ่านมากขึ้นและจากผลส ารวจต่าง  ๆแสดงให้เห็นว่าผู้คนต่าง
ยอมรับเทคโนโลยีที่มีการเลี่ยนแปลงโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้งานในชีวิตประจ าวันด้วย ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะใช้ปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีจากจากทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, 
UTAUT) ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Venkatesh, 2003) 

เน่ืองจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อมูล
ลักษณะดิจิตอล และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งในการหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ือ จากการ
ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560 มีการค้นหาข้อมูล ร้อยละ 86.5 ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต ( ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA, 2560) และจากงานวิจัยของ Opinion Research Corporation (2008) พบว่าผู้บริโภค
จะค้นหาการวิจารณ์สินค้าและบริการจากบล็อก กระทู้ การตอบกลับตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจซ้ือ และข้อมูลเหล่าน้ีเองก็
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ ดังน้ันบทวิจารณ์ออนไลน์จึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ 

ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยทางการตลาดเป็นส่วนส าคัญที่ผู้บริโภคใช้ประเมินค่าสินค้าและบริการว่าสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้หรือไม่ ดังน้ันจึงผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค และในการตั้งราคาจึงควรค านึงถึง
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับด้วย ซ่ึงในการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการท าหนังสือในรูปแบบปกติจึงไม่ควรตั้งราคา
สูงเกินไปนัก ซ่ึงโดยทั่วไปจะสามารถแบ่งประเภทของหนังสืออย่างง่ายเป็น 2 ประเภท คือหนังสือสารคดีและหนังสือบันเทิงคดี โดย
หนังสือสารคดีจะมุ่งเน้นเน้ือหาที่ให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นหลัก น าเสนอข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น แบบเรียน คู่มือ
วิชาการ อัตชีวประวัติ ในขณะที่หนังสือบันเทิงคดีจะมุ่งให้ความบันเทิงกับผู้อ่านเป็นส าคัญ โดยเขียนจากจินตนาการของผู้เขียน และ
ในการก าหนดราคาของหนังสือประเภทบันเทิงคดีจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาน้ันๆด้วย  

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจารณ์ออนไลน์ ราคา และปัจจัยจากทฤษฎี
รวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซ่ึงยังไม่มีงานวิจัยใดใช้ปัจจัยที่
กล่าวมาศึกษาเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผลการวิจัยน้ีเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ย่อมาจากค าว่า Electronic Book หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ 

บรรจุเน้ือหาที่เป็นตัวอักษร หรืออาจมีภาพ เสียง กราฟิก วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวต่อเน่ือง และสื่อประสมอ่ืน ๆ หรือเชื่อมโยงไปยัง
หนังสือเล่มอ่ืนหรือแหล่งข้อมูลภายนอกได้ โดยเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถอ่านและดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืน ๆ ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
  
 2.2 ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) 
ถูกน าเสนอโดย Venkatesh และคณะ (2003) เน่ืองจากเห็นว่าทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่ผ่านมามีปัจจัยการยอมรับที่
แตกต่างกัน จึงน าทฤษฎี 8 ทฤษฎีมาพัฒนาเพื่ออธิบายการยอมรับเทคโนโลยีในมุมมองโดยรวม โดยทฤษฎีทั้ง 8 ทฤษฎีได้แก่ 
 1. ทฤษฎีการการกระท าตามหลักเหตุและผล ( Theory of Reasoned Action : TRA) 
 2. แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
 3. แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Model : MM) 
 4. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) 

5. แบบจ าลองผสมผสานระหว่าง TAM และ TPB (Combined TAM and TPB : C-TAM-TPB) 
6. แบบจ าลองการใช้ประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of PC Utilization : MPCU) 
7. ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation Theory : DOI) 
8. ทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory : SCT) 
จากทฤษฎีข้างต้นทั้ง 8 ทฤษฎี Venkatesh และคณะ ได้พัฒนาแบบจ าลองเพื่อใช้อธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ

แต่ละบุคลภายใต้ทฤษฎีรวม (Unified theory) ที่อาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เด่นชัดของปัจจัยต่างๆจาก 8 ทฤษฎี และถูกน าไปใช้
ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลในภาคธุรกิจโดยใช้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้เป็นตัว
แปรหลัก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance expectancy) (2) ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน (Effort expectancy) และ (3) 
อิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Condition) มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ส าหรับตัวแปรเสริม/ ตัวผันแปรมีจ านวน 4 ตัวแปรได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) 
ความสมัครใจในการใช้งาน ตัวแปรเสริม/ ตัวผันแปรเป็นส่วนขยายแบบจ าลองและท าหน้าที่ในการขยายปัจจัยหลัก 4 ด้านข้างต้น 
จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้ผ่านปัจจัยหลัก 4 ด้าน มีความส าคัญในการท าหน้าที่เชื่อมโยง 
(Conjunction) แบบจ าลองทั้ง 8 ทฤษฎีให้กลายเป็นทฤษฎีรวม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผันแปรตาม
ทฤษฎี UTAUT 
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รูปท่ี 1  แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
 
 โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนเช่น Martin และ Herrero (2011) พบว่าความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ ความคาดหวังต่อความ
พยายาม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือที่พักในชนบทผ่านเว็บไซด์ T.E.Rodríguez และ E.C.Trujillo (2014) พบว่าความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน อิทธิพลของสังคม และ สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือตั๋วสายการบินราคาประหยัดผ่านเว็บไซด์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเชื่อว่าปัจจัยจากทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 
 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับบทวิจารณ์ออนไลน์ 

บทวิจารณ์ออนไลน์ (Online Review, eWOM) เป็นส่วนหน่ึงของการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth : 
WOM) ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลโดยตรงจากผู้บริโภค เก่ียวกับการใช้งาน หรือลักษณะของสินค้าและบริการ 
(Dichter,1966) และเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป เช่น ระหว่างผู้ใช้สินค้าด้วยกันเอง หรือระหว่างลูกค้ากับ
พนักงานขายเป็นต้น (Assael,1998) และจากการสื่อสารข้างต้นท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า วสาร ความคิดเห็น ข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน ซ่ึงนับว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้บริโภคจึงสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าและบริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท าให้การกระจายข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกระจายไปในทุกทิศทาง และยังสามารถรับข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลับไปมาได้ ดังน้ันการสื่อสารแบบปากต่อปากจึงถูกพัฒนาเป็น การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Word-of-Mouth : eWOM) โดยบทวิจารณ์ออนไลน์เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของ
บริษัทหรือเว็บไซต์ภายนอกอ่ืน ๆก็ได้ (Mudambi & Schuff, 2010) ผู้บริโภคจะใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นแตกต่างกันไป ทั้ง
ช่วยในการลดความเสี่ยง รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อใช้งานในอนาคต และการให้ความคิดเห็นร่วมกันเพื่ อช่วยในการตัดสินใจของผู้อ่ืน 
(Lampert and Rosenberg,1975) ซ่ึงการที่บทวิจารณ์ออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงมีบทบาทใน
กระบวนการซ้ือ (Arndt, 1967) และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซ้ือหรือเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ (Cheung et al, 
2009) 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 790 
 

จากงานวิจัยของ Tom M.Y. Lin และคณะ (2005)  Sheng-Hsien Lee (2009) และ Nicky Somohardjo (2017) 
พบว่า การวิจารณ์ออนไลน์มีผลต่อความตั้งใจซ้ือ ดังน้ันผู้ วิจัยจึงเชื่อว่าการวิจารณ์ออนไลน์มีผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับราคา 
ราคา (Price) คือ จ านวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่จะได้รับ (Solomon et al, 2009) 

ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์
ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรตั้งราคาต่ าเพื่อลดต้นทุนการซ้ือหรือท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือด้วยลักษณะอ่ืน ๆ นอกจากน้ีการปรับ
ราคาของผลิตภัณฑ์จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การตลาด ยอดขายและความต้องการของผลิตภัณฑ์  และการก าหนดราคา
สามารถช่วยในการรับรู้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยมี 3 กลยุทธ์หลักที่ใช้ในการก าหนดราคาสินค้า ดังน้ี  

1. การก าหนดราคาตามตลาด เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาของบริษัทคู่แข่ง 
2. การก าหนดราคาสูงที่สุด ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาดและยังไม่มีคู่แข่ง 
3. การก าหนดราคาต่ ากว่าตลาด ใช้เพื่อเจาะตลาดและเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการ ตลาดในระยะเวลาอันสั้น  
โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุน เช่น Hsin Ke Lu และคณะ (2016) พบว่าราคามีผลต่อความตั้งใจซ้ือแอปพลิเคชั่นเกมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเชื่อว่าราคามีผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความต้ังใจซื้อ 
ความตั้งใจซ้ือมีการอธิบายโดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ความตั้งใจซ้ือ คือ การแสดง

ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ก าหนด และถือว่าเป็นพฤติกรรมน าทันที ความตั้งใจ คือ 
ความเต็มใจของบุคคลในการกระท าพฤติกรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการกระท า โดยใช้ทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior) (Ajzen,1991) ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนทัศนคติ (Attitudes) การคล้อยตาม (Subjective Norm) และ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ทั้งสามอย่างน้ีถูกใช้ในการอธิบายความตั้งใจ
โดยตรงและโดยอ้อมของผู้คนในหลายๆกรณี ในการวัดโดยตรง (Direct Measurement)ของปัจจัยเหล่าน้ี ทัศนคติ หมายความถึง 
การตัดสินเชิงประเมินข้อดีข้อเสียของในการแสดงพฤติกรรมน้ัน ในขณะที่การคล้อยตาม หมายถึง ความรับรู้ของบุคคลถึงแรงกดดัน
ทางสังคมในการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายความถึง ความม่ันใจในการรับรู้ของ
บุคคลถึงการแสดงพฤติกรรมของตน (Fishbein และ Ajzen, 2005) ทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผนน้ีถูกใช้อย่างกว้างขวางโดย
นักวิจัยมากมายมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงด้วยการเลือกใช้ทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผนเป็นพื้นฐาน ท าให้นักวิจัยหลายคน
เห็นพ้องกันว่าความตั้งใจที่จะซ้ือสามารถบ่งบอกถึงความเชื่อส่วนบุคคลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ และแนวทางในการพยาการณ์
พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์  

 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นน้ัน ผู้วิจัยใช้ตัวแปรอิสระจากทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้

เทคโนโลยี (UTAUT) จ านวน 4 ตัวแปร เน่ืองจากเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซ่ึงรวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย และมีตัวแปรอิสระที่ศึกษาเพิ่มเติมอีกจ านวน 2 ตัวแปร คือ บทวิจารณ์ออนไลน์ และราคา ซ่ึง
ผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร มีความเหมาะสมในการน ามาใช้วิเคราะห์ความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิง
คดีซ่ึงเป็นตัวแปรตามจึงเป็นที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
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รูปท่ี 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.7 สมมติฐานการวิจัย 
H1 : ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ (Performance expectancy) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบันเทิงคดี 
H2 : ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน (Effort expectancy) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทบันเทิงคดี 
H3 : อิทธิพลของสังคม (Social influence) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 
H4 : สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Condition) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 
H5 : การวิจารณ์ออนไลน์ (Online Review) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 
H6 : ราคา (Price) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อสรุปเชิงปริมาณเพื่อใช้ใน
การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 

 
3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ที่เคยซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  ผู้ที่เคยซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling)ในรูปแบบของเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต โดยมีค าถามคัดกรองให้กับผู้ที่ เคยซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี จ านวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดของคอแครน (W.G.cochran) ในการค านวณ ซ่ึง
เหมาะสมกับการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีเครื่องมือที่เลือกใช้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทุกข้อค าถาม และมีการทดสอบความน่าเชื่อถือโดย โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่จะท าการวิจัย จ านวน 45 ชุด ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบัคอัลฟ่า ซ่ึงแบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าความเชื่อม่ัน 0.78 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 
ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 1 ข้อ คือ เคยเป็นผู้ซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทบันเทิงคดี และค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด  
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติที่ มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 
ประกอบด้วยปัจจัยที่แบ่งเป็น 6 ปัจจัยดังน้ี ปัจจัยความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน 
ปัจจัยอิทธิพลของสังคม ปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ปัจจัยบทวิจารณ์ออนไลน์ และปัจจัยราคาโดยสร้างค าถาม
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  โดยใช้สเกลการให้คะแนนตามวิธีของลิเคริต์สเกล (Likert Scale) ให้เลือก 5 ระดับความ
คิดเห็น  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี  โดยสร้างค าถามแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยใช้สเกลการให้คะแนนตามวิธีของลิเคริต์สเกล (Likert Scale) ให้เลือก 5 ระดับความคิดเห็น  

 
ตารางท่ี 1 ตัวแปร และที่มาของค าถาม 

ตัวแปร ท่ีมา 

ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ (จ านวน 3 ข้อ) 
 
ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน (จ านวน 5 ข้อ) 
 
อิทธิพลของสังคม (จ านวน 3 ข้อ) 
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (จ านวน 3 ข้อ) 
 
บทวิจารณ์ออนไลน์ (จ านวน 4 ข้อ) 
ราคา (จ านวน 4 ข้อ) 
ความตั้งใจซ้ือ (จ านวน 3 ข้อ) 

Venkatesh et al. (2012); Chu&Chu (2015); 
Bhatiasevi&Yooprtch (2015); Lee (2013) 
Venkatesh et al. (2012); Chu&Chu (2015) 
Bhatiasevi&Yooprtch (2015); Lee (2013) 
Venkatesh et al. (2012) 
San Martín and Herrero (2012);  
Venkatesh et al. (2012) 
Manuela López (2014) 
Venkatesh et al. (2012) 
Venkatesh et al. (2012);  
Bhatiasevi&Yooprtch (2015) 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จ านวน 1 ตัวกับตัวแปรอิสระ 
(X) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ 
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4. ผลการวิจัย 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 278 (69.5%) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี จ านวน 178 คน (44.5%) ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 156 คน (39.0%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 15,000-25,000 บาท จ านวน 119 คน (29.8%)  มีระดับ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จ านวน 207 คน (51.7%) 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีในภาพรวม ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี
ประกอบไปด้วยปัจจัย 6 ปัจจัย และความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยและความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีในภาพรวม 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ 3.95 0.651 มาก 
ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน 4.36 0.504 มากที่สุด 

อิทธิพลของสังคม 2.76 0.958 ปานกลาง 

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 4.12 0.818 มาก 
บทวิจารณ์ออนไลน์ 3.42 0.650 มาก 

ราคา 3.62 0.681 มาก 

ความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี 3.43 0.895 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด ได้แก่ ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้
งาน (ค่าเฉลี่ย = 4.36) ปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก ได้แก่ ปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.12) ปัจจัยความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ปัจจัยราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ความตั้งใจซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี (ค่าเฉลี่ย = 3.43) และ ปัจจัยบทวิจารณ์ออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.42) ปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับที่ปานกลาง ได้แก่ อิทธิพลของสังคม (ค่าเฉลี่ย = 2.76) ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ซ่ึงผลที่ได้รับจาก
การวิเคราะห์สมการถดถอยดังกล่าวจะสามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
บันเทิงคดี โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95  
 
ตารางท่ี 3 ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .559 .312 .302 .748 .312 29.764 6 393 .000 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
บันเทิงคดีได้ร้อยละ 30.2 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณการ 0.748 
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ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
บันเทิงคดี 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t P 

B Std. Error Beta (ß) 

1 (Constant) -1.035 .379  -2.727 .007 

 ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ (X1) .132 .076 .096 1.743 .082 
 ความคาดหวังต่อความพยายาม 

ในการใช้งาน (X2) 
.239 .091 .134 2.618 .009* 

 อิทธิพลของสังคม (X3) .105 .045 .112 2.325 .021* 
 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในการใช้งาน (X4) 
.251 .049 .229 5.125 .000* 

 การวิจารณ์ออนไลน์ (X5) .185 .065 .134 2.839 .005* 
 ราคา (X6) .263 .066 .200 1.010 .000* 

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้
งาน (ß=0.134, P=0.009, P<0.05) ปัจจัยอิทธิพลของสังคม (ß=0.112, P=0.021, P<0.05) ปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน (ß=0.229, P=0.000, P<0.05) ปัจจัยการวิจารณ์ออนไลน์ (ß=0.134, P=0.005, P<0.05) และปัจจัยราคา (ß=0.200, 
P=0.000, P<0.05) ส่วนปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
คือ ปัจจัยความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ (ß=0.096, P=0.082, P>0.05) 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 
 

  𝑌 = −1.035 +  0.239(X2)  +  0.105(X3)  +  0.251(X4)  +  0.185(X5)  +
 0.263(X6)     (1) 
 

จากสมการตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี (Y) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ 0.239 อิทธิพลของ
สังคม (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ 0.105 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ 0.251 
การวิจารณ์ออนไลน์ (X5) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ 0.185 และราคา (X6) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เท่ากับ 0.263 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี” เม่ือท าการเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า 
 สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี จาก
การศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ ส าหรับผู้บริโภคไม่มีความแตกต่างมากนัก
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ระหว่างหนังสือปกติและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และน าแนวคิดของนักเขียนมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการท างานหรือการเรียนได้เหมือนกัน และผู้บริโภคส่วนหน่ึงจะซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เม่ือหาหนังสือแบบปกติได้
ยากหรือเป็นหนังสือต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับยอดการเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงทั้งจากประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถแทนที่หนังสือแบบปกติที่สามารถใช้เป็นของสะสมได้ (ประชาชาติธุรกิจ, 
2562) ดังน้ังผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Ayensa และคณะ (2016) ที่พบว่าปัจจัยความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพเป็นตัวท านายความตั้งใจซ้ือที่ดี โดยผู้บริโภครู้สึกได้รับประโยชน์จากช่องทางต่างๆของร้านค้าแบบ Omnichannel 
เช่น ร้าน Zara และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ T.E.Rodríguez และ E.C.Trujillo (2014) ที่พบว่าความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือตั๋วสายการบินราคาประหยัดผ่านเว็บไซด์ โดยผู้บริโภครู้สึกว่าการใช้เว็บไซด์ในการ
ซ้ือตั๋วสายการบินราคาประหยัดมีประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสิ่งที่ส าคัญในการซ้ือตั๋วสายการบินราคาประหยัด แต่
ภาพรวมของปัจจัยความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก เน่ืองจาก ผู้บริโภคเห็นว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ และเห็นว่าการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สามารถน าแนวคิดของนักเขียนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในการท างานหรือการเรียนได้ 
 สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
บันเทิงคดี จากการศึกษาพบว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Martin และ Herrero (2011) พบว่าความ
คาดหวังต่อความ พยายามในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือที่พักในชนบทผ่านเว็บไซด์และความตั้งใจซ้ือยังเก่ียวข้องกับระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรมของแต่ละบุคคลอีกด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ayensa และคณะ (2016) ที่พบว่าปัจจัย
ความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งานเป็นตัวท านายที่ดีและมีอิทธิพลโดยตรงกับความตั้งใจซ้ือ โดยผู้บริโภคสามารถใช้
ช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหรือหาราคาที่ดีกว่าในเวลาที่จ ากัด และภาพรวมของปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายาม
ในการใช้งานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด เน่ืองจากผู้บริโภคเห็นว่าการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะท าให้สามารถ
ค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ตลอดเวลาเป็นส าคัญ ช่วยให้สามารถหาหนังสือที่ต้องการมาอ่านซ้ าได้เสมอ  สามารถค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการภายในเวลาอันสั้น  

สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี จากการศึกษาพบว่า 
ยอมรับสมมติฐานที่ 3 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hsin-Ke Lu และคณะ (2016) พบว่าอิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือแอปพลิเคชั่นเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การศึกษาของ R.S. Abrahão และคณะ (2016) พบว่าอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในมุมมองปัจจุบันของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชาวบราซิล และการศึกษาของ 
T.E.Rodríguez และ E.C.Trujillo (2014) ที่พบว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจซ้ือตั๋วสายการบินราคาประหยัดผ่านเว็บไซด์โดยตรงเม่ือมีผู้
แนะน าให้ซ้ือ เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน และภาพรวมของปัจจัยอิทธิพลของสังคมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่
ปานกลาง เน่ืองจากผู้บริโภคเห็นว่าเพื่อนหรือบุคคลรอบตัวอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคิดว่าท่านควรอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แต่อาจไม่ได้ซื้อหนังสือเล็กทรอนิกส์เล่มที่เพื่อนหรือบุคคลรอบตัวแนะน าเน่ืองจากมีระดับความคิดเห็นน้อย 
 สมมติฐานที่ 4 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิง
คดี จากการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ T.E.Rodríguez และ E.C.Trujillo (2013) ที่
พบว่า เม่ือผู้บริโภคมีอุปกรณ์ และ ความรู้ในการซ้ือตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์ สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานจะ
มีผลต่อทั้งความตั้งใจซ้ือและการซ้ือตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าสายการบินควรอ านวยความสะดวกในการซ้ือ
สินค้าผ่านเว็บไซด์และมีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งปัญหาในการซ้ือ และภาพรวมของปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก เน่ืองจากผู้บริโภคที่ ซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์ ที่ใช้ในการอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-reader tablet smartphone notebook หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC มีความรู้เก่ียวกับการซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และรู้สึกว่าการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกสบาย 
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 สมมติฐานที่ 5 บทวิจารณ์ออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี จากการศึกษา
พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 5 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Somohardjo (2017) ที่พบว่าทัศนคติและความคิดเห็นเชิงบวกใน
โลกออนไลน์มีผลต่อความตั้งใจซ้ือส าหรับธุรกิจร้านอาหาร และการศึกษาของ Tom M.Y. Lin และคณะ (2005) พบว่า บทวิจารณ์
หนังสือบนอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับ จ านวนผู้วิจารณ์ ความยาว ความคิดเห็นเชิงบวกหรือ
ลบ และล าดับความคิดเห็น ภาพรวมของปัจจัยบทวิจารณ์ออนไลน์มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก เน่ืองจากเห็นว่าบทวิจารณ์
ออนไลน์มีประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือได้ สามารถช่วยในการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังอ่านบทวิจารณ์
ออนไลน์ 
 สมมติฐานที่ 6 ราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดี  จากการศึกษาพบว่า ยอมรับ
สมมติฐานที่ 6 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hsin-Ke Lu และคณะ (2016) พบว่าราคามีผลอย่างมากในการท านายความตั้งใจ
ซ้ือแอปพลิเคชั่นเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยควรตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและประสบการณ์ที่จะได้รับผ่านทางภาพและ
เสียง และการศึกษาของ T.E.Rodríguez และ E.C.Trujillo (2013) ที่พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลโดยตรงกับความตั้งใจซ้ือตั๋ว
เครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะเม่ือผู้บริโภครับรู้ถึงผลประโยชน์ที่มากขึ้น หรือการได้รับสินค้าที่ดีที่สุดได้ในราคาที่ก าหนด 
ภาพรวมของปัจจัยราคามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก เน่ืองจากเห็นว่ารา คาเป็นส่วนส าคัญเม่ือเลือกซ้ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และเห็นว่าราคาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสมเหตุสมผลและถูกกว่าหนังสือปกติ สามารถช่วยให้ผู้บริโภค
ประหยัดได้มาก 

