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บทคัดย�อ 
 จากสถานการณ?การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของผูWโดยสารเด็กในประเทศ
ไทย ท่ีน่ังสําหรับเด็กอาจสามารถช[วยบรรเทาความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือกระท่ังอาจช[วยลด
อัตราการตายของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนนลงไดW ดังน้ันการออกกฎหมายเพ่ือบังคับใหWมีและใชWท่ีน่ัง
สําหรับเด็กจึงมีความจําเป_น โดยจะตWองกําหนดเง่ือนไขและลักษณะของท่ีน่ังใหWเหมาะกับเด็กแต[ละ
ช[วงวัย ท้ังน้ีเพ่ือบรรเทาการบาดเจ็บลดการตายสรWางมาตรฐานความปลอดภัยของผูWโดยสารเด็ก 
เพ่ือใหWสอดคลWองกับการดําเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร?เสาหลักหWาประการว[าดWวยการลดอุบัติเหตุ
ของประเทศไทยต[อไป 
 

คําสําคญั:ท่ีน่ังสําหรับเด็ก รถโดยสารส[วนบุคคล 
 

Abstract 
 Injuries and deaths from road accidents involving child passengers in Thailand 
may be prevented or alleviated by the use of child seats. Therefore, legislation to 
enforce the use of child seats is necessary. The legislation must specify the conditions 
and characteristics of the seats based on age, in order to reduce injuries, reduce 
deaths, and create child safety standards that comply with the  implementation of 
the five pillars of strategic policy on reducing accidents in Thailand. 
 

Keywords: Child seats, Privat car 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติคุWมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 23 วางหลักว[า ผูWปกครองตWองใหWการ
อุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กท่ี อยู[ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก[
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห[ง ทWองถ่ิน แต[ท้ังน้ีตWองไม[ตํ่ากว[ามาตรฐานข้ันตํ่าตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงและตWองคุWมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู[ในความปกครองดูแลของตนมิใหWตกอยู[ใน
ภาวะอันน[าจะเกิดอันตรายแก[ร[างกายหรือ จิตใจ อันเป_นการกล[าวถึงหนWาท่ีของผูWปกครองไวWโดยกวWาง 
เห็นไดWว[ากฎหมายมิไดWบัญญัติเฉพาะเจาะจงถึงหนWาท่ีและความรับผิดกรณีอันตรายท่ีอาจเกิดแก[เด็ก
อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุท่ีตนมีหนWาท่ีตWองปjองกันตามสมควร โดยผูWวิจัยเห็นว[าการดูแลเด็กท่ีอยู[ใน
ความปกครองของตนใหWโดยสารไปในรถอย[างเหมาะสมและปลอดภัยน้ัน เป_นหนWาท่ีของผูWปกครองท่ี
จะตWองคอยสอดส[องดูแล เพ่ือใหWเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก[ผูWโดยสารเด็ก ดังน้ันท่ีน่ังสําหรับเด็กจึง
เป_นอุปกรณ?จําเป_นท่ีจะตWองนํามาใชW และจะตWองถูกใชWอย[างเหมาะสมภายใตWหนWาท่ีและความรับผิด
ของผูWปกครอง 
 องค?การอนามัยโลกรายงานว[า การใชWท่ีน่ังและเข็มขัดนิรภัยสําหรับทารกและเด็กน้ัน จะตWอง
เป_นระบบท่ีเหมาะสมสามารถรองรับนํ้าหนักและสรีระของพวกเขาไดW ท่ีน่ังและเข็มขัดนิรภัยท่ีถูก
ออกแบบมาเพ่ือผูWโดยสารผูWใหญ[ไม[สามารถใชWลดความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับผูWโดยสารเด็ก
ไดW ในทางกลับกันอาจเป_นการเพ่ิมความรWายแรงของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน และยังพบว[าการใชWท่ีน่ังและ
เข็มขัดนิรภัยท่ีเหมาะกับนํ้าหนัก ความสูง และขWอจํากัดทางกายภาพของทารกและเด็ก สามารถลด
อัตราการเสียชีวิตลงไดWถึงรWอยละ 50-751 และยังมีรายงานว[าเด็กท่ีโดยสารมากับรถดWวยความเร็วเพียง 
50 กิโลเมตรต[อช่ัวโมง และไม[ใชWท่ีน่ังและเข็มขัดนิรภัยท่ีเหมาะสม เม่ือรถเกิดอุบัติเหตุจะส[งผลใหWเด็ก
กระเด็นไปขWางหนWาดWวยแรง 30 – 60 เท[าของนํ้าหนักตัวเด็ก2 ดWวยความไม[ปลอดภัยน้ีเองประเทศ 
ต[าง ๆ จึงสรWางกฎหมายเพ่ือปjองกันเด็กจากความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน  ดังน้ี 
 สหราชอาณาจักรกําหนดใหWเด็กตWองใชWเบาะรถยนต?สําหรับเด็กจนกว[าพวกเขาจะอายุ 12 ปm
หรือสูง 135 เซนติเมตรแลWวแต[ว[าจะถึงเกณฑ?อย[างใดก[อน เด็กท่ีอายุมากกว[า 12 ปm หรือหนักมากกว[า 
135 ซม. ตWองสวมเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังขณะโดยสารไปในรถ ท้ังน้ีผูWปกครองสามารถเลือกท่ีน่ังสําหรับ
เด็กไดWตามความสูงหรือนํ้าหนักของเด็กท่ีน่ังท่ีกําหนดโดยความสูงของเด็กเรียกว[า  ‘i-Size’ โดย
จะตWองหันหนWาไปทางดWานหลังจนกว[าเด็กจะมีอายุมากกว[า 15 เดือน เด็กสามารถใชWท่ีน่ังสําหรับเด็กท่ี
หันไปทางดWานหนWาเม่ือมีอายุมากกว[า 15 เดือน โดยท่ีน่ังน้ันจะตWองไดWรับการรับรองจากสหภาพยุโรป
เท[าน้ัน นอกจากท่ีน่ังท่ีกําหนดตามความสูงของเด็กแลWวผูWปกครองอาจเลือกท่ีน่ังโดยกําหนดตาม
นํ้าหนักของเด็ก โดยสามารถเลือกไดWมากกว[า 1 ประเภท ดังน้ี เด็กนํ้าหนัก 0 กก. ถึง 10 กก.ใชWท่ีน่ัง
ประเภท 0 เด็กนํ้าหนัก 0 กก. ถึง 13 กก. ใชWท่ีน่ังประเภท 0+ เด็กนํ้าหนัก 9 กก. ถึง 18 กก. ใชWท่ีน่ัง
ประเภท 1เด็กนํ้าหนัก 15 กก. ถึง 25 กก. ใชWที่น่ังประเภท 2 และเด็กนํ้าหนัก 22 กก. ถึง 36 กก.ใชWท่ี

                                                            
1World Health Organization ( WHO) , The Need for Seat-Belts and Child Restraints, p.  7, Retrieved january6, 2020from  

http://www.who.int/road safety/projects/manuals/seatbelt/seat_belt_manual_module_1.pdf. 
2Road Safety Authority, Child Safety in Cars a Guide to Driving Safely with Children on Board, p . 2, Retrievedjanuary6, 2020 from 

http://www.rsa.ie/Documents/Road Safety/Safety for kids/Child Safety in Cars English.pdf. 
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น่ังประเภท 3 สําหรับเด็กท่ีมีความพิการป~วยหรือเง่ือนไขใด ๆทางการแพทย? อาจไดWรับยกเวWนไม[ตWอง
ใชWที่น่ังสําหรับเด็กตามเง่ือนไขขWางตWน แต[จะตWองไดWรับการรับรองจากแพทย?ผูWเช่ียวชาญ3 
 สําหรับประเทศสิงคโปร? กระทรวงสาธารณสุขไดWแกWไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ?สําหรับแนวทาง
ความปลอดภัยของท่ีน่ังในรถยนต? โดยมีการพิจารณาเร่ืองการปฏิบัติและมาตรฐานระหว[างประเทศ 
เร่ืองการใชWท่ีน่ังท่ีเหมาะสมกับความสูงของเด็กเพ่ือใหWเป_นแนวทางเดียวกันกับต[างประเทศ เช[นสวีเดน
เบลเยียมฟ�นแลนด?เนเธอร?แลนด?และสหราชอาณาจักร ท่ีพิจารณาเกณฑ?ความสูงในกฎหมายเร่ือง
ความปลอดภัยของผูWโดยสารเด็ก ดังน้ันประเทศสิงคโปร?จึงปรับปรุง แกWไขกฎหมายเก่ียวกับท่ีน่ังใน
รถยนต?สําหรับผูWโดยสารเด็กเพ่ือปjองกันการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ4 
ขWอกําหนดเก่ียวกับการใชWท่ีน่ังสําหรับผูWโดยสารเด็กถูกกําหนดไวWใน พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
หมวดท่ี 276 ว[าดWวยยานยนต?และการสวมเข็มขัดนิรภัย เลขท่ีS 688/2011 วางหลักว[า อุปกรณ?
สําหรับผูWโดยสารเด็กหมายถึงหมายถึงอุปกรณ?ท่ีออกแบบมาเพ่ือความปลอดภัยของเด็กในยานพาหนะ
และเพ่ือปjองกันหรือลดการบาดเจ็บของเด็กในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะและอาจติดต้ัง
โดยตรงกับจุดยึดท่ีเหมาะสมหรือใชWร[วมกับ เข็มขัดนิรภัยสําหรับผูWใหญ[ ท้ังน้ีเด็กท่ีมีความสูงตํ่ากว[า 
1.35 เมตรไม[ไดWรับอนุญาตใหWเดินทางโดยรถยนต?เวWนแต[จะไดWใชWท่ีน่ังท่ีเหมาะสมกับความสูงและ
นํ้าหนักของเด็กน้ัน และเป_นท่ีน[าสนใจเพราะกฎหมายฉบับน้ีใหWบังคับใชWกับรถโดยสารแกร็บคาร?(Grab 
Car)ดWวยเน่ืองจากแกร็บคาร?ถูกจัดอยู[ในประเภทรถโดยสารส[วนบุคคลเช[นกัน  
 แตกต[างจากกฎหมายไทยซ่ึงกําหนดไวWเพียงว[า ให�ทุกตําแหน�งการนั่งของผู�โดยสารท่ีติดต้ังถุงลม
นิรภัยจัดทําฉลากเตือนในการใช�ท่ีนั่งเด็กแบบหันหลังในตําแหน�งท่ีนั่งนั้น ฉลากเตือนต�องแสดง
เป̂นรูปภาพ และอาจมีคําอธิบายท่ีไม�ลบเลือนได�ง�ายโดยติดในตําแหน�งด�านหน�าท่ีจะติดต้ังท่ีนั่งเด็ก
และสามารถมองเห็นได�ง�ายอันเป_นเพียงการกําหนดตําแหน[งของท่ีน่ังเด็กเพ่ือใหWเหมาะสมกับ
ตําแหน[งของถุงลมนิรภัยเท[าน้ัน ท้ังน้ีตามประกาศกรมการขนส[งทางบกเร่ือง กําหนดคุณสมบัติ 
คุณลักษณะ และการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยและกําหนดหลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข การรับรองแบบการ
ติดต้ังเข็มขัดนิรภัยของรถยนต?พ.ศ. 2560  
   

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือศึกษาถึงหลักการ ทฤษฎีนโยบายว[าดWวยความปลอดภัยของผูWโดยสาร 
2. เพ่ือศึกษากฎหมายไทยเก่ียวกับความปลอดภัยผูWโดยสารเด็ก  
3. เพ่ือศึกษากฎหมายต[างประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยของผูWโดยสารเด็ก  
4. เพ่ือวิเคราะห?หลักการ ทฤษฎี นโยบาย ประกอบกับการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย

และกฎหมายต[างประเทศ 
5. เพ่ือสรุปเสนอแนะ อันก[อใหWเกิดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดใหWมีและใชWท่ีน่ังสําหรับ

ผูWโดยสารเด็กต[อไป 
                                                            
3Gov.uk, Child car seats: the law, RetrievedDecember6, 2019 from https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules 
4ROAD SAFETY REGULATIONS BY THE TRAFFIC POLICE AND POLICE FORCE IN SINGAPORE, RetrievedDecember6, 2019 from https:// 

bizlinkrentacar.com.sg/what-parents-should-know-about-car-seat-rules-in-singapore/ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1. กฎหมายไทยท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของผูWโดยสารสําหรับเด็ก  
 ประกาศกรมการขนส[งทางบกเร่ือง กําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดต้ังเข็มขัด
นิรภัยและกําหนดหลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข การรับรองแบบการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยของรถยนต?พ.ศ. 
2560หมวด 1 เร่ืองคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยขWอ 3 เร่ืองคุณสมบัติและ
คุณลักษณะของเข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ังในรถกล[าวคือ ใหWทุกตําแหน[งการน่ังของผูWโดยสารท่ีติดต้ังถุงลม
นิรภัยจัดทําฉลากเตือนในการใชWท่ีน่ังเด็กแบบหันหลังในตําแหน[งท่ีน่ังน้ัน ฉลากเตือนตWองแสดงเป_น
รูปภาพ และอาจมีคําอธิบายท่ีไม[ลบเลือนไดWง[ายโดยติดในตําแหน[งดWานหนWาท่ีจะติดต้ังท่ีน่ังเด็กและ
สามารถมองเห็นไดWง[ายโดยมีตัวอย[างภาพ เช[น  ภาพท่ี 1 หรือ ภาพท่ีกําหนดไวWในขWอกําหนดทาง
เทคนิคว[าดWวยการปjองกันผูWโดยสารจากการชนดWานหนWา (R94) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห[ง
ยุโรป องค?การสหประชาชาติ และตWองมีสิ่งอWางอิงถาวรท่ีเห็นไดWตลอดเวลาถWาไม[สามารถเห็นฉลาก
เตือนเม่ือป�ดประตูแลWว  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย[างฉลากเตือนในการใชWที่น่ังเด็กแบบหันหลัง 
ท่ีมา: ประกาศกรมการขนส[งทางบกเร่ือง กําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดต้ังเข็มขัดนิรภัย
และกําหนดหลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข การรับรองแบบการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยของรถยนต?พ.ศ. 2560 
   
 2. ยุทธศาสตร?เสาหลักหWาประการ 
 แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม ไดWกําหนดนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการใหWสอดรับกับยุทธศาสตร?เสาหลักหWาประการไดWแก[ เสาหลักประการท่ีหน่ึงไดWแก[การบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) เสริมสรWางความสามารถในการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยส[งเสริมการสรWางความร[วมมือของภาคีจากทุกภาคส[วน
และกําหนดหน[วยงานหรือคณะทํางานหลักเพ่ือพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร?แผน และเปjาหมายดWาน
ความปลอดภัยทางถนน ภายใตWระบบฐานขWอมูลและฐานงานวิจัยท่ีเป_นหลักฐานเชิงประจักษ? เพ่ือ
นําไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และประสิทธิภาพมาตรการดWานความปลอดภัยทางถนนเสาหลัก
ประการท่ี 2 ถนนและการสัญจรอย[างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) ไดWแก[การสรWางมิติ
ความปลอดภัยใหWเป_นส[วนหน่ึงของระบบโครงข[ายถนนและยกระดับคุณภาพในการปjองกันหรือ
คุWมครองการบาดเจ็บและสูญเสียสําหรับผูWใชWรถใชWถนนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ[มท่ีมีความอ[อนไหว 
(Vulnerable) ต[อการสูญเสียสูง เช[น คนเดินเทWา ผูWใชWรถจักรยานและรถจักรยานยนต? สิ่งเหล[าน้ีจะ
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เกิดข้ึนไดWจากการวางระบบติดตามประเมินผล (Assessment) ของโครงสรWางพ้ืนฐานถนน (Road 
Infrastructure) การส[งเสริมการวางแผนออกแบบและก[อสรWาง ภารกิจสําคัญคือ การสรWางระบบ
โครงข[ายถนนท่ีปลอดภัยสําหรับผูWใชWรถใชWถนนทุกประเภท และวางระบบติดตามประเมินผลของ
โครงสรWางพ้ืนฐานถนนเสาหลักท่ี 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) ไดWแก[ส[งเสริมการนํา
เทคโนโลยีดWานความปลอดภัยมาใชWงานจริง จะทําใหWยานพาหนะปลอดภัยข้ึน โดยมีมาตรการท้ังเชิง
รับ (Passive Safety) และเชิงปjองกัน (Active Safety) ดWวยการส[งเสริมมาตรฐานท่ีเป_นไปใน
แนวทางเดียวกันท่ัวโลก การใหWความรูWความเขWาใจกับผูWขับข่ี และสรWางแรงจูงใจเพ่ือส[งเสริมใหW
เทคโนโลยีใหม[ๆ มาใชW เช[น การกําหนดใหWรถทุกคันติดต้ังเข็มขัดนิรภัยและและระบบร้ังยึด การใชW
เทคโนโลยีท่ีปลอดภัยสําหรับรถยนต?เพ่ือหลีกเลี่ยงการชนอย[างมีประสิทธิภาพ และกําหนดเกณฑ?ดWาน
ความปลอดภัยสําหรับคนเดินเทWา เป_นตWนเสาหลักท่ี 4 ผูWใชWรถใชWถนนปลอดภัย (Safer Road Users) 
ไดWแก[การพัฒนาแผนงานเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของผูWใชWรถใชWถนนท่ีครอบคลุม เพ่ิมและรักษาไวWซึ่ง
มาตรการบังคับใชWกฎหมายและมาตรฐาน ควบคู[ไปกับการรณรงค?สรWางความรูWความเขWาใจ เพ่ือเพ่ิม
อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัยการลดป�ญหาเมาแลWวขับ ความเร็ว และป�จจัย
เสี่ยงอ่ืนๆท้ังน้ี ภารกิจสําคัญคือ กําหนดมาตรการบังคับใชWกฎหมายท่ีเป_นมาตรฐาน กําหนดมาตรการ
ควบคุมการคาดเข็มขัดนิรภัยและระบบร้ังยึดสําหรับเด็ก กําหนดมาตรการควบคุมการสวมหมวก
นิรภัย กําหนดแนวทางในการควบคุมและจํากัดความเร็วท่ีเหมาะสม เป_นตWนและเสาหลักท่ี 5 การ
ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response) ไดWแก[สรWางเสริมความพรWอมต[อการ
ตอบสนองในสถานการณ?ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ และพัฒนาความสามารถของระบบสุขภาพและ
ระบบอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีเหมาะสม รวมถึงการดูแลในระยะยาว
เพ่ือฟ��นฟูผูWประสบอุบัติเหตุ ภารกิจสําคัญคือ การพัฒนาระบบดูแลก[อนถึงโรงพยาบาล การวางระบบ
ฟ��นฟูสภาพร[างกายและจิตใจผูWรับอุบัติเหตุ การส[งเสริมระบบประกันภัยท่ีมีคุณภาพดูแลผูWไดWรับ
อุบัติเหตุอย[างเป_นธรรม เป_นตWน5 
 3. ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุคิดคWนโดย H.W. Heinrich 
 ทฤษฎีโดมิโนเป_นทฤษฎีดWานความปลอดภัยท่ีพัฒนาโดย H. W. Heinrich โดยเปรียบเทียบ
การเกิดอุบัติเหตุกับการลWมของตัวโดมิโน ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองระหว[างกันและกัน เม่ือตัวโดมิโนตัวใดตัว
หน่ึงลWมลง ก็จะส[งผลกระทบต[อโดมิโนตัวถัดไป โดยแบ[งโดมิโนแต[ละตัวออกเป_นส[วน ๆ คือ6โดมิโนตัว
ท่ี 1 คือภูมิหลังหรือบริบทสภาพแวดลWอมของบุคคลโดมิโนตัวท่ี 2 คือความบกพร[องของบุคคลโดมิโน
ตัวท่ี 3 คือการกระทํา ท่ีไม[ปลอดภัย หรือสภาพการณ?ที่ไม[ปลอดภัยโดมิโนตัวท่ี 4 คือการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนและโดมิโนตัวท่ี 5 คือความสูญเสียและการบาดเจ็บ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนดังน้ันเพ่ือ
ปjองกันอุบัติเหตุผูWออกกฎหมายจะตWองสรWางมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการกับภูมิหลังหรือบริบท
สภาพแวดลWอมของบุคคลความบกพร[องของบุคคลหรือการกระทําท่ีไม[ปลอดภัย 

                                                            
5สํานักงานนโยบายและแผนการขนส[งและจราจรสํานักแผนความปลอดภัย กลุ[มพัฒนาความปลอดภัย,แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวง

คมนาคม พ.ศ. 2559 – 2560,หนWาที่ 3. 
6ชลิตา ตริยาวนิช, ระบบจัดการความปลอดภัยทางถนนสําหรับการขนส�งสินค�าด�วยรถบรรทุกกรณีศึกษา บริษัท ABC (วิทยานิพนธ?ปริญญามหาบัณฑิต คณะ

วิทยาศาสตร? มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), หนWา 18-19. 
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ภาพท่ี 2 แสดงการทํางานของทฤษฎีโดมิโน  
ท่ีมา: http://www.hrdp-idrm.in/e5783/e17327/e24075/e27357/ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

วิจัยน้ีเป_นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป_นการศึกษาขWอมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) เป_นหลัก โดยอาศัยขWอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ กฎหมาย
ภายใน และกฎหมายต[างประเทศ ศึกษาวรรณกรรมต[าง ๆ เช[น หนังสือ บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ?งานวิจัยตลอดจนสืบคWนขWอมูลจากฐานขWอมูลอิเล็กทรอนิกส?ท้ังในประเทศและต[างประเทศ 
พรWอมนําขWอมูลท่ีไดWจากการศึกษา มาวิเคราะห?เปรียบเทียบอย[างเป_นระบบ อันจะนํามาสู[บทสรุปและ
ขWอเสนอแนะต[อไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการกําหนดวัตถุประสงค?การวิจัยว[า เพ่ือศึกษาถึงหลักการ ทฤษฎีนโยบายว[าดWวยความ
ปลอดภัยของผูWโดยสาร เพ่ือศึกษากฎหมายไทยเก่ียวกับความปลอดภัยผูWโดยสารเด็ก เพ่ือศึกษา
กฎหมายต[างประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยของผูWโดยสารเด็ก เพ่ือวิเคราะห?หลักการ ทฤษฎี นโยบาย 
ประกอบกับการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต[างประเทศ และเพ่ือสรุปเสนอแนะ  
อันก[อใหWเกิดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดใหWมีและใชWท่ีน่ังสําหรับผูWโดยสารเด็ก ไดWผลว[าต[างประเทศ
เช[นประเทศในสหราชอาณาจักรและประเทศสิงคโปร? มีกฎหมายกําหนดใหWมีและใชWท่ีน่ังสําหรับ
ผูWโดยสารเด็ก โดยใชWหลักเกณฑ?เร่ืองอายุและนํ้าหนักของเด็กเป_นตัวกําหนด ส[วนประเทศสิงคโปร?ใชW
หลักเกณฑ?เร่ืองส[วนสูงเป_นตัวกําหนด สําหรับประเทศไทยยังมีเพียงกฎหมายเร่ืองการติดสัญลักษณ?
ตําแหน[งท่ีน่ังเด็กเท[าน้ัน แต[ยังไม[มีการกําหนดใหWมีและใชWที่น่ังเด็กในรถโดยสารส[วนบุคคล 
 
อภิปรายผล 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษากฎหมายท้ังของประเทศไทยและต[างประเทศ พบว[า
กฎหมายไทยมีขWอกําหนดบางประการเก่ียวกับท่ีน่ังสําหรับเด็กไดWแก[ประกาศกรมการขนส[งทางบก
เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยและกําหนดหลักเกณฑ? วิธีการ 
เง่ือนไข การรับรองแบบการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยของรถยนต?พ.ศ. 2560 หมวด 1 เร่ืองคุณสมบัติ 
คุณลักษณะ และการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยขWอ 3 เร่ืองคุณสมบัติและคุณลักษณะของเข็มขัดนิรภัยท่ีติดต้ัง
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ในรถใหWทุกตําแหน[งการน่ังของผูWโดยสารท่ีติดต้ังถุงลมนิรภัยจัดทําฉลากเตือนในการใชWท่ีน่ังเด็กแบบ
หันหลังในตําแหน[งท่ีน่ังน้ัน ฉลากเตือนตWองแสดงเป_นรูปภาพ และอาจมีคําอธิบายท่ีไม[ลบเลือนไดWง[าย
โดยติดในตําแหน[งดWานหนWาท่ีจะติดต้ังท่ีน่ังเด็กและสามารถมองเห็นไดWง[ายน้ัน เป_นเพียงขWอกําหนดใหW
แสดงสัญลักษณ?เตือนเร่ืองตําแหน[งของท่ีน่ังสําหรับเด็กเท[าน้ัน แต[ยังไม[มีขWอบังคับทางกฎหมายใหWตWอง
ใชWที่น่ังสําหรับผูWโดยสารเด็ก 
 
ข�อเสนอแนะ  
 ควรออกขWอกฎหมายว[าดWวยการใหWมีและใหWใชWท่ีน่ังสําหรับผูWโดยสารเด็ก โดยกําหนดใหW
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของเด็ก ท้ังน้ีอาจใชWหลักเกณฑ?เร่ืองนํ้าหนัก หรือส[วนสูง  
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กรณีศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างคณิตศาสตร�กับกฎหมายอาญา 
Case study of the relationship between mathematics  

and criminal law 
 

วรรณเวช ศรีสวัสด์ิ1, บุณฑริกา โอทกานนท�2 
Wannavait Srisawat1, Boontahriga Otaganonta2 

คณะนิติศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
Faculty of law, Bangkokthonburi University 

e-mail: pamotaganonta@gmail.com 
 

บทคัดย�อ 
 การศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างคณิตศาสตร?กับกฎหมายอาญา พบความเช่ือมโยงกันคือ 
คณิตศาสตร?ทําใหWผูWเรียนสามารถแกWไขป�ญหาต[างๆไดWเป_นอย[างดีโดยเฉพาะความคิดท่ีมีเหตุมีผล ซึ่ง
ตรงกับคุณสมบัติของผูWท่ีจะเขWารับการศึกษาวิชานิติศาสตร?น้ันจะตWองมีพ้ืนฐานทางสติป�ญญา อารมณ?
ท่ีดี และตWองเป_นผูWท่ีมีเหตุผลทางความคิด สามารถมีระบบความคิดท่ีเป_นตรรกะ ดังน้ันผูWท่ีมีพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร?ที่ดีจะเป_นผูWที่ศึกษากฎหมายอาญาไดWดีเช[นเดียวกัน 
  

คําสําคญั: ตรรกะ, คณิตศาสตร?, กฎหมายอาญา, การเช่ือมโยง 
 

Abstracts 
    Study of the relationship between mathematics and criminal law that found 
the connection is Mathematics allows students to be able to solve problems very 
well, especially for logical thinking which meets the qualifications of those who will 
be studying law, must have a good intellect and emotional background and must be 
reasonably thought, can have logical thinking system Therefore, those with good 
mathematical background will also be well-educated people in criminal law.  
 

Keyword: Logic, Mathematics, Criminal Law, connection  
 
บทนํา 
 ศตวรรษป�จจุบัน คณิตศาสตร?เป_นเคร่ืองมือในการศึกษาความกWาวหนWาทางวิทยาศาสตร? และมีความสําคัญ
ต[อการพัฒนาความคิดของมนุษย?ทําใหWมีความคิดสรWางสรรค? คิดอย[างมีเหตุผล เป_นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห?ป�ญหาและสถานการณ?ไดWอย[างรอบคอบ ทําใหWสามารถคาดการณ?และวางแผน ตัดสินใจและ
แกWป�ญหาไดWอย[างถูกตWองและเหมาะสม7 ในขณะท่ีการศึกษานิติศาสตร?ชั้นปริญญาตรีเป_นการศึกษากฎหมายตาม

                                                            
7กุลกาญจน? สุวรรณรักษ?, การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร? เรื่อง การช่ังและตวงของนักเรียนช้ันประธมศึกษาปmที่ 3 โดยการสอนแนะใหWรูW

คิด(CGI)ที่เนWนทักษะการเช่ือมโยงระหว[างคณิตศาสตร?กับชีวิตประจําวัน. 
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ขWอเท็จจริง การใหWเหตุผลมีหลักตรรกศาสตร?โดยถูกนํามาปรับใชWกับนิติศาสตร?ในการอWางเหตุผลในทางขWอกฎหมาย 
และยังปรากฎรูปแบบการนํามาใชWใหWเหตุผลทางกฎหมายแบบเทียบเคียง8 การวิจัยน้ีเพ่ือจะหาความสัมพันธ?ระหว[าง
การศึกษาคณิตศาสตร?กับการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญาว[ามีความสัมพันธ?กันอย[างไร ผลลัพธ?ท่ีไดW
คาดว[าหากนําไปใชWในการปรับปรุงการเรียนการสอนจะเป_นประโยชน?ต[อนักศึกษากฎหมาย โดยทําการศึกษา
องค?ประกอบของคณิตศาสตร?และกฎหมายอาญา 

 การศึกษาวิจัยพบว[า คณิตศาสตร?ทําใหWผูWเรียนสามารถแกWไขป�ญหาต[างๆไดWเป_นอย[างดี 
เน่ืองจากการเรียนคณิตศาสตร?ท่ีดีผูWเรียนสามารถใชWความรูWทางคณิตศาสตร?มาเช่ือมโยงกับศาสตร?อ่ืนๆ
ไดW ทําใหWเห็นว[า หากนักศึกษานิติศาสตร?ไดWศึกษาคณิตศาสตร?หรือมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร?ท่ีดี จะทํา
ใหWมีความสามารถในการเรียนรูWกฎหมายอาญาไดWในระดับท่ีดีเช[นเดียวกัน 
 

วัตถุประสงค�(objective)/(hypothesis) 
1. เพ่ือศึกษาประวัติและทฤษฎีของคณิตศาสตร? 
2. เพ่ือศึกษาประวัติและทฤษฎีของกฎหมายอาญา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างคณิตศาสตร?กับกฎหมายอาญา  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ป�ญหาคณิตศาสตร?กับการแกWไข 9 คือ การท่ีจะแกWไขป�ญหาคณิตศาสตร?น้ัน ผูWแกWป�ญหาตWองมี

ทักษะทางการวิเคราะห? การสังเคราะห?และการอนุมาน ซึ่งทักษะเหล[าน้ีเกิดข้ึนโดยอาศัยพ้ืนฐานของ
ความรูW การคิด ความเป_นคนช[างสังเกต และความเขWาใจในเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร?มาประยุกต?ใชW
ในสถานการณ?ท่ีแตกต[างกันออกไปโดยอาจใชWหลักเกณฑ?ทางคณิตศาสตร?ประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภทซึ่งข้ึนอยู[กับความสลับซับซWอนของสถานการณ?ต[างๆ สามารถประยุกต?หลักเกณฑ?ทาง
คณิตศาสตร?ไดWหลายช[องทาง ทําซ้ําเพ่ือการประเมินผลของการแกWป�ญหากับสถานการณ?ท่ีเกิดข้ึน 
ดังน้ันบุคคลท่ีมีความสามารถในการแกWป�ญหาตWองประกอบไปดWวยทักษะดWานต[างๆซึ่งเป_น
องค?ประกอบสําคัญ ไดWแก[ 

1. พันธุกรรมอาจเป_นตัวช้ีวัดถึงความสามารถของบุคคลในการแกWป�ญหาไดWในระดับหน่ึง หาก
คนในตระกูลของผูWแกWป�ญหามีความสามารถในการแกWป�ญหาสูงกว[าบุคคลอ่ืน บุตรก็อาจมี
ความสามารถในการแกWป�ญหาสูงตามไดW 

2. ประสบการณ?ในการแกWป�ญหาทําใหWสามารถคาดเดาไดWว[า ผูWท่ีเคยผ[านการแกWป�ญหาใน
สถานการณ?น้ันๆมาแลWวมีความเป_นไปไดWสูงท่ีจะสามารถแกWไขป�ญหาท่ีมีเง่ือนไขเดิมๆไดWหรือเง่ือนไขท่ี
แตกต[างไป ท้ังน้ีผูWแกWป�ญหาตWองเป_นผูWมีอิทธิบาท 4  

                                                            
8ภูมินทร? บุตรอินทร?, การให�เหตุผลทางกฎหมาย,พิมพ?ครั้งที่ 2,โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร?, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? , 2555, 

หนWา 117-119. 
9นายวิภู มูลวงค?, “การพัฒนาความสามารถในการแกWป�ญหาทางคณิตศาสตร? ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปm ที่2 ที่จัดการเรียนรูWโดยใชWกรณีศึกษา, การพัฒนา

ความสามารถในการแกWไขป�ญหาทางคณิตศาสตร?ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmที่ 2 ที่จัดการเรียนรูWโดยใชWกรณีศึกษา”, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559,
หนWาที่ 39-49. 
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3. สภาพแวดลWอมเป_นอีกองค?ประหน่ึง สภาแวดลWอมท่ีดีจะสามารถสนับสนุนความสามารถ
ของบุคคลไดW สภาแวดลWอมน้ีเร่ิมต้ังแต[ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย สังคมและอ่ืนๆ เด็กท่ีถูก
อบรมเลี้ยงดูมาอย[างดีและมีการใหWทักษะในการแกWป�ญหาเช่ือกันว[าเด็กคนน้ันจะเป_นผูWมีความสามารถ
ในการแกWป�ญหาเท[ากับว[า สภาแวดลWอมเป_นป�จจัยหน่ึงในการส[งเสริมความสามารถในการแกWป�ญหา 

4. ผูWท่ีมีความสามารถในการแกWป�ญหาตWองมีโอกาสในการเผชิญกับสถานการณ?ต[างๆและไดW
เขWาไปใชWความสามารถในการแกWป�ญหา ป�จจัยน้ีจะส[งผลใหWผูWแกWป�ญหามีทักษะในปฎิบัติติดตัว 

นอกจากน้ียังมีผูWทรงคุณวุฒิใหWความเห็นว[าองค?ประกอบของความสามารถในการแกWป�ญหา 
ไดWแก[  

1. ทักษะในการรับรูWของแต[ละบุคคลโดยเฉพาะดWานการอ[านและการฟ�ง เน่ืองจากการอ[าน
และการฟ�งจะทําใหWสามารถแยกประเด็นสําหรับสิ่งท่ีเป_นป�ญหาและสิ่งท่ีไม[เป_นป�ญหาออกมาไดWโดย
การตรวจสอบดูถึงสิ่งท่ีป�ญหาไดWใหWมากับสิ่งท่ีป�ญหาไม[ไดWใหWมาจะทําใหWผูWแกWป�ญหาวิเคราะห?ไดWว[าสิ่งใด
ตWองหาสิ่งใดตWองตัดออกจากป�ญหาหรือตWองผสมผสานซึ่งข้ึนอยู[กับสถานการณ? 

2. ทักษะท่ีเกิดจากการกระทําซ้ําหรือการคุWนเคยกับป�ญหาในสถานการณ? หากผูWแกWป�ญหาไดW
ทําการแกWป�ญหาท่ีเกิดข้ึนอยู[บ[อยๆเป_นประจํา และป�ญหาน้ันควรมีสถานการณ?ท่ีเหมือนกันและ
แตกต[างกันออกไป การลงมือปฎิบัติน้ันจะทําใหWผูWแกWป�ญหามีทักษะในการแกWป�ญหาท่ีรวดเร็วข้ึนและ
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ?เพ่ือใชWในการแกWป�ญหาต[างๆ 

3. ทักษะในการคิดคํานวณและการใหWเหตุผลและความจํา ผูWแกWป�ญหาน้ันเม่ือทําการแยกแยะ
ป�ญหาไดWอย[างชัดเจนแลWว เม่ือทําการแกWป�ญหา หากแกWป�ญหาไดWควรอธิบายข้ันตอนต[างออกมาใหW
ละเอียดในดWานเป_นการแสดงออกทางดWานการเขียนและการพูด โดยคณิตศาสตร?น้ันมีการพิสูจน?ท่ี
อาศัยกฎเกณฑ?โดยเฉพาะ 

4. อิทธิบาท 4 การแกWป�ญหาเดิมหรือป�ญหาท่ีสามารถแกWไขไดWรวดเร็วน้ันเม่ือแกWป�ญหาไดWผูW
แกWป�ญหาจะมีความพึงพอใจในตนเอง แต[ในสถานการณ?ท่ีเป_นป�ญหาใหม[หรือมีความสลับซWอนมาก
กว[าเดิม ผูWแกWป�ญหาตWองมีความพอใจในการแกWไขป�ญหาใหWสําเร็จลุล[วง 

5. ทักษะดWานความคิดบูรณาการและความยืดหยุ[น ผูWแกWป�ญหาท่ีดีควรมีความยืดหยุ[นใน
วิธีการและสามารถท่ีจะนําความรูWจากการแกWไขป�ญหาท่ีไม[เคยเผชิญมาบูรณาการใหWเป_นองค?ความรูW
ใหม[ไดW  

หากพิจาณาถึงความหมายของความสามารถของบุคคลในการแกWป�ญหา และองค?ประกอบ
ป�จจัยท่ีส[งเสริมความสามารถในการแกWป�ญหาทางคณิตศาสตร? มีแนวโนWมท่ีจะส[งเสริมความสามารถ
ในการแกWป�ญหาของบุคคลในเร่ืองต[างๆ หรือเรียกว[า ความสามารถในการเช่ือมโยงหลายๆสิ่งเขWา
ดWวยกันจึงควรตWองฝ�กฝนทักษะดWานน้ีซึ่งมีหลายรูปแบบ 10 การเช่ือมโยงระหว[างคณิตศาสตร?กับ
ศาสตร?อ่ืนๆ เป_นการเช่ือมโยงความรูWหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร?กับศาสตร?อ่ืนในลักษณะท่ี
เก่ียวขWองกัน ซึ่งมีความสําคัญและจําเป_นสําหรับการเรียนรูWคณิตศาสตร?และในศาสตร?อ่ืนๆ  

                                                            
10จิราวรรณ ใจเรือน พรทิพย? โรจน?ศิรพิศาล, การใชWคําถามเพื่อส[งเสริมการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร?ของนักศึกษาช้ันปmที่ 5,สาขาวิชาคณิตศาสตร?ศึกษาคณะ

นิติศาสตร? ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม[  คWนหาจาก Google เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ? 2563  
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การเช่ือมโยงระหว[างคณิตศาสตร?กับตรรกศาสตร?พบว[าตรรกศาสตร? เป_นสาขาแขนงหน่ึงของ
คณิตศาสตร? ในทางดWานตะวันตกเช่ือกันว[าถWอยคําน้ีมีท่ีมาจากรากศัพท?ของภาษากรีก logos ซึ่งมี
ความหมายว[า คําหรือสิ่งท่ีถูกกล[าว ในขณะท่ีอังกฤษใชWคําว[า Logic แทนคําว[า ตรรกศาสตร? ใน
ตะวันออกเช่ือกันว[าตรรกศาสตร?มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ดังพิจารณาจาก กาลามสูตร ซึ่งมีขWอ 1 
ในกาลามสูตรกล[าวว[า อย[าเช่ือเพราะไดWคิดคํานึงเอาดWวยตรรกะ ตามพจนานุกรมของไทยใหW
ความหมายว[า วิชาท่ีว[าดWวยอาการคิดหาเหตุผล ,วิชาท่ีกล[าวดWวยกฎแห[งความคิด ดังน้ัน ตรรกศาสตร?
จึงถือไดWว[าเป_นศาสตร?สากล คณิตศาสตร?มีรูปแบบการศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งมีการใชWขWอความท่ีมี
เหตุมีผลถูกเรียกว[า 11ตรรกศาสตร? เป_นวิธีการพิสูจน?ขWอเท็จจริงโดยการอนุมาน แบ[งออกไดWเป_น 2 
ประเภท ไดWแก[ ตรรกศาสตร?นิรนัย เป_นกระบวนการอWางเหตุผลโดยอWางหลัก ซึ่งถูกนํามาใชWกับ
นิติศาสตร?ในการวินิจฉัยป�ญหาโดยการตอบป�ญหาท่ีจะตWองอWางอิงบทกฎหมายมีวิธีการตอบ การอWาง
หลักกฎหมายก[อน นําขWอเท็จจริงเขWามาปรับกับหลักกฎหมายและสรุปผล กรณีตรรกศาสตร?อุปนัย 
เป_นกระบวนการใชWเหตุผลแบบหาหลัก เป_นการอนุมานโดยใชWรูปแบบการรวบรวม วิเคราะห?และ
พิสูจน?ขWอมูลซึ่งไดWความจริงเหมือนๆกัน จากตัวอย[างย[อยหลายๆตัวอย[างในสิ่งเดียวกัน ภายใตW
กฎเกณฑ?และเง่ือนไขอย[างเดียวกันแลWวนํามาประมวลเป_นหลักความจริงสากลของตัวอย[างๆหลายสิ่ง
เหล[าน้ันซึ่งนํามาสู[ขWอสรุปผลเพ่ือนํามาใชW   

 ส[วนกฎหมายอาญาเป_นกฎหมายท่ีมีความหมายว[า การกระทําหรือไม[กระทําการอย[างใดเป_น
ความผิด และกําหนดโทษท่ีจะลงแก[ผูWกระทําความผิดไวWดWวย หรืออีกนัยหน่ึง กฎหมายท่ีบัญญัติหWามมิ
ใหWมีการกระทําอย[างหน่ึงอย[างใด หรือบังคับใหWมีการกระทําอย[างหน่ึงอย[างใดโดยผูWท่ีฝ~าฝ�นหรือไม[
ปฎิบัติตามจะตWองไดWรับโทษ การบัญญัติกฎหมายอาญาท่ีดีน้ันจะตWองสอดคลWองกับศีลธรรม เพ่ือใหWคน
สามารถเขWาใจกฎหมายอาญาไดWโดยอาศัยหลักศีลธรรม แต[กฎหมายอาญามีลักษณะบางอย[างท่ี
แตกต[างจากศีลธรรม กล[าวคือ การกระทําบางอย[างผิดศีลธรรมและมีความผิดตามกฎหมายอาญา 
การกระทําบางอย[างไม[ผิดศีลธรรมแต[มีความตามกฎหมายอาญา 

 12เน่ืองจากประเทศไทยเป_นระบบกฎหมายซีวิลลอว?ซึ่งเป_นกฎหมายลายลักษณ?อักษร โดยมี
หลักเกณฑ?ในการตีความกฎหมายในระบบน้ีสองประการ ไดWแก[  

1. หลักการตีความตามหลักภาษา (Grammatical Interpretatrion) เป_นการแปลความจาก
ถWอยคําท่ีบัญญัติไวWในกฎหมายว[ามีความหมายอย[างไร 

2. หลักการตีความตามหลักภาษา (Logical Interpretation) เป_ นการตีความตาม
จุดมุ[งหมายท่ีแทWจริง  

ในหลักเกณฑ?ขWอท่ีสองมีจุดดWอยคือ ความไม[แน[นอนของการแปล ดังน้ันนักฎหมายในระบบน้ี
จึงไดWใชWกฎหมายตามบทบัญญัติ และการตีความของศาลเป_นคําอธิบาย จึงจะไดWกฎเกณฑ?ที่ชัดเจนเพ่ือ
ใชWร[วมกัน โดยเฉพาะกฎหมายอาญามีหลักสุภาษิตกฎหมายซึ่งถือว[าเป_นตัวแทนท่ีสามารถสื่อถึง

                                                            
11ภูมินทร? บุตรอินทร?,”การใชWเหตุผลทางกฎหมาย Legal Reasiong”,โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร?