ดังน้ันจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 มี 5 ปัจจัย เรียงล าดับตามผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน ปัจจัยราคา ปัจจัยบทวิจารณ์ออนไลน์ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามในการใช้งาน และปัจจัยอิทธิพลของสังคม โดย
สามรถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีได้ร้อยละ 30.2 ในขณะที่ปัจจัยความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนบนไฮเปอร์เล็ดเจอร์แฟบริคเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาฐานข้อมูลแบบกระจายของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่ออกแบบและพัฒนาสัญญาอัจฉริยะระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง ในงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเทคโนโลยีบล็อกเชน และ 3) เพื่อพัฒนาแพล็ตฟอร์มให้บริการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด าเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาเก่ียวกับการรับงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากเจ้าของบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10 แห่งทั่วประเทศไทย โดยวิธีการสัมภาษณ์ตรง น าผลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และออกแบบแพล็ตฟอร์มให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม PHP และ 
JavaScript และสร้างกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ MetaMask Wallet หลังจากพัฒนาแพล็ตฟอร์มเวอร์ชั่นเบต้าเสร็จแล้ว 
น าแอพพลิเคชั่นแพล็ตฟอร์มกลับไปให้บริษัททั้ง 10 แห่งทดสอบและประเมินผลการใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านการพัฒนา
ระบบ สามารถพัฒนาระบบงานทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนบนไฮเปอร์เล็ดเจอร์แฟบริคได้ และ 2) ในด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ยังมีปัญหาเน่ืองจากผู้ใช้งานยังมีความเข้าใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนน้อย 
 
ค าส าคัญ: บล็อกเชน ไฮเปอร์เล็ดเจอร์แฟบริค สัญญาอัจฉริยะ แพล็ตฟอร์มผู้ให้บริการ  
 
Abstract 

This paper aims at 1) to apply blockchain on hyperledger fabric to develop distributed database of 
expertise in information technology 2) to design and develop a smart contract between project owner and 
expertise (worker) and 3) to develop platform for information technology professional service provider 
platform.  This Research has been conducted by collecting problem issues about jobs on IT service from 10 IT 
Service Provider Company’s owner around the country of Thailand.  Direct interview with the owner were 
conducted, and the results were analyzed.  A platform for IT service was developed by means of PHP, and 
JavaScript programming language.  In addition, an electronic wallet was conducted by employing MetaMask 
Wallet tool.  The beta version of platform was tested and evaluated by the same 10 IT Service Company’s 
owner.  The result shows that 1) in system development, blockchain technology on hyperledger fabric can be 
employed for developing IT Professional Service Provider Platform 2) In terms of user satisfaction, there are 
still problems since the users are not yet understand what blockchain technology really is. 

 
Keywords: Blockchain, Hyperledger Fabric, Smart Contract, Service Provider Platform  
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1. บทน า 
ปัจจุบันน้ี งานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการสูงขึ้น ในช่วงปี  2016 ถึง 2026  U.S. Bureau of 

Labor Statistics ส ารวจอาชีพต่างๆ พบว่า อาชีพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความต้องการสูงขึ้น 7- 20 เปอร์เซ็นต์ 
เทียบกับอาชีพด้านอ่ืน [Bureau of Labor Statistics, 2019] อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบ
ปัญหาใหญ่ ๆ 2 ประการคือ  

1. ไม่สามารถจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญได้ครบทุกด้าน เน่ืองจากงานด้านน้ีต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ระบบเดินสายสัญญาณ ระบบคลาวด์ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบการ
เข้าถึงข้อมูล ระบบกล้องวงจรปิด โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ ช่างเทคนิค
สนับสนุน ฯลฯ  

2. ไม่สามารถรับงานประเภทเดียวกันพร้อม ๆ กันหลายที่ในพื้นที่ที่ห่างกันมากได้ เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญ
จ านวนจ ากัด เพียงด้านละ 1-2 คน 

นอกจากน้ี ยังอาจมีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้บริการสูงขึ้น เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ไม่
สามารถปฏิเสธงานได้ แม้พื้นที่ให้บริการจะอยู่ไกลจากที่ตั้งบริษัท   

หลายบริษัท แก้ปัญหาด้วยการลงทุนระบบในการให้บริการกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Service desk การ
ใช้ Call Center หรือระบบการติดตามจากระยะไกล (Remote monitoring tool) ต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง 
[CSLoxICT.,2018] หรือเลือกที่จะจ้างองค์กร หรือ กลุ่มคนภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาดูแลแทน ที่เรียกว่า 
“Outsource” เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท  ส าหรับการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) เป็นการให้ค าแนะน า และจะ
ให้บริการก็ต่อเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะลักษณะและขอบเขตของภารกิจ การให้ค าปรึกษาขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงกับผู้รับบริการ [Computer Union,2005] หรือการว่าจ้างให้บริษัทอ่ืนท าแทน [แพททเซิ ยี ดีวอลเลซ,2011] เป็นการจ้าง
งานระยะสั้น ชั่วคราว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาระงานประจ าที่คั่งค้าง (Overload)  

แพล็ตฟอร์มส าหรับการจับคู่ธุรกิจ (Business-to-Business Platform) และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 
เป็นช่องทางที่ท าให้บริษัทผู้ให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญ และช่างเทคนิค มีโอกาสค้นหากันเจอและท างานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
แพล็ตฟอร์มใดสร้างความม่ันใจให้กับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างได้ เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายยังเป็นกังวลเรื่องความเสียงหลายประการ เช่น 
การท างานจนส าเร็จ การทิ้งงานกลางคัน การช าระค่าจ้างตามงวดงาน เป็นต้น  

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ซ่ึงท างานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology)  ถูกออกแบบมาให้มี
ระบบป้องกันการทุจริต มีความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูล สามารถลดเวลาในการท าธุรกรรม และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโดยไม่ผ่านคนกลาง [ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561]  โดยการน าเอาข้อตกลง หรือเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญามาเขียนเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดการบังคับใช้ได้โดยอัตโนมัติเม่ือข้อสัญญาหรือเงื่อนไข
น้ัน ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตรงตามที่ได้มีการระบุไว้ 
บทความน้ี เสนอแพล็ตฟอร์มส าหรับการท าธุรกิจร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ทั้งสองฝ่ายค้นหากันเจอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสามารถท างานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยด้วยสัญญาอัจฉริยะ
บนเทคโนโลยีบล็อกเชน และเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงการออกแบบและกระบวนการท างาน
ของ แพล็ตฟอร์มให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. การออกแบบ 
 2.1  Context Diagram 
 Context Diagram ของแพล็ตฟอร์ม IT-PSP ท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของของแพล็ตฟอร์มให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี โดยมี External Entities 4 External Entities ดังแสดงในรูปที่ 1 คือ   
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 1) External Entities บริษัท   
 2) External Entities ผู้ว่าจ้าง (Customer) 
3) External Entities ผู้รับจ้าง (Partner) 
4) External Entities Wallet 

 
รูปท่ี 1 Context Diagram ของแพล็ตฟอร์ม IT-PSP 

 
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นขั้นตอนการท างานและการไหลของข้อมูล ของแพล็ตฟอร์ม IT-PSP ดังน้ี 
1. กระบวนการที่ 1 การลงทะเบียนบริษัทที่แสดงความจ านงจะเข้ามาร่วมในการเป็น ผู้ว่าจ้างงาน  จะท าการลงทะเบียน 

โดยข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกเก็บลง Table ผู้ว่าจ้าง 
2.  กระบวนการที่ 2 ระบบจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติของ  ผู้ว่าจ้างถึงความหน้าเชื่อถือ หลักฐานแสดงตัวตนของ 

ครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ และจ าแนกความถนัดของ ผู้ว่าจ้างงานออกมาเป็นกลุ่ม  
3. กระบวนการที่ 3 ระบบจะส่งการยืนยันตัวของผู้ว่าจ้างว่ามีตัวตนอยู่จริง มีความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนด

ไว้ พร้อมหรือครบถ้วน 
4. กระบวนการที่ 4 ระบบจะส่งยืนยันการลงทะเบียนของผู้ว่าจ้าง พร้อมก าหนด Username และ password ในการเข้า

มาใช้งานระบบ ให้กับทางผู้ว่าจ้าง  
5. กระบวนการที่ 5 เม่ือผู้ว่าจ้างต้องการเข้ามาประกาศหาผู้ร่วมงานในระบบ โดยใส่รายละเอียด ชื่อโครงการ 

รายละเอียดของงาน  ระยะเวลาในการท างาน รวมถึงราคา หรืองบประมาณของโครงการ  
6. กระบวนการที่ 6 ระบบจะรับความต้องการดังกล่าวน้ัน ไปแจ้งกลับให้ผู้รับงาน ต่าง  ๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตาม

ความถนัด หรือ ตามคุณสมบัติของผู้ถูกจ้าง 
7. กระบวนการที่ 7 เม่ือผู้ถูกว่าจ้าง รายไหนสนใจ โครงการก็จะท าการตอบรับเข้ามาในระบบ  
8. กระบวนการที่ 8 ระบบจะส่งรายละเอียดของผู้รับจ้าง ให้กับผู้ว่างจ้าง 
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9. กระบวนการที่ 9 กระบวนการน้ีจะเริ่มกระบวนการที่น ารายละเอียดต่าง ๆ เข้าสู่ Blockchain หรือ เริ่มมีกับท า
เงื่อนไขการท าสัญญา กันขึ้น หรือ ที่เรารู้จักว่า Smart Contract 

10. กระบวนการที่ 10, 11 เป็นกระบวนการรับ Smart Contract และยืนยันการท า Smart Contract รวมกัน โดยเป็น
การยืนยันจากฝั่งผู้รับจ้าง 

11. กระบวนการที่ 12  ทางผู้รับจ้างจะเข้าไปซ้ือ Token เพื่อมาจ่ายให้ระบบเป็นค่า มัดจ าส าหรับโครงการ 20%  
12. กระบวนการที่ 13,14  เป็นกระบวนการของผู้ว่าจ้างงาน ที่จะโอนเงินที่เป็น Token หรือ สกุลเงินทาง Digital มา

ให้กับระบบเต็มจ านวนที่ท าการจ้าง กับผู้รับจ้าง แต่กระบวนการน้ี เงินดังกล่าวยังอยู่ใน E-wallet ของระบบ 
13. กระบวนการที่ 15 เม่ืองานเสร็จสิ้น โดยได้รับการยืนยันจาก ผู้รับจ้าง หรือ ลูกค้าหน้างาน ส่วนน้ีขึ้นกับใน Smart 

Contract  ตกลงกันอย่างไร 
14. กระบวนการที่ 16 ระบบจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างงานรับทราบ ว่างานที่ได้ว่าจ้างได้มีการท างานเรียบร้อย หรือไม่ให้

ตรวจเช็คงานให้เรียบร้อย 
15. กระบวนการที่ 18  เม่ือผู้ว่าจ้างงานได้ ตรวจเช็คงานว่าเรียบร้อย  เรียบร้อยและถูกต้อง โดยยืนยันเข้ามาในระบบ  
16. กระบวนการที่ 19,20,21 ระบบจะท าการเข้าไปโอนเงินจากใน E-wallet ของระบบเข้าไปให้กับทางผู้รับจ้าง 
17. กระบวนการที่ 22,23  เป็นกระบวนการส่งเอกสารรับเงินที่ใช้ยืนยันการช าระเงินจริงในระบบ  
18. กระบวนการที่ 24 เป็นกระบวนการให้ทาง ผู้ว่าจ้างรีวิวผลงานที่ได้รับ ว่าดีหรือไม่ควรแนะน าต่ออย่างงไร เพื่อเป็น

ผลการประเมินให้กับ ผู้รับจ้างต่อไป 
 

จากขั้นตอนการท างานและการไหลข้อมูลในรูปที่ 1 สามารถน ามาออกแบบระบบและฟังก์ชั่นการท างานของ IT-PSP 
Platform ได้ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2  ไดอะแกรมการท างานของแพล็ตฟอร์ม IT-PSP กับบล็อกเชน 

 
 จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นขั้นตอนการท างาน ดังน้ี 

1. ผู้จ้างงาน ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลงานที่ต้องการ เช่น ชื่องาน รายละเอียดงาน สถานที่ท างาน ระยะเวลา มูลค่างาน 
ซ่ึงจะบันทึกข้อมูลลง Blockchain  
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2. ระบบจะดึงข้อมูลงานที่ได้ประกาศไว้จาก Blockchain ผ่านตัว Job Contract (S1) มาแสดง ผู้รับงานจะเลือกดูงานที่
สนใจ และผู้รับงานสามารถหางานที่ตนเองสนใจโดยส่งค าสั่งซ้ือผ่านตัว Manday Contact (S2) 

3. ผู้รับงานจะต้องท าการโอนช าระเงิน เป็นค่ามัดจ าล่วงหน้า 20% ของมูลค่างานเข้าไปในระบบ ในส่วนของ Conjoin 
4. ผู้จ้างงาน ยืนยันการรับงานของผู้รับงาน ผู้จ้างงานจะโอนเงินทั้งหมดของ มูลค่างานเข้าไปที่ Conjoin 
5. เม่ืองานเสร็จแล้วผู้รับงาน จะแจ้งให้ทางระบบ (Conjoin) ระบบจะเป็นตรวจสอบว่างงานได้เรียบร้อยสมบูรณ์จริง ระบบ

จะโอนเงินทั้งหมดในส่วนน้ีทั้ง ในส่วนเงินมัดจ า และเงินตามมูลค่างานทั้งหมด 
 
 2.2 การออกแบบสัญญาอัจฉริยะ 
 การออกแบบสัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract เพื่อให้เกิดการลงทะเบียนทั้งในส่วนของ ผู้ที่ประกาศหางาน 
(Customer) หรือ ผู้ที่ต้องการรับงาน (Partner) ได้ท าการออกแบบจากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมและสามารถน ามาสร้างเป็น Smart 
Contract ดังน้ี   

ข้อมูลที่แรกตั้งแต่เริ่มเข้ามาใน แพล็ตฟอร์มให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ของผู้มาหาผู้เชี่ยวชาญในแพล็ตฟอร์ม โดยผู้ที่ต้องการหา ผู้เชี่ยวชาญต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่ต้องการหาคนมาร่วม
ท างานโดยต้องชี้แจ้งลักษณะงานให้ละเอียด ตามตารางที่ 1 
 
 
ตารางท่ี 1 Smart Contract Jobs (ข้อมูลประกาศงาน) 
 

Column Name Description Data Type 

Owner Address ของผู้ประกาศ address 
JobID รหัสประกาศ uint 

Name ชื่อประกาศ string 

Place ที่ให้ท างาน string 

time เวลาส่งมอบงาน uint 
price จ านวนเงินค่าจ้าง uint 

Job Address ผู้รับงานไปท า address 

manday จ านวน % การท างาน address 

Function Name Description 
CreateJobs สร้างประกาศ 

getJobs ดึงข้อมูลรายละเอียดประกาศ 

buyManday จองงานที่จะท า 
CloseJob ปิดงานที่ท าเสร็จ 

 
 หลังจากผู้ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญ ประกาศแสดงความต้องการผู้เชี่ยวชาญมาท างานร่วมกัน แล้วในด้านผู้เชี่ยวชาญ เม่ือ
เห็นประกาศงานที่ตรงกับความถนัดของตนเอง จะมีการรับงานท างานน้ัน และ เม่ือรับงานแล้วจะต้องท าการโอนเงินเข้าไปใน แพล็ต
ฟอร์มเพื่อเป็นหลักประกันการให้กับ แพล็ตฟอร์ม ในระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญ ท างานไปน้ันทางผู้เชียวชาญจะตั้งแจ้งสถานะของงานที่
รับท า บน แพล็ตฟอร์ม ตามตารางที่ 2 
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ตารงท่ี 2 Smart Contract Manday (ข้อมูลจ านวน % ท างาน) 
 

Column Name Description Data Type 

Job_ID รหัสประกาศ address 
Job_day จ านวนวัน uint 

Function Name Description 

mandaysOf ดู address ว่าใครรับท างาน 

getManday ดึงจ านวน % ที่ท างานแล้ว 
 

3. การพัฒนาแพล็ตฟอร์ม IT-PSP  
 โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการออกแบบขั้นตอนการท างาน (รูปที่ 1) ไดอะแกรมการท างาน (รูปที่ 2) 
และและฐานข้อมูลในส่วนที่ 2.2  โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมประกอบรูปที่ 1 – รูปที่ 7 ดังน้ี 

1. การรับจ้างท างานที่ต้องการ 
ผู้รับจ้าง สามารถสมัครรับจ้างท างานที่ต้องการโดยดูจากหน้า “ประกาศงานล่าสุด ผู้รับจ้างสามารถกดปุ่ม “สนใจสมัคร

งานน้ี” ด้านลา่งของหน้าเพจ 
 

 
รูปท่ี 3  ประกาศงานเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญ 

 

2. การประกาศหาผู้รับจ้างท างาน 
 

 
 

รูปท่ี 4 หน้าจอเพิ่มงาน 
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ผู้ว่าจ้างสามารถประกาศหาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รับจ้างท างานโดยการป้อนข้อมูลเหล่าน้ี 

 ป้อนข้อมูลชื่องาน 

 ป้อนข้อมูลรายละเอียดของงาน 

 เลือกสถานที่ท างาน 

 เลือกระยะเวลาในการส่งมอบงาน 

 มูลค่าของงานที่ว่าจ้าง 
จากน้ัน กดปุ่ม “เพิ่มประกาศงาน” ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ จะถูกบันทึกเข้าสู่บล็อกเชน 
 
3. การโอนเงินค่ามัดจ า 
เม่ือผู้รับงาน (Jobber) เข้ามาค้นหางานที่มีประกาศไว้ และมีการมีความสนใจจะรับงาน ก็ แสดงความจ านงสนใจรับงาน 

โดยทางผู้รับงานจะต้องมีการโอนเงินมัดจ าให้กับระบบเป็นมูลค่า 20% ของมูลค่างานที่ทางผู้ประกาศ (Job Owner) ได้ลงประกาศ
ไว้ ผู้รับงานยืนยันการโอนเงินด้วยการกด “Confirm” 

 

 
 

รูปท่ี 5 หน้าจอการโอนเงินเข้าระบบ 
 

4. การวางเงินค่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้าง (Job Owner) เข้ามารับการยืนยันการจ้างงานโดย กดปุ่ม “วางเงินค่าจ้าง” เม่ือผู้ว่าจ้างยีนยันงานเสร็จระบบจะ

โอนเงินทั้งหมดเข้ามาที่ระบบ Conjoin  
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รูปท่ี 6 หน้าจอการเข้าไปยืนยันการรับงานของ Job Owner 
 

5. การปิดงาน 
เม่ือผู้รับจ้าง (Jobber) ท างานเรียบร้อยทาง ระบบจะเป็นการยื่นยันความสมบูรณ์ และรับมอบงาน โดยกดปุ๋มยืนยัน หรือ 

“Close Job” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 7 หน้าจอการเข้าไป ยืนยันการท างาน
เสร็จเรียบร้อยของ Jobberบทที่ 5 

 
4. ผลการทดสอบการใช้งานแพล็ตฟอร์ม IT-PSP 
 บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 10 บริษัทที่เป็นเครือข่ายกัน คัดเลือกจากหัวเมืองใหญ่ และ
กรุงเทพมหานครถูกเชิญให้มาทดลองใช้แพล็ตฟอร์ม IT-PSP ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกคัดเลือกให้มาทดสอบการใช้งาน 

ภาค จังหวัด จ านวน (บริษัท) 