,มกราคม 2555,หนWา 117-118. 
12นายคเณศ เต็งสุวรรณ?, “ป�ญหาการจัดระบบกฎหมายที่กําหนดความผิดอาญาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ?นิติศาสตรมหาบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร?,  

2558, หนWา 39-40. 
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เอกลักษณ?ของกฎหมายอาญาไดW Nullum crimen,nulla poena sine lege แปลว[า บุคคลจะตWอง
รับผิดในทางอาญาต[อเม่ือมีกฎหมายลายลักษณ?อักษรบัญญัติว[าการกระทําน้ันเป_นความผิดและ
กําหนดโทษไวW ดังน้ันหากกฎหมายอาญาท่ีกําหนดไวWแต[ความผิดไม[ไดWกําหนดโทษไวWผูWกระทําความผิด
ก็ไม[ตWองรับโทษ หลักเกณฑ?เหล[าน้ีถือว[าเป_นนิติวิธีของกฎหมายอาญา  
 13การศึกษากฎหมายผูWที่จะเขWาศึกษาตWองมีคุณสมบัติที่สําคัญสองประการ ไดWแก[ 

ประการแรก คุณสมบัติส[วนตัว 
 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม เน่ืองจากผูWท่ีศึกษากฎหมายจําเป_นตWองใชWความรูWในการทํางาน
ประกอบดWวยคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
 2. มีความซื่อสัตย? ตรงไปตรงมาเน่ืองจากนักกฎหมายเป_นผูWท่ีมีความรูWในการช[วยเหลือดWาย
กฎหมายแก[ผูWอ่ืน จําเป_นตรงใหWคําแนะนําแก[ผูWอ่ืนอย[างตรงไปตรงมา 
 3. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเน่ืองจากการศึกษากฎหมาย ผูWท่ีศึกษากฎหมาย
เป_นผูWที่ทํางานอันจะส[งผลกระทบต[อผูWอ่ืนจึงจําเป_นตWองมีความละเอียดรอบคอบ 
 4. เป_นผูWที่มีเหตุมีผลทางความคิด สามารถมีระบบความคิดท่ีเป_นตรรกะ 
 5. มีความเช่ือม่ันในตนเอง กลWาท่ีจะยืนยันมีความคิดอยู[บนความถูกตWอง 
 6. มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ? (Emotional Intelligence) คือมีความตระหนักถึงความรูW 
ความคิดและอารมณ?ของตนเองหรือผูWอ่ืนสามารถควบคุมอารมณ?และแรงกระตุWนภายใน ตลอดจนรอ
คอยการตอบสนองความตWองการของตนเองไดWอย[างเหมาะสมถูกตWองกาละเทศะ 
ประการท่ีสอง คุณสมบัติทางวิชาการ 
 มีความสนใจ มีความรูWภาษาไทยเป_นอย[างดี มีความสามารถในการเรียงความย[อความ ความรูW
ภาษาอังกฤษ 
 ดังน้ันคณิตศาสตร?และนิติศาสตร? ผูWวิจัยเห็นว[ามีความเช่ือมโยงกันในท่ีน้ีคือ ผูWท่ีจะเขWารับ
การศึกษาวิชานิติศาสตร?น้ันจะตWองมีพ้ืนฐานทางสติป�ญญา อารมณ?ท่ีดี และตWองเป_นผูWท่ีมีเหตุผลทาง
ความคิด สามารถมีระบบความคิดท่ีเป_นตรรกะ จึงต้ังเป_นขWอสมมุติฐานไดWว[า ผูW ท่ีมีพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร?ที่ดีจะเป_นผูWที่ศึกษากฎหมายอาญาไดWดีเช[นกัน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
    วิธีในการศึกษารายงานฉบับน้ี ผูWวิจัยไดWวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป_น
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กล[าวคือ ศึกษาและวิเคราะห?ขWอมูลจากตัวบทกฎหมาย
ต[างๆ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศระเบียบคําสั่งของหน[วยงานของรัฐ บทความวิชาการใน
วารสารกฎหมาย ผลงานวิจัยทางวิชาการท่ีสําคัญของสถาบันวิจัย หนังสือคําอธิบายกฎหมาย 
บทความในวารสาร ข[าว ขWอมูลทางคอมพิวเตอร?และอินเตอร?เน็ต ตลอดจนเอกสารต[าง ๆ 
 

                                                            
13นิภา สืบกินร,รายงานผลการวิจัยเรื่อง ระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย?, 2547, หนWา 82. 
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ผลการวิจัย (research research)  
 จากการศึกษาวิจัยพบความสัมพันธ?ระหว[างคณิตศาสตร?กับกฎหมายอาญาดังน้ี 

1. ความสามารถในการแกWป�ญหาทางคณิตศาสตร? มีแนวโนWมท่ีจะส[งเสริมความสามารถใน
การแกWป�ญหาของบุคคลในเร่ืองต[างๆ  

2. ตรรกศาสตร?นิรนัย ถูกนํามาใชWกับนิติศาสตร?ในการวินิจฉัยป�ญหาโดยการตอบป�ญหาท่ี
จะตWองอWางอิงบทกฎหมายมีวิธีการตอบ การอWางหลักกฎหมายก[อน นําขWอเท็จจริงเขWามาปรับกับหลัก
กฎหมายและสรุปผล  

3. ผูWท่ีจะเขWารับการศึกษาวิชานิติศาสตร?น้ันจะตWองมีพ้ืนฐานทางสติป�ญญา อารมณ?ท่ีดี และ
ตWองเป_นผูWที่มีเหตุผลทางความคิด สามารถมีระบบความคิดท่ีเป_นตรรกะ  

4. ขWอสมมุติฐานท่ีไดWจากการวิจัย ผูWท่ีมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร?ท่ีดีจะเป_นผูWท่ีศึกษากฎหมาย
อาญาไดWดีเช[นกัน 
 

ข�อเสนอแนะ  
 1. การวิจัยคร้ังต[อไปในป�ญหาน้ีควรทําเป_นเชิงปริมาณเพราะสามารถแปลความหมายไดWตรง
กับความเป_นจริง 
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บทคัดย�อ 

 การทําสัญญาซื้อขายหรือการทําสัญญาอย[างอ่ืนก็ตาม ประชาชนท่ัวไป แมWไม[ใช[นักกฎหมาย
หรือทํางานดWานกฎหมาย ก็ยังคงมีการทําสัญญากัน โดยหลักท่ัว ๆ ไป เช[น สัญญากูWยืมเงิน สัญญา
ขายฝาก สัญญาจWางแรงงาน สัญญาซื้อขาย ฯลฯกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองของสัญญา จึงมีความจําเป_นท่ี
ประชาชนควรตWองรูW เม่ือมีการแสดงเจตนาของคู[สัญญา มีคําเสนอ คําสนอง ถูกตWองตรงกันจึงเกิดเป_น
สัญญา ซึ่งท้ังสองฝ~ายจะตWองปฏิบัติตามท่ีไดWแสดงเจตนาเอาไวWในการทําสัญญา สัญญามีหลายประเภท 
อาจจะตกลงดWวยวาจาหรือลงลายมือช่ือต[อพนักงานเจWาหนWาท่ี หรือสัญญาบางประเภทตWองทํา
หลักฐานเป_นหนังสือ ลงลายมือช่ือ เป_นสําคัญ เช[น สัญญาคํ้าประกัน สัญญายืมเงินกว[าสองพันบาท
ข้ึนไป สัญญาประนีประนอมยอมความ ฯลฯ เม่ือเกิดขWอพิพาทข้ึน สัญญาแต[ละฝ~ายก็สามารถนํา
พยานหลักฐานเป_นหนังสือเป_นพยานหลักฐานยืนยันความถูกตWองไดW โดยสันนิฐานไวWก[อนว[าไดWลง
ลายมือช่ือเป_นสําคัญ แต[ในยุคป�จจุบัน มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยใชWระบบคอมพิวเตอร?หรือทาง
อินเตอร?เน็ต เขWามาในการทําสัญญา ซึ่งเราเรียกว[าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส? ทําใหWเกิดความคล[องตัว
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สนองความตWองการของประชาชนและคนในสังคมเป_นอย[างมาก เร่ิมมีการทํา
นิติกรรมในรูปแบบใหม[ เช[น การทําสัญญาผ[านอินเตอร?เน็ต หรือการทําสัญญาหรือนิติกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส? การใชWระบบคอมพิวเตอร? เพ่ือการชําระเงิน จึงก[อใหWเกิดสัญญามีผลทางกฎหมาย มี
การตราเป_นพระราชบัญญัติว[าดWวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? พ.ศ. 2544 เพ่ือมาใชWในกรณีเกิดขWอ
พิพาทและเพ่ือความเป_นธรรม การทํานิติกรรมผ[านทางอินเตอร?เน็ต เป_นการทํานิติกรรมรูปแบบใหม[ 
ซึ่งไม[ใช[นิติกรรมเป_นลายลักษณ?อักษรในเอกสาร แต[เป_นการทํานิติกรรมผ[านทางอินเตอร?เน็ต จึงควร
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการทําสัญญาใหWมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: นิติกรรมสัญญา,อินเตอร?เน็ต 

 
Abstract 

 A contract of sale or any contract between people and any business 
partnership shall practice at the time of making the contract. According to the formal 
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requirements, there are needed by individuals in privacy or the lawyers, however, 
the general agreements of the legal contracts such loan contract, consignment 
contract, labor contract, and sale contract, etc. Thus, it is necessary to provide the 
knowledge to the individuals when making a contract. The contracts are being made 
by the parties’ intention, whenever for example, the offer or the acceptance by the 
parties’ awareness to binding the contract based upon the agreement. In addition, 
the parties must practice according to their intentions in contracting, there are many 
types of contracts divided by oral or such a contract signed, otherwise agrees signing 
down with the lawyer even a written document and signed such as suretyship, loan 
(more two thousand baht), and compromise agreement, etc. In further, the event of 
dispute if any notably addressing and using documents as written evidences in 
confirmation for the right underlying the case was assumed first before according to 
their essence signatures in the contracts. At the present, internet technology is 
constantly evolving to make a contract, is called an electronic contract resulting in 
agile arrangements in particular, the development of economy in response to a 
much of people’s need and the society. The juristic act has emerged as a new type 
such as a contract on internet or electronic contract. The acceptance of electronic 
payment through online subject to law electronic contract, prescribed as Electronic 
Transactions Act, B.E. 2544 to resolve the contract disputes and to determine 
fairness. Nevertheless, the juristic act on internet is the creation of a new type of 
contract setting the scope, it does not mean the written contract, but it is defined to 
juristic act and contract on internet. The contract law should have made significant 
improvement in this regard. 
 
Keywords: juristic act, law electronic contract, electronic transaction, contract law 
 
บทนํา 
 ความเป̂นมาและความสําคัญของป{ญหา  
 ป�จจุบันการทําสัญญาไม[ว[าจะเป_นสัญญาซื้อขาย สัญญากูWยืมเงิน หรือสัญญาฝากทรัพย? ก็ถือ
เป_นนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ[งและพาณิชย? มาตรา 149 บัญญัติว[า นิติกรรมหมายความว[า 
การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดWวยกฎหมายและดWวยใจสมัคร มุ[งโดยตรงต[อการผูกนิติสัมพันธ?ขึ้นระหว[าง 
บุคคล เพ่ือจะก[อการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ เม่ือมีการแสดงเจตนาของคู[สัญญา มี
การแสดงเจตนาเสนอ และสนอง ถูกตWองตรงกันจึงเกิดเป_นสัญญา จะทําดWวยวาจา ทําเป_นหนังสือ 
หรือทําเป_นแบบท่ีกฎหมายกําหนดก็ไดW เช[น ลงลายมือช่ือต[อพนักงานเจWาหนWาท่ี เช[นสัญญา
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ประนีประนอมยอมความกัน หรือสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย? แต[การซื้อขายอสังหาริมทรัพย?น้ัน 
ตWองทําเป_นหนังสือและลงลายมือช่ือต[อพนักงานเจWาหนWาท่ี เช[น การซื้อขายบWานพรWอมท่ีดินหรือพรWอม
สิ่งปลูกสรWาง การทําสัญญาโดยใชWกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ[งและพาณิชย? ตามมาตรา 149 
เป_นการทําสัญญาโดยใชWหลักกฎหมาย แต[ยังมีการทําสัญญาอีกหลายประเภทท่ีเป_นการทําสัญญาผ[าน
เคร่ืองมือสื่อสาร ก[อนท่ีจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม[เขWามา เม่ือเกิดกรณีพิพาทเกิดข้ึน สัญญาของแต[ละ
ฝ~ายก็สามารถนําพยานหลักฐานเป_นหนังสือเป_นพยานหลักฐานท่ีสามารถยืนยันในช้ันศาลไดW  
 เม่ือมีการพัฒนาของเทคโนโลยีเขWามาเก่ียวขWองในรูปแบบของการสื่อสารการขนส[ง โดยใชW
ระบบคอมพิวเตอร?เขWามาช[วย เพ่ือใหWเกิดสภาพคล[องในการทํางานไดWผลแน[นอน และรวดเร็ว ทําใหW
เกิดมีนิติกรรมสัญญาในรูปแบบใหม[ข้ึน ไม[ว[าจะเป_นการเสนอนิติกรรมผ[านทางระบบคอมพิวเตอร? 
หรือผ[านทางอินเตอร?เน็ต หรือส[งขWอความทางอิเล็กทรอนิกส? การใชWระบบคอมพิวเตอร?ในการชําระเงิน 
การโอนเงินทางโทรศัพท?ผ[านเครือข[ายอินเตอร?เน็ต เม่ือพิจารณารูปแบบแลWวการแสดงเจตนา เสนอ 
สนอง การส[งมอบ การรับการส[งมอบ จึงก[อใหWเกิดสัญญาเป_นการผูกพันทางกฎหมาย  
มีพระราชบัญญัติว[าดWวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? พ.ศ. 2544 โดยบทบัญญัติท่ีควรรูWและศึกษาและ
ปjองกันกรณีเกิดขWอพิพาทเพ่ือใหWเกิดความยุติธรรม มาตรา 9 ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือช่ือใน
หนังสือ ใหWถือว[าขWอมูลอิเล็กทรอนิกส?น้ันมีการลงลายมือช่ือแลWว ถWา 
 1. ใชWวิธีการท่ีสามารถรวมตัวเจWาของลายมือช่ือและสามารถแสดงไดWว[าเจWาของลายมือช่ือ
รับรองขWอความในขWอมูลอิเล็กทรอนิกส?น้ันว[าเป_นของตนและ 
 2. วิธีการดังกล[าวเป_นวิธีการท่ีเช่ือถือไดW โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค?ของการสรWางหรือส[ง
ขWอมูลอิเล็กทรอนิกส? โดยคํานึงถึงพฤติกรรมแวดลWอม หรือขWอตกลงของคู[กรณีวิธีการท่ีเช่ือถือไดW ใหW
คํานึงถึงความม่ันคงและรัดกุมของการใชWวิธีการหรืออุปกรณ? ในการระบุตัวบุคคลสภาพพรWอมใชWงาน
ทางเลือกในการระบุตัวบุคคล  
 ในป�จจุบันยังคงยึดติดอยู[กับลายมือช่ือในรูปแบบเอกสาร ทําใหWการทํานิติกรรมทางระบบ
คอมพิวเตอร? ภายในมีผลกระทบต[อการนําขWอพิพาทข้ึนสู[ขบวนการทางศาล ทําใหWไม[อาจฟjองรWองบังคับ
คดีไดW  
 การทําสัญญาทางอินเตอร?เน็ต เป_นการทํานิติกรรมในรูปแบบใหม[ มีผลผูกพันทางกฎหมายเดิม 
นิติกรรมยังคงสมบูรณ?ถWาการแสดงเจตนาไม[มีการเปลี่ยนแปลง เพราะกฎหมายไม[สามารถรับรองกรณี
เกิดขWอพิพาทข้ึน โดยกฎหมายยังคงฟ�งเพียงแต[พยานเอกสารท่ีกําหนดไวWตWองทําเป_นหนังสือลงลายมือ
ช่ือเป_นสําคัญ ต[างจากระบบคอมพิวเตอร? จึงทําใหWนิติกรรมสัญญาบางอย[างไม[อาจนําขWอพิพาทไปบังคับ
และฟjองรWองไดW  
 ดังน้ัน จึงควรมีการแกWไขปรับปรุงกฎหมายการทําสัญญาผ[านระบบอินเตอร?เน็ตใหWมีมาตรการ
ฟjองรWองบังคับคดีไดW และเพ่ือความเป_นธรรม 
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักกฎหมาย ของการทํานิติกรรมสัญญาท่ัวไปและการทําสัญญาผ[าน
ระบบอินเตอร?เน็ต 
 2. เพ่ือศึกษา ป�ญหา ผลกระทบ การบังคับใชWตามนิติกรรมสัญญาท่ัวไป เพ่ือนํามาปรับใชWกับ
การทําสัญญาผ[านระบบคอมพิวเตอร? 
 3. เพ่ือศึกษากฎหมายเพ่ือนํามาเป_นเคร่ืองมือใชWบังคับและควบคุมการทําสัญญาผ[านระบบ
คอมพิวเตอร? 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ทําการศึกษาการทํานิติกรรมสัญญาผ[านระบบอินเตอร?เน็ต วิจัยเอกสารของตัว
บทในประมวลกฎหมายแพ[งและพาณิชย? พระราชบัญญัติว[าดWวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? พ.ศ. 
2544 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. เพ่ือนําไปปรับใชWกับกฎหมายนิติสัญญาตามหลักกฎหมายท่ัวไป และการทํานิติกรรมผ[าน
ระบบคอมพิวเตอร?หรืออินเตอร?เน็ต 
   2. เพ่ือนํามาเป_นเคร่ืองมือ ใชWบังคับและควบคุมการทําสัญญาผ[านระบบคอมพิวเตอร? 
   3. เพ่ือนํามาเป_นแนวทางปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือใหWทันสมัยและเป_นธรรมมากท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 การทํานิติกรรมสัญญาทางอินเตอร?เน็ต เป_นการทําสัญญาในรูปแบบใหม[ ซึ่งต[างจากการทํา
สัญญาโดยทําเป_นหนังสือและเป_นลายลักษณ?อักษร ตามประมวลกฎหมายแพ[งและพาณิชย? แต[ก็มี
พระราชบัญญัติเก่ียวกับการทําสัญญาว[าดWวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? พ.ศ. 2544 มาบังคับใชW การ
ทํานิติกรรมบางอย[างกฎหมายกําหนดตWองมีหลักฐานเป_นหนังสือ ลงลายมือช่ือ เพ่ือเป_นหลักฐาน กรณี
เกิดขWอพิพาท และเพ่ือตัดป�ญหาความยุ[งยากของการตWองมาเถียงกันของคู[กรณี ทําใหWลดความยุ[งยาก
ของการตัดสินขWอพิพาท โดยยึดถือหนังสือสัญญาหรือขWอตกลงของคู[สัญญาเป_นหลัก โดยเนWนลง
ลายมือช่ือเป_นหลักฐาน แต[ไม[มีบทบัญญัติ กฎหมายขWอใดท่ีจะสามารถใชWกับการทํานิติกรรมท่ี
กฎหมายกําหนดว[าตWองทําเป_นหนังสือ ลงลายมือช่ือเป_นสําคัญ จึงเกิดป�ญหาและผลกระทบเม่ือมีการ
ทําสัญญาผ[านทางอินเตอร?เน็ตหรือผ[านทางอิเล็กทรอนิกส? จึงทําใหWเกิดป�ญหาการบังคับคดีหรือ
ฟjองรWองตามสัญญาท่ีกระทําผ[านทางอินเตอร?เน็ตหรือผ[านทางอิเล็กทรอนิกส? คู[กรณีท่ีเกิดขWอพิพาทก็
ยังไม[สามารถหาพยานหลักฐานมาโตWแยWงกันไดW จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต[าง 
ๆ ท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมผ[านทางอิเล็กทรอนิกส? หรือการทํานิติกรรมสัญญาผ[านทางอินเตอร?เน็ต 
เพ่ือใหWประชาชน หรือผูWใชWกฎหมายใหWไดWรับความเป_นธรรม และเพ่ือระงับขWอพิพาทใหWไดWผลและมี
ประสิทธิภาพบังคับไดWเพ่ือใหWไดWรับความเป_นธรรม 
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ข�อเสนอแนะ 
 กฎหมายไดWกําหนดเร่ืองของการทํานิติกรรม ผ[านทางอินเตอร?เน็ตหรือผ[านทางอิเล็กทรอนิกส? 
โดยมีพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทําสัญญาว[าดWวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? พ.ศ. 2544 มารองรับ 
แต[ก็ยังมีป�ญหาท่ีตWองแกWไขปรับปรุงอีกหลายอย[าง ดังน้ัน ผูWวิจัยจึงมีขWอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทําสัญญาว[าดWวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? 
พ.ศ. 2544 การทํานิติกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? ก[อใหWเกิดรูปสัญญาข้ึน จึงควรมีคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส? เพ่ือรองรับเก่ียวกับพยานหลักฐาน หรือขWอมูลทางอิเล็กทรอนิกส? 
 2. ควรมีการกําหนดรูปแบบพยานหลักฐานท่ีไดWจากขWอมูลอิเล็กทรอนิกส?ข้ึนมาใหม[ นอกจาก
พยานวัตถุหรือพยานเอกสาร ซึ่งจะเป_นประโยชน?ต[อการพิจารณาของศาล 
 3. ควรนําพยานบุคคลเขWามาสืบแกWไขพยานหลักฐานท่ีมาจากขWอมูลอิเล็กทรอนิกส? 
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บทคัดย�อ 

การประกอบธุรกิจในยุคป�จจุบันมีการแข[งขันทางการคWาค[อนขWางสูง เพ่ือใหWเกิดความเป_น
ธรรมแก[ผูWซื้อ โดยในการประกอบธุรกิจน้ัน จะใชWการโฆษณาเพ่ือเป_นสื่อในการนําเสนอสินคWาหรือการ
บริการสู[ผูWบริโภค แต[เน่ืองจากมีการแข[งขันในการประกอบธุรกิจอย[างมากมาย โดยผูWประกอบการเอง
ก็ตWองใชWกลยุทธ?ในการโฆษณาเพ่ือนําเสนอต[อผูWบริโภคดWวยวิธีการต[าง ๆ เพ่ือสนองต[อตลาดการคWาโดย
การโฆษณาและประชาสัมพันธ?ในรูปแบบหลากหลาย เช[น โฆษณาทางทีวี โฆษณาทางหนังสือพิมพ? 
นิตยสาร วิทยุ เพ่ือใหWธุรกิจมีผลและมีรายไดWสําหรับผูWประกอบการธุรกิจต[าง ๆ จึงมีการโฆษณาแอบ
แฝงในรูปแบบหลายรูปแบบ มีท้ังภาพ ท้ังเสียง แอบแฝงในรูปแบบของการสนทนาหรือกิจกรรม การ
ใหWสัมภาษณ? การโฆษณาแอบแฝงในรูปแบบท่ีไดWนําเสนอมาน้ัน เป_นการแอบแฝงเพ่ือประโยชน?และ
ส[งเสริมการขาย โดยเฉพาะสินคWาบริโภคประเภทต[าง ๆ เช[น อาหารเสริม ประเภทใหWความงาม ทําใหW
ผิวขาว บํารุงสมอง  

เพ่ือควบคุมการโฆษณาท่ีไม[เป_นธรรมต[อผูWบริโภค การควบคุมการโฆษณาแอบแฝง ไม[มีสภาพ
บังคับเก่ียวกับการโฆษณาแต[อย[างใด การโฆษณาแอบแฝง มีแนวทางพัฒนาในรูปแบบท่ีทันสมัย
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือลดตนทุนและหลีกเลี่ยงขWอจํากัดของกฎหมาย ในเร่ืองของการควบคุมและ
วิธีการโฆษณา กฎหมายท่ีใชWในป�จจุบันยังไม[สามารถควบคุมการโฆษณาแอบแฝงไดWรวมไปถึง
บทลงโทษของกฎหมายท่ีเก่ียวขWอง ยังไม[มีประสิทธิภาพทําใหWเกิดป�ญหา ดังน้ัน จึงควรแกWไขปรับปรุง
กฎหมายใหWรัดกุมและมีผลบังคับใชWไดWทันที การโฆษณาแอบแฝง การควบคุมยังไม[สามารถเขWาไป
ควบคุมไดWท้ังหมด บางรายยังฝ~าฝ�นกฎหมาย โดยมีผลทางตรงเพ่ือลดป�ญหาในเร่ืองของการลงทุนใน
การทําธุรกิจ และมีการหลีกเลี่ยงขWอกฎหมายในเร่ืองของการควบคุมและวิธีการโฆษณา ควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติต[าง ๆ ใหWสอดคลWองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: การโฆษณาแอบแฝง, การทําธุรกิจ  
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Abstract 
 At the present, one thing to note that the business is forced by the 
competition along with fairness in business, advertisement can be most effective 
ways to represent the products or services. By mentioning effects come from sharp 
competitions among businesses; however, usually the advertising strategy on 
consumers in various ways in response to marketing which is demonstrated the 
public in advertising and public relationship in such television, newspaper, magazine, 
and radio. In order to make the profit and money for businessmen, they may also try 
to conceal such image, sound, concealing in different types of advertising carried to 
conversations, activities, and interviews. The concealment of advertising mentioned 
above, the concealment of any ad may exploit and promote for sales in particular, 
commodity products such as food supplements for beauty, white skin, and brain. 
Those effects on commerce, these matters are to be controlled; those ads have 
been found to be deceptive, unfair, and false affecting the consumers. Regarding 
control of concealed advertisement, this position is not in forced.  In addition, the 
concealment of advertisement has modernized in various types to lower costs and 
then avoided legal limits. The matters claim that the jurisdiction to cases, it does not 
appear to control deceptive advertisement including the penalty of law in relevant 
to, it is inefficient subject to the problems. Hence, the law should have made 
significant improvement with tighten formation and forced under determined law in 
advance. There is no any public to control those false or concealing in advertising 
even controlling all ads or the violation of trade practice rules. The companies tend 
to use advertisement to reduce costs and avoid legal limits related to the control 
and advertising methods. Consequently, it should have made the improvement of 
acts compatible with the truth and more efficiency. 
 
Keywords: concealment of advertisement, jurisdiction, legal limits 
 
บทนํา 
 ความเป̂นมาและความสําคัญของป{ญหา  
 ในการประกอบธุรกิจป�จจุบันมีการดําเนินการและแข[งขันทางการคWาสูง จึงตWองมีการโปรโมท
หรือนําเสนอสินคWาในรูปแบบต[าง ๆ มากมาย รวมไปถึงมีการโฆษณาเพ่ือใหWเห็นถึงคุณสมบัติของ
สินคWาในแต[ละอย[างว[ามีคุณภาพดีอย[างไรบWาง ทางดWานเศรษฐกิจผูWประกอบกิจการหรือผูWประกอบ
ธุรกิจ ย[อมตWองมีการแข[งขันกันในดWานโฆษณาสินคWาเพ่ือใหWสินคWาของตัวเอง มีการจําหน[ายหรือมีการ



22 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ขายออกไปใหWไดWมากท่ีสุด เม่ือความเจริญเติบโตทางดWานเศรษฐกิจมีมากข้ึน ย[อมมีการแข[งขันกันใน
ดWานนําเสนอคุณภาพของสินคWาตัวเอง ทําใหWผูWประกอบธุรกิจ คิดวิธีการนําเสนอสินคWาของตนเองโดย
การโฆษณาแอบแฝง เพ่ีอนําเสนอสินคWาของตนเอง และเพ่ือตอบสนองความตWองการของตลาด โดย
การประชาสัมพันธ?เพ่ือนําเสนอ การโฆษณาไปยังผูWซื้อสินคWาหรือผูWบริโภค ว[าคุณสมบัติของสินคWาของ
ตนเองมีคุณภาพอย[างไร จึงเกิดมีการโฆษณาแอบแฝงในการทําธุรกิจ โดยผ[านสื่อต[าง ๆ ในหลาย
รูปแบบ ทําสื่อทางโทรทัศน? หรือสื่อทางอินเตอร?เน็ต ผ[านโทรศัพท?มือถือ เป_นตWน หรือแอบแฝงไป
รูปแบบกิจกรรมต[าง ๆ เช[นสวมเสื้อมีตราสินคWา หรือตามสถานท่ีต[าง ๆ ท่ีติดโลโกW หรือบทสนทนา 
เม่ือมีการโฆษณาแอบแฝงจึงส[งผลกระทบต[อผูWบริโภค เพราะผูWบริโภคไม[สามารถรับทราบขWอมูลท่ี
แทWจริงไดW เน่ืองดWวยมีการโฆษณาแอบแฝงไปในสินคWา ซึ่งการควบคุมการโฆษณาแอบแฝงของนักธุรกิจ
ป�จจุบันยังไม[สามารถควบคุมไดW ถึงแมWว[าจะมีพระราชบัญญัติคุWมครองผูWบริโภค พ.ศ. 2522 ก็ยังไม[
ควบคุมการโฆษณาแอบแฝงไดW คณะกรรมการคุWมครองผูWบริโภคและสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เป_นผูWตรวจสอบการโฆษณา เพ่ือควบคุมการโฆษณาท่ีไม[เป_นธรรมต[อผูWบริโภค การควบคุมการ
โฆษณาแอบแฝงยังไม[สามารถเขWาไปควบคุมไดWท้ังหมด บางรายยังมีการฝ~าฝ�นกฎหมาย โดยมีผล
ทางตรงเพ่ือลดป�ญหาในเร่ืองของการลงทุนในการทําธุรกิจและมีการหลีกเลี่ยงขWอกฎหมายในเร่ืองของ
การควบคุมและวิธีการโฆษณา 
 อย[างไรก็ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติต[างๆ ยังควบคุมไม[ท่ัวถึง และไม[สามารถบังคับ
ใชWไดWเพราะยังมีบางกลุ[มหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมไปถึงบทกําหนดโทษยังไม[ค[อยมีประสิทธิภาพ ทําใหW
เกิดป�ญหาหลายอย[างตามมา การโฆษณาแอบแฝงจึงส[งผลไปยังผูWบริโภค อาจจะไดWรับเร่ืองราวท่ีเกิน
ความจริงหรือคุณภาพไม[เหมาะสมกับสินคWาท่ีโฆษณา ส[งผลไปยังผูWบริโภค อาจเป_นอันตรายต[อ
สุขภาพของผูWบริโภคไดW 
 ฉะน้ัน เพ่ือเป_นการคุWมครองผูWบริโภค จึงจําเป_นตWองมีการแกWกฎหมายและพระราชบัญญัติต[าง 
ๆ ใหWสอดคลWองและมีประสิทธิภาพสามารถบังคับใชWไดWจริง และมีบทกําหนดโทษท่ีแน[นอน และเป_น
ธรรมสําหรับผูWบริโภค ซึ่งในป�จจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีสูงมาก โดยเฉพาะสื่อในการนําเสนอ
และเทคโนโลยีต[างๆ ป�จจุบันเขWาสู[ยุคดิจิตอลแลWว ซึ่งข[าวสารขWอมูลต[าง ๆ ผ[านสื่อเหล[าน้ีไปอย[าง
รวดเร็ว ทําใหWผูWที่ไม[ทราบข[าวสามารถรับรูWกับข[าวสารเหล[าน้ีไดW  

การนําเสนอสินคWาต[าง ๆ และการไดWมาซึ่งสินคWาและการบริการเพ่ือการบริโภค มีการโฆษณา
สินคWาเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคWาของผูWบริโภค ซึ่งผูWประกอบการไดWนํากลยุทธ?ในการโฆษณาท่ีมี
อยู[มากมายมาใชWในการประชาสัมพันธ?เพ่ือส[งเสริมสินคWาของตน หากผูWประกอบการไดWนําเสนอสินคWา 
โดยการโฆษณาเกิดไปหรือใชWกลยุทธ?ดWานการโฆษณา ซึ่งมีการโฆษณาแอบแฝงในผลิตภัณฑ?ต[าง ๆ ใน
หลายรูปแบบ และยังมีประเภทอาหารเสริมท่ีใหWความงาม ซึ่งถWาผูWบริโภคหลงเช่ือการโฆษณาเหล[าน้ัน 
อาจทําใหWผูWบริโภคละเลยการดูแลสุขภาพ โอกาสท่ีจะไดWรับยาอย[างถูกตWองหรือบริโภคเกินความจริง 
ไม[เป_นไปตามท่ีไดWโฆษณาไวW ก็จะเป_นผลต[อสุขภาพต[อร[างกายการโฆษณาต[าง ๆ จึงตWองมีกฎหมายมา
รองรับ เพ่ือคุWมครองผูWบริโภค เพ่ือใหWไดWรับข[าวสารท่ีเป_นจริง การจํากัดเสรีภาพในการโฆษณา โดยการ
ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาในประเทศไทย ในรูปแบบหลากหลาย เช[นการควบคุมการใชW
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ขWอความ การใชWสื่อโฆษณาสินคWาบางประเภท มีกฎหมายคุWมครองไม[ใหWโฆษณาเกินความจริง การ
โฆษณาผ[านสื่อต[าง ๆ โดยคณะกรรมการการโฆษณา มีการวางหลักเก่ียวกับสิทธิของผูWบริโภค จะตWอง
วางหลักใหWครอบคลุม ขอบเขตการคุWมครองผูWบริโภค ต[อมาไดWมีการขยายสิทธิต[าง ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหW
สอดคลWองกับสภาพสังคมในป�จจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัติคุWมครองผูWบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งถือเป_น
กฎหมายในการใหWความคุWมครองกับผูWบริโภคไดWมีการแกWไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 โดยการเพ่ิมสิทธิของ
ผูWบริโภค ไดWแกWไขเพ่ิมเติม สินคWาต[าง ๆ ท่ีผลิตขายใหWกับผูWบริโภค จะตWองมีคุณภาพและไดWมาตรฐาน
เหมาะสมกับท่ีไดWโฆษณาเอาไวW โดยตWองมีมาตรฐานเพียงพอแก[การใชWงานหรือใหWบริการ หากจําเป_นก็
ตWองมีกฎหมายมาควบคุมมาตรฐานในการจัดใหWมีสินคWาและการบริการ มีการทําสัญญาเพ่ือใหWไดW
คุณภาพท่ีถูกตWอง และมีการแสดงเจตนาอย[างชัดแจWง การประกอบธุรกิจทุกประเภท ไม[ว[าจะเป_นการ
ผลิต การขายหรือการใหWบริการท่ีเก่ียวขWองกับผูWบริโภคย[อมตWองอาศัยสื่อมวลชน เพ่ือบอกกล[าวใหW
ความรูWหรือจูงใจใหWผูWบริโภคสนใจและเกิดความพอใจในสินคWาน้ัน ๆ เป_นเคร่ืองมือในการติดต[อสื่อสาร
ไปยังผูWบริโภค โดยอาศัยเหตุผลหรือคุณสมบัติต[าง ๆ ในการจูงใจ 
 ดังน้ัน จึงควรมีมาตรการในการคุWมครองผูWบริโภคใหWไดWรับความเป_นธรรมและบริโภคข[าวสารท่ี
เป_นจริงเช่ือถือไดW เพ่ือปjองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของผูWขายสินคWาหรือนักธุรกิจท่ีมาลงทุนใน
ประเทศไทย และจะทําใหWการรับขWอมูลข[าวสารเป_นไปไดWอย[างถูกตWองและเป_นธรรม จึงควรมีการแกW
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายรวมไปถึงพระราชบัญญัติต[าง ๆ ใหWสอดคลWองกับความเจริญในสังคม
ยุคใหม[ หรือท่ีเรียกว[ายุคโลกาภิวัฒน?สมัยใหม[ โดยตWองหาทางแกWไขป�ญหาต[าง ๆ ใหWลุล[วงไปดWวยดี 
โดยอาศัยกฎหมายพระราชบัญญัติต[าง ๆ รวมไปถึงสื่อต[าง ๆ เพ่ือใหWประชาชนไดWรับทราบข[าวสารท่ี
เป_นจริงเท่ียงแทWแน[นอนและเป_นธรรม การรับทราบข[าสารท่ีไม[เป_นจริง อาจส[งผลกระทบต[อประชากร
ในหลาย ๆ ดWาน และอาจมีผลกระทบกับผูWใกลWชิดหรือผูWบริโภคและมีผลกระทบทางดWานเศรษฐกิจ 
อีกดWวย  
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดและกฎหมายต[าง ๆ รวมไปถึงพระราชบัญญัติต[าง ๆ  
 2.  เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ?วิธีการและเหตุผลและเจตนารมณ?ของกฎหมาย 
 3.  เพ่ือหามาตรการทางกฎหมายในการคุWมครองผูWที่อยู[รอบ ๆ เพ่ือใหWปลอดภัย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาหาแนวทาง แนวคิด ป�ญหาขWอกฎหมายต[าง ๆ และพระราชบัญญัติ
คุWมครองผูWบริโภค 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 
 1. เพ่ือนําไปปรับปรุงแกWไขในกฎหมายคุWมครองผูWบริโภค 
 2. เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักเกณฑ? วิธีการ และแนวคิดของกฎหมายใหWทันสมัยย่ิงข้ึน 
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 3. เพ่ือนําไปปรับปรุงมาตรการต[าง ๆ ของกฎหมายรวมไปถึงพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวขWองใหW
ทันยุคป�จจุบัน 
 
ผลการวิจัย 
 กฎหมายท่ีใชWในป�จจุบันหรือพระราชบัญญัติต[าง ๆ ยังไม[สามารถใหWความคุWมครองในการ
โฆษณาแอบแฝงของผูWประกอบกิจการ เพราะในการโฆษณาแต[ละคร้ังการกําหนดระยะเวลา และ
หลักเกณฑ?ในการควบคุมการโฆษณาในการโฆษณาอาหารในเร่ืองผลิตภัณฑ?อาหารเสริม ซึ่งยังไม[
ครอบคลุมและเพียงพอท่ีจะใหWความคุWมครองผูWบริโภคจากการโฆษณาแอบแฝง ในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ?อาหารเสริม การใหWความคุWมครองผูWบริโภคดWานการโฆษณาท่ีใชWในป�จจุบันเป_นไปตาม
พระราชบัญญัติคุWมครองผูWบริโภค พ.ศ. 2522 โดยใหWความหมายโฆษณา รวมถึงการกระทําไม[ว[าโดย
วิธีใด ๆ ใหWประชาชนเห็นหรือทราบขWอความทางการคWา แต[ไม[ไดWหมายความว[าจะมีการโฆษณาแอบ
แฝง ไวWหรือไม[ ซึ่งแตกต[างกับต[างประเทศ การโฆษณาแอบแฝงเท[ากับเป_นการนําวิธีการโฆษณาท่ีเขWา
หลักเกณฑ?ก[อใหWเกิดความรําคาญต[อผูWบริโภค ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามหลักเกณฑ?และวิธีการ
ควบคุมการโฆษณาสินคWาตามพระราชบัญญั ติคุWมครองผูWบริโภค พ.ศ. 2522 หากมีการฝ~าฝ�น
คณะกรรมการว[าดWวยการโฆษณา มีอํานาจออกคําสั่งอย[างใดอย[างหน่ึงหรือหลายอย[าง เช[น แกWไข
ขWอความหรือวิธีการในการโฆษณาหWามการใชWขWอความบางอย[างท่ีปรากฏในการโฆษณา หWามการ
โฆษณาหรือหWามวิธีการน้ันในการโฆษณา ใหWโฆษณาเพ่ือแกWไขความเขWาใจผิดของผูWบริโภคท่ีอาจเกิดข้ึน
แลWวตามหลักเกณฑ?และวิธีการท่ีคณะกรรมการว[าดWวยการโฆษณา โดยการคํานึงถึงประโยชน?ของ
ผูWบริโภคประกอบกับความเป_นธรรมในการกระทําของผูWกระทําการโฆษณา หากไม[ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการว[าดWวยการโฆษณา ตWองมีโทษตามกฎหมาย เม่ือมีการโฆษณาแอบแฝง ซึ่งเป_นการ
หลีกเลี่ยงมาตรการของรัฐในการควบคุมการโฆษณา โดยสินคWาตWองอยู[ภายใตWหลักเกณฑ?ของการ
ควบคุมการโฆษณาสินคWา โดยกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ? เช[น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
ขององค?กรของรัฐ การควบคุมและหลักเกณฑ?ต[าง ๆ ของการโฆษณาผลิตภัณฑ?อาหารเสริม เป_นการ
ควบคุมในเร่ืองของเวลา ระยะเวลาในการโฆษณา ดังน้ัน จึงควรกําหนดมาตรการทางดWานกฎหมาย 
ใหWมีความชัดเจนและเท่ียงธรรม  
 
ข�อเสนอแนะ 
 การโฆษณาในป�จจุบันมักมีการโฆษณาแอบแฝงมาในรูปแบบต[าง ๆ มากมายไม[ว[าจะเป_นสื่อ
เองหรือผูWกระทําการโฆษณา หรือมีผูWประกอบการตWองการใหWมีการโฆษณาแอบแฝง เพ่ือประโยชน?
ในทางธุรกิจ ทําใหWผูWประกอบการมีผลกําไรมากข้ึนหรือเพ่ือผลประโยชน?ในการลงทุนเพ่ือขยายตลาด
และสินคWา ดังน้ัน ผูWวิจัยจึงมีขWอเสนอแนะดังน้ี 
 1.  ควรมีการกําหนดกฎหมายหรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการโฆษณาแอบแฝงใหWชัดเจน 
เพราะกฎหมายในป�จจุบันเป_นการคุWมครองท่ัวไปยังไม[คลอบคลุมถึงการโฆษณาแอบแฝงมาในรูปแบบ
ต[าง ๆ 
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 2. ควรใหWมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุWมครองผูWบริโภค พ.ศ. 2522 ใหWทันสมัยหรือ
แมWกระท่ังการโฆษณาจะตWองไม[กระทําดWวยวิธีการท่ีเป_นอันตรายต[อสุขภาพ ร[างกาย จิตใจ หรือ
ก[อใหWเกิดความรําคาญแก[ผูWบริโภค 
 3. ควรมีการกําหนดการโฆษณาต[าง ๆ ใหWชัดเจน อย[าไดWมีการโฆษณาแอบแฝงอีกในการออก
สื่อทางโทรทัศน? หรือทางวิทยุกระจายเสียง โดยกําหนดการหารายไดWจากการโฆษณาและบริการทาง
ธุรกิจใหWมีความเท่ียงธรรมเป_นประโยชน?กับประชาชนมากท่ีสุด 
 4. ปรับปรุงบทกําหนดโทษ หากมีการฝ~าฝ�น ตามพระราชบัญญัติคุWมครองผูWบริโภค พ.ศ. 
2522 ในการโฆษณาแอบแฝงใหWเหมาะสมและเหมาะกับสภาพสังคมในป�จจุบัน  
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บทคัดย�อ 