เหนือ เชียงใหม่ 1 

เชียงราย 1 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของแก่น 1 

ใต้ สงขลา 3 

นครศรีธรรมราช 1 
กลาง กรุงเทพมหานคร 3 

รวม 10 

 
 จากการทดสอบ พบว่า ทุกบริษัทตื่นตัวกันมาก โดยเฉพาะเรื่องการรับช่วงงานในต่างจังหวัด เน่ืองจากงานส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยู่ในส่วนการกลางเป็นส่วนใหญ่ ท าให้บริษัทต่างจังหวัดหาโอกาสได้รับงานค่อนข้างยาก จนต้องย้ายเข้ามาท าในส่วนกลาง ทุก
บริษัทจึงเห็นความส าคัญ และยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 การทดสอบการใช้งานแบ่งออกเป็น   ประเภท โดยมีผลการทดสอบดังน้ี 

1. การทดสอบการรวบรวมกลุ่มสมาชิก 
การรวบรวมสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย Hyperledger Fabric และการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสมาชิก ต้องได้รับฉันทมติจากทุกบริษัท ถ้าสมาชิกมีการการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ท างาน สมาชิกทุกคนก็จะเห็นเช่นกัน ด้วย
ระบบน้ี ท าให้ทุกบริษัทมีความม่ันใจในข้อมูลของสมาชิก 

2. การทดสอบการช าระเงินแบบ Cashless 
ในเบื้องต้นผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ ขอความร่วมมือไปยังบริษัทในเครือข่าย วางเงินในงานที่ใช้

ทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบของ Ethereum ของแต่ละบริษัทสมาชิก เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นแบบอัติโนมัติเม่ือมีการยืนยันงานที่
ได้รับจ้างเรียบร้อยตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ใน Smart Contract ประโยชน์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องท าการทวงหน้ีกัน แต่เน่ืองจากระบบ
การใช้สกุลงินดิจิตอลน้ี ทางกลุ่มบริษัทที่เข้ามาทดสอบส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจการใช้งานเพราะต้องมีการแลกเงินสกุลปัจจุบัน ไปเป้น
สกุลดิจิตอล ซ่ึงเป็นการท างานที่ยุ่งยากยังไม่เหมาะกับการท าธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัว ดั งน้ันในการพัฒนาส่วนน้ี ต้องกลับไป
หาแนวทางการใช้ Cashless ที่สะดวกสบายใช้งานง่ายกว่าน้ี 

3. การทดสอบการรองรับสมาชิกนอกเครือข่าย 
การรับสมาชิกนอกเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเบื้องต้น ได้มีการพัฒนาเปิด Facebook และ Open 

chat บนแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อหาสมาชิกเข้ามาร่วมกับการท างานของกลุ่มน้ี โดยเริ่มจากกลุ่มที่ความความรู้ความสามารถ ด้าน
ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นหลักในเบื้องต้นก่อน และจะขยายในกลุ่มที่มีความถนัดด้านอ่ืนในอนาคต 
 
1. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทความน้ีน าเสนอการแพล็ตฟอร์มส าหรับการค้นหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการจ้างงานกัน หรือการช่วยกันท างานของกลุ่มสายงานที่ท างานด้านระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบที่น าเสนอ
สามารถแก้ปัญหาให้ผู้ว่าจ้างงานและผู้รับจ้างเกิดความไว้ใจในการร่วมกันท างาน โดยการน าเทคโนโลยี Smart Contract  มาใช้ มี
ระบบคอยตรวจสอบ คอยควบคุม มีกติกาสากล ที่มีการตกลงกันไว้ก่อนแล้วจะเป็นส่วนช่วยลดปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 
 ในภายอนาคต แพล็ตฟอร์มน้ียังสามารถน าไปใช้กับวงการวิชาชีพอ่ืนได้อีกหลากหลายอาชีพ เช่น บุคลากรด้านสอนติวเตอร์ 
ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสายวิชา  อาชีพทนายความที่มีความถนัดในแต่ละประเภทของคดี อาชีพนัการบัญชีที่มีความถนัด ในการท า
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาจีนในการสื่อสารและ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามภาษาจีนเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในย่านห้วยขวาง โดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability-Sampling) จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS)  
 ผลการวิจัยพบว่า  (1) พฤติกรรมการซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและได้ซื้อสินค้าในย่านห้วยขวาง ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในย่านห้วยขวางครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 2 และ 3 เดินทางมา
กับครอบครัว ในช่วงเวลา 10.00–17.59 น. การใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าเฉลี่ยต่อชิ้น 100–700 บาท รวมไม่เกิน 1,000 บาท และ (2) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
คือ ซ้ือสินค้าประเภทของที่ระลึกมากที่สุด รองลงมาซ้ือสินค้าประเภทอาหารแห้ง วัตถุประสงค์ที่ซ้ือสินค้าเพื่อเป็นของฝากมากที่สุด 
เลือกสินค้าและตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยความชื่นชอบและจากประสบการณ์ของตนเองมากที่สุด ลักษณะร้านค้าที่นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือ
สินค้ามากที่สุด คือ ร้านหาบเร่แผงลอย ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารภาษาจีนของผู้ค้าที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ เจตคติ
ของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพสินค้าย่านห้วยขวาง ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีมากต่อคุณภาพสินค้า ด้านราคาสินค้าส่วนใหญ่ราคาถูกมาก–
ราคาถูก ด้านความสะดวกของการซ้ือสินค้า ส่วนใหญ่  มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า คือ มีความสะดวกสบายต่อการซ้ือสินค้า 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซ้ือสินค้า  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ภาษาจีน  ห้วยขวาง 
 
Abstract 
 
 This research aims to study had 2 objectives, (1) which were study of the buying behavior and (2) the 
factors of Market mix (4Ps) have impact the buying behavior of foreign tourists using Chinese for 
communication at Huaikhwang. The research used Chinese questionnaire to collect data from 400 tourists 
using non-probability sampling. 
 This research had found that the buying behavior of foreign tourists using Chinese for communication 
at Huaikhwang most tourists come to Huaikhwang for the second time and third time tourists’ travel with their 
families. Most visitors come to Huaikhwang during 10.00 - 17.59 pm. Visitors spend an average of 100 to 700 
baht per item. Most tourists spend up to 1,000 baht and respondents purchased souvenirs. The purpose of 
travelers buying products from Huaikhwang was the most abundant. Tourists Choose and discus to buy from 
their love and experience. The most shoppers that they would like to buy were the street shop. the Most of 
Chinese communication of travelers who can communicate with tourists, and rated it at a high level. 
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Huaikhwang had a very good attitude towards product quality. The attitude toward the price of products is 
very reasonable. The attitude toward the convenience of buying opinions at Huaikhwang were the same way 
that it is convenient for purchasing. 
 

Keywords: Buying behavior, Foreign Tourists, Chinese, Huaikhwang 

 

1. บทน า 

 ในปัจจุบันห้วยขวางถือเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่และเป็นถนนธุรกิจสายส าคัญสายหน่ึงของกรุงเทพมหานครมีผู้ขนานนาม

ห้วยขวางว่า "นิว ไชน่าทาวน์" (New Chinatown) แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ย่านห้วยขวางประกอบ ไปด้วยอาคารส านักงาน

ใหญ่ มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการ ธนาคาร โรงแรม ตลอดจนศูนย์การค้าเรียงรายอยู่ทั้งสองฟากถนน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

จ าหน่ายสินค้าและบริการส าหรับนักท่องเที่ยวตามบาทวิถีในเวลากลางคืนแต่เน่ืองจากผู้ค้าส่วนใหญ่ย่านห้วยขวางยังด าเนินธุรกิจค้า

ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมานาน ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้า

ปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ขาย ในร้านไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควรเม่ือเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือห้าง

ค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทันสมัย ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาที่

ชัดเจน รวมถึงไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ราคาสินค้าสูงกว่าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และไม่ให้เสรีภาพในการเดินเลือกซ้ือสินค้าแก่

ผู้บริโภค ท าให้ความต้องการซ้ือของผู้บริโภคลดลง (สุจินดา, 2554) 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สถิตินักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (ที่มา : กรมการท่องเที่ยว) 
 

 จากสถิตินักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง จากสถิติการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

จัดเก็บข้อมูลโดยกรมการท่องเที่ยว พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในด้านรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2559 

นักท่องเที่ยวจีน ยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยสามารถสร้างรายได้สูงถึง 439,287  ล้านบาท 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 

นอกจากน้ี ข้อมูลปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน รวมถึงดินแดนที่สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มีจ านวนนักท่องเที่ยวรวมกัน จ านวน 14,530,120 คน คิด
เป็น 44.59 % (กรมการท่องเที่ยว, 2560) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะย่าน
ห้วยขวาง ชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เหตุผลคือใกล้สถานทูตจีนรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สถานบันเทิง ที่
ส าคัญเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถใช้ทางลัดจากถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนพระรามเก้า ถนนรามค าแหง เชื่อมต่อไป
ยังถนนสุขุมวิท ถนนสีลม จนถึงรอบกรุงเทพมหานคร 
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 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเก่ียวกับการซ้ือ การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค อันจะน าไปสู่ความพึงพอใจตาม

ความต้องการ ตามความคิด และตามประสบการณ์ของผู้บริโภค (Kotler, 2003) ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมการ

ซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร และน าผลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อผู้ค้าในย่านห้วยขวาง 

เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีน

ในการสื่อสาร 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 

 2. เพื่ อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการ เลือกซ้ือสินค้ าในย่ านห้ วยขวางของนักท่องเที่ ย ว                          

ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 

 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

ประชากร 

- เพศ  
- อายุ 
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- เชื้อชาติ      พฤติกรรมการซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวาง 

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านส่งเสริมการตลาด 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและเดินทางเข้ามาซ้ือ

สินค้าย่านห้วยขวาง ซ่ึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550) ได้ 400 คน ใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability-Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามาซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวาง จ านวน 400 ชุด 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ และส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าย่านห้วยขวาง โดยใช้แนวคิดปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซ้ืออะไร ท าไมผู้บริโภค

จึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ เชื้อชาติของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากการวิเคราะห์

ข้อมูลของนักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน พบว่า เป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย ร้อยละ 56.4 นักท่องเที่ยวหญิงร้อยละ 43.6 ช่วงอายุ 21–

30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 31–40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 24.4 และ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด 

ร้อยละ 2.4 สถานภาพ โสดมีจ านวนสูงสุด ร้อยละ 45 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 44.6 น้อยที่สุดคือสถานภาพหย่าร้าง 

ร้อยละ 10.4 ด้านการศึกษาพบว่ามากที่สุด คือ ระดับชั้นปริญญาตรีร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31 

และ ต่ าที่สุด คือ ระดับต่ ากว่ามัธยม ร้อยละ 2.4 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทสูงสุดถึง ร้อยละ 38.4 รองลงมา คือ 

นักศึกษา ร้อยละ 20.9 ระดับเงินเดือนของนักท่องเที่ยว จ านวนสูงที่สุดอยู่ที่ระดับ 20,001–25,000 บาท ร้อยละ 32.5 รองลงมาอยู่

ที่ระดับ 30,000 ขึ้นไป  ร้อยละ 14.6 ต่ าที่สุด คือ ระดับ 25,001–30,000 บาท ร้อยละ 7.8 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว

ชาวจีนแผ่นดินใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 62.6 รองลงมา คือ สิงคโปร์ ร้อยละ 12.6 ไต้หวัน ร้อยละ 10.4 ฮ่องกง มาเก๊า และมาเลเซีย 

ร้อยละ 14.45 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร จากการวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในย่านห้วยขวางครั้งน้ี เป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 รวมกันสูงสุดร้อยละ 61.2 มาเที่ยวเป็นครั้ง
แรก รองลงมา ร้อยละ 18.2 และน้อยที่สุด คือ มาเป็นครั้งที่ 4 ร้อยละ 7.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในครั้งน้ี พบว่านักท่องเที่ยวจ านวนมาก
เดินทางมากับครอบครัว ร้อยละ 37.4 และเดินทางมากับเพื่อน  ร้อยละ 30.6 มากับกรุ๊ปทัวร์ ร้อยละ 25.4 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาที่ย่านห้วยขวาง ช่วงเวลา 10.00–17.59 น. ร้อยละ 63.3 และในช่วงเวลา 18.00–24.00 น. ร้อยละ 16.4 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สินค้าต่อชิ้นของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซ้ือสินค้าในราคาเฉลี่ย ชิ้นละ 100 บาทถึง 700 บาทเป็นส่วนมาก และราคา 800 ถึง 800 
บาท ขึ้นไป นักท่องเที่ยวก็จะไม่นิยมซ้ือ ร้อยละ 10.6 เท่าน้ัน โดยค่าใช้จ่ายรวมของนักท่องเที่ยวน้ัน ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไม่เกิน 1000 
บาท ร้อยละ 29.38 และ 1,001 บาท ถึง 2,000 บาท ร้อยละ 21.56 ส่วน 5,000 บาทขึ้นไปได้รับการเลือกน้อยที่สุด ร้อยละ 7.58 
ประเภทสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซ้ือในย่านห้วยขวาง ร้อยละ 40.05 ซ้ือสินค้าประเภทของที่ระลึก ร้อยละ 38.39 ซ้ือสินค้าประเภท
อาหารแห้ง โดยสินค้าที่นักท่องเที่ยวซ้ือน้อย คือ สินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวันและเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย วัตถุประสงค์
ที่นักท่องเที่ยวซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวาง เพื่อเป็นของฝากมากที่สุด ร้อยละ 67.3 และเพื่อเป็นของที่ระลึกกับเพื่อใช้งานจริงมีจ านวน
ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 32 ส่วนอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.3 โดยที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสินค้าใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินค้าของนักท่องเที่ยว 
พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกสินค้าและตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยความชื่นชอบและจากประสบการณ์ของตนเองมากที่สุด ร้อยละ 63.3 และ
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การแนะน าจากญาติและเพื่อน ๆ มีจ านวนรองลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 28.9 น้อยที่สุด คือ จากการแนะน าจากไกด์น าเที่ยว ร้อยละ 2.8 
และลักษณะร้านค้าที่นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือสินค้ามากที่สุด คือ ร้านหาบเร่แผงลอย ร้อยละ 48.1 และร้านค้าแบบอาคารพาณิชย์  ร้อย
ละ 43.4 และ ส่วนห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 8 เท่าน้ัน และยังพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 38.4 ให้ความส าคัญมากที่สุดกับการ
สื่อสารภาษาจีนของผู้ค้าที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ รองลงมา ร้อยละ 36.7 ก็ให้ความส าคัญในระดับมาก เจตคติของนักท่องเที่ยว
ต่อคุณภาพสินค้าย่านห้วยขวาง ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีมากต่อคุณภาพสินค้า และระดับปานกลาง ร้อยละ 25.1 ควรปรับปรุง ร้อยละ 
2.6 เจตคติของนักท่องเที่ยวต่อด้านราคาสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกสินค้าราคาถูกมากถึง และ ราคาถูก รวมกันสอง
ตัวเลือกมีนักท่องเที่ยวเลือกถึง ร้อยละ 50.5 และนักท่องเที่ยวที่เลือก ในระดับปานกลางน้ัน ร้อยละ 27.7 เจตคติต่อด้านความสะดวก
ของการซ้ือสินค้าย่านห้วยขวางน้ัน  ส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในทางเดียวกันคือสะดวกสบายต่อการซ้ือสินค้า  มีเพียง ร้อยละ 2.8 ที่
ตอบว่าไม่สะดวกอย่างยิ่งต่อการซ้ือสินค้า  

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าใน  

ย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้าน 

ปัจจัย   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า 4.33 0.80 มาก 

ด้านราคา 4.20 0.75 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.26 0.91 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด 4.27 0.73 มาก 

โดยภาพรวม 4.27 0.80 มาก 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนใน

การสื่อสาร ให้ความส าคัญกับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ใกล้เคียงกัน ซ่ึงเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า 

ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา ตามล าดับ โดยทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวม 4.27 อยู่ในระดับมี

ความส าคัญมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมณทิชา รื่นสุข (2551) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใน

การซ้ือสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักรพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 1,000 - 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือสินค้าในแต่ละครั้ง อยู่

ที่ 1,970.94 บาทกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์สินค้ามีให้เลือกกลายหลากใน

ระดับมาก ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ราคาเหมาะสมกับสินค้าในระดับมาก ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ในการ

จัดจ าหน่าย การเดินทางสะดวกในระดับมาก ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีการอธิบายสินค้าได้เป็นอย่างดี           

ในระดับมาก โดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า ในย่านห้วยขวางของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร พบว่า ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในย่านห้วยขวาง เป็นครั้งที่ 2 และ 3 นักท่องเที่ยวจ านวนมาก

เดินทางมากับครอบครัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาที่ย่านห้วยขวาง ในช่วงเวลา 10.00 – 17.59 น. นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการ

ซ้ือสินค้าเฉลี่ยต่อชิ้น 100 - 700 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายรวมไม่เกิน 1 ,000 บาท ประเภทสินค้าที่นักท่องเที่ยว ร้อย
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ละ 40.05 ซ้ือสินค้าประเภทของที่ระลึก และ ร้อยละ 38.39 ซ้ือสินค้าประเภทอาหารแห้ง วัตถุประสงค์ที่นักท่ องเที่ยวซ้ือสินค้าใน

ย่านห้วยขวาง เพื่อเป็นของฝากมากที่สุด ร้อยละ 67.29 นักท่องเที่ยวเลือกสินค้าและตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยความชื่นชอบและจาก

ประสบการณ์ของตนเองมากที่สุด ลักษณะร้านค้าที่นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือสินค้ามากที่สุด คือ ร้านหาบเร่ แผงลอย นักท่องเที่ยว ร้อย

ละ 38.4 ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารภาษาจีนของผู้ค้าที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ และ พบว่าเจตคติของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อคุณภาพสินค้า ย่านห้วยขวางส่วนใหญ่ มีเจตคติต่อคุณภาพสินค้าในระดับดีมาก ด้านราคาสินค้านักท่องเที่ยวจะเลือกราคาถูกและ           

ถูกมาก ด้านความสะดวกของการซ้ือสินค้าย่านห้วยขวางน้ัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า คือ    มีความ

สะดวกสบายต่อการซ้ือสินค้า 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ค้าในย่านห้วยขวาง ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าบางประเภทและราคา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี เพราะเน่ืองจากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวและแนวโน้มมีจ านวนเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

2. ผู้ค้าควรศึกษาภาษาจีนเพื่อใช้ส่ือสารในการขายสินค้ากับนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ และความอยู่รอดของธุรกิจประมง  2) การปรับตัวเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมง เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ผลวิจัยพบว่า 1) ความอยู่รอดของธุรกิจประมงมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการปรับตัว
เชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมง คือการปรับตัวเชิงกล
ยุทธ์ มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 44.6 หรือมีค่า R2= .446    
 
ค าส าคัญ:  การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความอยู่รอด ธุรกิจประมง  
 
Abstract 

The objectives of this research were to analyze 1) the correlation among strategic adaptation, efficient 
human resource management, and organizational survival 2) strategic adaptation and efficient human resource 
management influencing organizational survival. The questionnaire was used as the tool for data collection 
from fishing business in Samutsakhon. The data was analyzed in term of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson correlation analysis and multiple regression analysis. The results indicated as 
follows: 1) Organizational survival had the relationship by statistic significance at .01 level, as strategic 
adaptation and efficient human resource management.  2) The factors influencing the organizational survival 
was the strategic adaptation had the predictive power for 44.6 %, R2 value equal to .446. 
 