 การถือครองท่ีดินนับว[ามีความจําเป_นในการอยู[อาศัยของประชากร เพราะประชากรส[วนใหญ[ 
อยากมีท่ีดินเป_นของตนเอง และเป_นป�จจัยในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแนวคิดต[าง ๆ ถือว[าท่ีดินมีความ
จําเป_น รวมถึงตWองมีการลงทุนในการประกอบกิจการน้ัน แต[การประกอบกิจการน้ัน อาจไม[
จําเป_นตWองถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินก็สามารถประกอบธุรกิจไดW โดยการเช[าหรือทําสัญญาเช[าท่ีดินเพ่ือ
ประกอบกิจการต[าง ๆ การลงทุนในการผลิตหรือป�จจัยต[าง ๆ ในการผลิตเป_นไปอย[างเสรี รวมท้ังมี
การส[งเสริมใหWนําเทคโนโลยีแบบสมัยใหม[เขWามาใชWหรือนํามาประยุกต?ใชW เพ่ือใหWทันกับภาวะของโลกท่ี
เคร่ืองมือต[าง ๆ ท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขWามาในยุคโลกาภิวัตน? โดยตWองมีการลงทุนหรือประกอบ
กิจการต[าง ๆ แต[ก็จําเป_นตWองมีท่ีดินมารองรับ ไม[ว[าจะเป_นการขยายโรงงานอุตสาหกรรม การขยาย
โรงงานผลิตสิ่งต[าง ๆ เพ่ือใหWสอดคลWองกับภาวะท่ีโลกเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยนําเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใชW ไม[ว[าจะเป_นเคร่ืองมือทางเทคนิค หรือคอมพิวเตอร?เขWามาใชW การประกอบกิจการ
ของบุคคลต[างดWาวก็เหมือนกัน เพราะก็ตWองมีท่ีดินเพ่ือสรWางเป_นโรงงาน บุคคลต[างดWาวก็อยากถือครอง
ท่ีดินเหมือนกัน แต[มีขWอจํากัดในเร่ืองของการถือครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในประเทศไทย การถือ
ครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว อาจเป_นการถือครองท่ีดินแบบมีเง่ือนไขหรือมีการจํากัดเวลาท่ีอยู[ ซึ่ง
ผูWประกอบการหรือผูWประกอบธุรกิจไม[สามารถทําไดWอย[างเสรี เน่ืองจากมีขWอจํากัดในการถือครองท่ีดิน
ในประเทศไทย เพ่ือใหWธุรกิจของบุคคลต[างดWาวมีการมาลงทุนมากข้ึน จึงอาจใหWบุคคลต[างดWาวท่ี
ประกอบธุรกิจเช[าในระยะยาว เพ่ือสรWางความม่ันใจใหWกับนักธุรกิจต[างดWาว ใหWเขWามาลงทุนในประเทศ
ไทยมากข้ึน โดยการส[งเสริมใหWบุคคลต[างดWาวถือครองท่ีดินไดWโดยอยู[ภายใตWของกฎหมายและมีความ
ยุติธรรม ไม[ถูกเอารัดเอาเปรียบและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับท่ีดินใหWมีความทันสมัยย่ิงข้ึน 
 
คําสําคัญ: การครอบครองท่ีดิน, บุคคลต[างดWาว  
 

Abstract 
 Obtaining such acquisition of land is necessary for residential purpose, as the 
result most people need to acquire any land belonging to right so as to have the 
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land ownership. Generally, people note that the extent of the land as a factor 
dealing with business binding notions as such necessity to have land required for 
capitalizing on business. However, business enterprises may not acquire rights in land 
property, the acquisition of land under law also permission in rent or lease will be 
allowed. In addition, the wish to support the freedom of investment on productivity 
and also supplement factors to use in production like promoting new technology 
adoption in business, this is an importance of technological investment on 
productivity; those can be applied in necessary issue to be in time in elsewhere 
across the globe. Certainly, the companies provide instruments and modern 
investment technology which have been active in globalization in causing the 
investment to establish in business. Hence, it is a time to be treated what respect to 
acquisition of land; even the enlargement of factory in order to produces goods has 
taken step in the world change. It is important to find good instruments in facilitation 
reach to technical tools or computers. Notably, the alien investments focus on lands 
to build the factory that acts on the same we do. The aliens wish to make land 
acquisition but it may exceed the limit fixed under law in Thailand. Such approval in 
acquisition land may be granted with any condition or time periodn has expired. The 
businessmen or business enterprises are not allowed to acquire lands with freedom 
due to limit of acquisition land in Thailand. For alien investors, the increase demand 
of them should be given in long-term land lease in order to create confidence to 
alien investors to get more around business promotion invested by the aliens. 
Therefore, such aliens wish to make land acquisition which may apply for investment 
promotion under the law without adverse and could probably support the 
improvement of land law to get more modernizing indeed. 
 
Keywords: land acquisition, alien investment, technological investment, land law 
 
บทนํา 
 ความเป̂นมาและความสําคัญของป{ญหา  
 ป�จจุบันในประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประชากรเป_นคนหลายเช้ือชาติ 
หลายสัญชาติ รวมตัวกันอยู[ในประเทศไทย โดยเฉพาะบุคคลต[างดWาวท่ีเขWามาอยู[ในเขตแดนไทย ท้ัง
ถูกตWองตามกฎหมาย หรือบางทีก็ลักลอบเขWามาอาศัยอยู[ในประเทศไทยและแอบมาทํางานในประเทศ
ไทยส[วนบุคคลท่ีเขWามาอยู[อย[างถูกตWองตามกฎหมายก็มี และมาทําการคWาขายและตWองการเป_นเจWาของ
ท่ีดินหรือตWองการครอบครองท่ีดินเพ่ือใหWมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินน้ันตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 
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2497 ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑ?วิธีการและเง่ือนไขต[าง ๆ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 86 
พระราชบัญญัติส[งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห[งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแกWไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห[งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2550 การครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในป�จจุบันยังคงจํากัดในเร่ืองของสิทธิครอบครอง 
มีการกําหนดกิจการ มีการกําหนดการลงทุนข้ันตํ่าระยะเวลาการลงทุนไม[นWอยกว[า 5 ปm กิจการน้ัน
ตWองเป_นประโยชน?ต[อเศรษฐกิจและสังคม หรือเป_นกิจการท่ีไดWรับการส[งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย
ส[งเสริมการลงทุน สัดส[วนของคณะกรรมการบริหารตWองเป_นคนสัญชาติไทยอยู[ในคณะกรรมการดWวย 
การตรวจสอบความจําเป_นทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของบุคคลต[างดWาวท่ีตWองการลงทุน ทําใหWตWองมี
การใชWทรัพยากรท่ีดินในประเทศไทยมากข้ึน ส[วนหน่ึงเป_นการใชWทรัพยากรท่ีดินท่ีถูกตWองตามกฎหมาย
และระเบียบต[าง ๆ เช[นพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต[างดWาว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ส[งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห[งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แต[
ก็ยังมีการลงทุนของบุคคลต[างดWาวอีกส[วนหน่ึงท่ีไม[มีความชัดเจน คลุมเครือ อาศัยช[องว[างของ
กฎหมายเขWาไปลงทุนในกิจการต[าง ๆ ในประเทศไทย รวมท้ังในป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ
และขWอจํากัดในการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวท่ีมาทําธุรกิจในประเทศไทย การครอบครองท่ีดิน
ของบุคคลต[างดWาวในประเทศไทยเป_นการถือครองแบบมีขWอจํากัด ไม[สามารถถือครองไดWอย[างเสรี เน่ือง
ดWวยท่ีดินเป_นสิ่งสําคัญและเป_นอํานาจอธิปไตยของแต[ละประเทศท่ีมีสิทธิจะรักษาไวWเพ่ือดํารงความเป_น
รัฐและมีความสําคัญ ทางการเมืองการปกครองความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม แต[ถWามีการป�ดก้ันนัก
ลงทุนต[างชาติจะทําใหWประเทศไทยมีความสามารถพัฒนาไดWเท[าเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งป�จจุบัน
เทคโนโลยีต[าง ๆ ก็มีการพัฒนาซึ่งเขWาสู[ยุคโลกาภิวัฒน? ทางเทคโนโลยีต[าง ๆ ก็พัฒนาไปเร่ือย ๆ ไม[
หยุดย้ัง ทําใหWประเทศไทยตWองมีนักลงทุนต[างชาติมาลงทุนมากข้ึน เพ่ือเป_นการพัฒนาประเทศและทําใหW
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน ท่ีดินเป_นป�จจัยสําคัญในการผลิตท่ีสามารถสรWางรายไดWใหWกับชุมชนไดWเป_น
จํานวนมาก ทําใหWมีผูWตWองการจะไดWมาซึ่งท่ีดินโดยเฉพาะผูWท่ีไม[มีท่ีดินของตนเอง ก[อใหWเกิดป�ญหาการ
แย[งครองท่ีดิน ป�ญหาการถือครองท่ีดินโดยมิชอบ ป�ญหาการซื้อท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรของกลุ[มนายทุน 
ตลอดจนป�ญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน? ซึ่งป�ญหาเหล[าน้ีส[งผลกระทบต[อเสถียรภาพของ
ประเทศท้ังการดWานการเมืองการปกครอง เพ่ือเป_นการปjองกันและขจัดป�ญหา รัฐจึงจําเป_นตWองหา
มาตรการหรือแนวทางท่ีชัดเจนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลWองกับสถานการของประเทศ เพ่ือใหWการ
ปกครองเป_นไปอย[างราบร่ืน 
 นับแต[ประเทศไทยมีการเป�ดเสรีภาพทางการคWา และใหWนักลงทุนต[างดWาวเขWามาลงทุนใน
ประเทศไทยไดW แต[ก็ยังมีขWอจํากัดในการถือครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว มีการใชWทรัพยากรท่ีดินใน
ประเทศไทยมาก ข้ึน ซึ่ งส[ วนใหญ[ เป_ นการใชWท รัพยากรท่ี ดิน ท่ี ถูกตWองตามกฎหมาย เช[น 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต[างดWาว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติส[งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห[งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ฯลฯ แต[ก็ยังมีการลงทุนโดย
คนต[างดWาวอีกส[วนหน่ึงท่ียังไม[มีความชัดเจน คลุมเครือ อาศัยช[องว[างของกฎหมายเขWาไปลงทุนใน
กิจการต[าง ๆ ในประเทศไทย รวมท้ังเศรษฐกิจในป�จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปค[อนขWางมาก การท่ีจะ
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จํากัดสิทธิในท่ีดินอย[างเข็มงวด และไม[เป�ดโอกาสใหWมีการลงทุนทําใหWขัดกับขWอตกลงระหว[างประเทศ
ไดW  
 การถือครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในประเทศไทยน้ัน เป_นการถือครองท่ีดินแบบมีเง่ือนไขไม[
สามารถทําไดWอย[างเสรี เน่ืองจากท่ีดินเป_นสิ่งสําคัญและเป_นอํานาจอธิปไตย ซึ่งแต[ละประเทศมีสิทธิ
รักษาไวW และมีความสําคัญท้ังการเมืองการปกครอง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม แต[ก็ตWอง
คํานึงถือเร่ืองการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาดWานเศรษฐกิจ ซึ่งถือว[าเป_นป�จจัยหลักท่ีจะทําใหW
ประเทศมีการพัฒนาการป�ดก้ันการลงทุนจากต[างประเทศจะทําใหWประเทศลWาหลัง ไม[อาจพัฒนาไดWทัน
กับประเทศอ่ืนๆและกWาวตามใหWทันสมัย เพ่ือแข[งขันกับการสถานการณ?ในยุคป�จจุบัน ประเทศไทยจึง
ตWองบังคับใชWกฎหมายและมีมาตรการควบคุม เพ่ือใหWมีการส[งเสริมใหWบุคคลต[างดWาวเขWามาลงทุน
ไดWมากย่ิงข้ึน ทางดWานการลงทุนของบุคคลต[างดWาว ท่ีจะเขWามาลงทุนในประเทศไทย โดยการขยาย
อุตสาหกรรม ขยายภาคธุรกิจดWานการใหWบริการหรือธุรกิจการท[องเท่ียว โดยเป_นป�จจัยหลักในการ
ลงทุนธุรกิจต[าง ๆ ก็ตWองใชWท่ีดินเป_นท่ีต้ังโรงงานหรือสถานท่ีทํางาน อีกท้ังเป_นพ้ืนฐานของอํานาจ
อธิปไตยของรัฐ การใชWประโยชน?ในท่ีดินจึงมีลักษณะหลากหลายย่ิงข้ึน ดังน้ัน สิทธิในการถือครอง
ท่ีดินจึงเป_นสิทธิที่มีผลกระทบไม[ว[าจะในดWานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รัฐท่ีเป_นเจWาของ
ท่ีดินจึงมีอํานาจอันชอบธรรมท่ีจะใหWการยอมรับหรือปฏิเสธสิทธิในการถือครองท่ีดินของเอกชน ซึ่ง
มิใช[คนชาติของตนเพ่ือก[อใหWเกิดประโยชน?สูงสุดของประเทศ การเขWาไปใชWสิทธิในการใชWท่ีดินโดยมิ
ไดWมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ท่ีดินและขอบเขตของการใชWท่ีดินจะข้ึนอยู[กับการกําหนดของภาครัฐ 
ตัวอย[างของสิทธิในการใชWท่ีดินท่ีเป_นท่ีรูWจักและเป_นท่ีนิยมของคนต[างดWาวในป�จจุบัน คือ การเช[าท่ีดิน
หรือวิธีการไดWมาซึ่งท่ีดินโดยวิธีเสียค[าธรรมเนียมหรืออ่ืน ๆ ซึ่งวิธีการน้ีจะทําใหWคนต[างดWาวน้ันมีสิทธ์ิใน
การใชWท่ีดินตามระยะเวลาท่ีมีการตกลงท่ีใหWเช[าหรือใหWใชWสิทธ์ิโดยแลกกับจํานวนค[าใชWจ[ายท่ีตกลง
ระหว[างบุคคลต[างดWาวตWองจ[ายใหWกับผูWใหWเช[าหรือภาครัฐ 
 สิทธิในท่ีดินของบุคคลต[างดWาวยังแบ[งออกเป_น 2 ประเภท คือ 
 1. การเขWาไปมีสิทธิโดยตรงในท่ีดิน เป_นการเขWาไปมีสิทธิในท่ีดินโดยเขWาถือสิทธิท่ีเก่ียวขWอง
โดยตรงกับท่ีดินดังกล[าว เช[น การถือครองโดยอาศัยสิทธิ กรรมสิทธ์ิ การเช[า หรือสิทธิอ่ืนๆ ตาท่ี
กฎหมายแต[ละประเทศรับรอง 
 2. การเขWาไปมีสิทธิในท่ีดินโดยทางอWอม โดยเป_นการมีสิทธิในท่ีดินผ[านบุคคลอ่ืนหรือนิติ
บุคคลอ่ืน เช[น การเขWาไปถือหุWนในบริษัทท่ีมีการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอีกทีหน่ึง 
 ดังน้ัน จึงตWองมีขWอกําหนดในการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว และก็มีการเป�ดโอกาสใหW
บุคคลต[างดWาวสามารถเขWามาครอบครองท่ีดินไดWตามกฎหมาย เพ่ือใหWมีการนําเงินมาหมุนเวียนไดW เพ่ือ
ส[งเสริมใหWมีการลงทุนและจะทําใหWเศรษฐกิจดีข้ึน จึงควรปรับปรุงกฎหมายการบังคับใชWกฎหมายและ
มาตรการการควบคุมต[าง ๆ ใหWสอดคลWองกับสภาพสังคมในป�จจุบัน ซึ่งกําลังกWาวไปสู[ยุคโลกาภิวัฒน?ท่ี
มีความเจริญกWาวหนWาทางเทคโนโลยีสมัยใหม[ 
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดของการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว 
 2. เพ่ือใหWทราบแนวคิดป�ญหาในการครอบครอบท่ีดินของบุคคลต[างดWาว 
 3. เพ่ือหาแนวทางแกWไขกฎหมายว[าดWวยการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในเขตแดนไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาหาแนวคิด ทฤษฎี ป�ญหาขWอกฎหมายเก่ียวกับการครอบครองท่ีดินของ
บุคคลต[างดWาว เพ่ือหาแนวทางแกWไขการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในเขตแดนไทย 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 
 1. เพ่ือเป_นแนวทางในการแกWไขป�ญหาเก่ียวกับการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในเขต
แดนไทย 
 2. เพ่ือนําไปปรับปรุงและนําไปใชWเพ่ือใหWเกิดประโยชน?กับบุคคลต[างดWาวท่ีครอบครองท่ีดินใน
ประเทศ ไทย 
 3. เพ่ือใหWกฎหมายท่ีแกWไขปรับใชWไดWกับการครอบครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว เพ่ือความ 
เป_นธรรมและไม[ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 
ผลการวิจัย 
 การถือครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวในประเทศไทย เป_นการถือครองท่ีดินแบบมีเง่ือนไขไม[
สามารถทําไดWอย[างเสรี และยังพบว[ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบWานเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ อีกท้ังประเทศไทยตWองการพัฒนาทางเทคโนโลยีจากต[างประเทศ จึงตWองเพ่ิมโอกาสใหW
คนต[างดWาวสามารถใชWสิทธิในการถือครองท่ีดินในประเทศไดWมากข้ึน ซึ่งบางประเทศไดWปรับตัวโดยการ
ใหWบุคคลต[างดWาวเช[าท่ีดินแบบระยะยาว เพ่ือสรWางความม่ันใจและความม่ันคงทางธุรกิจ ทําใหWนัก
ลงทุนอาจลงทุนในประเทศอ่ืนท่ีใหWบุคคลต[างดWาวเช[าท่ีดินแบบระยะยาว เพ่ือเป_นเคร่ืองมือท่ีมี
ความสําคัญย่ิงต[อการตัดสินใจและเป_นแรงจูงใจแก[นักลงทุน ถึงแมWว[ารัฐจะคงมีนโยบายท่ีไม[ใหWบุคคล
ต[างดWาวถือครองท่ีดินในประเทศไทยไดWอย[างเสรี แต[ตWองมีแนวทางแกWไขกฎหมายหรือแนวทางควบคุม
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีกว[าป�จจุบัน ป�ญหาอาจจะมีมากข้ึน อาจส[งผลกระทบต[อการลงทุนของบุคคลต[าง
ดWาวในประเทศไทย ดังน้ัน ควรปรับแนวทางในการบังคับใชWกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเก่ียวกับการ
ถือครองท่ีดินในประเทศไทย และมีมาตรการควบคุมเพ่ือส[งเสริมใหWบุคคลต[างดWาวเขWามาลงทุนใน
ประเทศไทยไดWถูกวิธีและเพ่ิมมากข้ึน อํานวยความสะดวกเพ่ือใหWนักลงทุนต[างชาติไดWรับการดูแลจาก
รัฐในการนําเงินมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ือพัฒนาประเทศ ท้ังทางดWานเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป_นหลัก
สําคัญในการนําไปสู[การพัฒนาอย[างย่ังยืน ไม[ควรป�ดก้ันนักลงทุนต[างชาติ เพราะหากป�ดก้ันนักลงทุน
ต[างชาติจะทําใหWประเทศไทยมีผลกระทบจากนักลงทุนและทางดWานเศรษฐกิจ มีการสนับสนุนใหWนัก
ลงทุนต[างชาติเขWามาลงทุนส[งผลใหWเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีความม่ันคงย่ิงข้ึน รวมท้ังส[งเสริม
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ใหWนําเทคโนโลยีแบบใหม[จากต[างประเทศเขWามาในประเทศไทย ส[งผลใหWคนไทยมีความรูWความสามารถ 
และเช่ียวชาญ ก[อใหWเกิดการจWางงานเพ่ิมข้ึน อันเป_นการสรWางงาน สรWางอาชีพ สรWางรายไดW ใหWกับ
ประชาชน และยังสามารถดึงแรงงานใหWอยู[ในพ้ืนท่ี เป_นการลดการอพยพเคลื่อนยWายแรงงานจาก
ชนบทสู[เมืองหลวง รวมท้ังเพ่ือประโยชน?ทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดWวย  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ป�ญหาท่ีเกิดกับประเทศไทยเก่ียวกับการถือครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว คือเร่ืองการถือ
ครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาวยังมีขWอจํากัดอีกมากมาย อีกท้ังยังมีกฎระเบียบอย[างอ่ืนบังคับอยู[ เช[น มี
การกําหนดการลงทุนข้ันตํ่า มีการกําหนดกิจการท่ีมาลงทุนในประเทศไทย ระยะเวลา และตWองเป_น
ประโยชน?ต[อเศรษฐกิจและสังคมหรือเป_นกิจการท่ีไดWรับการส[งเสริมการลงทุนตามกฎหมายส[งเสริม
การลงทุน คณะกรรมการบริหาร การตรวจสอบความจําเป_นทางเศรษฐกิจและเง่ือนไขบังคับการ
ลงทุนของบุคคลต[างดWาวจะประกอบไปดWวยเคร่ืองจักร เงิน ท่ีดิน โดยท่ีดินถือเป_นป�จจัยการผลิตท่ี
สําคัญอย[างมากในการประกอบธุรกิจ ผูWลงทุนจําเป_นตWองมีสถานประกอบการซึ่งอาจไดWมาโดยการเป_น
เจWาของกรรมสิทธ์ิ หรือโดยการเช[าก็ไดW ซึ่งในการประกอบธุรกิจไม[จําเป_นตWองถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินก็
สามารถประกอบธุรกิจไดW อีกท้ังมีเงินหมุนเวียน ท่ีดินอันเป_นท่ีต้ังของสถานประกอบการหรืออาคาร
ต[าง ๆ ซึ่งบุคคลสัญชาติไทย ไม[มีขWอจํากัดในการเป_นเจWาของ ส[วนคนต[างดWาวหรือธุรกิจของคน
ต[างชาติมีขWอจํากัดในการเป_นเจWาของท่ีดิน โดยหลักพ้ืนฐานของการถือครองท่ีดินเป_นเร่ืองของการใชW
ประโยชน?ท่ีดินเป_นสําคัญ ไม[จําเป_นตWองถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต[อย[างใด การเขWามาลงทุนของคน
ต[างชาติส[งผลใหWเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน และสรWางความม่ันใจใหWบุคคลต[างชาติ ผูWวิจัยจึงมีขWอเสนอแนะ
ดังน้ี 
 1. ควรกําหนดระยะเวลาการเช[าข้ึนสูงสุดไวWเพ่ือเป_นการปรับปรุงแกWไข ระยะเวลาการเช[าใหWมี
ความเหมาะสมสอดคลWองกับสภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป สนับสนุนใหWมีการลงทุนไดW
อย[างมีประสิทธิภาพ สรWางความม่ันใจใหWกับนักลงทุนในระยะยาว จะเป_นผลดีต[อเศรษฐกิจและ
ประเทศไทยดWวย  
 2. ควรมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป�ดโอกาสและส[งเสริมใหWบุคคลต[างดWาวเขWามา
ลงทุน และถือครองท่ีดินไดWอย[างถูกตWอง โดยรัฐใหWการสนับสนุนโดยอํานวยความสะดวกใหWกับนัก
ลงทุนต[างชาติ และยังเป_นการควบคุมการประกอบธุรกิจของบุคคลต[างดWาวอีกดWวย ทําใหWประเทศไทย
มีความเจริญกWาวหนWาท้ังดWานเศรษฐกิจ การคWา อุตสาหกรรม อันเป_นประโยชน?ต[อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยอีกดWวย  
 3. ควรมีการส[งเสริมระบบการถือครองท่ีดินใหWกับบุคคลต[างดWาวโดยตราเป_นพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมาย เพ่ือเป�ดโอกาสใหWบุคคลต[างดWาวมาลงทุนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการถือครองท่ีดินสําหรับ
นักลงทุนต[างชาติ เพ่ือเป_นการพัฒนาประเทศแต[ตWองอยู[ภายในกรอบของกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการถือครองท่ีดินของบุคคลต[างดWาว ว[ามีขอบเขตอย[างไรบWาง และเป_นการ
พัฒนาประเทศไปในทางท่ีดี 
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ในภาคการผลิตท่ีส�งผลต�อการตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการจัดการสินคWาคงคลังของธุรกิจช้ินส[วนและอะไหล[
ยานยนต?เพ่ือการทดแทน (REM) ในภาคการผลิตท่ีส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWา 
โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขWอมูลจากผูWประกอบธุรกิจในภาคการผลิตช้ินส[วนและ
อะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทนจํานวน 335 ราย ใชWวิธีการสุ[มตัวอย[างแบบง[าย สถิติอWางอิงท่ีใชWใน
การทดสอบสมมติฐาน ไดWแก[ การวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณดWวยวิธี Stepwise จากผลการวิเคราะห? 
พบว[า ความสามารถในการตอบสนองความตWองการลูกคWาของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[
ยานยนต?เพ่ือการทดแทนไดWรับอิทธิพลทางบวกจากการจัดการสินคWาคงคลัง 4 ป�จจัยคือ 1) การ
คํานึงถึงผลประโยชน?ของธุรกิจมากกว[าส[วนรวม 2) นโยบายการเติมสินคWาใหWเต็ม 3) นโยบายสินคWาคง
คลัง และ 4) ระยะเวลาในการนําส[ง สําหรับอิทธิพลทางลบเกิดจาก 2 ป�จจัยคือ 1) การแบ[งบันขWอมูล
ท่ีไม[มีความเท่ียงตรง และ 2) ขWอจํากัดดWานกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ (R2) เท[ากับ 0.635 และ Durbin-Watson เท[ากับ 1.833 
 