Keywords:  strategic adaptation, efficient human resource management, organizational survival,  
                 fishing business   
 
1. บทน า 

ข้อมูลจาก FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)  พบว่า ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน
ประเทศที่ท าการประมงติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก โดยสามารถผลิตสัตว์น้ าได้ 2.70 ล้านตัน เม่ือพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ภาคการประมงในรอบ 10 ปี คือ 2550-2559 พบว่ามีอัตราหดตัวลงในปี  2557 เน่ืองจากราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง
ยังประสบปัญหาวิกฤตทางการเมือง และอียูประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  โดยประเทศไทยได้รับใบเหลือง IUU Fishing จาก

http://www.store.ectap.ro/articole/542.pdf
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อียู เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2558  (เอกชัย เกิดสวัสดิ์, 2562) ท าให้รัฐบาลพยายามออกกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้การท าธุรกิจประมง
มีการด าเนินงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของอียู จนกระทั่งวันที่   8 มกราคม 2562 EU ปลดใบเหลืองให้ประเทศไทย ใช้ระยะเวลา
เกือบ 4 ปีนับแต่ได้ใบเหลืองในปี 2558 ผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจประมงทั่วประเทศเลิกท า
กิจการประมงไปมากกว่า 3,000  ล า เน่ืองจากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
แรงงานต่างด้าวในรูปแบบของ MOU ซ่ึงเสียค่าใช้จ่ายสูง การติดตั้งอุปกรณ์ GPS การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการแจ้งเข้า และแจ้ง
ออก การก าหนดพื้นที่ ระยะเวลาในการท าประมง ขนาดของเครื่องมือในการท าประมง ซ่ึงหลาย ๆ มาตรการไม่สอดคล้องกับบริบท
ของชาวประมงซ่ึงเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ตลอดจนกฎระเบียบในการจ้างแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิดช่องว่าง
ที่กลุ่มคนหาประโยชน์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหาคนงานที่ถูกกฎหมาย ดังน้ันผู้ประกอบการในธุรกิจประมงจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ที่สูงมาก พร้อม ๆ กับเผชิญความเสี่ยงหลายประการ เช่น ลูกจ้างพม่าหลบหนีไปพร้อมกับเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ ไม่มาท างาน 
นายจ้างไม่สามารถตามตัวได้เน่ืองจากไม่มีแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน นอกจากน้ียังเผชิญกับสภาพอากาศ และคุณภาพน้ าทะเลที่ไม่แน่นอน 
ท าให้ไม่สามารถออกท าการประมงได้ อีกทั้งต้นทุนน้ ามันที่สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนในการท าประมงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่สัตว์น้ าที่จับได้
ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการด าเนินงาน และเงื่อนไข กฎระเบียบหลายอย่าง ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ ท าให้ต้องปิดกิจการ มี
หน้ีสินเพิ่มสูงขึ้น เกิดความเครียดจนฆ่าตัวตาย  ปัจจุบันประเทศไทยมีเรือประมงพาณิชย์ที่มีทะเบียนเรือและมีใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์จ านวนทั้งสิ้น 10,566 ล า และมีเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส ที่มีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า
ทั้งสิ้น 27,925 ล า 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน และอ่าวไทย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาจากกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาเป็นค้าปลีก และธุรกิจประมง ตามล าดับ ด้วยโครงสร้างด้านภูมิศาสตร์ที่ติดทะเล ท า
ให้ชาวบ้านยึดการจับสัตว์น้ าทะเลเป็นอาชีพจ านวนมาก และสืบทอดอาชีพกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในปี 2554 มีเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสาครอยู่ที่ 1,037 ล า หลังจากที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบธุรกิจประมง ท าให้มีจ านวนเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสาครที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ เหลือเพียง 464 ล า ในปี 2561 (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 
2562)  เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ และกฎหมายก าหนด 
นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานประมง ตั้งแต่การสรรหาแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย การสั่งการ มอบหมายงาน   การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนเม่ือแรงงานหนีหายไม่มาท างาน ต้องมีกระบวนการ
น าแรงงานออกจากระบบ ซ่ึงทุกขั้นตอนต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อรักษาธุรกิจให้เติบโตและอยู่รอดต่อไป   

จากการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับความอยู่รอดของธุรกิจ การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจประมง พบว่าในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาค่อนข้างน้อยและเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของบางตัวแปร ยัง
ไม่มีการศึกษาครอบคลุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการช่วยเหลือ ดูแล
ผู้ประกอบการในธุรกิจประมงในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจน้ีอยู่รอดได้ ซ่ึงจะเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยได้ต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความอยู่รอด
ของธุรกิจประมง  

2) เพื่อวิเคราะห์การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ประมง  
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3. ทบทวนวรรณกรรม 
การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ (Strategic Adaptation) 

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่นวัฒนธรรม
องค์การ โครงสร้างองค์การ ตลอดจนรูปแบบการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การพัฒนาของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง นโยบายของรัฐ ลักษณะของแรงงานและ
ประชากรศาสตร์ รวมถึงปัจจัยจากต่างประเทศ ฯลฯ  ซ่ึงรูปแบบการด าเนินงานหรือความส าเร็จในอดีต ไม่สามารถท าให้องค์การอยู่
รอดได้ในปัจจุบัน (ขุนทอง ศาลางาม, 2553) องค์การต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (Hamel 
and Prahalad, 1994) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง องค์การจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การ
ปรับตัวต้องใช้เครื่องมือในการวางแผน การจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุ
เป้าหมาย สามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้องค์การมีความสามารถในการอยู่รอด 
(กุลกันยา โพธ์ิสุ, 2557) 

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Efficient Human Resource Management) 
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Efficient Human Resource Management) หมายถึง ความสามารถในการ

จัดกระบวนการการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นน่าพอใจ ด้วยการสร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้า  และแก่
บุคลากรขององค์การ ซ่ึงประกอบด้วย 1) การมอบอ านาจให้พนักงาน (Employee Empowerment) หมายถึง การท าให้บุคคลที่
ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation) รวมทั้งท าให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ (Self-
Efficacy) ที่จะท างานน้ันส าเร็จ 2)การฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training) หมายถึง การพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรแต่
ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานที่ปฏิบัติในองค์กร 3) การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การท างานร่วมกันโดยการ
ใช้เทคนิควิธีการท างานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรแบบไม่เป็นทางการ แต่ให้ค านึงถึงผลงานเป็นหลัก  4)ระบบการ
ประเมินผลงาน (Appraisal Systems) หมายถึง กระบวนการการพิจารณาการท างานของพนักงาน มุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน ตาม
นโยบายขององค์กร 5) ค่าตอบแทนพนักงาน (Employee Compensation) หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือพนักงานเพื่อตอบแทนการท างานหรืออาจหมายถึง ค่าทดแทนที่นายจ้างจ่ายเป็น ค่าตอบแทนความ
สูญเสียต่าง ๆ สิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าจ้างด้วย “ค่าตอบแทน” ครอบคลุมถึงรางวัลทุกอย่างที่พนักงานได้รับจากการท างานทั้งที่เป็นเงินและ
ไม่ใช่เงิน 

ความอยู่รอดขององค์การ (Organizational Survival) 
ความอยู่รอดขององค์การคือการธ ารงรักษาองค์การให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ผ่านกระบวนการปรับตัวให้เข้า

กับสภาพแวดล้อม โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลาและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
กับธุรกิจ โดยปัจจัยที่ท าให้องค์การอยู่รอดได้ต้องอาศัยความคิดเชิงบวกทั้งในระดับบุคคล โดยเฉพาะทักษะ ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน และการส่งเสริมในระดับแผนก ระดับองค์การ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในทุกระดับ ภายใต้สถานการณ์การ
แข่งขันที่รุนแรง  (Olughor, R. J., & Oke, M. A., 2014) ไม่มีรูปแบบหรือวิธีการใดวิธีเดียวที่จะสามารถใช้เพื่อการด ารงอยู่ของ
ธุรกิจได้ ความอยู่รอดของธุรกิจเกิดจากวิธีการที่หลากหลาย ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการรักษาองค์การให้
อยู่รอดต่อไป จากการศึกษาของ มีเดียน จูมะ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยความอยู่รอดของผู้ประกอบการ เกิดจาก อายุของกิจการ ขนาด
ของกิจการ การศึกษาของผู้ประกอบการ พื้นฐานครอบครัว และการวิจัยและการพัฒนา 
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

1. ความอยู่รอดของธุรกิจประมงมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  

2. การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมง  
 
5. วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ได้รับใบอนุญาตท า

การประมงพาณิชย์ จ านวน 464 ราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนแน่นอนจึงใช้สูตรค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ  เครจซ่ี และมอร์แกน   Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 211 ราย และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 464 ชุด   และเม่ือครบก าหนดตามระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถาม
กลับมาทั้งหมด 109 ชุด แต่เป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จ านวน 12 ชุด เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 97 ชุด คิดเป็น
อัตราผลตอบกลับร้อยละ 21.46 ซ่ึงสอดคล้องกับ Aaker, Kumar and Day (2008) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ต้องมีอัตราการตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 

  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 

ทั้งน้ีเครื่องมือวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า พัฒนามาจาก Adcroft และ Manson (2007, p.14); Napaporn (2010, p. 158) ข้อมูลความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก วนิดา เขียวงาม
ดี (2554) และศิรินทิพย์ ศรีสุราช (2550) และความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดขององค์การ มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก กันยารัตน์ หลายแห่ง (2556) และ Destri A.M.L. (2013) 

 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ตรวจสอบความความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of Objective Congruence Index) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่าทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป นอกจากน้ีมีการหาค่าอ านาจในการจ าแนกเป็นรายข้อ 

ความอยู่รอดของธุรกิจประมง 

ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ 
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(Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation โดยพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.559-0.793 ซ่ึงทุกข้อค าถามมีค่า
มากกว่า 0.40 ขึ้นไป ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Johnson-Conley, 2009) และตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) จากค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี ของครอนบาค (Cronbach) ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกว่า 0.70  
ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair and et al., 2006)   

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพรรณนาในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  และค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และ
ความอยู่รอดของธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 
6. ผลการศึกษา  

การวิจัยครั้งน้ีแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน โดยตอนที่หน่ึงน าเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่สองน าเสนอการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตอนที่สามน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.80 อายุระหว่าง 
40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 66 ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.10  มีจ านวนพนักงานมากกว่า 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.70 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ตัวแปร Ada Hum Sur 

ค่าเฉลี่ย (𝑥 ) 3.88 3.91 4.05 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  0.57 0.61 0.66 

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ (Ada)    
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Hum) 0.702**   

ความอยู่รอดของธุรกิจ  (Sur) 0.653** 0.559**  

** P< 0.01    
  
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 

พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥 =3.88, S.D.=0.57) ประสิทธิภาพการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก (𝑥 =3.91, S.D.=0.61) และความอยู่รอดของธุรกิจ อยู่ในระดับมาก (𝑥 =4.05, S.D.=0.66)  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พบว่าความอยู่รอดของธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธ์เชิง

แปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่า
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ  .653 และ .559 ตามล าดับ นอกจากน้ีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .702   
 
ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยหพุคูณของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมง  

ตัวแปร 𝛽 S.E.b Beta t Sig. 
ค่าคงที่ .968 .367  2.634* .010 
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Hum) .229 .124 .199 1.846 .068 

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ (Ada) .561 .118 .513 4.762** .000 

R= .668             R2=  .446        Adjust R2 = .435        F= 37.887**      

** P< 0.01 * P< 0.05 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร จากปัจจัยการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ และ

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่ าความ
คลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.763 มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 ถือว่ายอมรับได้ กล่าวคือ ค่า
ความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2547) ในล าดับต่อมาผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดย
พิจารณาค่า VIF ปรากฏผลสอดคล้องกับ Lee, Lee และ Lee (2000) ซ่ึงได้เสนอว่าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กันมากเกินไป ดังน้ันตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจึงไม่มีปัญหา Multicollinearity เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจประมงในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ ได้ร้อยละ 44.60 หรือมีค่า R2=  .446 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ ความอยู่รอดของธุรกิจประมง  ได้ดังน้ี ความอยู่รอดของธุรกิจ
ประมง = 0.968+ 0.561 (การปรับตัวเชิงกลยุทธ์)  

               
7. อภิปรายผล   

1) ความอยู่รอดของธุรกิจประมง มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวคือ ธุรกิจประมงต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากกฎหมายที่รัฐบาลก าหนดมาเพื่อเป็นข้อบังคับให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการสรรหาแรงงานต่างด้าว รวมถึงเงินเดือนที่ต้องจ่ายแก่แรงงาน ต้นทุนค่าน้ ามัน 
แรงกดดันด้านเทคโนโลยี และความไม่แน่นอนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และปรับตัว โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือการรักษาธุรกิจให้สามารถธ ารงอยู่ได้ โดยติดตามข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประมง และปฏิบัติตาม 
หากไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง เช่นการจ้างแรงงานต่างด้าวซ่ึงมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ผู้ประกอบการจะจ้างบริษัทที่รับจ้างจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวเพื่อด าเนินการแทน  ท าให้ต้นทุนการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพิ่มสูงขึ้น ดังน้ันผู้ประกอบการจึงพยายามบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานในธุรกิจของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท างานให้องค์การอย่างเต็มที่ และรักษาแรงงานให้อยู่กับ
องค์การได้นานที่สุด สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Fok-Yew, O., Ahmad, H., & Baharin, S. (2013, p.10) พบว่า องค์การที่
จัดการการเปลี่ยนแปลงได้ดีจะมีความสามารถในการปรับตัวและวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ผลการศึกษาของ เพียง
พร โทบุราณ (2551) พบว่าประสิทธิการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน 

2) การปรับตัวเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจประมง กล่าวคือ ผู้ประกอบการธุรกิจประมงส่วนใหญ่มีอายุ
ค่อนข้างมาก ไม่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี แต่เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจประมงที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ จึงต้องเรียนรู้ ติดตามข่าวสารตลอดเวลา และหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ต้องอาศัยเครือข่าย ความ
ร่วมมือ และปัจจัยส าคัญคือตัวผู้ประกอบการที่มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ อดทน พยายามเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิ จสามารถอยู่ได้
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ยาวนานที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Judge and Blocker (2008, p. 915) ที่กล่าวว่า สิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้องค์การประสบ
ความส าเร็จในการปรับตัว คือ บทบาทของบุคลากรทั้งในฐานะของผู้น า และผู้ตาม ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การวางแผน
และด าเนินงานตามแผน รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องในการมอบหมายงาน การสั่ง การบังคับบัญชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ขณะที่ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในการท างานของ
ธุรกิจประมงค่อนข้างยากล าบาก มีความเสี่ยง ปฏิบัติงานไม่เป็นเวลา ดังน้ันต้องจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเป็นแรงงานหลัก 
ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาในเรื่องการสื่อสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม พฤติกรรมการด ารงชีวิตของแรงงานเมียนมาที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น การดื่มสุรา เสพยาเสพติด ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการพยายามท าความเข้าใจ เน่ืองจากไม่
สามารถเลือกแรงงานที่มีคุณภาพสูงกว่าน้ีมาท างานได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น 
จ่ายค่าตอบแทนให้สูงกว่าที่กฎหมายก าหนด แต่ก็ไม่สามารถท าให้แรงงานต่างด้าวอยู่กับองค์การได้นาน มีการลาออก หรือหนีหาย
จากไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ท าให้ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานต่างด้าวไปแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนจาก
หน่วยงานใดได้ ดังน้ันผู้ประกอบการต้องเรียนรู้การจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด และปรับลด
ต้นทุนการผลิตด้านอ่ืนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับแรงงานที่สูญเสียไป ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะใช้ได้ดีต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในองค์การด้วย สอดคล้องกับ Ehnert (2009) ที่กล่าวว่าความอยู่รอดขององค์การต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพสูง    
 
8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ประกอบการต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด มีการร่วมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกฎระเบียบใหม่ ๆ 
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที น าไปสู่การวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ประกอบการควรบริหารงานในองค์การอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งด้านบัญชีรายรับรายจ่าย การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่นภาษาเมียนมา เพื่อให้สื่อสารกับแรงงาน
ในองค์การได้ การใช้ application เพื่อแจ้งการเข้าและออกจากท่าเรือ ระบบไคเซ็น เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพต้นทุนต่ าลง  

3. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรเข้ามารับทราบปัญหาในการบริหารงานในมิติต่าง ๆ จากผู้ประกอบการธุรกิจประมง 
ธุรกิจประมงมีลักษณะและบริบทที่แตกต่างจากธุรกิจที่ด าเนินงานบนฝั่ง การบังคับใช้กฎระเบียบบางอย่างสร้างปัญหาและต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นให้ผู้ประกอบการ  

  
9. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต  

1.  ผู้วิจัยอาจใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed-method design) ด้วยการท าแบบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
และแบบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้วิจัยเชิงคุณภาพมาเสริมเพื่อขยายความ 
และถอดบทเรียน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก Focus Group หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
ที่ธุรกิจประเภทอ่ืนสามารถน าไปใช้กับธุรกิจตนเองได้  

2.  ศึกษาตัวแปรอ่ืนที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของกิจการ เช่น ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์
การท างาน ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดในการแก้ปัญหา ภาวะผู้น า ตลอดจนปัจจัยในระดับองค์การ เช่น วัฒนธรรมองค์การ 
นวัตกรรม การสื่อสารในองค์การ การบริหารทีม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อระบุปัญหาเก่ียวกับต้นทุนการขนส่ง และ (2) เพื่อประเมินผลจากการลดต้นทุนการ
กระจายสินค้า ด้วยการวางแผนการจัดเส้นทางและจัดรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ าสุด ท าการ
วิเคราะห์กระบวนการขนส่งสินค้าเบื้องต้นของบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม ที่ขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปยัง
คลังสินค้าภูมิภาคอีสานใต้ 5 แห่ง โดยใช้รถบรรทุกที่แตกต่างกัน 3 ประเภท จ านวน 10 คัน ด้วยการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ส าหรับปัญหาการจัดการขนส่งที่ใช้ตัวแบบก าหนดการขนส่งแบบจ าลองการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด (Minimum Cost Network 
Flow Model: MCNFM) เป็นพื้นฐานในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ซ่ึงด าเนินการบนโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับต้นทุนในการกระจายสินค้า ได้แก่ การใช้ต้นทุนในการกระจายสินค้าที่สูงเกินไป (2) ผลจากการลดต้นทุน
การกระจายสินค้าพบว่าบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่มมีต้นทุนที่ลดลง โดยต้นทุนการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าลดลงจาก 47 ,520.5 
บาทต่อวัน เป็น 33,524.4 บาทต่อวัน ลดลงคิดเป็น 13996.10 บาทต่อวันหรือร้อยละ 29.45  
 
ค าส าคัญ: การจัดการขนส่ง การกระจายสินค้า แบบจ าลองเครือข่ายการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด 
 
Abstract 
 
 The objective of this research is 1) to identify the problem associated with the transportation costs     

2) to decrease distribution cost for truck routing and truck selection. The transportation system of the case 

study which transported from the 1 distribution center to the 5 south northeastern region provincial sub 

warehouses with 5 different types of the truck, 10 truck. The mathematical model for transportation problem 

base on the Minimum Cost Network Flow Model. Solve this problem which operated on LINGO 11.0 . The 

study found that 1) the transportation costs is high 2) the transportation costs decrease from 47,520.50 Baht 

per day to 33,524.40 Baht per day.   Therefore, the transportation costs reduce 13996.10 Baht per day or 29.45 

percent. 

 

Keywords: Transportation management, Distribution cost, Minimum Cost Network Flow Model   
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1. บทน า  
 ตลาดสินค้าเครื่องดืมในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย 

มีความหลายหลายทั้งด้านการผลิตและการบริโภค อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนเช่น อุตสาหกรรมน้ าตาล และอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ ท าให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มสามารถผลิตสินค้าชนิดต่างๆ เพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยในปี 

2560 ตลาดสินค้าเครื่องดื่มในไทย มีปริมาณบริโภครวม 7 ,477 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 5.5 แสนล้านบาท (วรรณา ยงพิศาลภพ, 

2562, น.1-2) ซ่ึงจากการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นที่ต้องขยายการกระจาย

สินค้าไปยังลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ก่อให้เกิดต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) , 

2555)  

 จากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี 2560 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2 ,020.60 พันล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 13.90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่วนต้นทุนการขนส่งยังคงเป็น

ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 54.00 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมาคือ ต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง และต้น

การบริหารจัดการ มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 36.90 และ ร้อยละ 9.10 

 การกระจายสินค้าถือเป็นกิจกรรมส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเครื่องมือในการกระจายสินค้าคือการขนส่งสินค้า ซ่ึงการ

ขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค จ าเป็นที่จะต้องมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และต้นทุนไม่สูง ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง ที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ า  (Ditamapai, Sirivongpaisal & Suthummanon, 2011, p.129-

137) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในศึกษาวิจัยการจัดการขนส่งและจัดรถบรรรทุกขนส่งสินค้าส าหรับบริษัท

กระจายสินค้าเครื่องดื่มเพื่อกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค และน ามาซ่ึงการจัดการต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

 บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเครื่องดื่ม โดยมีการจัดการรถบรรทุกขนส่งสินค้าตาม

ความต้องการของลูกค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าจังหวัดภูมิภาคอีสานใต้ 5 แห่ง โดยใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า 3 

ประเภทแตกต่างกัน โดยก าหนดให้มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานขับรถเม่ือมีการขนส่งสินค้าเกินครึ่งหน่ึงของความสามารถใน

การบรรทุกสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาใช้การจัดเส้นทางและจัดรถบรรทุกสินค้าแบบสุ่ม ท าให้เกิดการจัดเส้นทางและจัด

รถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ไม่เหมาะสม เช่นมีการขนส่งสินค้าไปส่งที่คลังสินค้าแล้วว่ิงรถบรรทุกเปล่ากลับศูนย์กระจายสินค้า และ

เส้นทางในการขนส่งสินค้าที่ไม่เหมาะสม เกิดต้นทุนการทางด้านโลจิสติกส์ที่ไม่จ าเป็นของบริ ษัทกรณีศึกษา ดังน้ันเพื่อลดต้นทุน

ทางด้านโลจิสติกส์ ผู้เขียนจึงน าเสนอการแก้ไขด้วยการสร้างตัวแบบก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการจัดการขนส่งที่ใช้

ตัวแบบก าหนดการขนส่งแบบจ าลองการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด (Minimum Cost Network Flow Model: MCNFM) เป็น

พื้นฐานในการสร้างตัวแบบและหาค าตอบของปัญหาดังกล่าวบนโปรแกรม LINGO 11.0  ซ่ึงค าตอบที่ได้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด

และมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ต่ าที่สุด  

   

2. ทฤษฏีวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Ditamapai, Sirivongpaisal & Suthummanon (2011, p.129-137) ได้นิยามกิจกรรมโลจิสติกส์ว่าคือกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาจาก ตั้งแต่ผู้ผลิตจนไปถึงผู้บริโภค โดยหลักการส าคัญคือ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล Thoucharee & Pitakaso (2012, pp. 125-141) ได้อธิบายถึงการจัดการโลจิสติกส์ว่า หมายถึง

กิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อน ามาผลิตสินค้าไปจนถึงการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค ซ่ึงเป็นการขนส่งสินค้า

ต้องก่อให้เกิดต้นทุนโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ าที่สุด โดยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กิจกรรมหลัก

ของบริษัทและ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท จิรดา นาคฤทธ์ิ (2557) ได้อธิบายว่า การจัดการกระจายสินค้าเป็นเรื่อง
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เก่ียวกับการเคลื่อนย้าย สินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งของผู้บริโภค ตามปริมาณและภายในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ โดยต้นทุนใน

การกระจายสินค้าคือ ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ต้นทุนการให้บริการ นราธิป สุพัฒน์ธนา

นนท์ และ รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล (2559) ได้อธิบายว่า ต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด เม่ือเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของบริษัท คือต้นทุน

ทางโลจิสติกส์ ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนการบริหารจัดการ ดังน้ัน เพื่อการจัดการ

ต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวางแผนจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดี  พรลภัส บุตรดี  (2558) ได้กล่าวว่า  ต้นทุนการ

ขนส่งถือเป็นส่วนส าคัญและ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง หากมีการพิจารณาเส้นทางการขนส่งที่ เหมาะสมให้กับ

ผู้ประกอบการ จะท าให้การขนส่งน้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากประหยัดเวลาในการพิจารณาเส้นทางและสามารถลดต้นทุน

การขนส่งได้ ท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจรายอ่ืนๆได้ โครงสร้างต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 

(Fix Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่แปรผันตามปริมาณและระยะทางการขนส่ง และต้นทุนแปรผัน คือค่าใช้จ่ายที่แปรผันตาม

ระยะทางการขนส่งและระยะทางการขนส่ง หากมีการขนส่งมาก  มีการขนส่งระยะทางที่ไกล ต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วย 

ประกอบด้วยต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก ค่าเสื่อมสภาพของยางรถบรรทุก (คงเดช ทรงแสง, 2552)   

 ธีรวัฒน์ นาคะบุตร (2546) อธิบายความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ว่าเป็นประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและ

การวางแผนงาน ซ่ึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของตัวแบบน้ัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ การสร้างตัว

แบบที่ใกล้เคียงกับความจริง และการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ กล่าวคือการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ น้ันคือการ

จ าลองสิ่งที่มีอยู่จริง ในรูปของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม ชวิศ บุญมี และชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ (2557) กล่าวว่าการ

แก้ปัญหาเก่ียวกับการกระจายสินค้าส่วนใหญ่คือ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ นักวิจัยนิยมน ามาเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

เน่ืองจากเพียงสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ตามเงื่อนไขที่มี รูปแบบจ าลองส่วนใหญ่ที่ใช้ในการกระจายสินค้าน้ัน มั กจะสร้าง

แบบจ าลองเริ่มต้นจากต้นน้ าไปยังปลายน้ า มนชนก จ้ีกังวาฬ (2552) ได้ศึกษาการวางแผนการขนส่งน้ ามันดีเซลเพื่อให้เกิดต้นทุน

การขนส่งที่ต่ าที่สุด โดยเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยไม่จ ากัดเงื่อนไขระหว่างส่งและค านึงถึงการสูญเสียน้ ามันในการขนส่ง 

หาค าตอบบน Premium Excel Solver และท าการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งที่น าเสนอกับต้นทุนการขนส่งปัจจุบัน พบว่าค่า

ค าตอบคือต้นทุนการขนส่งที่ต่ าที่สุด  ชวิศ บุญมี และชมพูนุท เกษมเศรษฐ์  (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับการกระจายสินค้า โดยการ

ขนส่งสินค้าเริ่มจากโรงงานผลิต ไปยังศูนย์กระจายสินค้า จากน้ันเดินทางต่อไปยังผู้ส่งมอบล าดับสุดท้าย แล้วจึงเดินทางกลับมายัง

โรงงานดังเดิม ผู้ศึกษาได้สร้างแบบจ าลอง ในรูปแบบตัวแบบก าหนดการเชิงเส้นผสมจ านวนเต็ม ( Mixed Integer Linear 

Programming Model)  และ หาค าตอบด้วยโปรแกรม LINGO ผลการวิจัยพบว่าได้ค่าค าตอบเป็นค าตอบที่ดีที่สุด ไพฑูรย์ ศิริ

โอฬาร (2557) ได้ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง โดยการจัดเส้นทางพาหนะที่เหมาะสม กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องดื่มชานม ด้วยตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการหาค าตอบ ผลที่ได้สามารถลดต้นการขนส่งด้านต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงจากเดิม 

นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์ และ รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล (2559) ได้ศึกษา วิธีการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและจัดรถบรรทุกขนส่ง

สินค้า กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม โดยใช้ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้นผสมจ านวนเต็ม และทดสอบค่าค าตอบที่ได้จาก

การหาค าตอบบนโปรแกรม LINGO 11.0 เทียบกับต้นทุนค่าขนส่งที่บริษัทกรณีศึกษาค านวณได้ พบว่าตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น

ผสมจ านวนเต็ม สามารถหาค าตอบได้ตามเงื่อนไขและสามารถใช้กับสถานการณ์จริงได้  แบบจ าลองเครือข่ายการไหลที่เกิดต้นทุน

น้อยที่สุด มีวัตถุประสงค์คือก าหนดการไหลของในเครือข่ายเพื่อให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุดใช้ในการกระจายวัตถุดิบหรือสินค้าจาก

โรงงานผลิตไปยังคลังสินค้าและจากคลังสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง ( Ditamapai, Sirivongpaisal & Suthummanon, 2011, p.129-

137) จากการศึกษาพบว่าแบบจ าลองเครือข่ายการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด สอดคล้องกับลักษณะปัญหาของบริษัทกรณีศึกษา  

งานวิจัยน้ีจึงใช้แบบจ าลองที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวแบบขั้นพื้นฐาน ในการวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ซ่ึง

วัตถุประสงค์ของการหาค าตอบส าหรับปัญหาคือต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ต่ าที่สุด  
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3. ขั้นตอนการด าเนินการ 

3.1 ศึกษากระบวนการด าเนินงานปัจจุบัน  
 ศึกษากระบวนการการด าเนินการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาในปัจจุบัน  ที่ขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยัง

คลังสินค้าจังหวัดภูมิภาคอีสานใต้ 5 แห่ง โดยใช้รถบรรทุกที่แตกต่างกัน 3 ประเภท จ านวน 10 คัน วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นของกระบวนการการด าเนินการปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา เช่น ข้อมูลระยะทางระหว่างศูนย์กระจายสินค้าถึงคลังสินค้า

จังหวัด ต้นทุนการขนส่งสินค้า ความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละประเภท ปริมาณความต้องการสินค้าคลังสินค้าจังหวัด และ

ปริมาณรถบรรทุกสินค้าที่อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะใช้ข้อมูลจริงที่บริษัทกรณีศึกษาใช้ในการขนส่ง โดยข้อมูลที่มาใช้

เป็นข้อมูลปริมาณการส่งสินค้าที่มากที่สุดต่อวัน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1-3 และในปัจจุบัน

บริษัทกรณีศึกษามีการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปส่งยังคลังสินค้าแล้วว่ิงรถบรรทุกเปล่ากลับศูนย์กระจายสินค้าและพบว่า

มีเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าจังหวัดที่ยังไม่มีการขนส่ง ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 รปูแบบขนส่งปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา 

 

ตารางท่ี 1 ระยะทางระหว่างศูนย์กระจายสินค้าถึงคลังสินค้าจังหวัด 

 
 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 827 
 

ตารางท่ี 2 ต้นทุนการขนส่งสินค้า ความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละประเภท และจ านวนรถบรรทุก 

ชนิดของรถ 

ความสามารถใน

การบรรทุก 

(พาเลท) 

จ านวนรถบรรทุก  

(คัน) 

ต้นทุนแปรผัน 
(บาทต่อ กม.) 

ต้นทุนเบี้ยเลี้ยง 
(บาทต่อ กม.) 

18 ล้อ ชนิด Side Curtain 24 5 11.42 5.08 

10 ล้อ ชนิด 2 พ่วง 20 2 10.80 3.45 

10 ล้อ ชนิด 175 HP 12 3 6.98 2.66 

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณความต้องการสินค้าของคลังสินค้าจังหวัด ( ภูมิภาคอีสานใต้ ) 

คลังสินค้าจังหวัด ปริมาณสินค้า (พาเลท) 

บุรีรัมย์ 28 

ยโสธร 14 

สุรินทร์ 26 

ศรีษะเกษ 26 

อ านาจเจริญ 35 

รวม 126 

 

3.1 สร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ส าหรับการจัดการขนส่งเพื่อกระจายสินค้า 

ตัวแปร พารามิเตอร์ และตัวแปรตัดสินใจ 

i, j     คือจุดที่รับส่งสินค้า 

n      คือเลขประจ ารถ  

G      คือค่าสมมติเพื่อป้องกันความผิดพลาด 

CNn   คือต้นทุนการขนส่งรถคันที่ n (บาทต่อกิโลเมตร) 

FNn   คือต้นทุนค่าเบี้ยเลี้ยงการขนส่งรถคันที่ n (บาทต่อกิโลเมตร) 

Cij      คือระยะทางจากจุด i ไป j 

CAPNn คือความสามารถในการบรรทุกสูงสุดของรถบรรทุกคันคันที่ n 

Sni       คือปริมาณสุทธิของรถคันที่ n ณ จุด i 

Qi       คือปริมาณสุทธิของสินค้าที่ขนส่ง ณ จุดที่ i 

Mijn     คือปริมาณการขนส่งสินค้า จาก i ไป j ด้วยรถคันที่ n 

Xijn     คือตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจโดยจะมีค่าเป็น 1 เม่ือมีการเดินรถบรรทุก จาก จุด i ไป j ด้วยรถคันที่ n และมีค่าเป็น 0 

เม่ือไม่มีการจัดรถบรรทุก 

Yijn     คือตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจโดยจะมีค่าเป็น 1 เม่ือมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้คนขับรถบรรทุกเดินรถบรรทุก จาก จุด i ไป j 

ด้วยรถคันที่ n และมีค่าเป็น 0 เม่ือไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยง 
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Objective Function 

MIN Z = ∑ Xijn(CNnijn ∙ Cij)    +      ∑ Yijn(CNnijn ∙ Cij)                (1) 

ฟังก์ชันเป้าหมาย ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันที่หาต้นทุนการจัดการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าที่ต่ าที่สุด 

 

Constraints 

∑ Xijnijn − ∑ Xjinjin = Sni   : ∀ni   (2) 

สมการที่ 2 หมายถึงการจัดรถบรรทุกขนส่งสินค้าคันที่ n ให้เข้าออกไม่เกินปริมาณสุทธิ ณ จุดที่  i   

 

 Mijn  ≤   Xijn ∙ G : ∀ijn    (3) 

สมการที่ 3 หมายถึงการป้องกันความผิดพลาด เพื่อไม่ให้จัดรถบรรทุกไปยังจุด i เม่ือไม่มีปริมาณการบรรทุกสินค้า 

 

∑ Mijnijn − ∑ Mjinjin = Qi       : ∀i    (4) 

สมการที่ 4 หมายถึงการจัดการขนส่งสินค้าให้เท่ากับปริมาณสุทธิของสินค้าที่ขนส่ง ณ จุดที่ i   

 

Mijn   ≤     CAPNn   : ∀ijn   (5) 

สมการที่ 5 หมายถึงรถบรรทุกสินค้าทุกคันต้องบรรทุกสินค้าไม่เกินความสามารถในการบรรทุกสูงสุด 

 

[(Mijn/ CAPNn ) + 0.5] − Yijn ≤   1       : ∀ijn   (6) 

สมการที่ 6 หมายถึงก าหนดให้มีการจ่ายเบื้ยเลี้ยงให้พนักงานขับรถเม่ือขนส่งเกินครึ่งหน่ึงของความสามารถในการบรรทุกสูงสุด 

 

∑ Mijnijn ≤ ∑ Mjinjin   : ∀ni และ i ≠ 7    (7) 

สมการที่ 7 หมายถึงก าหนดให้ขนส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าเม่ือมีการขนส่งสินค้าเข้าเท่าน้ัน 

 

4. ผลการวิจัย  

 เม่ือน าเข้าข้อมูลระยะทาง ต้นทุนการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกแต่ละประเภท ความสามารถในการบรรทุกสูงสุดของรถแต่

ละประเภท ปริมาณความต้องการสินค้าจากคลังสินค้าจังหวัด และจ านวนรถบรรทุกสินค้าที่สภาวะพร้อมใช้งาน จากตารางที่ 1-3 

เข้าโปรแกรม LINGO 11.0 ซ่ึงเขียนจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้แบบจ าลองเครือข่ายการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด ใช้เวลาใน

การหาค าตอบอยู่ที่ 52 ชั่วโมง 55 นาที ผลที่ได้คือเส้นทางการขนส่งสินค้าและปริมาณการขนส่ง ดังตารางที่ 4 และต้นทุนการขนส่ง

สินค้าที่ต่ าที่สุด คือ 33,524.4 บาทต่อวัน ดังรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2 ผลการหาค่าค าตอบด้วยโปรแกรม LINGO 11.0 

 

ตารางท่ี 4 เส้นทางการขนส่งสินค้า ปริมาณการขนส่ง และการจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 

คันท่ี  

ความสามารถ

ในการบรรทุก 

(พาเลท) 

เส้นทาง 

การบรรทุก 

ปริมาณสินค้าท่ีขน
ระหว่างเส้นทาง  

(พาเลท) 

การจ่ายเบี้ยเล้ียง 
ระหว่างเส้นทาง 

(จ่าย = 1 , ไม่จ่าย = 0) 

1 24 7 - 3 - 6 - 1 24 - 10 - 0 1 - 0 - 0  

2 24 7 - 6 - 5 - 1 24 - 2 - 0 1 - 0 - 0 

3 24 7 - 5 - 1 24 - 0 1 - 0 

4 24 7 - 2 - 1  24 - 0  1 - 0 

5 20 7 - 4 - 1 20 - 0 1 - 0 

6 12 7 - 2 - 4 - 1  10 - 6 - 0  1 - 0 

 ***รวมใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า 6 คัน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่สร้างโดยใช้แบบจ าลองเครือข่ายการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด ที่ได้จากผลการวิจัยในกรณีศึกษา

บริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม พบว่าสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงได้ โดยค่าค าตอบที่ได้ คือเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม

และปริมาณการขนส่งของรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้า เป็นค าตอบที่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดและเป็นค าตอบที่ดีที่สุด (Global Opt) 
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จากการค านวณต้นทุนการขนส่งของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์บนโปรแกรม LINGO 11.0 คิดเป็น 33,524.40 บาทต่อวัน เม่ือ

เปรียบเทียบวิธีการขนส่งเดิมที่อยู่ที่ 47,520.50 บาทต่อวัน ลดลง 13,996.10 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 29.45 
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Service quality of health promotion hospitals Chakwa, Raman, Yala, 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลจะกว๊ะ จ านวน 380 คน ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

คือ แบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถืออยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.58) ด้าน

การตอบสนองอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.58) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (𝑥 =3.44) ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.25) ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุง

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ตรงตามความคาดหวังและการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่องก าหนดเวลาในการ

ให้บริการตรงตามที่แจ้งไว้ มีระบบการ ติดตามผู้รับบริการมาตรวจตามนัดหมาย 

 

ค าส าคัญ :  คุณภาพการบริการ เน้ือหาการบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการบริการ  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the service quality of Chakwa Health Promotion Hospital, 

Raman District, Yala Province. Which the samples are The number of people who have a house registration in 

the Chakwa district is 380 people. The instrument used in the study is a questionnaire. The results of the study 

showed that Service quality High level response analysis with mean equal to (x ̅ = 3.58) The analysis of the 

satisfaction of users at a high level, with an average equal to (x ̅ = 3.44) The analysis of the complaints of users 

at a high level, with an average equal to (x ̅ = 3.25) Suggestions found The quality of services of the Tambon 

Health Promotion Hospital should be improved. To meet expectations and perceptions Especially regarding 

the schedule of services as specified, there is a system to track clients for checking appointments 

 

Keyword : Service quality, Service content, Tools used in the service 
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1. บทน า  
 ประเทศไทยได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี โดยมีสุขศาลา ต่อมาเป็นสถานีอนามัย ศูนย์

สุขภาพชุมชน และมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีการด าเนินงาน เพื่อยกระดับ

คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถผ่าน

เกณฑ์คุณภาพบริการเครือข่ายปฐมภูมิต่ ามากเพียงร้อยละ 29.7 อันจะกระทบต่อคุณภาพการบริการประชาชนส าหรับการเข้ าถึง

บริการ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

 การบริการที่ดีน้ันแตกต่างไปจากความเข้าใจแต่เดิมในอดีตจากเดิมที่คุณภาพจะถูกก าหนด โดยผู้ให้บริการเป็นหลักโดย

การพยายามท าให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการต้องการ แต่ในปัจจุบัน การตัดสิน ระดับคุณภาพได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นความถูกต้องที่

ผู้รับบริการเป็นผู้ก าหนดและผู้รับบริการต้องการ ซ่ึงคุณภาพ จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผู้รับบริการได้สัมผัสการบริการ หากผู้รับบริการรับรู้

ถึงสิ่งที่ได้รับ เท่ากับ หรือสูงกว่าสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง จะเกิดความพึงพอใจและอยากใช้บริการ หากได้รับการบริการที่ต่ ากว่า

ความคาดหวังผู้รับบริการจะไม่เกิดความพึงพอใจและปฏิเสธที่จะใช้บริการน้ัน (กฤษฎี ชายสวัสดิ์) 

 การยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ก้าวส าคัญของการพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิเป็นหัวใจส าคัญของการสร้ างระบบหลักประกันสุขภาพ การท าให้เกิดการท างานให้บริการส าคัญส าหรับ

ประชาชน ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพโดยภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งการเป็นส่วน

หน่ึงในโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น (ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ, 2552) 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา มีการพัฒนาระบบบริการไปได้ระดับหน่ึงแล้ว แต่ยัง

ไม่มีการศึกษาผลการด าเนินงานดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาเก่ียวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 
 3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
 การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระท าที่ฝ่ายหน่ึงน าเสนอให้กับอีกฝ่ายหน่ึง โดยกระบวนการดังกล่าวอาจจะ

เก่ียวข้องกับสินค้าที่มีสามารถจับต้องได้ หรือไม่สามารถจับต้องได้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จนน าไปสู่

ความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวัง หรือมากกว่าความคาดหวัง 

เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการ 

 นิติพล ภูตะโชติ (2551) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการไว้ดังน้ี 

   1) การเข้าถึงลูกค้า (Access) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงการบริการได้ง่าย ธุรกิจจึงต้องค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆเช่น ด้านท าเลที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ เวลา ขั้นตอนของการ

ให้บริการ ที่รวดเร็ว เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอนาน เพราะอาจท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเบื่อ และเปลี่ยนไปใช้บริการจากที่อ่ืน 

   2) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) คือเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการบริการหากผู้ให้บริการสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จะสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ 
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   3) ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Expectation) เกิดขึ้นจากความแตกต่างของลักษณะลูกค้าแต่ละราย ซ่ึงลูกค้า

อาจจะมีความคาดหวังต่อการบริการที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ันลูกค้าย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่แตกต่างกัน 

   4) การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นการบอกให้ลูกค้าได้รับทราบถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการ

ต่าง ๆ โดยการใช้ภาษาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย 

   5) ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ความพร้อมเป็นประสิทธิภาพของการให้บริการ ซ่ึงจะส่งผลให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการน้ัน ๆ 

   6) ความรู้ของผู้ให้บริการ (Knowledge and competence) ความรู้ ความสามารถและความช านาญของผู้

ให้บริการจะเป็นสิ่งหน่ึงที่สามารถสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าได้ 

   7) คุณค่าของการให้บริการ (Value) คุณค่าของงานบริการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับการบริการ กล่าวคือลูกค้า

จะเกิดความรู้สึกประทับใจ และไม่เสียดายที่จะจ่ายเงินค่าบริการ เม่ือลูกค้าได้รับการบริการตรงตามที่คาดหวัง 

   8)การตอบสนองลูกค้า (Response) หมายถึงการให้บริการตอบสนองทันที เม่ือ ลูกค้าต้องการใช้บริการ หรือ

เม่ือเกิดปัญหาก็สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง    

  9) ให้ความสนใจในลูกค้า (Interest) การให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อลูกค้าน้ันเป็นสิ่งจ าเป็น ไม่ว่าลูกค้าจะ

เป็นใคร ต้องดูแลเอาใจใส่เขา อย่าท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพนักงาน 

   10) ความเชื่อถือได้ (Credibility) หมายถึง การที่ธุรกิจผู้ให้บริการมีการบริการที่ดี มีการได้รับรางวัล หรือการ

บอกต่อจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ สร้างความน่าเชื่อถือโดยการบริการตามมาตรฐานที่สม่ าเสมอ จะสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความ

เชื่อถือและม่ันใจในบริการ 

  11) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการอย่างถูกต้อง สม่ าเสมอ เท่าเทียมกับ

ลูกค้ารายอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าให้ลูกค้าจะเกิดความไว้วางใจเม่ือกลับมาใช้บริการอีกครั้ง  

 
3.2 กรอบแนวคิด 
                               ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
7. โรคที่เจ็บป่วยและเข้าการรักษา 
8. ระยะเวลาที่ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพที่ท่านใช้เป็นประจ า 
 

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลจะกว๊ะ 

1. ด้านความเชื่อถือ 
2. ด้านการตอบสนอง 
3. ด้านความพึงพอใจของประชากร 
4. ด้านร้องเรียนของประชากร 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรต าบลจะกว๊ะ โดยใช้แนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane, 1973 p.125) และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5 % จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 380 คน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
1 จะกว๊ะ 1,415 22 83 

2 ก าปงบือแน 871 13 50 

3 ปูลาสนอ 1,120 17 64 

4 ลีเซ็ง 829 13 50 
5 ยือนือเร๊ะ 1,348 21 80 

6 กูแบกือโระ 937 14 53 

รวม 6,520 100 380 
 

 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน โรคที่เจ็บป่วยและเข้าการรักษา ระยะเวลาที่ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ท่านใช้เป็นประจ า ด้านความ

เชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 

  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีจะเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับระดับการวัดของข้อมูล โดยจะใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการลงรหัส (Coding) และน ามาประมวลผลข้อมูล

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ และสรุปผล ในการวิจัยครั้งน้ีได้ใช้การค านวณค่าสถิติต่าง ๆ  

 

5. ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Method) ผู้ศึกษาได้ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างประชากรในต าบลจะกว๊ะ 

จ านวน 380 ชุด และท าการศึกษาโดยแบ่งเน้ือหาในส่วนน้ี เป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 การอภิปรายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุตั้งแต่ 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือน 3001 - 5,000 บาท โรคที่

เจ็บป่วยและเข้าการรักษาโดยโรคทั่วไป ระยะเวลาที่ใช้บริการณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ ท่านใช้เป็นประจ าใช้บริการ 6      

เดือน - 2 ปี  

 ตอนที่ 2 คุณภาพบริการของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ประกอบด้วย ด้านความ

เชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 

คุณภาพบริการ �̅� S.D ระดับความคิดเห็น 
ด้านความเชื่อถือ 3.58 .760 มาก 

ด้านการตอบสนอง 3.58 1.02 มาก 
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ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3.44 .837 มาก 

ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 3.25 1.13 ปานกลาง 

รวม 3.46 .936 ปานกลาง 

  

 ด้านความเชื่อถือ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.58) เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน

พบว่า มีคุณภาพในการรักษาพยาบาลเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.92) รองลงมาคือ การให้บริการที่มีความช านาญ 

สามารถชี้แจง/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.70) มีการให้บริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง เช่น ท าด้วยความเต็มใจ,ท า

ด้วยความรวดเร็ว,ท าให้เกิดความชื่นใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.57) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (𝑥 =3.56) มีชื่อเสียงในการด้านการรักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.50) สามารถสื่อสารเก่ียวกับการบริการให้เป็นที่

เข้าใจได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.46) และมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.37) 

 ด้านการตอบสนอง ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.58) เม่ือพิจารณาแต่ละ

ด้านพบว่า มีจ านวนบุคลากรที่ให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.67) รองลงมาคือ ระยะเวลา

รอรับบริการอยู่ในระดับสามารถยอมรับได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.66) การให้บริการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(𝑥 =3.52) และขั้นตอนการรับบริการชัดเจนไม่ซับซ้อนค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.48) 

 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.44) เม่ือ

พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของท่านจากการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพค่า เฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.51) 

และคุณภาพบริการที่ท่านได้รับจากการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเปรียบเทียบกับการบริการที่ท่านคาดหวังค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (𝑥 =3.37) 

 ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (𝑥 =3.25) 

เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ท่านเคยได้รับการบริการที่ไม่ได้คุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและท าการร้องเรียนอย่างเป็น

ทางการบ่อยครั้งเพียงได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.25) 

 

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41-50 ปี สถานภาพ

ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3,001 - 5,000 บาท โรคที่เจ็บป่วยและเข้าการรักษาส่วนใหญ่มีโรคทั่วไป ระยะเวลาที่ใช้บริการ ณ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ท่านใช้เป็นประจ าส่วนใหญ่อยู่ในไปใช้บริการโรงพยาบาลฯในระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี   

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ 

 ด้านความเชื่อถือ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.58) ผู้ใช้บริการให้ระดับ

คุณภาพการบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านการตอบสนอง ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (𝑥 =3.58) ผู้ใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.44) ผู้ใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
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ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥 =3.25) ) ผู้ใช้บริการ

ให้ระดับคุณภาพการบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

 6.2 อภิปรายผล 

 6.2.1 ด้านความเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มี

คุณภาพในการรักษาพยาบาลเป็นที่ยอมรับทั่วไปอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมีการให้บริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง เช่น ท าด้วย

ความเต็มใจ,ท าด้วยความรวดเร็วท าให้เกิดความชื้นอยู่ในระดับมาก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยอยู่ใน

ระดับมาก มีชื่อเสียงในการด้านการรักษาพยาบาลสามารถสื่อสารเก่ียวกับการบริการให้เป็นที่เข้าใจได้อยู่ในระดับปานกลาง และมี

พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ในระดับปานกลาง  

 6.2.2 ด้านการตอบสนอง แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มี

จ านวนบุคลากรที่ให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพออยู่ในระดับมาก รองลงมาคือระยะเวลารอรับบริการอยู่ในระดับ

สามารถยอมรับได้อยู่ในระดับมาก การให้บริการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมาก และขั้นตอนการรับบริการชัดเจนไม่

ซับซ้อนอยู่ในระดับปานกลาง 

 6.2.3 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมของท่านจากการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก และคุณภาพบริการที่

ท่านได้รับจากการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเปรียบเทียบกับการบริการที่ท่านคาดหวังอยู่ในระดับมาก 

 6.2.4 ด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการแสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง พบว่าท่านเคยได้รับการบริการที่ไม่ได้คุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและท าการร้องเรียนอย่างเป็นทางการบ่อยครั้ง

เพียงได้อยู่ในระดับปานกลาง 

 6.3 ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ตรง

ตามความคาดหวังและการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่องก าหนดเวลาในการให้บริการตรงตามที่แจ้งไว้ มีระบบการ ติดตามผู้รับบริการมา

ตรวจตามนัดหมาย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิง

ลึก เก่ียวกับ คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
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8. ภาคผนวก 

 

9. กิตติกรรมประกาศ  

 การวิจัยเฉพาะบุคคลครั้งน้ี ส าเร็จได้ด้วยจากความกรุณาของ อาจารย์ ดร. ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
วิชา ซ่ึงได้ให้ความรู้และค าแนะน า ชี้แนะแนวทางการศึกษา และแก้ไขข้อบกพร่องงานวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาโดยตลอด รวมถึง
ให้ค าปรึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนส าเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
พิจารณาเครื่องมือวิจัย ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้และสามารถน าวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น คือ ประชากรในพื้นที่ต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมือที่ดี ผู้วิจัยขอกราบ ขอพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัว  
ที่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมในการศึกษา ให้ค าแนะน าที่เป็น ประโยชน์มาโดยตลอด ท้ายที่สุดน้ี ผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณทุกท่านที่
กล่าวมาน้ี ตลอดจนเจ้าของ ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่ผู้วิจัยได้อ้างถึงทุกท่าน รวมทั้งพี่ๆเพื่อนๆนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ที่มีส่วนในการช่วยเหลือจนงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 383 คน ซ่ึง

ค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง        

มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท อาชีพก่อนเกษียณส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนตัว/วิสาหกิจ ผล

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา แต่ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพก่อนเกษียณ ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา และปัจจัยด้านความสามารถในการใช้ซ้ือสินค้า

ออนไลน์ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

นครยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ผู้สูงอายุ ความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to assess the online purchasing behavior of the elderly.  Consisting of 

demographic factors Factors of being able to shop online Technology acceptance factor And online purchasing 

behavior of the elderly in Yala municipality The sample group used in the research was 383 seniors from 60 

years and older Which calculated the samples from Taro Yamane's formula The tools used for data collection 

were frequency, percentage, mean, standard deviation. And one-way analysis of variance Research indicates 

that Most of the respondents are female. Have primary education With an average monthly income of 5,001 - 

10,000 baht Most career before retiring, Private business / State enterprise The results of demographic factors 

analysis include gender, age, education level Differences do not affect the decisions on online shopping 

behavior of the elderly in Yala municipality. But in terms of average monthly income And a career before 

retirement Affect the decision making of online shopping behavior of the elderly in Yala municipality And the 

ability factor to use to buy products online And the factors about technology acceptance It does not affect 

the decision making of online shopping behavior of the elderly in Yala municipality. With statistical significance 

at the level of 0.05 

Keyword : Online shopping behavior, elderly people, The ability to shop online 
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1. บทน า 

 ในปัจจุบันโลกของเราก าลังมีอายุสูงมากขึ้น ในปี 2560 มีประชากรผู้สูงอายุหรือคนที่มีอายุ 60 ขึ้นไปมากถึง 962 ล้านคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรโลกทั้งหมด 7,550 ล้านคน เรียกได้ว่า โลกได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ในปี 2560 ขณะน้ี

ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 17 คาดว่าในปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่

สัดส่วนผู้สูงวัยจะมีมากกว่าเด็ก และภายใน 3 ปี ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 มีผู้สูงอายุ อายุ 

70 ปีขึ้นไป 4.6 ล้านคน และคาดว่าในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุมากถึง 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่

ประชากรวัยแรงงานมีเพียง 35.18 ล้านคน เม่ือเทียบกับจ านวนวัยแรงงานในปี 2553 ที่มีอยู่ 42.74 ล้านคน หรือ ลดลง 7.6 ล้าน

คน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแน่นอนในขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่าประชากรผู้ สูงอายุในอนาคต จะแตกต่างจาก

ผู้สูงอายุในอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ จะเป็นผู้สูงอายุที่มีการศึกษาที่ดีกว่า มีสุขภาพที่ดีกว่า  เป็นผู้รู้ทางวัฒนธรรม (culturally 

literate) มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงกว่า เป็นผู้บริโภคที่ ฉลาดมากขึ้นและที่ส าคัญคือจะเผชิญกับความเจริญเติบโต

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความท้าทาย อย่างต่อเน่ือง (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2560) 

 ผู้สูงอายุได้เริ่มสนใจในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกันมากขึ้น เพราะกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันอยากลดช่องว่างระหว่าง

วัยตนเองกับลูกหลาน แน่นอนว่าการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตย่อมต้องมีแอพพลิเคชั่นมากมายให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เลือกใช้ เช่น 

แอพพลิเคชั่นที่เก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร สุขภาพ ซ้ือสินค้าออนไลน์ เป็นต้น เน่ืองจากแอพพลิเคชั่นซ้ือสินค้าออนไลน์เริ่มเข้ามามี

บทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร ซ้ือของ ท า

ธุรกรรมทางการเงิน ซ้ือตั๋วเครื่องบิน สามารถท าผ่านมือถือ เว็บไซต์ ได้ทั้งหมด (เฉลิมพงษ์ ลินลา,2558) 

 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป อย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา การซ้ือขายผ่านระบบ ออนไลน์ได้กลาย

มาเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางตลาดได้เปลี่ยน ไปเป็นอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่าน

มาเช่นเดียวกัน อัตราส่วนยอดขายในร้านค้าออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็น ทวีคูณ ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ผ่านทางออนไลน์และการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ช่องทางการจัด

จ าหน่ายแบบใหม่ทางออนไลน์หรือที่ เรียกว่าร้านค้าออนไลน์ ได้เริ่มวางสินค้าในหลายประเภท ในร้านค้าดังกล่าว และสามารถเพิ่ม

ยอดขายและส่วนแบ่ง ตลาดได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ มากที่สุดกลยุทธ์หน่ึงของร้านค้าปลีกที่น ามาใช้เพื่อเพิ่ม 

ยอดขายและขยายส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบัน (อ าพล นววงศ์เสถียร, 2557) 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจการศึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สู งอายุ เพื่อศึกษาความสามารถใน

การซ้ือสินค้าออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ตลอดจนศึกษา

ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ในรูปแบบใด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ขายสินค้าออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุ  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 

 3.1 การทบทวนวรรณกรรม 

  3.1.1 ทฤษฎีเก่ียวกับแนวความคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

   3.1.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
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    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) [10] ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง ผู้

บริโภคท าการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ สนองความต้องการของเขา  

    อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) [11] ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของ 

บุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ  ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดก่อน

และเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่าน้ัน  

    ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร (2527) [8] ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับปฏิกิริยา

ที่ ก่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่อยู่ในความคิดของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  จนเกิดการตกผลึกเป็นแบบ

เฉพาะของบุคคล กับสิ่งกระตุ้นภายนอกที่เข้ามากระทบ ความสอดคล้อง กันของปฏิกิริยาระหว่างแบบความคิดเฉพาะของบุคคลกับ

สิ่งกระตุ้นภายนอกเกิดจากกระบวนการ  ค้นหา การประเมิน การซ้ือ การใช้ และการประเมินภายหลังการซ้ือและการใช้ 

กระบวนการดังกล่าว น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการซ้ือและการใช้ คือ สร้างความพึงพอใจให้กับตัวเอง  

    ธงชัย สันติวงษ์ (2549)[12] ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงการ 

แสดงออกของคนในฐานะผู้บริโภค ที่เก่ียวข้องกับการท ากิจกรรมต่างๆ คือ การจัดหา การบริโภค สินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการ

ก าจัดหรือทิ้งสิ่งที่ใช้แล้วน้ันด้วย ทั้งน้ี การศึกษาจะมุ่งสนใจที่จะ สืบค้นให้ทราบถึงเหตุผลว่า ท าไมและเพราะอะไร เขาจึงเลือกซ้ือ

สินค้าและบริการน้ันหรือตราน้ันๆ ทั้งน้ีเพื่อธุรกิจจะได้น าเอาความรู้น้ันมาใช้ส าหรับวางกลยุทธ์ด าเนินงานเพื่อการเอาชนะใจลูกค้า

ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลมากยิ่งขึ้น  

  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ของบุคคลที่ แสดงออกมา ในการแสวงหาซ้ือ

สินค้าและบริการที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสินใจที่มีมา

ก่อนการซ้ือ 

   3.1.1.2 ความหมายการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) [10] ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการ

ค้นหา หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ  พฤติกรรมการซ้ือและการ

ใช้ของผู้บริโภค ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who?, What?, Why?, 

Where?, When? And How?  

    ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร (2527) [8] ได้กล่าวไว้ว่า นักการตลาดมีหน้าที่ย้อนรอย 

กระบวนการค้นหา การซ้ือ การประเมิน สาเหตุการปฏิเสธและการซ้ือซ้าของผู้บริโภค เพื่อให้เกิด  ความเข้าใจและรู้จักพฤติกรรม

ผู้บริโภค  

   ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เป็นการค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคหรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภค

พึงพอใจ 

   3.1.1.3 ความหมายปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) [10] ได้กล่าวไว้ว่า เม่ือผู้ซ้ือได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่ง กระตุ้น

อ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ขายไม่สามารถ คาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนักการตลาด

คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้ซ้ือและความรู้สึกนึกคิดได้รับ อิทธิพลสิ่งใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซ้ือที่เป็นเป้าหมายจะมี

ประโยชน์ส าหรับนักการตลาดคือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆให้กระตุ้น
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และให้สามารถสนองความต้องการของผู้ซ้ือที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง ลักษณะของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล ดังน้ี  

   1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ ด้วยกัน

บุคคลจะเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาภายใต้วัฒนธรรมทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความ ต้องการและพฤติกรรมของบุคคล  

   2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพล           

ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผู้ ซ้ือ  

    2.1 กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อน

ร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน  

    2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ สิ่งเหล่าน้ีมี อิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอขายสินค้าอุปโภคก็ต้องค านึงถึงลักษณะ การบริโภคของครอบครัวคนไทย  

    2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การ และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่ แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  

   3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน บุคคล

ของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต

บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล  

  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค น้ันมาจาก ปัจจัยทางด้าน ประชากรศาสตร์น่ันคือ เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้ ซ่ึงแต่ละครอบครัวหรือแต่ละบุคคลก็จะมีลักษณะ แตกต่างกันออกไป จึงท าให้แสดงออกถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่

แตกต่างกัน บางครอบครัวหรือบาง บุคคลต้องการบริโภคสินค้าที่ดีซ่ึงอาจจะตรงกันข้ามกับบางครอบครัวที่ไม่ต้องการสินค้าที่ดีมาก 

แค่ ใช้ได้ก็เพียงพอแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลจึงท าให้แสดงให้เห็นถึงพฤติกกรมผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  

  3.1.1.4 ความหมายปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค  

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) [10] ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัว บุคคลหรือ

ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลซ่ึงเป็นความต้องการภายในตัวมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ผู้บริโภค ปัจจัยภายใน ได้แก่  

  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นจากภายในบุคคล ที่ต้องการแสวงหาความ

พอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย  

  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัด ระเบียบและตีความหมายข้อมูล

เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายของโลก  

  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความเข้าใจซ่ึง เป็นผลจากประสบการณ์ที่

ผ่านมา  

  ความเชื่อถือและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) เป็นสภาพความคิดซ่ึงสะท้อน ความรู้เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

  บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะด้านจิตวิทยาที่อยู่ภายในตัวบุคคลซ่ึงก าหนด  และกระทบถึงวิธีการที่

บุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของเขา  

  แนวความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความคิดหรือความเข้าใจที่ เกิดขึ้นภายในของบุคคลหน่ึง 

ประกอบด้วย แนวคิดของตนเองที่แท้จริง แนวคิดของตนเองใน อุดมคติฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร (2527) [8] ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัย

จิตวิทยาเป็นลักษณะภายในของ บุคคล แสดงออกในรูปของความนึกคิด ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลประกอบด้วย ความ 

ต้องการ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติ ดังน้ี  
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  1. ความต้องการ คือ ข้อเรียกร้องทางร่างกายและจิตใจที่จะท าให้ชีวิตด าเนินไปอย่าง  พอเหมาะ ตามนิยามน้ี

ความต้องการเป็นความจ าเป็นที่บุคคลพึงมี เพื่อความเป็นอยู่และอยู่รอด ถ้า สังเกตบุคคลที่อยู่รอบตัวเรา จะเห็นว่าแต่ละคนมี

รูปแบบการตอบสนองแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการ 39 แสวงหาความบันเทิง การพักผ่อน การซ้ือสินค้า การใช้จ่าย และอ่ืน ๆ การ

ตอบสนองที่แตกต่างกันมี พื้นฐานมาจากความต้องการ  

  1.1 การแบ่งความต้องการเป็นประเภทต่าง ๆ ก็เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ซ่ึงแบ่ง โดย  

      1.1.1 ตามโครงสร้างของความต้องการ แบ่งเป็น 1) ความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) เช่น ความต้องการ

ขั้นต้น (Primary Need) ความต้องการทางกายภาพ (Physical Need) หรือความต้องการทางร่างกาย (Body Need) และ 2) ความ

ต้องการด้านจิตใจ (Psychology Need) เช่น ความต้องการทางอารมณ์ (Emotional Need) ความต้องการขั้นเลือก (Selective 

Need) และความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Need)  

   1.1.2 การแบ่งความต้องการ เป็น 3 กลุ่ม คือ ความต้องการอ านาจ (Power Need) ความต้องการ

สัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน (Affiliation Need) และความต้องการ ความส าเร็จ (Achievement Need)  

   1.1.3 การแบ่งความต้องการตามมาสโลว์ ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันดี โดยแบ่งความ  ต้องการเป็น 5 ชั้น คือ 

ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทาง  สังคม ความต้องการมีชื่อเสียงและความต้องการ

ความส าเร็จในชีวิต ข้อสังเกต คือ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกไปน้ันอาจะเป็นผลมาจากต้องการตอบสนองความต้องการ มากกว่า 1 

สิ่ง เช่น การเลือกร้านอาหารแห่งหน่ึงในตอนค่ าอาจต้องการบรรยากาศ หลีกเลี่ยงคนที่  รู้จัก แสดงถึงฐานะ บริการดี หรืออาหาร

อร่อยก็ได้  

  2. แรงจูงใจ เป็นเหตุผลที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมซ่ึงมีเหตุมาจากความ  ต้องการที่ไม่ได้รับการ

ตอบสนอง จนบุคคลเกิดความเครียด จนก่อเกิดแรงผลักดัน (Drive) และสภาวะ ที่เกิดทั้งแรงจูงใจและแรงขับเรียกว่า เกิดการจูงใจ 

(Motivation)  

  แรงจูงใจเชิงบวกและแรงจูงใจเชิงลบ การใช้แรงจูงใจกับบุคคลสามารถท าได้ 2 ทิศทาง คือ การใช้แรงผลักดันให้

บุคคลมุ่งเข้าหาสิ่งของหรือเหตุการณ์ (ทางบวก) และการใช้แรงผลักดันให้ หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ (ทางลบ) แรงผลักดัน

ทางบวกบางครั้งเรียกว่า ความต้องการ (Need) ความต้องการเลือกสรร (Want) และความปรารถนา (Desired) และเรียก

แรงผลักดันทางลบว่า ความ กลัว (Fear)  

  แรงจูงใจเชิงเหตุผลและแรงจูงใจเชิงอารมณ์ แรงจูงใจเชิงเหตุผล (Rational) โดยใช้เหตุผล ทางเศรษฐกิจ คือ 

ราคาถูกกว่า คุ้มค่ากว่า โดยเลือกหนทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแง่การ จัดการตลาดวัดจากคุณลักษณะของสินค้า เช่น ขนาด 

รูปร่าง น้ าหนัก และจุดเด่นของสินค้า ส่วน แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional) ใช้ขอบเขตที่ไม่มีตัวตนเป็นแรงจูงใจ เช่น ความ

ภาคภูมิใจ ความ กลัว สถานะทางสังคม และความสะดวกสบาย เป็นต้น   

  3. การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และวิเคราะห์สิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ให้ อยู่ในรูปแบบที่มี

ความหมาย บุคคลจะมองโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวแตกต่างกัน ซ่ึงอาจเกิดจากสิ่งที่  เกิดขึ้นจริงแตกต่างกัน หรือเกิดจาก

ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การรับรู้จึงมีผลต่อพฤติกรรม องค์ประกอบของการรับรู้ การรับรู้เกิดจากการรับสิ่งกระตุ้นเข้ามาทาง