คําสําคัญ: การจัดการสินคWาคงคลัง ช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน การตอบสนองความ
ตWองการของลูกคWา 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to analyze the Inventory management influencing 
in response to customers’ request for motor vehicles replacement equipment in 
manufacturing sector. The data, which were collected by questionnaires, were drawn 
from 335 respondents from simple random sampling. In this study, multiple regression 
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method was used for hypothesis testing at a statistical significant level of 0.05. According 
to the analysis, there were 4 factors positively influencing on customers’ request: 1) 
local optimization without global vision (LOV) 2) replenishment policy (RPP) 3) Inventory 
policy (INP) and 4) lead time (LDT). The negative factors in response to customers’ 
requests were influenced by 2 factors: 1) inaccurate information sharing (IIS) and 2) 
limited production capacity (LPC). A coefficient of determination of R2 = 0.635 and 
Durbin-Watson = 1.833 were obtained.  
 
Keywords: inventory management, motor vehicle replacement equipment, customers’ 
request 
 
บทนํา 
 ตลาดช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน (REM) ของไทยเป_นตลาดขนาดใหญ[และมี
แนวโนWมการขยายตัวอย[างต[อเน่ือง ตามปริมาณยานยนต?ท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งปริมาณจํานวนรถจดทะเบียน 
(สะสม) ท่ัวประเทศ ณ ปm พ.ศ.2560 มีมากว[า 16 ลWานคันและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 5 
แสนคันต[อปm (กรมการขนส[งทางบก, 2560) รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุของยานยนต?ท่ีมีอยู[ในระดับสูง
และต[อเน่ือง ทําใหWความตWองการช้ินส[วนฯ เพ่ือการบํารุงรักษาตามอายุการใชWงาน ตลอดจนการ
ซ[อมแซมใหWกลับสู[สภาพปกติ ทําใหWตลาดช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน (REM) มีมูลค[า
ตลาดคิดเป_นสัดส[วนรWอยละ 60-70 ของมูลค[าตลาดช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?รวมในประเทศ 
(วรรณา ยงพิศาลภพ, 2560) 
 ป�จจุบันอุตสาหกรรมช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน (REM) ของไทยมีลักษณะ
ของตลาดเป_นแบบก่ึงแข[งขันก่ึงผูกขาด ผูWผลิตซึ่งเป_นท้ังผูWผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ Tier-1 (ผูWผลิต
ช้ินส[วนและอะไหล[ฯ คุณภาพสูงตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยบริษัทผูWผลิตยานยนต?) รวมถึงผูWผลิต
ช้ินส[วนและอะไหล[ฯ Tier-2 และ Tier-3 (ผูWจัดหาวัตถุดิบ และ/หรือส[วนประกอบใหWกับผูWผลิตช้ินส[วน
และอะไหล[ฯ Tier-1และ/หรือ เป_นผูWผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทน) โดยตลอดระยะเวลา 
5 ปmท่ีผ[านมาตลาดช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนขยายตัวในระดับตํ่า เน่ืองจากความไม[
แน[นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ทําใหWผูWบริโภคระมัดระวังในการใชWจ[ายและชะลอ
การเปลี่ยนอะไหล[ท่ีไม[จําเป_นออกไป ประกอบกับความตWองการเปลี่ยนอะไหล[ของรถยนต?จาก
โครงการรถคันแรกยังมีไม[สูงมากนัก เน่ืองจากระยะเวลา/ระยะทางการใชWงานรถยนต?ของกลุ[มน้ียังไม[
มาก แต[อย[างไรก็ตามความตWองการช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนจากน้ีต[อไปคาดว[าจะเติบโต
ต[ออย[างต[อเน่ืองตามจํานวนยายนต?จดทะเบียนสะสมท่ีมีอายุการใชWงานมากกว[า 5 ปm ซึ่งเป_น
กลุ[มเปjาหมายท่ีตWองการเปลี่ยนช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการบํารุงหรือซ[อมตามอายุและระยะทางการ
ใชWงาน (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2560) ซึ่งจากลักษณะของตลาดตามท่ีกล[าวมาทําใหWผูWประกอบการผลิต
ช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนตWองประสบกับป�ญหา 1) สภาพแวดลWอมทางธุรกิจท่ีไม[สามารถ
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คาดการณ?ไดW 2) ความไม[แน[นนอนของอุปสงค?หรือความตWองการของผูWบริโภค 3) การแข[งขันของ
คู[แข[งทางธุรกิจ 4) การท่ีตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู[ตลอดเวลา ซึ่งท้ังหมดย[อมส[งผลกระทบต[อการ
ตอบสนองความตWองการช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับตลาดช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทน ย[อมส[งผลต[อป�ญหาดWานการ
จัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตธุรกิจช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนอย[างหลีกเลี่ยง
ไม[ไดW ทําใหWผูWผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนมีการกําหนดนโยบายดWานการจัดการสินคWาคง
คลังท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมากท่ีสุด ขาดการวางแผนในการตอบสนองความตWองการท่ีเกิดข้ึน
ร[วมกันกับผูWประกอบการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขWอง ขาดความร[วมมือและประสานงานดWานการจัดการสินคWาคง
คลังระหว[างกันอย[างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป_นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ?แสWมWาตามแนวคิดของ 
Lee, Padmanabhan & Whang (1997b) และ Moyaux, Chaib-draa & D’Amours (2006) หรือ
อาจส[งผลต[อการเกิดปรากฏการณ?แสWมWายWอนกลับจากแนวคิดของ Svensson (2003) ทําใหWผูWผลิต
ช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนตWองประสบป�ญหาการจัดการสินคWาคงคลังในลักษณะท่ี 1) การมี
ปริมาณสินคWาคงคลังมากเกินความตWองการ 2) การไม[สามารถตอบสนองความตWองการท่ีเกิดข้ึนไดW
เน่ืองจากมีปริมาณสินคWาคงคลังไม[เพียงพอ รวมถึง 3) ป�ญหาดWานการวางแผนและการจัดการสินคWาคง
คลัง ซึ่งป�ญหาท้ังหมดน้ีย[อมส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการ
ทดแทนของลูกคWา (Otieno, Ondiek & Odera, 2012)  

ดังน้ันจึงเป_นเหตุผลท่ีผูWวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงการจัดการสินคWาคงคลังของธุรกิจช้ินส[วนและ
อะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน (REM) ในภาคการผลิตท่ีส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการของ
ลูกคWา เพ่ือนํารูปแบบของการจัดการสินคWาคงคลังท่ีไดWไปใชWเป_นแนวทางการพัฒนาดWานการจัดการ
สินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทน ท้ังน้ีเพ่ือลดป�ญหาดWานการ
จัดการสินคWาคงคลังท่ีเกิดข้ึน และสรWางขWอไดWเปรียบในการตอบสนองความตWองการของลูกคWากว[าท่ี
เป_นอยู[ในป�จจุบัน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ของการจัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและ
อะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน (REM) ท่ีส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWาเพ่ือสรWางขWอ
ไดWเปรียบในการตอบสนองความตWองการของลูกคWากว[าท่ีเป_นอยู[ในป�จจุบัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การจัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทน
ในลักษณะ: (1) การคํานึงผลประโยชน?ของธุรกิจมากกว[าส[วนรวม (2) นโยบายการเติมสินคWาใหWเต็ม 
(3) นโยบายสินคWาคงคลัง (4) ระยะเวลามนการนําส[ง (5) การแบ[งป�นขWอมูลท่ีไม[มีความเท่ียงตรง และ 
(6) ขWอจํากัดดWานกําลังการผลิตน้ันส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWา 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
 การจัดการสินคWาคงคลังท่ีมุ[งเนWนการมีปริมาณสินคWาท่ีเพียงพอต[อการตอบสนองความ
ตWองการของลูกคW า จากงาน วิจัยของ Lee, Padmanabhan, & Whang (1997a) และ Lee, 
Padmanabhan & Whang (1997b); Syntetos, et al., (2011); Singh (2013) ประกอบดWวย (1) 
การคํานึงผลประโยชน?ของธุรกิจมากกว[าส[วนรวม (2) นโยบายการเติมสินคWาใหWเต็ม (3) นโยบายสินคWา
คงคลัง (4) ระยะเวลาในการนําส[ง 
 การจัดการสินคWาคงคลังในสภาพการณ?ท่ีทําใหWมีปริมาณสินคWาไม[เพียงพอต[อการตอบสนอง
ความตWองการของลูกคWา จากงานวิจัยของ Costantino, et al., (2014); Cannella et al., (2015); 
Otieno, Ondiek & Odera (2012) คือ (1) การแบ[งป�นขWอมูลท่ีไม[มีความเท่ียงตรง (2) ขWอจํากัดดWาน
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรม  
 ความสามารถในการตอบสนองความตWองการสินคWา โดยพิจารณาจากการสั่งซื้อท่ีสมบูรณ?และ
ขWอรWองเรียนจากลูกคWา (De Marco & Giulio, 2011; Otieno, Ondiek & Odera, 2012)  
ดังน้ันผูWวิจัยไดWนํามากําหนดเป_นกรอบแนวคิดของการวิจัยตามภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัย 
 ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการ
ทดแทน โดยใชWเกณฑ?โครงสรWางการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมวด C การ
ผลิต หมวดย[อย 29302 การผลิตอุปกรณ?ไฟฟjาสําหรับยานยนต?จํานวน 39 ราย หมวดย[อย 27200 
การผลิตแบตเตอร่ีและหมWอสะสมไฟฟjาจํานวน 68 ราย หมวดย[อย 29309 การผลิตช้ินส[วนและ
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อุปกรณ?เสริมอ่ืนๆ สําหรับยานยนต?จํานวน 1,782 ราย หมวดย[อย 22111 การผลิตยางลWอจํานวน 
101 ราย และหมวดย[อย 28110 การผลิตเคร่ืองยนต?จํานวน 60 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคWา, 2562) 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 2,050 ราย การกําหนดขนาดกลุ[มตัวอย[างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดWจํานวน 
335 ราย (Yamane, 1973) ใชWวิธีการสุ[มตัวอย[างแบบง[าย 
 จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูWวิจัยไดWทําการออกแบบสอบถามซึ่งประกอบดWวย ส[วนท่ี 1 คือ 
ขWอมูลท่ัวไปของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทน ส[วนท่ี 2 คือ การจัดการ
สินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตท่ีมุ[งเนWนการมีปริมาณช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนท่ี
เพียงพอต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWา ส[วนท่ี  3 การจัดการสินคWาคงคลังของ
ผูWประกอบการผลิตในสภาพการณ?ท่ีทําใหWมีปริมาณช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนไม[เพียงพอ
ต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWา และส[วนท่ี 4 การตอบสนองความตWองการลูกคWาของ
ผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทน โดยแบบสอบถามน้ีมีค[าความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาระหว[าง 0.60 – 1.00 และไดWทําการทดสอบ (try out) กับผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและ
อะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนท่ีมีลักษณะคลWายคลึงกับตัวอย[างท่ีศึกษาจํานวน 30 ราย ผลการวิเคราะห?
ความน[าเช่ือถือของแบบสอบถามมีค[า Cronbach's Alpha เท[ากับ 0.887 
การวิจัยคร้ังน้ีทําการเก็บขWอมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562    
 การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ประกอบการผลิตช้ินส�วนและอะไหล�ยานยนต�เพื่อการ
ทดแทน โดยสถิติพรรณด�วยค�าร�อยละ  
 การวิเคราะห?ถดถอยพหุคุณ (MRA) ดWวยวิธี Stepwise เพ่ือวิเคราะห?ความสัมพันธ?ของการ
จัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทนท่ีส[งผลต[อการ
ตอบสนองความตWองการของลูกคWาตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวWท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % หรือ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วิธี Stepwise เป_นวิธีที่ไดWรับความนิยม และเป_นการผสมผสานของวิธี 
Forward และ Backward โดยจะไดWสมการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธ์ิการทํานายสูงสุด 
 
ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ประกอบการผลิตช้ินส�วนและอะไหล�ยานยนต�
เพื่อการทดแทน  
 กลุ[มตัวอย[างอายุระหว[าง 41-50 ปmมากท่ีสุด (รWอยละ 32.6) รองลงมามีอายุระหว[าง 31- 
40 ปm (รWอยละ 28.6) และอายุระหว[าง 51-60 ปm (รWอยละ 24.2) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 
(รWอยละ 73.3) รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว[าปริญญาตรี (รWอยละ 17.5) โดยมีประสบการณ?การ
ทํางานมากกว[า 15 ปm (รWอยละ 44.7) รองลงมาคือ 11-15 ปm (รWอยละ 21.7) และ 6-10 ปm (รWอยละ 
20.2) ตามลําดับ กลุ[มตัวอย[างมีตําแหน[งเป_นผูWบริหารกิจการมากท่ีสุด (รWอยละ 49.2) รองลงมาคือ
เจWาของกิจการและผูWบริหารกิจการ (รWอยละ 40.7) และตําแหน[งอ่ืนๆ ไดWแก[ รองกรรมการบริหารท่ี
ปรึกษากิจการ (รWอยละ 5.7) ตามลําดับ  
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สําหรับขWอมูลท่ัวไปของกิจการพบว[า กิจการก[อต้ังและดําเนินงานมาแลWวมากกว[า 15 ปmขึ้นไป (รWอยละ 
45.7) รองลงมาคือ 5 ปmหรือนWอยกว[า (รWอยละ 22.5) และระหว[าง 11-15 ปm (รWอยละ 20.7) โดยมี
เงินทุนท่ีใชWในการประกอบการนWอยกว[า 50 ลWานบาท (รWอยละ 57.8) รองลงมาคือ 50-200 ลWานบาท 
(รWอยละ 29.4) และมากกว[า 200 ลWานบาทข้ึนไป (รWอยละ 12.8) มีจํานวนพนักงานนWอยกว[า 50 คน 
(รWอยละ 54.6) และมากกว[า 200 คนข้ึนไป (รWอยละ 24.2) โดยกิจการเป_นลักษณะบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดมากท่ีสุด (รWอยละ 66.9) รองลงมาคือ หWางหุWนส[วน (รWอยละ 17.8) และกิจการ
เจWาของคนเดียว (รWอยละ 15.3) มีลูกคWาประจํามากกว[า 10 รายข้ึนไป (รWอยละ 53.6) รองลงมามี
ลูกคWาประจําจํานวน 1-3 ราย (รWอยละ 19.0) และมีลูกคWาประจําจํานวน 4-6 ราย(รWอยละ 17.8) 
ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�การถดถอยพหุคุณ (MRA) เพื่อวิเคราะห�ความสัมพันธ�ของการ
จัดการสินค�าคงคลังของผู�ประกอบการผลิตช้ินส�วนและอะไหล�ฯ เพื่อการทดแทนท่ีส�งผลต�อการ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
 ผู�วิจัยได�นําป{จจัยการจัดการสินค�าคงคลังของผู�ประกอบการผลิตช้ินส�วนและอะไหล�ยาน
ยนต�เพื่อการทดแทนมาอธิบายถึงอิทธิพลท่ีมีต�อการตอบสนองความต�องการของลูกค�า โดยการ
วิเคราะห�การถดถอยพหุคูณ ด�วยวิธี Stepwise ผลการทดสอบแสดงตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค[าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ
ปรับแกW (Adjust R2) และ ค[า Durbin-Watson ของการจัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิต
ช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนท่ีส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWา 
  

 
Model 

 
beta 

 
SE beta 

 
t 

 
Sig. 