ประสาทสัมผัส (Sensory) ซ่ึงอาจเป็น ตา หู จมูก ปาก และสัมผัส แต่บุคคลจะเกิดการรับรู้ได้เม่ือสิ่งกระตุ้นน้ันอยู่ใน  ระดับขีดขั้น

ต่ าสุดที่สามารถรับรู้ได้ เม่ือบุคคลเกิดการรับรู้ก็จะพยายามแยกความแตกต่างในเชิง เปรียบเทียบ ระหว่างสิ่งกระตุ้นเก่ากับสิ่งกระตุ้น

ใหม่ จุดแตกต่างน้อยที่สุดที่สามารถแยกแยะสิ่ง กระตุ้น 2 สิ่ง เรียกว่า ขีดขั้นความแตกต่าง เช่น สามารถแยกแยะหีบห่อ ราคา และ

การปรับปรุง คุณภาพว่าแตกต่างกัน แต่บางครั้งบุคคลอาจเกิดการรับรู้ที่ต่ ากว่าระดับปกติซ่ึงเป็นการรับรู้โดยไม่รู้ตัว   
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3.1 กระบวนการรับรู้ (Perception Process) การรับรู้ของบุคคลเป็นกระบวนการ ที่ต่อเน่ืองและมีความ

ซับซ้อนประกอบด้วย  

       3.1.1 การเลือกสรรการรับรู้ (Perception Selection) เป็นการเลือกสรร สิ่งกระตุ้นที่จะเข้ามายังประสาท

สัมผัส การที่บุคคลเปิดรับสิ่งกระตุ้นขึ้นอยู่กับ 1) ลักษณะของสิ่ง กระตุ้น เช่น สี ความเข้ม ความถี่ ความขัดแย้งของสิ่งกระตุ้น 2) 

การคาดหวัง บุคคลจะเลือกรับรู้ในสิ่ง ที่ตรงกับความคาดหวังของตน 3) แรงจูงใจ การรับรู้จะเกิดประสิทธิภาพถ้าขณะน้ันบุคคลเกิด

ภาวะจูง ใจ  

      3.1.2 การจัดระเบียบการรับรู้ (Perception Organization) การรับรู้ของ บุคคลมิได้เป็นการแยกส่วนจะน าสิ่งที่

พบเห็นมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามหลักของ Gestlt คือ  

  1) ภาพพื้นหลัง (Figure and Ground) ภาพ คือ สิ่งที่มีความโดดเด่น มีขอบเขตที่ชัดเจน ส่วนพื้นหลัง เป็นตัว

ประกอบของภาพไม่มีขอบเขตชัดเจน แต่การจัดระเบียบการรับรู้ของคนอาจมองภาพเป็นพื้น หลัง หรือมองพื้นหลังเป็นภาพ  

  2) การจัดเป็นกลุ่ม บุคคลมักจัดสิ่งกระตุ้นออกเป็นกลุ่มเพื่อให้มองเห็น ภาพรวมภายในกลุ่ม เช่น 3344 3535 

1234  

  3) การต่อเติมส่วนที่ขาด เป็นการจัดระเบียบเพื่อให้ เห็นภาพที่สมบูรณ์เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของสิ่งกระตุ้น

ท าให้บุคคลเกิดภาวะไม่สมดุล แต่การเติม ส่วนที่ขาดท าให้ลดภาวะดังกล่าว  

    3.1.3 การให้ความหมายข้อมูล (Perception Interprataion) เป็นการ ตีความสิ่งกระตุ้นที่รับเข้ามา โดยทั่วไป

ขึ้นอยู่กับความฉลาด และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงอาจจะ เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงทั้งน้ีเน่ืองจาก ลักษณะภายนอกที่ปรากฏ

ให้เห็น แบบความคิดของ บุคคล ผลกระทบจากอิทธิพลเดิม ความประทับใจครั้งแรก และ การอ้างอิงจากสิ่งที่ไม่เก่ียวกัน  

  4. การเรียนรู้ พฤติกรรมของผู้บริโภคมักเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจาก สภาพแวดล้อม และการเข้า

ไปเก่ียวกับบุคคล เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และค่านิยม การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ค่อนข้างถาวร 

ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ที่มีลักษณะดังน้ี  

      4.1 พฤติกรรมให้รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมองเห็น คือ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่สมอง เช่น ความฉลาดหรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  

   4.2 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เน่ืองจากการเรียนรู้ก่อให้เกิด  ทัศนคติและเม่ือ

เกิดทัศนคติแล้วจะเปลี่ยนแปลงยาก การเปลี่ยนแปลงจากข้อจ ากัดของร่างกาย เวลา และงบประมาณไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะ

เปลี่ยนแปลงเพียงครั้งคราว  

       4.3 การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย  

  5. บุคลิกภาพ เป็นลักษณะภายในบุคคลที่จะเป็นตัวก ากับพฤติกรรมของบุคคล จะเห็นว่าการ  ตอบสนองของ

บุคคลในแต่ละส่วนตลาดแตกต่างกัน ก็เน่ืองจากวิธีการคิด และความต้องการแตกต่าง  กัน ซ่ึงสะท้อนออกมาในรูปของบุคลิกและ

ลักษณะท่าทางของบุคคล  

     5.1 ลักษณะของบุคลิกภาพ มีลักษณะส าคัญดังน้ี  

           5.1.1 บุคลิกภาพท าให้บุคคลเกิดความแตกต่างกัน ซ่ึงเกิดจากลักษณะ ภายใน ที่ก่อตัวขึ้นเป็น

ลักษณะเฉพาะ เช่น บางคนเป็นคนชอบเข้าสังคม บางคนเป็นคนตระหน่ี เป็น ต้น  

           5.1.2 บุคลิกภาพจะมีความคงทน การก่อตัวขึ้นมาของบุคลิกภาพจะมีความ  ยั่งยืน ยากที่จะ

เปลี่ยนแปลง เพราะบุคลิกภาพเป็นส่วนหน่ึงของทัศนคติ  
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           5.1.3 บุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เม่ือเกิดการกระทบกับเหตุการณ์ ที่รุนแรง ซ่ึงท าให้ความคิด

ของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่จ าเป็นเสมอไปเพราะบุคคลเปลี่ยน บุคลิกภาพจากการพัฒนาแนวความคิด (ทัศนคติ) การเข้าใจ

ตัวเอง (Self-Concept) เป็นทัศนคติของ ความรู้ที่มีต่อตนเอง โดยการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ เกิดจากการเข้าใจตนเอง มองตนเอง

ว่าเป็นคน อย่างไร พฤติกรรมก็จะเป็นเช่นน้ัน ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาก็จะมีชีวิตง่าย  ๆ ทั้งการกิน การอยู่ และการคบค้า

สมาคม แต่ถ้าคิดว่าตนเองเป็นคนที่ส าคัญการเลือกตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อม (การ ใช้ชีวิต) ก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้น ลักษณะท่าทาง 

(Personality Traits) เป็นลักษณะท่าทางก็คือพฤติกรรมที่ แสดงออกที่สอดคล้องกับทัศนคติของบุคคลน้ัน เช่น บุคคลที่ต้องการ

ความส าเร็จสูง มองว่า ความส าเร็จคือสิ่งส าคัญของชีวิต ท าให้กลายเป็นบุคคลที่ท าทุกอย่างด้วยความจริงจัง เคร่งขรึม  

   ดังน้ัน สามารถแบ่งบุคลิกภาพของบุคคลได้หลายรูปแบบ คือ ผู้ที่มีบุคลิกภาพคุ้นเคยกับสิ่งที่  เคยชิน 

พวกไตร่ตรอง พวกใช้ราคาเป็นเกณฑ์การเลือกซ้ือ พวกอ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้น พวกตอบสนอง ตามอารมณ์ พวกอ่อนโลก เป็นต้น  

   6. ทัศนคติ เป็นการแสดงความรู้สึกภายในออกมาในรูปของความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่ง หน่ึง 

ทัศนคติจึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อนาไปสู่ความ  เข้าใจทัศนคติของบุคคลน้ันได้ 

ลักษณะของทัศนคติมีดังน้ี คือ จะต้องมีการอ้างอิงต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทัศนคติจะอยู่แบบลอย ๆ ไม่ได้ ต้องมีสิ่งมารองรับ เป็นสิ่งที่เกิด

จากการเรียนรู้ ซ่ึงก่อจากประสบการณ์ ทั้งจากการกระท าและข่าวสารต่าง ๆ และ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรม คิดอย่างไรก็ท า

อย่างน้ัน (ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร, 2527, หน้า 17-21) [8]  

   ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค หมายถึง การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพล

จากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยภายในต่อผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินค้า 

   3.1.2 แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics)  

   แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ พฤติกรรมต่าง ๆของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับ ภายนอก

มากระตุ้น เป็นความเชื่อว่า มนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมได้วางเป็นแม่บทไว้ให้ โดย  สรุปคือ แนวคิดลักษณะทาง

ประชากรในความคิดที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมี พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย งานวิจัยที่ใช้แนวทฤษฎี

ประชากรศาสตร์เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อต่าง ๆ (ยุบล 

เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, หน้า 48)  

 ผู้รับสารแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เช่น อายุ เพศ บุคลิกภาพ สติปัญญา  ทักษะและประสบการณ์ เป็นต้น 

คุณสมบัติเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการท าการสื่อสาร ในการ  สื่อสารกลุ่มใหญ่หรือการสื่อสารมวลชน เราไม่สามารถ

วิเคราะห์ผู้รับสารเป็นคน ๆ ไปได้ เพราะผู้รับ สารประกอบไปด้วยคนจ านวนมากเกินไป นอกจากน้ีผู้ส่งสารยังไม่รู้จักผู้รับสาร 

(anonymous) ในกรณี การสื่อสารกลุ่มใหญ่ และการสื่อสารมวลชน คือการจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะทาง  

ประชากร (Demographic Characteristics) เช่น จ าแนกตาม อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา และศาสนา 

เป็นต้น โดยมีสมมติฐานว่าผู้รับสารที่มีลักษณะดังกล่าวร่วมกัน ย่อมจะมีทัศนคติ และพฤติกรรมคล้ายกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, 

หน้า 112-116) รายละเอียดของลักษณะทางประชากร มี ดังน้ี  

 1. อายุ (Gender) เป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ พฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุ

น้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า (More Liberal) คนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม

มากกว่า (More Conservative) คนที่มีอายุ น้อย คนที่มีอายุน้อยมักจะเป็นคนที่ยึดถืออุดมการณ์กว่า (More Idealistic) คนที่มี

อายุมาก ในขณะที่คน ที่มีอายุมากมักจะเป็นคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกว่า (More Pragmatic) มีความระมัดระวัง (Cautious) และ

มองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคนที่มีอายุที่มีประสบการณ์ในชีวิต ซ่ึง เคยผ่านยุคเข็ญต่าง ๆ ตลอดจน

มีความผูกพันที่ยาวนานและมีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนที่อายุน้อย คนที่มีอายุมากกว่ามีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนที่มีอายุน้อย 
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จึงมักจะไม่ค่อยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมย่อมมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน สถานะทาง

สังคมและความล าบาก ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง นอกจากความแตกต่างในเรื่องความคิดแล้ว อายุยังเป็นสิ่ง ก าหนด

ความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย การวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า เม่ือคนมีอายุ  มากขึ้น โอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจ

หรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง นอกจากน้ันโดยปกติแล้วคนที่มีวัยต่างวัยกัน มักจะมีความต้องการในสิ่งต่าง ๆแตกต่างกันไปด้วย เช่น คน

วัยกลางคนและคนสูงอายุมักจะคิดถึงเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การมีบ้านและที่ดินเป็นของ

ตนเอง ในขณะที่คน หนุ่มสาวอาจจะสนใจในเรื่องการศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม  

 2. เพศ (Sex) การวิจัยทางจิตวิทยาหลายอันได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความ แตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง

ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนด  บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงจึง

มักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ โอนอ่อนผ่อนตาม นอกจากน้ันการวิจัยหลายอันยังพบว่า ผู้หญิงถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่า

ผู้ชาย  

 3. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Sio-economic Status) หมายถึง อาชีพ (Occupation) รายได้(Income) เชื้อ

ชาติและชาติพันธ์ุ (Race and Ethic Group) ตลอดจนภูมิหลังของ ครอบครัว(Family Background) สถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อ ปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้

คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน คนที่มีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกัน ย่อม

มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่ต่างกัน คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวคิด  มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ่ง

ต่าง ๆแตกต่างกันไป นอกจากครอบครัวและอาชีพแล้ว รายได้ตลอดจนเชื้อ ชาติก็มีบทบาทส าคัญต่อผู้รับสารด้วย รายได้ของคน

ย่อมเป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคนตลอดจน ก าหนดความคิดของคนเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆและพฤติกรรมต่าง ๆ คนที่มีฐานะดี

หรือมีรายได้สูง มักจะใช้ สื่อมวลชนมากด้วยและการใช้สื่อมวลชนก็มักจะใช้เพื่อแสวงหาเรื่องราวข่าวสารที่หนักๆ เช่น อ่านบท  

บรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือฟังเรื่องการบ้านการเมือง ปัญหาสังคม และเศรษฐกิจเป็นต้น คนต่างเชื้อชาติ  กันย่อมมีวัฒนธรรมย่อย

ของแต่ละเชื้อชาติที่คอยก ากับค่านิยม ทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของคนใน เชื้อชาติแตกต่างกัน เช่น คนจีนอาจจะมีความคิด

ว่าการมีลูกมากๆดี เพราะจะได้ช่วยกันท ามาหากิน หรือ มีความคิดว่ามีลูกชายดีกว่าลูกสาว เป็นต้น  

 4. การศึกษา (Education) หรือความรู้(Knowledge) เป็นลักษณะอีกประการหน่ึงที่มี อิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังน้ันคนที่

ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด 

อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป คนที่มีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการที่จะเป็นผู้รับสารที่ดี 

ทั้งน้ีเพราะคนเหล่าน้ีมี ความรู้กว้างขวางในหลายเรื่อง มีความเข้าใจศัพท์มาก และมีความเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่าน้ีมักจะเป็น คน

ที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ สารที่ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่าน้ี โดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาสูง

มักจะใช้ส่ือมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า  

 จากแนวคิดลักษณะทางประชากร ผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร เพื่อ  ทราบถึงลักษณะทาง

ประชากรของผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร เน่ืองจากตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร ได้แก่ 

เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อ การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ต รวมถึงความสามารถและพฤติกรรม

ในการใช้ไลน์ที่แตกต่างกัน 

  3.1.3 ทฤษฏีและแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ 

 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ( Inrernal variables affecting buying behavior) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้น

ภายในตัวบุคคลแต่ละคน ซ่ึงจะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการซ้ืองของบุคคล ดังแบบจ าลองที่ใช้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค

ดังน้ี 
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 ปัจจัยภายใน คือ ตัวกระตุ้น (Stimulus) จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ศึกษาต้องระลึกเสมอว่า 

ในระดับพื้นฐาน่วนใหญ่จะมองพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมที่สนองตัวต่อกระตุ้น (Stimulus – Response Begavior = S R ) 

น่ันคือตัวกระตุ้น (Stimulus) จะเป็นตัวที่ท าให้เกิดการตอบสนองของผู้รับ ซ่ึงก็คือผู้ยริโภค (ศริวรรณ เสรีรัตน์  ; และอ่ืนๆ. 

2543:66-66) 

  3.1.3.1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผู้บริโภค 

          1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recignition) การ

ที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องารภายในของตนซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิวความกระหาย ความต้องการทาง

เพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความต้องการของร่างกาย (Physiological Need) ต้องการที่เป็นปรารถนาอันเป็นความต้องการ

ด้านจิตวิทยา (Psychological Need) ซ่ึงเหล่าน้ีเกิดขึ้นเม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการรับ

สิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีจ ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไรงานที่ส าคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุ้นความกระ

ต้องน้ีมี 2 ประการ คือ (1) นักการตลาดต้องเข้าใจสิ่งกระตุ้นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลผู้บริโภค ตัวอย่าง นักการตลาดต้องระลึก

ว่ารถยนต์สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านความสะดวกในการเดินทาง รถยนต์สามารถให้ความพอใจด้านสถานภาพในสังคม 

ท าให้เกิดความตื่นเต้นจากขอบเขตที่รถยนต์สามารถสนองสิ่งกระตุ้นได้หลายอย่าง ซ่ึงช่วยให้นักการตลาดระลึกว่าระดับความ

ต้องการอยากเป็นข้าวของรถยนต์อย่างแท้จริง  

           2. การค้นหาข้อมูล ( Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันทีเช่นบุ คคลที่เกิดขึ้นไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการได้ทันที ความต้องการจะถูกจดจ าไว้ เพื่อหาทางสนองความต้องการในภายหลังเม่ือความต้องการถูกกระตุ้ร 

หรือได้สะสมไว้มาก จะท าให้เกิดการปฏิบัติในภาวะอย่างหน่ึง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ เขาจะพยายาม

ค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น ดังน้ันนักการตลาดจึงต้องให้ในใจเก่ียวกับแหล่งข้อมูลซ่ึงผู้บริโภคแสวงหา

และอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเลือกแหล่งข้อมูลของผู้บิโภค ปะกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 

    2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อ เพื่อนบ้าน คนรู้จัก ฯลฯ 

    2.2 แหล่งการค้า (Connercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน

การค้า บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า ฯลฯ 

    2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครอง ผู้บริโภค ฯลฯ 

    2.4 แหล่งประสบการณ์ (Exprtientail Sources) 

    2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sourcer) หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ

หน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองผลิตภัณฑ์ ฯลฯ อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่าง

กันตามชนิดของผลิตภัณฑ์และลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคโดยทั่วไปผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆ จากแหล่งการค้าซ่ึงนักการตลาด

ควบคุมการให้ข้อมูลได้ 

   3. การประเมินทางเลือก (Ecaluation of Alternatives) เม่ือผู้บริโภครับข้อมูลมาแล้วจากขึ้นที่ 2 

ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาดจ าเป็นจะต้องรู้ถึ งวิธีการต่างๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการ

ประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กับผู้บริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผู้ซ้ือ

คนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์การซ้ือ 
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   4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือท าการประเมินแล้ว จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถก าหนดความ

พอใจระหว่างสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าที่เขาชอบที่สุด ซ่ึงก่อนตัดสินใขซ้ือ ผู้บริโภคจะต้องพิจารณา

ปัจจัย 3 ประการคือ 

   4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน 

   4.2 ปัจจัยสถานที่คาดคะเนไว้ 

   4.3 ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ 

           5. ความรู้สึกหลังการซ้ือหรือทดลองใช้สินค้า (Postpurchase Feeling) ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์

เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจสินค้า โดยที่ความพอใจภายหลังการซ้ือจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือซ้ า และการบอกต่อผ้อ่ืนหาก

ไม่ได้รับความพอใจ ก็อาจหันไปซ้ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืนๆ ในทางลบ 

 

  3.1.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้สุงอายุ 

   ประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยนของประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุการเตรียมความพร้อมในการดูแลเรื่องน้ี 

เราจ าเป็นต้องมองสถานการณ์ของผู้สูงอายุ สถานกานณ์ของปัญหา เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในอนาคตจะมีประชากรวัย

ผู้สูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

     3.1.4.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

   ค าว่าผู้สูงอายุ มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ Elderly หรือ Ageing ในประเทศไทยได้บัญญัติขึ้นโดย 

พล.ต.ต. อรรถสิทธ์ สิทธิสุนทร เม่ือปี 2506 เน่ืองจากที่ประชุมของผู้สูงอายุเห็นว่า ความแก่หนุ่ม ชรา ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดและ

เครื่องขีดคั่นกับไม่สมควรใช้ค าว่าผู้ชรา เพราะจะท าให้รู้สึกหดหู่ จึงให้ใช้ค าว่า ผู้สูงอายุ ตั้งแต่น้ันมาโดยให้ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป มีความเสื่อมของร่างกายตามสภาพ มีก าลังถดถอยเชื่องช้าหรือเป็นผู้ที่มีโรคสมควรจะได้รับความช่วยเหลืออุปการะ (สุพัตรา 

สุขภาพ. 2534:48) 

   องค์การอนามัยโลก ได้ให้การจ ากัดความของผู้สูงอายุ ว่าคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-74 ปี คนชรา คือผู้ที่

มีอายุ 75-90 และคนชรามาก คือผู้ที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป (ชูศักดิ์ เวศเพศย์, 2538) 

   ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 3 

กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุปานกลางเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง  70-79 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุมากเป็น

ผู้ที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป (นภาพร ชโยวรรณ และ จอห์น โนเดล, 2552) 

   กัมพล กล่ าสีทอง  (2555, หน้า  5) ได้ให้ความหมายผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุวัดด้วยจ านวนปี ตาม

ปฏิทินของเวลาทีได้มีชีวิตอยู่  ซ่ึงมีเกณฑ์ก าหนดของนักวิชาการ ศึกษาเก่ียวกบผู้สูงอายุ โดยพิจารณาความเป็นผู้สู งอายุไว้            

4 ลักษณะคือ พิจารณาจากอายุการเปลี่ยนแปลง ของร่างกายจิตใจและลักษณะบทบาททางสังคม 

   กรมประชาสังเคราะห์ (2529, หน้า 12) ให้ความหมาย ค าว่าผู้สูงอายุว่า หมายถึงการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลง อย่างต่อเน่ือง ในระยะสุดท้ายในช่วงอายุของมนุษย์ ความสูงอายุน้ี เริ่มตั้งแต่เกิดมาและ ด าเนินต่อเนืองไปจนสิ้นสุด

อายุขัยของสิ่งมีชีวิตน่ัน 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม (2534, หน้า 22) ระบุว่า ผู้สูงอายุ 

หมายถึงผู้ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนืองในระยะสุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ความสูงอายุน้ีจะเริ้มตั้งแต่ เกิดมา 

และด าเนินต่อเน่ืองไปจนสิ้นสุดอายุขัยการสิ่งมีชีวิตน่ัน 
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   สุรกูล เจนอบรม (2541, หน้า 9) กล่าวว่าผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลที่มีชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซ่ึง

เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและหน้าที่การงานทางสังคม ซ่ึงแต่ละบุคคล จะเกิดความเสื่อมแตกต่างกัน 

   สมบูรณ์ ศาลชีวิน (2537, หน้า 57) กล่าวว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเสื่อมของร่างกายไปโดย ธรรมชาติ 

มีก าลังลดถอยลง เริ่มเชื่องช้าจึงเป็นบุคคลทีลูกหลานและสังคมควรให้การเอาใจใส่ดูแล เป็นพิเศษ 

   ยุวดี กฤษวัฒนากรณ์ (2537, หน้า 57) กล่าวว่าผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเป็นช่วงสุดท้ายตั้งแต่61 ปี ขึ้นไป 

สภาพความเสื่อมทางกายและจิตใจจะมีมากในระยะน้ีขาดความว่องไวความจ าเสื่อม ความคิด อ่านช้าลง สภาพร่างกายเสื่อมถอย 

   นิศา ชูโต (2525, หน้า 14) ได้ให้ความหมาย ผู้สูงอายุว่า หมายถึงผู้ที่มีอายุวัดด้วยจ านวนปี ตาม

ปฏิทินของเวลาที่ได้มีชีวิตอยู่ซ่ึงมีเกณฑ์ก าหนดของนักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับผู้สูงอายุ โดยพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ 4 ลักษณะ 

คือ พิจารณาจากอายุ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และลักษณะบทบาททางสังคม 

   สุรกิจ เจนอบรม (2541, หน้า 12) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ  หมายถึงบุคคลที่มีชีวิตในช่วงสุดท้ายของ ชีวิต 

ซ่ึงเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและหน้าที่การงานทางสังคม ซ่ึงแต่ละ บุคคลจะเกิดความเสื่อมแตกต่างกันจาก 

   ดังน้ัน ผู้สูงอายุโดยรวมจึงหมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ซ่ึงอยู่ในช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิต ที่มี

สภาพเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งสูญเสียบทบาทหน้าที่ทางสังคม และเศรษฐกิจมากที่สุด แต่

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมจะให้ค าจ ากัดความของค าว่า ผู้สูงอายุแตกต่างกันออกไป ส าหรับประเทศไทยน้ัน 

ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

   3.1.4.2 บทบาทของผู้สูงอายุ 

    บทบาทของผู้สูงอายุในสังคมไทยในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก หรือกล่าวได้ว่า

เป็นผู้ที่อาบน้ าร้อนมาก่อนและเป็นผู้ที่สังคมสืบทอดภูมิปัญญา จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันผู้สูงอายุ เป็นผู้มีบทบาททางด้านการอบรม 

สั่งสอนบุตรให้ค าแนะน า เป็นทีปรึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาในครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ถ่ายถอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ใน

การด าเนินชีวิตแก่บุตรหลาน ในครอบครัว ในส่วนของบทบาทต่อชุมชน ผู้สูงอายุมีบทบาทในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

การจัดการด้านพิธีกรรม และการปฏิบัติธรรมทางศาสนา รวมทั้งการพูดชักจูงเพื่อสร้างความ สามัคคีในชุมชน แต่มีบทบาทน้อยใน

ด้านการเป็นผู้น าทางการปกครองและการแกไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุมีบทบาทในการถ่ายทอดค าสอนทางศาสนา การ

เสียสละก าลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ ชุมชน ถึงแม้ผู้สูงอายุเม่ือพ้นวัยท างานแล้ว บทบาททางสังคมภายนอกจะมีแนวโน้มลดลงแต่

บทบาท ของผู้สูงอายุต่อสังคมก็ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปจากแหล่งชุมชนต่างๆผู้สูงอายุในชุมชนมี บทบาททีค่อนข้างหลากหลาย

ทั้งบทบาททางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองดังน้ี (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง

ของมนุษย์. ออนไลน์. 2547) 

1. บทบาททางเศรษฐกิจ บทบาททางด้านน้ีของผู้สูงอายุต่อชุมชนโดยตรงยังมีอยู่น้อยมากเท่าที่มีอยู่คือการเป็นเจ้าของ

ที่ดินและบ้าน ซ่ึงการมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุนอกจากจะ ท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้วยังสะท้อน

ให้เห็นถึงความสามารถของผู้สูงอายุ ที่ยังสามารถท าประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อ่ืนในวัยบั่นปลายของชีวิตและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

ในทางเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะมีบทบาททางสังคมในชุมชนมากขึ้น ส่วนในทางอ้อมผู้สูงอายุอาจใช้ ประสบการณ์และความรู้ความ

เข้าใจที่มีมายาวนาน เข้ามาช่วยแก้ไขหรือจัดการกับเหตุการณ์วิกฤติทางสังคมที่มีต่อเศรษฐกิจของสังคมที่เกิดขึ้น ในการท าหน้าที่สั่ง

การ แนะน า และดูแลบุคคลที่อยู่ 18 ในวัยผลิตทางเศรษฐกิจของชุมชนตลอด จนช่วยดูแลสุขภาพของเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันหาก



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 850 
 

ผู้สูงอายุ สุขภาพดีก็เท่ากับลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ขณะเดียวกันเป็นการรักษาศักยภาพของ

ผู้สูงอายุที่ยังมีประโยชน์ต่อสังคม 

2. บทบาททางสังคม เน่ืองจากสังคมไทยมีประเพณีวัฒนธรรมและหลักค าสั่งสอนของ ศาสนาให้ยึดม่ันในระบบอาวุโส ให้

ความเคารพเชื่อฟังต่อผู้สูงอายุเพราะบุคคลเหล่าน่ันล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สามารถอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังได้ดังน่ัน

บทบาทต่อสังคมจึงได้แก่ การอบรมสั่งสอน เป็นทีปรึกษาและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม บทบาทของผู้สูงอายุต่อสังคมทางตรง คือ

การบ ารุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณค่าให้ตกทอดสู่คนรุ่นหลัง หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ ชีวิตของตนเองให้แก่คนรุ่น

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพ การแก้ปัญหาในอาชีพ หรือการใช้ชีวิต การจัดการด้านพิธีกรรมอย่างไรก็ตามการขอให้

ผู้สูงอายุไปเป็นทรัพยากรหรือผู้บรรยาย ความรู้ต่างๆ ในวงกว้างยังมีน้อยมาก ท าให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีบทบาททางสังคมไม่มากทั้งๆ ที่

ยังมี ศักยภาพ ส่วนหน่ึงอาจจะมาจากความสามารถของผู้สูงอายุยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับ ผู้สูงอายุที่มี บทบาทในชุมชนได้มากมัก

เป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางการศึกษามาก่อน เช่น เป็นข้าราชการหรือผู้ท างาน ในองค์กรธุรกิจ ซ่ึงเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุยังสามารถรวมตัว

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการส่งเสริม กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนือง 

3. บทบาททางการเมืองการปกครองแม้ว่าบทบาทในการเป็นผู้น าทางการปกครองของผู้สูงอายุจะลดลง เน่ืองจาก

กฎหมายก าหนดให้ผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น เช่น ก านัน  หรือ ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเกษียณอายุเม่ือมีอายุ60 ปี ขึ้นไป 

แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการเมืองระดับประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบล)

อบจ. (องค์การ บริหารส่วนจังหวัด) ซ่ึงไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอายุ จะพบว่าผู้สูงอายุได้รับการยอมรับทางการเมือง โดยได้รับเลือกให้เข้า

ไปมีบทบาททางการเมืองเช่นเดี่ยวกับวัยหนุ่มสาวดังน่ันอนาคตผู้สูงอายุอาจจะมี บทบาททางการเมืองที่โดดเด่น เพราะเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 

  3.1.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   เยาวภา ปฐมศิริกุล, โชติรัส ชวนิชย์, เริ่ม ใสแจ่ม และรัฐพล สันสน (2560) การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อ (1) ส ารวจพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าและรองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุ (2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อโอกาสการตัดสินใจ

ซ้ือฯ และ (3) วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือที่ส่งผลต่อโอกาสการตัดสินใจซ้ือฯ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือลูกค้าผู้สูงอายุกลุ่ม active aging อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 580 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า (1)กลุ่มตัวอย่างลูกค้าผู้สูงอายุมีความต้องการซ้ือเสื้อผ้าชุดล าลองมากที่สุด รองลงมาคือ 

ชุดท างาน คุณสมบัติหลักของเสื้อผ้าคือ สวมใส่สบาย เก็บรักษาง่ายและออกแบบทันสมัย ราคาเสื้อผ้าต่อตัวที่จ่ายได้อยู่ในช่วง 500-

1,000 บาท ซ้ือเสื้อผ้าจากห้างสรรพสินค้า และไม่ได้เจาะจงแบรนด์ ส่วนพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าต้องการซ้ือรองเท้าเพื่อสุขภาพ

มากที่สุด คุณสมบัติหลักที่ต้องการ คือ สวมใส่สบาย เก็บรักษาง่าย และความสะดวกในการสวมใส่ ราคาต่อคู่ที่จ่ายได้ 1,001-1,500 

บาท ซ้ือรองเท้าจากห้างสรรพสินค้าและเจาะจงเลือกแบรนด์ (2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษา รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ 

มีผลต่อโอกาสการซ้ือเสื้อผ้าชุดท างาน ชุดล าลองและรองเท้าเพื่อสุขภาพ (3) พฤติกรรมการซ้ือด้านเหตุผลที่ต้องการ ดูแลสุขภาพ 

ความถี่ในการซ้ือมีอิทธิพลต่อโอกาสการซ้ือเสื้อผ้าชุดท างาน ในขณะที่สื่อโทรทัศน์ พนักงานขาย เหตุผลการ  ซ้ือ ความถี่การซ้ือมีผล

ต่อโอกาสการซ้ือเสื้อผ้าชุดล าลอง ส่วนราคา ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และแหล่งขายรองเท้ามีผล  ต่อโอกาสการซ้ือรองเท้าเพื่อ

สุขภาพ และสื่อรับรู้ข้อมูลราคาความถี่ในการซ้ือมีผลต่อการเลือกแบรนด์รองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  นางสาวศิริพร แซ่ลิ้ม (2558) การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร การ
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เข้าถึง ความสามารถในการใช้ และพฤติกรรมการใช้ของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ใช้ไลน์แอพพลเคชั่น ที่เป็น ผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น ตั้งแต่ 6 

เดือนขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (NonProbability Sampling) คือการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snowball or 

Chain Sampling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล โดยผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง (SelfAdministered 

Questionnaire) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นการ วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลหรือตัวแปรในการวิจัย  โดยอธิบายด้วยการแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากร การเข้าถึง

ความสามารถใน การใช้ไลน์และพฤติกรรมการใช้ไลน์ ส่วนที่สองจะเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 

Statistic) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-

Square การทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้ (2) Independent t-test และการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง

มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความ

แตกต่างของ ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

   เฉลิมพงษ์ ลินลา (2558) การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ร้อนละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 

และระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ที่พักอาศัย อาชีพก่อนเกษียณ/ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและ

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นประเภทมัลติมีเดียและบันเทิง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นบน

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พบว่าด้านความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นต่อวัน ระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นต่อครั้ง จ านวนของ

แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดและแหล่งที่ท าให้รู้จักแอพพลิเคชั่น และแหล่งที่ท าให้รู้ จักแอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นประเภทศึกษาและอ้างอิง  
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเป็นกรอบแนวการวิจัยได้ ดังน้ี  

 

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรอิสระ     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

- ด้านการยอมรับเทคโนโลย ี
- ด้านความปลอดภัยและความ
น่าเช่ือถือ 
- ด้านการให้บรกิารส่วนบุคคล 
- ด้านระบบการขนส่ง 
 

 

  

 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัด
ยะลา 
- ช่องทางออนไลน์ทีซ่ื้อสินค้าออนไลน ์
- ความถ่ีในการซื้อสินค้าออนไลน ์
- จ านวนเงินในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน ์
- สินค้าและบรกิารที่นิยมซื้อสินค้าผ่าน
ออนไลน ์
- การรู้จักการซือ้สินค้าผ่านออนไลน์ครั้ง
แรกแหล่งใด 
- ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน ์
- ปัญหาหรืออปุสรรคทีท่่านพบ จากการ
ซื้อสินค้าผ่านออนไลน ์

 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5.อาชีพก่อนเกษียณ 

ปัจจัยด้านความสามารถในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ 

- ด้านความรู้  
- ด้านเจตคติ 
- ด้านทักษะการใช้บริการ  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ท าการศึกษา วิจัยครั้งน้ีคือ ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สถานที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ทั้งชาย

และหญิง จ านวนทั้งหมด 9,001 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

ประชากรผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุ 
ชาย 3,863 

หญิง 5,138 

รวม 9,001 

  

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

 1.1 เพศ วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 เพศชาย  

 กลุ่มที่ 2 เพศหญิง  

 1.2 อายุ วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุ 60-65 ปี  

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ 66-70 ปี  

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผูสู้งอายุ 71-75 ปี  

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุ 76-80 ปี  

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป  

 1.3 ระดับการศึกษา วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) แบ่ง ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 ประถมศึกษา  

 กลุ่มที่ 2 มัธยมศึกษาตอนต้น 

 กลุ่มที่ 3 มัธยมตอนปลาย/ปวช.  

 กลุ่มที่ 4 อนุปริญญา ปวส. 

 กลุ่มที่ 5 ปริญญาตรี  

 กลุ่มที่ 6 สูงกว่าปริญญาตรี 

 กลุ่มที่ 7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........  

 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 ไม่เกิน 5,000 บาท  

 กลุ่มที่ 2 5,001- 10,000 บาท  

 กลุ่มที่ 3 10,001 - 15,000 บาท  

 กลุ่มที่ 4 15,001 – 20,000 บาท 

 กลุ่มที่ 5 20,001 – 25,000 บาท 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”    

             

 

RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies II หน้า 854 
 

 กลุ่มที่ 6 25,001 – 30,000 บาท 

 กลุ่มที่ 7 มากกว่า 30,000 บาท 

 1.5 อาชีพก่อนเกษียณ วัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบ่ง ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 พนักงานบริษัท/เอกชน  

 กลุ่มที่ 2 รับราชการ/วิสาหกิจ  

 กลุ่มที่ 3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  

 กลุ่มที่ 4 รับจ้างทั่วไป  

 กลุ่มที่ 5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

 กลุ่มที่ 6 เกษตรกร 

 กลุ่มที่ 7 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ ได้แก่ ด้านความรู้  ด้านเจตคติ  ด้านทักษะการใช้บริการ  ซ่ึง

ค าถามในส่วนน้ีมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของ

การประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (FivePoint Likert Scales)  

ระดับความเห็น ค่าน ้าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

เห็นด้วยมากที่ ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  

 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความเห็นหรือการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล 

ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น เป็นดังน้ี   

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
พิสัย

จ านวนชั้น
 

       = 
5−1

5
 

       = 0.8 

 ดังน้ัน เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นเก่ียวกับการประเมิน  และการซ้ือสินค้าออนไลน์ในเทศบาลนคร

ยะลา จังหวัดยะลา  

 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น 

4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ด้าน

การให้บริการส่วนบุคคล ด้านระบบการขนส่ง ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (FivePoint Likert Scales)  

ระดับความเห็น ค่าน ้าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

เห็นด้วยมากที่ ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นด้วยมาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

 

 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความเห็นหรือการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล 

ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น เป็นดังน้ี   

 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
พิสัย

จ านวนชั้น
 

      = 
5−1

5
 

      = 0.8 

 ดังน้ัน เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นเก่ียวกับการประเมิน  และการซ้ือสินค้ าออนไลน์ในเทศบาลนคร

ยะลา จังหวัดยะลา  

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น 
4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ได้แก่ 

ช่องทางออนไลน์ที่ซ้ือสินค้าออนไลน์ ความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ จ านวนเงินในการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ สินค้าและบริการ

ที่นิยมซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ การรู้จักการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ครั้งแรกแหล่งใด ช่วงเวลาในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ และปัญหา

หรืออุปสรรคที่ท่านพบ  ซ่ึงใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดโดยให้คะแนนน้ าหนัก (multiple Rating List Scale Questions) และ

เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอัตราภาคชั้น ( Interval Scale) ซ่ึงเป็นสเกลที่แสดงที่แสดงถึงค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นการวัดระดับความส าคัญของกรณีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดย

ค าถามจะมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

 แบบสอบถามงานวิจัยน้ีก่อนน าไปใช้งานจริง ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค าถามใน แบบสอบถามให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์

ของงานวิจัย จากน้ันผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ ปรึกษาโครงการ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การ

จัดเรียงค าถาม ลักษณะของค าถาม รวมถึงภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมค าถามใน 
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แบบสอบถามให้สามารถวัดในประเด็นที่ต้องการและให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เก่ียวข้องก่อน จัดส่งแบบสอบถามไปยัง

กลุ่มเป้าหมายเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอนดังน้ี  

  1. วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพก่อนเกษียณ 

  2. ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา 

จังหวัดยะลา การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การวิเคราะห์โดยการหาค่ าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation ) 

  3. ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ยะลา การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การวิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

  4. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  การ

วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

5. ผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 5 ตอน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

 ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุใน

เขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 

ภาพรวม �̅� S.D ระดับความคิดเห็น 

ด้านความรู้ 3.85 0.85 มาก 

ด้านทักษะเจตคติ 3.51 0.85 มาก 

ด้านทักษะการใช้บริการ 3.40 0.95 ปานกลาง 
รวม 3.59 0.67 มาก 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

ภาพรวมของทุกด้าน �̅� S.D ระดับความคิดเห็น 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยี 3.52 0.88 มาก 
ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 3.49 0.98 มาก 

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 3.36 0.86 ปานกลาง 

ด้านระบบการขนส่ง 3.56 1.07 มาก 
รวม 3.48 0.73 มาก 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพศกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  

 
เพศ 

 

ชาย หญิง 
t sig 

�̅� S.D �̅� S.D 

1. ช่องทางออนไลน์ที่ ซ้ือสินค้า
ออนไลน์ 

3.22 1.22 3.06 1.35 1.20 0.09 

2. ความถี่ ในการ ซ้ือสินค้ า
ออนไลน์ 

1.55 0.78 1.79 0.87 -2.65 0.23 

3. จ านวนเงินในการซ้ือสินค้า
ผ่านออนไลน์ 

3.24 1.70 3.14 1.70 0.55 0.98 

4. สินค้าและบริการที่นิยมซ้ือ
สินค้าผ่านออนไลน์ 

3.79 1.79 3.75 1.73 0.53 0.19 

5. การรู้ จักการซ้ือสินค้าผ่าน
ออนไลน์ครั้งแรกแหล่งใด 

2.70 1.44 2.86 1.42 -1.10 0.80 

6. ช่วงเวลาช่วงเวลาในการสั่งซ้ือ
สินค้าออนไลน์ 

2.21 0.84 2.20 0.83 0.98 0.61 

7. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ท่านพบ 
3.37 1.90 3.70 1.78 -1.70 0.26 

 

6.สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิง 224 คน ส่วนเพศชายมีจ านวน 159 โดย

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 60 - 65 ปี มากที่สุดจ านวน 202 คน ทั้งน้ีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับประถมศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 5,000 - 10,000 บาท และอาชีพก่อนเกษียณของกลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น ปัจจัยด้านความสามารถในการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลนคร

ยะลา จังหวัดยะลา 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านทักษะเจตคติโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และด้านทักษะการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความ

ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านระบบการขนส่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการให้บริการส่วนบุคคล

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 4 ข้อมูลที่เก่ียวกับค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัด

ยะลา 

 สรุปข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาของกลุ่มตัวอย่าง  

 จ าแนกตามการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ที่ท่านเคยใช้บริการ (ตอบได้ 1 ข้อ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้แอพพลิเคชั่น 

Line 

 จ าแนกตามความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ (จ านวนครั้ง/เดือน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากความถี่ในการซ้ือ 1 - 2 

ครั้ง 

 จ าแนกตามจ านวนเงินในการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์โดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจ านวนเงินในการซ้ือ

ต่อครั้ง 500 - 1,000 บาท 

 จ าแนกตามสินค้าและบริการที่ท่านนิยมซ้ือผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ตอบได้ 1 ข้อ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

นิยมซ้ืออาหารเสริม 

 จ าแนกตามท่านรู้จักการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ครั้งแรกจากแหล่งใด (ตอบได้ 1 ข้อ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากรู้จักผ่าน

ครอบครัว 

 จ าแนกตามปัญหาหรืออุปสรรคที่ท่านพบจากการสั่งซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ (ตอบได้ 1 ข้อ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

พบปัญหาสินค้าหรือบริการมีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบของพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา 

จังหวัดยะลา 

 ผลการวิเคราะห์เพศกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เพศกับการ

ตัดสินใจพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาและวิจัยแยกย่อยไปในแต่ละชนิดของสินค้าให้มีความหลากหลายขึ้นและน าผลที่ได้มาศึกษาและ

เปรียบเทียบ ถึงพฤติกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์น าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและวิธี

ในการขายสินค้าออนไลน์ต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องของการอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าและบริการออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ได้น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาดต่อไป 
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