 
R2 

Adjust R2 Durbin Watson 

 

(Con) .430  2.516 .012  
 
 

0.635 

 
 
 

0.628 

 
 
 

1.833 

LOV .199 .186 3.872 .000 
RPP .171 .182 3.584 .000 
INP .149 .164 3.247 .001 
LDT .147 .160 3.459 .001 
IIS -.107 -.167 -4.253 .000 

LPC -.147 -.156 -3.096 .002 

 

 จากความสัมพันธ?ของการจัดการสินคWาคงคลังท่ีเกิดข้ึนสามารถอธิบายค[าสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ (R2) ไดWเท[ากับ 0.635 โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจปรับแกW (Adjust R2) เท[ากับ 0.628 
และค[า Durbin-Watson เท[ากับ 1.833 นอกจากน้ียังสามารถแสดงความสัมพันธ?ของการจัดการ
สินคWาคงคลังของ ผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?เพ่ือการทดแทนท่ีส[งผลต[อการ
ตอบสนองความตWองการของลูกคWา (CMR) ในรูปแบบสมการ ไดWดังน้ี 
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CMR = 0.186LOV + 0.182RPP + 0.164INP + 0.160LDT – 0.167IIS – 0.156LPC  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว[า การตอบสนองความตWองการช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการ
ทดแทนของลูกคWา (CMR) ผูWประกอบการผลิตจะไดWรับอิทธิพลทางบวกจากการจัดการสินคWาคงคลัง 4 
ป�จจัย ไดWแก[ 1) การคํานึงผลประโยชน?ของธุรกิจมากกว[าส[วนรวม (LOV) 2) นโยบายการเติมสินคWาใหW
เต็ม (RPP) 3) นโยบายสินคWาคงคลัง (INP) 4) ระยะเวลามนการนําส[ง (LDT) และไดWรับอิทธิพลทางลบ
จาก 2 ป�จจัย ไดWแก[ 1) การแบ[งป�นขWอมูลท่ีไม[มีความเท่ียงตรง (IIS) และ 2) ขWอจํากัดดWานกําลังการ
ผลิตของอุตสาหกรรม (LPC)  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผล ไดWดังน้ี 
 การจัดการสินคWาคงลังของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนท่ีส[งผล
ต[อความสามารถในการตอบสนองความตWองการของลูกคWาท่ีเพ่ิมข้ึนคือ 1) การคํานึงถึงผลประโยชน?
ของธุรกิจมากกว[าส[วนรวม (LOV) 2) นโยบายการเติมสินคWาใหWเต็ม (RPP) 3) นโยบายสินคWาคงคลัง 
(INP) และ 4) ระยะเวลาในการนําส[ง (LDT) อธิบายไดWว[า เปjาหมายของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วน
และอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนคือ การทํากําไรสูงสุดท่ีสุด โดยมีความพยายามจัดใหWมีช้ินส[วนและ
อะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนในปริมาณท่ีเพียงพอต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWา (การคํานึงถึง
ผลประโยชน?ของธุรกิจ) โดยใหWความสําคัญกับแผนการสั่งซื้อ ขนาดของคําสั่งซื้อ (การเติมสินคWาใหW
เต็ม) และระยะเวลาในการนําส[งรวดเร็วและแน[นอน (ระยะเวลาในการนําส[ง) ตลอดจนการสํารอง
ช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?ท่ีมีความเป_นมาตรฐาน มีความตWองการใชWอย[างต[อเน่ือง หรือเป_นช้ินส[วน
และอะไหล[สําหรับยานยนต?ในรุ[นท่ีไดWรับความนิยม (นโยบายสินคWาคงคลัง) เพ่ือลดความเสี่ยงใน
ความสามารถของการตอบสนองความตWองการของลูกคWาท่ีเกิดข้ึน สอดคลWองกับแนวคิดของนัก
เศรษฐศาสตร? Sobel (1969) ท่ีอธิบายถึงประโยชน?ของสินคWาคลังท่ีมีต[อธุรกิจไวWว[า ธุรกิจจะคงระดับ
การผลิตสินคWา (Production Smoothing) ในการตอบสนองความตWองการของลูกคWา ณ ปริมาณท่ี
ไดWรับประโยชน?จากการมีตWนทุนเฉลี่ยต[อหน[วยตํ่าท่ีสุดในการตอบสนองต[อความตWองการ และ Lee, 
Padmanabhan & Whang (1997b) ท่ีอธิบานถึงระยะเวลาในการนําส[งท่ีแน[นอนย[อมส[งผลดีต[อการ
จัดการดWาน 1) ปริมาณสินคWาคงคลัง 2) การสั่งซื้อและการเติมสินคWาใหWเต็ม 3) อุปสงค?หรือความ
ตWองการท่ีเกิดข้ึน แต[อย[างไรก็ตามการจัดการสินคWาคงคลังในลักษณะท่ีกล[าวมาก็อาจจะเป_นสาเหตุท่ี
ทําใหWผูWประกอบผลิตช้ินส[วนฯ เพ่ือการทดแทนมีสินคWาคงคลังคWางในปริมาณมากเกินกว[าความตWองการ
ของลูกคWาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะส[งผลต[อสภาพคล[องและผลกําไรท่ีลดลงของธุรกิจไดW  
 การจัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตในสภาพการณ?ท่ีทําใหWมีปริมาณช้ินส[วนและ
อะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนไม[เพียงพอต[อการตอบสนองความตWองการของลูกคWาคือ 1) การแบ[งป�น
ขWอมูลของช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต? ท่ีไม[ มีความเท่ียงตรง (IIS) 2) ขWอจํากัดดWานกําลังของ
อุตสาหกรรมช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต? (LPC) อธิบายไดWว[า การแบ[งป�นขWอมูลของช้ินส[วนและ
อะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนท่ีไม[มีความเท่ียงตรงหรือป�ญหาความเท่ียงตรงของขWอมูล (IIS) ซึ่งไดWแก[ 1) 
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ความล[าชWาของการรับและส[งผ[านขWอมูลความตWองการของลูกคWา 2) การมีขWอมูลทางการตลาดท่ีไม[
เพียงพอ และ 3) ความบกพร[องในการแบ[งป�นขWอมูลความตWองการท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสถานการณ?ของ
อุตสาหกรรมช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนโดยรวมมีความไม[แน[นนอนและตลาดเปลี่ยนแปลง
อยู[ตลอดเวลารวมถึงวิธีการกระจายช้ินส[วนและอะไหล[โดยผ[านตัวกลางทางการตลาดท่ีแตกต[างกัน 
จึงเป_นสาเหตุทําใหWผูWประกอบการผลิตมีปริมาณช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนไม[เพียงพอต[อ
การตอบสนองความตWองการของลูกคWา (LPC) สอดคลWองกับงานวิจัยของ Taylor (2000); 
Costantino, et al., (2014) และ Cannella, et al., (2015) ท่ีพบว[า ในการดําเนินธุรกิจผูWบริหาร
ย[อมใหWความสําคัญต[อการจัดการสภาพคล[องของธุรกิจเป_นอย[างมาก ทําใหWมีความพยายามในการ
ปรับลดปริมาณสินคWาคงคลังสํารองลง ดังน้ันเม่ือเกิดป�ญหาความล[าชWาของการรับและส[งผ[านขWอมูล
ความตWองการ รวมถึงเกิดการบิดเบือนขWอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ย[อมทําใหWผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและ
อะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนไม[สามารถส[งมอบช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนตามคําสั่งซื้อของ
ลูกคWาไดWท้ังหมด จึงเกิดการจัดสรรหรือแบ[งป�นช้ินส[วนและอะไหล[ฯ ตามคําสั่งซื้อท่ีเกิดข้ึนอย[างค[อย
เป_นค[อยไปหรือทยอยจัดส[ง ซึ่งเป_นสาเหตุที่ทําใหWเกิด “สภาวะการขาดแคลนสินคWา” ข้ึนน่ันเอง 
 
สรุป 
 การท่ีผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทน ไม[สามารถทราบขWอมูลความ
ตWองการของลูกคWาท่ีเกิดข้ึนไดWอย[างเพียงพอและทันเวลา ย[อมส[งผลต[อการจัดการสินคWาคงคลังในการ
ท่ีจะตอบสนองความตWองการของลูกคWา ดังน้ันเพ่ือการตอบสนองความตWองการของลูกคWาไดWอย[างมี
ประสิทธิภาพ ผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการทดแทนควรพัฒนาความร[วมมือ
ระหว[างกันของผูWประกอบการในทุกภาคส[วนท่ีเก่ียวขWอง ในการกําหนดเปjาหมายร[วมกัน การวางแผน
การทํางานร[วมกัน การมีขWอตกลงเก่ียวกับทรัพยากรท่ีตWองใชWร[วมกัน และการพัฒนาความสัมพันธ?ใน
ระยะยาวระหว[างกันตลอดไป  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขWอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชW 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพิจารณาเฉพาะการตอบสนองความตWองการช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือ
การทดแทนของลูกคWาท่ีเกิดข้ึน แต[ในการดําเนินธุรกิจน้ันยังมีป�จจัยอ่ืนๆ ท่ีตWองพิจารณาร[วมดWวย ซึ่ง
ไดWแก[ สภาพแวดลWอมทางเศรษฐกิจ และเหตุสุดวิสัยท่ีไม[สามารถคาดการณ?ไดW รวมถึงประเภทรุ[นและ
ปmท่ียานยนต?ผลิต หรือรูปแบบการกระจายช้ินส[วนและอะไหล[ยานยนต?ท่ีผ[านตัวกลางทางการตลาดท่ี
แตกต[างกัน ซึ่งจะไม[ไดWขึ้นอยู[กับการจัดการสินคWาคงคลังแต[เพียงประการเดียว 
 ขWอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต[อไป 
 ผลการศึกษาการจัดการสินคWาคงคลังของผูWประกอบการผลิตช้ินส[วนและอะไหล[ฯ เพ่ือการ
ทดแทนน้ีสามารถอธิบายการตอบสนองความตWองการของลูกคWาไดWรWอยละ 63.50 ดังน้ันการวิจัยคร้ัง
ต[อไปควรทําการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือกําหนดหาป�จจัยอ่ืนๆ ในการดําเนินธุรกิจท่ีส[งผลต[อป�ญหา
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การจัดการสินคWาคงคลังและความสามารถในการตอบสนองความตWองการของลูกคWาใหWชัดเจน 
มากข้ึนอีก 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ ศึกษาถึงส[วนประสมทางการตลาดท่ีส[งผลต[อคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก โดยใชWแบบสอบถามเป_น
เคร่ืองมือในการเก็บขWอมูลจากผูWที่ใชWบริการท้ังโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนจํานวน 385 ราย ใน
ระหว[างวันท่ี 23-27 กันยายน 2562 และสถิติอWางอิงท่ีใชWในการทดสอบสมมติฐาน ไดWแก[ การ
วิเคราะห?ถดถอยพหุคูณดWวยวิธี Stepwise ผลการศึกษา พบว[า (1) ส[วนประสมทางการตลาดท่ีส[งผล
ต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลคือ 1) บุคลากร 2) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพ 3) 
ผลิตภัณฑ?/บริการ และ 4) ราคา โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท[ากับ 0.768 และ Durbin-
Watson เท[ากับ 1.698 สําหรับส[วนประสมทางการตลาดท่ีส[งผลต[อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนคือ 1) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพ 2) บุคลากร 3) การบริการ/ผลิตภัณฑ? 4) 
กระบวนการบริการ 5) การจัดจําหน[าย และ 6) ราคา โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท[ากับ 
0.643 และ Durbin-Watson เท[ากับ 1.808 
 
คําสําคัญ: ส[วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ โรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the service marketing mix affecting 

on clients’ satisfaction towards service quality of public and private hospitals in Amphoe 
Mueang Phitsanulok. The data were collected by questionnaires, were drawn from 
385 respondents between September 23rd-27th, 2019. In this study, multiple regression 
analysis method was used for hypothesis testing at a statistical significant level of 
0.05. According to the analysis, we found (1) the service marketing mix affecting on 
clients’ satisfaction towards service quality of public hospitals: 1) People 2) Physical 
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evidence 3) Product and 4) Price. A coefficient of determination of R2 = 0.768 and 
Durbin-Watson = 1.698 were obtained, and (2) the service marketing mix affecting on 
clients’ satisfaction towards service quality of private hospitals: 1) Physical evidence 
2) People 3) Product 4) Process 5) Place and 6) price. A coefficient of determination 
of R2 = 0.643 and Durbin-Watson = 1.808 were obtained. 
 
Keyword: service marketing mix, quality service, public hospitals, private hospitals 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีว[าดWวย “การมุ[ง
พัฒนาใหWคนไทยทุกช[วงวัยเป_นคนท่ีสมบูรณ? มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค[านิยมท่ีดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ[น เป_นคนเก[งท่ีมีทักษะความรูW
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดWต[อเน่ืองตลอดชีวิต รวมถึงมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ไดWรับความเป_นธรรมในการเขWาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูWดWอยโอกาสไดWรับการ
พัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขWมแข็งพ่ึงพาตนเองไดW” โดยในยุทธศาสตร?ท่ี 2 ไดWใหW
ความสําคัญกับ การสรWางความเป_นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในดWานสาธารณสุขเสริม
สุขภาพ โดยมุ[งเนWนการส[งเสริมสุขภาพ การปjองกันควบคุมโรค และการคุWมครองผูWบริโภคดWานสุขภาพ
เพ่ือใหWคนไทยแข็งแรงท้ังดWานร[างกาย จิตใจ สังคม และสติป�ญญา อีกท้ังเสริมสรWางระบบคุณภาพใหWมี
มาตรฐานในทุกระดับเพ่ือตอบสนองกับป�ญหาสุขภาพในทุกกลุ[มเปjาหมาย การใหWบริการสุขภาพท่ี
ตอบสนองต[อความตWองการของประชาชน และสรWางระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน ประชาชน
สามารถเขWาถึงบริการไดWอย[างท่ัวถึงและเป_นธรรม ตลอดจนขยายความครอบคลุมและยกระดับ
คุณภาพของหน[วยบริการทุกระดับใหWมีศักยภาพรองรับการเขWาถึงบริการของประชาชนทุกกลุ[มอย[าง
เหมาะสม รวมถึงการสรWางความสัมพันธ? ท่ี ดีระหว[างผูW ใหWบริการและผูW รับบริการ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ, 2560) 

จังหวัดพิษณุโลกเป_นจังหวัดท่ีมีบริการดWานสาธารณสุขท่ีหลากหลาย ต้ังแต[สถานีอนามัย ศูนย?
สุขภาพชุมชน คลินิก ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน โดยมีจํานวนโรงพยาบาลของ
รัฐบาลท้ังหมด 11 แห[ง ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ีสําคัญในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ไดWแก[ 
โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลค[ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และโรงพยาบาลกองบิน 46 สําหรับโรงพยาบาลเอกชนท่ีสําคัญในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกมี
จํานวน 4 แห[ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลรวมแพทย?พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุ
เวช และโรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล ซึ่งสอดคลWองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ
ฉบับท่ี 12 ท่ีมุ[งเนWนการส[งเสริมสุขภาพ การปjองกันควบคุมโรค และการคุWมครองผูWบริโภคดWานสุขภาพ 
และประเด็นยุทธศาสตร?ของจังหวัดฯ ท่ีส[งเสริมใหWจังหวัดพิษณุโลกเป_นศูนย?กลางการบริการดWาน
สุขภาพ ท้ังน้ีเพ่ือใหWประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ? (สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก, 2559) 
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ตลอดจนการเปลี่ยนผ[านเขWาสู[สังคมประชาการสูงวัย และการเขWาสู[สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ?
ในปm 2564 (จิราภรณ? การะเกตุ, 2562) ดังน้ัน เพ่ือใหWยุทธ?ศาสตร?ของจังหวัดฯ ในการเป_นศูนย?กลาง
การบริการดWานสุขภาพไดWบรรลุเปjาหมายตามท่ีกําหนดไวWน้ัน การใหWบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล
และเอกชนภายใตWป�จจัยท่ีสามารถควบคุมไดW ย[อมส[งผลต[อการตอบสนองความตWองการในการเขWารับ
บริการ รวมถึงความพึงพอใจดWานคุณภาพของการบริการท่ีจะเกิดข้ึนกับผูWเขWารับบริการดWวย 

การพัฒนาหรือปรับปรุงดWานการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน เพ่ือสรWางความพึง
พอใจดWานคุณภาพการบริการใหWกับผูWเขWารับบริการน้ัน สามารถอาศัยจากแนวคิดของ Kotler et al., 
(2009) ท่ีอธิบายถึง ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาด หรือตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดWท่ี
หน[วยงานหรือธุรกิจบริการใชWร[วมกัน เพ่ือการตอบสนองความพึงพอใจแก[กลุ[มเปjาหมาย โดยความพึง
พอใจของกลุ[มเปjาหมายน้ันสามารถอธิบายไดWจากตัวแบบการประเมินคุณภาพการใหWบริการ หรือ 
SERVQUAL ของ Lovelock (1996) และ Zeithaml, Parasuraman & Berry (2013) ดังน้ันจากท้ัง 
2 แนวคิดท่ีกล[าวมา โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกสามารถนํามาใชWในการ
บริการจัดการเพ่ือคุณภาพของการบริการท่ีดีขึ้นไดW 

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนอกจากจะเป_นส[วนสําคัญย่ิงต[อการใหWบริการผูWป~วยหรือ
ผูWเขWารับบริการแลWว คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกยังเป_นสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหW
จังหวัดพิษณุโลกบรรลุเปjาหมายในการเป_นศูนย?กลางการบริการดWานสุขภาพตามยุทธ?ศาสตร?ของ
จังหวัดท่ีกําหนดไวWอีกดWวย ดังน้ันผูWวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมือง
พิษณุโลก ท้ังน้ีเพ่ือใหWโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกไดWใชWเป_นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการใหWดีย่ิงข้ึน เพ่ือใหWบรรลุยุทธศาสตร?ของจังหวัดตามท่ีกําหนดไวWดWวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห?ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ส[วนประสมทางการตลาด ซึ่งไดWแก[ 1) ผลิตภัณฑ?/บริการ 2) ราคา 3) การจัดจําหน[าย 4) 
การส[งเสริมการตลาด 5) บุคลากร 6) กระบวนการบริการ และ 7) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพมีอิทธิพล
ต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลของรัฐบาลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
ส[วนประสมทางการตลาด ซึ่งไดWแก[ 1) ผลิตภัณฑ?/บริการ 2) ราคา 3) การจัดจําหน[าย 4) การส[งเสริม
การตลาด 5) บุคลากร 6) กระบวนการบริการ และ 7) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพมีอิทธิพลต[อคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาลของเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ผูWวิจัยไดWทําการเก็บรวมรวมขWอมูลทุติยภูมิ พบว[า ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดบริการน้ัน 

ประกอบดWวย 1) ผลิตภัณฑ?/บริการ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ช[องทางการจัดจําหน[าย (Place) 
4) การส[งเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) กระบวนการบริการ (Process) 
และ 7) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพ (Physical evidence) ท่ีสามารถตอบสนองความตWองการและสรWาง
ความพึงพอใหWกับลูกคWา (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป¢ , 2555; Kotler et al., 2009; Yaghubian, 
Mahmoudi, & Tiji, 2016) นอกจากคุณภาพการบริการ (Service Quality) เป_นสิ่งท่ีลูกคWาทุก
คนคาดหวังท่ีจะไดW รับจากการบริการในการใหWบริการ โดยแบบจําลองคุณภาพการบริการ 
(SERVQUAL Model) วัดคุณภาพการบริการจาก 5 ดWาน ไดแก[ 1) ความเป_นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) 2) ความน[าเช่ือถือ (Reliability) 3) การตอบสนองลูกคWา (Responsive) 4) การใหWความ
ม่ันใจแก[ลุกคWา (Assurance) และ 5) การเขWาใจและเอาใจใส[  (Empathy)(Lovelock, 1996; 
Muhammad Butt & Cyril de Run, 2010; Zeithaml, Parasuraman & Berry, 2013; Owusu 
Kwateng, Lumor, & Acheampong, 2019)) โดยผูWวิจัยไดWนํามากําหนดเป_นกรอบแนวคิดของการ
วิจัย ตามภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูWท่ีใชWบริการท้ังโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในเขต
อําเภอพิษณุโลก โดยกลุ[มตัวอย[างท่ีคํานวณไดWจํานวน 385 ราย (Cochran, 1977) และเลือกการสุ[ม
ตัวอย[างแบบไม[อาศัยความน[าจะเป_น ดWวยวิธีแบบเจาะจง 

ผูWวิจัยไดWทําการออกแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามประกอบดWวย ส[วนท่ี 1 คือ ขWอมูลท่ัวไป
ของผูWตอบแบบสอบถาม ส[วนท่ี 2 คือ ทัศนคติของผูWเขWารับบริการท่ีมีต[อป�จจัยส[วนประสมทาง
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การตลาดบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน และส[วนท่ี 3 คือ ความพึงพอใจท่ีมีต[อคุณภาพ
การบริการท่ีไดWรับจากโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน โดยแบบสอบถามน้ีมีค[าความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาระหว[าง 0.60 - 1.00 จากน้ันผูWวิจัยไดWนําแบบสอบถามดังกล[าวไปทดสอบ (try out) กับ
ผูWใชWบริการท้ังโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกท่ีมีลักษณะคลWายคลึงกับ
กลุ[มตัวอย[างท่ีศึกษาจํานวน 30 ราย ผลการวิเคราะห?ความน[าเช่ือถือของแบบสอบถามมีค[า 
Cronbach's Alpha เท[ากับ 0.983 

ผูWวิจัยไดWนําแบบสอบถามดังกล[าวเก็บขWอมูลกับกลุ[มตัวอย[างท่ีเขWารับบริการในโรงพยาบาล
รัฐบาล ไดWแก[ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลค[ายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลกองบิน 46 และสําหรับโรงพยาบาลเอกชน ไดWแก[ โรงพยาบาล
กรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลรวมแพทย?พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลพิษณุโลก
ฮอสพิทอล ในระหว[างวันท่ี 23 – 27 กันยายน 2562 

ผูWวิจัยใชWการวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณ (MRA) ดWวยวิธี Stepwise เพ่ือวิเคราะห?ป�จจัยส[วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในเขต
อําเภอเมืองพิษณุโลก ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวWท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % หรือนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห?ขWอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทดสอบป�จจัยส[วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ผล
การทดสอบแสดงตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค[าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ
ปรับแกW (Adjust R2) และ ค[า Durbin-Watson ของป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 

 
Model 

 
beta 

 
SE beta 

 
t 

 
Sig. 

 
R2 

Adjust 
R2 

Durbin Watson 

 

(Con) .171  1.660 .098  
 

0.768 

 
 

0.765 

 
 

1.698 
PEO .382 .400 9.347 .000 
PHY .241 .255 5.937 .000 
PDT .239 .227 5.867 .001 
PCE .094 .093 2.318 .021 
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จากความสัมพันธ?ของป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนสามารถอธิบายค[าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (R2) ไดWเท[ากับ 0.768 โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจปรับแกW (Adjust R2) เท[ากับ 
0.765 และค[า Durbin-Watson เท[ากับ 1.698 นอกจากน้ียังสามารถแสดงความสัมพันธ?ของป�จจัย
ส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล (SVQ) ในเขต
อําเภอเมืองพิษณุโลก ในรูปสมการไดWดังน้ี 

SVQ โรงพยาบาลรัฐบาล = 0.400PEO + 0.255PHY + 0.227PDT + 0.093PCE 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (1) พบว[า ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อ

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล (SVQ) ในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกคือ 1) บุคลากร (PEO) 
2) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพ (PHY) 3) ผลิตภัณฑ?/บริการ (PDT) 4) ราคา (PCE) สําหรับการจัด
จําหน[าย การส[งเสริมการตลาด และการะบวนการบริการ ไม[ส[งผลต[อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห?ขWอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทดสอบป�จจัยส[วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ผล
การทดสอบแสดงตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค[าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ
ปรับแกW (Adjust R2) และ ค[า Durbin-Watson ของป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 

 
Model 

 
beta 

 
SE beta 

 
t 

 
Sig. 

 
R2 

Adjust 
R2 

Durbin Watson 

 

(Con) .414     
 
 

0.643 

 
 
 

0.637 

 
 
 

1.808 

PHY .180 .198 4.248 .000 
PEO .169 .195 4.081 .000 
PDT .183 .175 3.960 .000 
PRO .145 .162 3.387 .001 

 PLC .122 .137 3.023 .003    
 PCE .111 .128 3.278 .001    

 
 จากความสัมพันธ?ของป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนสามารถอธิบายค[าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (R2) ไดWเท[ากับ 0.643 โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจปรับแกW (Adjust R2) เท[ากับ 
0.637 และค[า Durbin-Watson เท[ากับ 1.808 นอกจากน้ียังสามารถแสดงความสัมพันธ?ของป�จจัย
ส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน (SVQ) ในเขต
อําเภอเมืองพิษณุโลก ในรูปสมการไดWดังน้ี 
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 SVQ โรงพยาบาลเอกชน = 0.198PHY + 0.195PEO + 0.175PDT + 0.162PRO + 0.137PLC + 
0.128PCE 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (2) พบว[า ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลอกชน (SVQ) ในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกคือ 1) สิ่งแวดลWอมทาง
กายภาพ (PHY) 2) บุคลากร (PEO) 3) ผลิตภัณฑ?/บริการ (PDT) 4) กระบวนการบริการ (PRO) 5) 
การจัดจําหน[าย (PLC) และ 6) ราคา (PCE) การส[งเสริมการตลาดไม[ส[งผลต[อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 
อภิปรายผล 

ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก แสดงตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล
และเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 

ส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต�อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล 

ส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต�อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน 

1) บุคลากร (PEO) 1) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพ (PHY) 
2) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพ (PHY) 2) บุคลากร (PEO) 
3) ผลิตภัณฑ?/บริการ (PDT) 3) ผลิตภัณฑ?/บริการ (PDT) 
4) ราคา (PCE) 4) กระบวนการบริการ (PRO) 

5) การจัดจําหน[าย (PLC) 

6) ราคา (PCE) 

 
จากตารางท่ี 3 พบว[า ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกใน 3 ลําดับแรกน้ันมีความสอดคลWองกัน 
หรืออาจกล[าวไดWว[า 1) การบริการ/ผลิตภัณฑ? (PDT) 2) บุคลากร (PEO) และ 3) สิ่งแวดลWอมทาง
กายภาพ (PHY) เป_น 3 ป�จจัยท่ีสําคัญต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในเขตอําเภอเมือง
พิษณุโลก ท้ังน้ีเพราะ ผูWเขWารับบริการในโรงพยาบาลใหWความสําคัญกับ 1) การบริการท่ีดีจากบุคลากร
ทางการแพทย? ความมีช่ือเสียง ความสามารถเชิงวิชาชีพ คําแนะนําและวินิจฉัยโรค เคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย คําแนะนําเก่ียวกับยาและการใชWยา และการติดตามการรักษาท่ีต[อเน่ือง การบริการท่ี
ครบถWวนไม[มีขWอผิดพลาด 2) บุคลากรท่ีแต[งกายสะอาด เรียบรWอย น[าเช่ือถือ ความกระตือรือรWนใน
การใหWบริการ กริยามารยาทท่ีดี มีความรูWความเขWาใจในการใหWบริการ ใหWคําแนะนําไดWอย[างถูกตWอง
ครบถWวน 3) สิ่งแวดลWอมทางกายภาพท่ีสะอาด มีความเป_นระเบียบเรียบรWอย การตกแต[งสถานท่ี
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ภายนอกและภายใน ความสะดวกสบายในบริเวณท่ีรอรับบริการ มีรWานอาหารเคร่ืองด่ืมเป�ดบริการ 
ตามลําดับ สอดคลWองกับงานวิจัยของ จันทนา รักษ?นาค (2556) และ สุธีราพร อ[วมครWาม และบุญใจ 
ศรีสถิตนรากูร (2558) ท่ีพบว[า คุณภาพการบริการ/ผลิตภัณฑ? หรือคุณภาพการรักษาของแพทย? 
พฤติกรรมการบริการของพยาบาล และลักษณะทางกายภาพดWานสถานท่ีเป_นป�จจัยทางการตลาดท่ีมี
ผลต[อการตัดสินใจเขWารับบริการในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกสอดคลWองกันอีก 1ป�จจัยคือ ราคาหรือ ค[ารักษาพยาบาลมีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกับการบริการท่ีไดWรับ การกําหนดราคาท่ีชัดเจน สอดคลWองกับงานวิจัยของจันทนา 
รักษ?นาค (2556) และสุธีราพร อ[วมครWาม และบุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2558) ท่ีพบว[า ส[วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสําคัญต[อการตัดสินใจเขWารับบริการในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับรองลงมาคือ ดWานราคา 

ส[วนประสมทางการลาดของโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการแตกต[าง
จากโรงพยาบาลของรัฐบาลคือ 1) กระบวนการบริการ ซึ่งจากขWอเท็จจะเห็นไดWว[า กระบวนการในการ
ใหWบริการของโรงพยาบาลเอกชนน้ัน มีการใหWบริการท่ีรวดเร็ว มีการประสานงานในฝ~ายต[างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เวลาในการรอรับบริการไม[นาน ระยะเวลาในการเขWารับรักษาเหมาะสม เกิดความ
ประทับใจ คุWมค[าแก[การตัดสินใจ และ 2) การจัดจําหน[าย/ทําเลท่ีต้ังของโรงพยาบาลเอกชน มีความ
สะดวกในการเดินทาง ความสะดวกเร่ืองท่ีจอดรถ ต้ังอยู[ใกลWบริเวณท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกต[างๆ มี
ความพรWอมในการใหWบริการท่ีม่ันใจตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหWส[วนประสมทางการตลาดท้ัง 2 ป�จจัยน้ีมี
ผลต[อคุณภาพการบริการท่ีมีต[อผูWเขWารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 
สอดคลWองกับงานวิจัยของ ทินรัตน? ปราบประชา (2552) ท่ีพบว[า โรงพยาบาลเอกชนใหWความสําคัญ
ต[อการนําระบบมาตรฐานคุณภาพการใหWบริการโรงพยาบาล เช[น ISO 9002, HA, JCIA มาเป_น
มาตรฐานการดําเนินงานและพัฒนาอย[างต[อเน่ือง และความพรWอมของทําเลท่ีต้ังท่ีผูWเขWารับบริการ
สามารถเดินทางไดWสะดวก 

สําหรับส[วนประสมทางการตลาดท่ีไม[มีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล
และเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกคือ การส[งเสริมการตลาด ซึ่งไดWแก[ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ?ท่ีเก่ียวกับโปรแกรม/แพ็กเกจการรักษาพิเศษ หรือค[ารักษาพยาบาลท่ีสามารถผ[อน
ชําระไดW ท้ังน้ีเพราะ การจัดการรักษาภายใตW “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค” รวมถึง “สิทธิ
ประกันสังคม” มีการดําเนินการใหWบริการในส[วนน้ีอยู[แลWว สอดคลWองกับงานวิจัยของสมฤดี ธรรมสุรัติ 
(2554) ท่ีพบว[า การตัดสินใจเลือกใชWบริการและความภักดีต[อตราสินคWาของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครน้ัน ผูWเขWารับบริการจะพิจารณาจากคุณภาพของบริการเป_นสิ่งสําคัญ ซึ่งคุณภาพการ
บริการน้ันจะประกอบดWวย 1) การเขWาใจและเอาใจใส[ 2) การตอบสนองลูกคWา 3) การใหWความม่ันใจ 
4) ความเป_นรูปธรรม และ 5) ความน[าเช่ือถือ 
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ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 โรงพยาบาลเอกชนใหWการดูแลเอาใจใส[กับผูWรับบริการไดWเป_นอย[างดี จึงควรคงไวWซึ่งการ
ใหWบริการและสรWางความเช่ือม่ันในการรักษาใหWกับผูWรับบริการ สําหรับโรงพยาบาลรัฐบาลควรมีการ
จัดระบบในการเขWารับบริการอย[างเป_นข้ันตอน กระชับ รวดเร็ว และมีผูWบริการใหWคําแนะนําในการ
บริการท่ีชัดเจน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหWขWอมูลข[าวสารในการใชWบริการท่ีเหมาะสม โดยตWอง
คํานึงถึงกลุ[มผูWสูงอายุที่จะสามารถรับรูWขWอมูลข[าวสารในการเขWาใชWบริการดWวย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ[งศึกษาถึงป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต[อคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ดังน้ันการนําผลการวิจัยไปใชWตWอง
คํานึงถึงขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ีดWวย 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

การศึกษาคร้ังต[อไปควรใชWการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือกําหนดหาป�จจัยอ่ืนๆ อีกท่ียังอาจส[งผล
ต[อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกต[อไป 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพัน
องค?การ แรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานจําแนกตามลักษณะส[วนบุคคลของพนักงาน 
และ2) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต[อ
ประสิทธิภาพการทํางาน กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัยคือ พนักงานในกลุ[มบริษัทสยามแก�สท่ีไดWจากการ
คํานวณหาขนาดกลุ[มตัวอย[างของเครซี่และมอร?แกน (1970) จํานวน 320 คน สถิติท่ีใชWในการวิจัย
ประกอบดWวย 1) สถิติเชิงพรรณา ไดWแก[ ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน 
ไดWแก[ t-test (Independent Samples) F-test (One Way ANOVA) และ Multiple Regression ผล
การศึกษาพบว[า 1) ลักษณะส[วนบุคคลของพนักงานท่ีประกอบดWวยเพศและการศึกษาท่ีต[างกันมีความพึง
พอใจในการทํางานแตกต[างกัน ,เพศ สถานภาพ อายุและการศึกษาท่ีต[างกันมีความผูกพันองค?การ
แตกต[างกัน ,เพศ สถานภาพ การศึกษาและสังกัดบริษัทท่ีต[างกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกต[างกัน 
และสถานภาพ และการศึกษาท่ีต[างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานแตกต[างกัน 2) ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อ
ประสิทธิภาพการทํางานประกอบดWวยป�จจัยดWานความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัย
จูงใจและแรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัยคํ้าจุน โดยป�จจัยท้ัง 4 ป�จจัยสามารถทํานายประสิทธิภาพการ
ทํางานในภาพรวมไดWรWอยละ 45.1 และตัวแปรท้ัง 19 ตัวแปรสามารถทํานายประสิทธิภาพในการทํางาน
ในภาพรวมไดWรWอยละ 58.0 และทํานายประสิทธิภาพการทํางานดWานคุณภาพงานรWอยละ 48.3 ดWาน
ปริมาณงานรWอยละ 51.4 ดWานเวลารWอยละ 51.2 และดWานตWนทุนรWอยละ 41.6 
 
คําสําคญั: ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางาน  
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Abstract 
This study aims to (1) Comparison of work satisfaction organizational 

commitment work motivation and performance classified by Personal characteristics 
of employees. (2) Study work satisfaction Organizational commitment Work 
motivation that influences work efficiency.The sample group used in the research 
was the employees of Siam Gas and Petrochemicals Group which find the sample 
size by the methods of Crazy and Morgan (1970) was 320 employees. The statistics 
used in the research consisted (1) Descriptive statistics include percentage, average 
and standard deviation. (2) Inferred statistics include t-test (Independent Samples) F-
test (One Way ANOVA) and Multiple Regression.The study indicated that (1) Personal 
characteristics of employees consisting of different sex and education have different 
work satisfaction ,different sex status age and education have different organizational 
commitment ,different sex status education and companies have different work 
motivation and different status and education have different performance. (2) Factors 
that influence work efficiency include organizational commitment factors motivation 
in motivation factors and motivation factors in motivation with all 4 factors can 
predict the overall work efficiency by 45.1%. All 19 predictive variables can predict 
58.0% And can predict performance in each aspect as follows , 48.3% of quality, 
51.4% of quantity, 51.2% of time and 41.6% of cost. 
 
Keywords: Work satisfaction, organizational commitment, work motivation, performance  
 
บทนํา 

การทํางานใหWหน[วยงานต[าง ๆ ไม[ว[าองค?การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต[างก็
ตระหนักถึงปรับเปลี่ยนการะบวน หรือวิธีทํางานเพ่ือใหWการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล
ยุทธ?ในสรWางความสําเร็จในการทํางาน หรือเทคนิคพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนการ
ทํางานอย[างไรใหWมีความสุข น่ันแสดงว[าองค?การท้ังหลายต[างก็มีความเห็นตรงกันว[าองค?การ จะมี
ความเจริญกWาวหนWาหรือพัฒนาไปสู[ความเป_นเลิศไดWน้ัน สิ่งสําคัญประการหน่ึงอยู[ท่ี ผูWปฏิบัติงานมี
คุณภาพ และสามารถทํางานใหW เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทํางานไม[ว[าจะทํางานอะไรก็ตาม 
พนักงานตWองมีความสุขในการทํางาน แมWว[าบางคร้ังการทํางาน อาจจะเหน่ือย แต[เม่ือไดWเห็นผลสําเร็จ
ของการทํางานแลWว ทําใหWสามารถมองขWามอุปสรรคเหล[าน้ันไปอย[างง[ายดาย หากตWองการใหW การ
ปฏิบัติงานเต็มไปดWวยความสุข พนักงานตWองรูWสึกสนุกกับงาน เม่ือสนุกกับงานท่ีทํา ไม[ว[าจะเจอ
อุปสรรคในการทํางานท่ีหนักหนา สาหัสเพียงไหน ก็จะสามารถผ[านพWนไปไดW เพราะไดWเรียนรูWแลWวว[า
ตWองทํางานอย[างไรจึงจะมีความสุข  
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ประสิทธิภาพในการทํางานเป_นเร่ืองของการใชWป�จจัยและกระบวนในการดําเนินงาน โดย
ประสิทธิภาพในการทํางานอาจไม[ แสดงเป_นค[าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต[แสดงดWวยการบันทึกถึง
ลักษณะการใชWเงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย[างคุWมค[า ประหยัด ไม[มีสูญเปล[าเกินความ
จําเป_นรวมถึงมีการใชWกลยุทธ?หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถนําไปสู[การบังเกดิผลไดW เร็ว
และมีคุณภาพ องค?การมีความสามารถในการใชWยุทธศาสตร? กลยุทธ? เทคนิควิธี และเทคโนโลยี ทําใหWเกิด
วิธีการทํางานท่ี เหมาะสม มีความราบร่ืนในดําเนินงาน มีป�ญหาอุปสรรค และความขัดแยWงนWอยท่ีสุด 
บุคลากรมีขวัญกําลังใจดี และมีความสุขในการ ทํางาน พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน เป_นการปรับปรุง
แกWไขเพ่ิมเติมความสามารถ และทักษะในการทํางานของตนเองหรือผูWอ่ืนใหWดีข้ึน ป�จจัยท่ีช[วยทําใหW
พนักงานทํางานดีและมีประสิทธิภาพในการทํางานเร่ิมจากพนักงานในองค?การมีความพึงพอใจในการ
ทํางานเป_นป�จจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงในการปฏิบัติงานใหWสําเร็จ ถWาผูWบริหารองค?การมีความเขWาใจใน
เร่ือง การบริหารงานบุคคล จะเห็นว[านอกจากความพึงพอใจในการทํางานแลWวการเขWาใจในป�จจัยจูงใจ
ย[อมทําใหWพนักงานหรือบุคลากรในองค?การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน Glimmer (1971, 279-
283) ไดWสรุประเด็นท่ีมีผลต[อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวW ประกอบดWวย ลักษณะของงานท่ีทํา มี
ความสัมพันธ?กับความรูWความสามารถของผูWปฏิบัติงานหากไดWทํางานตามท่ีถนัด หรือตามความสามารถ
จะเกิดความพอใจ คนท่ีมีความรูWสูงมักจะรูWสึกชอบงาน การบังคับบัญชา มีส[วนสําคัญท่ีจะทําใหW
ผูWปฏิบัติงานมีความรูWสึกพอใจหรือไม[พอใจต[องานไดWและการบังคับบัญชาท่ีไม[ดี อาจเป_นสาเหตุ ท่ีทําใหW
เกิดการขาดงานและลาออกจากงานไดW ความม่ันคงในการทํางาน การไดWรับความเป_นธรรมจาก
ผูWบังคับบัญชา สภาพการทํางาน ไดWแก[ แสง เสียง อากาศ หWองอาหาร หWองนํ้า หWองสุขา ช่ัวโมงการทํางาน
มีการวิจัยหลายเร่ืองท่ีแสดงว[า สภาพการทํางานมีความสําคัญต[อผูWชายมากกว[าลักษณะอ่ืน ๆ ของการ
ปฏิบัติงาน ค[าจWาง หรือรายไดWจะมีความสัมพันธ?กับเงินซึ่งผูWปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค[าจWางน้ีไวWในอันดับ
เกือบสูง แต[ก็ยังใหWความสําคัญนWอยกว[าโอกาสกWาวหนWาในการทํางาน และความม่ันคงปลอดภัย ผูWชายจะ
เห็นค[าจWางเป_นสิ่งสําคัญมากกว[าผูWหญิง และผูWท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว[า ค[าจWางมีความสําคัญ
สําหรับเขามากกว[าผูWที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหน[วยงานของรัฐบาล เป_นตWน 

จากท่ีกล[าวมาขWางตWนทําใหWผูWวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเร่ือง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมีคัลส? โดยมุ[งท่ีจะ
ศึกษาเก่ียวกับป�จจัยดWานความพึงพอใจในการทํางาน ป�จจัยดWานความผูกพันองค?การ และป�จจัย
แรงจูงใจในการทํางานท่ีส[งผลต[อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแก�ส 
แอนด? ป�โตรเคมีคัลส? ซึ่งการวิจัยดังกล[าวจะทําใหWผูWบริหารสามารถกําหนดกลยุทธ?และนโยบายท่ี
ตอบสนองใหWตรงกับความตWองของพนักงานเพ่ือสรWางความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค?การ 
แรงจูงใจในการทํางานและทําใหWประสิทธิภาพการทํางานดีย่ิงข้ึน รวมถึงยังเป_นขWอมูลประกอบเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางท่ีเป_นประโยชน?ในการพัฒนาบุคลาการใหWมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานกันเป_นทีม
ไดWอย[างมีประสิทธิผลซึ่งจะส[งผลใหWบริษัทในเครือสยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมีคัลส? มีศักยภาพใน
แข[งขันในอุตสาหกรรมป�โตรเคมี และธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพใหWอยู[กับองค?การไดWอย[าง
ยาวนานต[อไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานและ

ประสิทธิภาพการทํางานจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร?  
2) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีอิทธิพล

ต[อประสิทธิภาพการทํางาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับพึงพอใจในงาน  
Smith, C.A. et al (1985) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในงานว[า ความพึงพอใจ

ในงานมีองค?ประกอบ 5 ดWาน ดังน้ี (อWางอิงใน ธนัญพร สุวรรณคาม,2559)  
1) ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความพึงพอใจต[อลักษณะงานท่ีตนรับผิดชอบ 

และเล็งเห็นว[างานท่ีทําเป_นงาน ท่ีน[าสนใจ รวมท้ังเป_นงานท่ีทําใหWบรรลุตามเปjาหมาย  
2) ค[าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจต[อค[าตอบแทนท่ีไดWรับต[อเดือน หรือ

ผลประโยชน?อ่ืน มีความเหมาะสม กับความสามารถและมีความเท[าเทียมและยุติธรรมกับบุคคลอ่ืน
ภายในองค?การ  

3) โอกาสและความกWาวหนWา (Promotion Opportunity) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิด
จากการไดWรับโอกาสในการ ฝ�กอบรมเพ่ิมความรูW และบุคคลมีโอกาสท่ีจะกWาวหนWาในงานตามลําดับข้ัน  

4)หัวหนWางาน (Supervisor) หมายถึง ความพึงพอใจต[อผูWบังคับบัญชา ผูWบังคับบัญชาตWอง
เป_นผูWท่ีมีความสามารถ คอย ใหWความช[วยเหลือแก[ผูWใตWบังคับบัญชาและการบังคับบัญชาไดWอย[าง
เหมาะสม  

5) เพ่ือนร[วมงาน (Coworker) หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศของการทํางาน
ร[วมกันเป_นทีม การไดWรับยอมรับ จากเพ่ือนร[วมงาน การไดWรับความช[วยเหลือจากเพ่ือนร[วมงาน  

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับความผูกพันธ�ต�อองค�การ  
Steers, R.M. (1977) ไดWกล[าวถึงแนวคิดของความผูกพันต[อองค?การว[าเป_น ความสัมพันธ?

ท่ีเหนียวแน[นของสมาชิกใน องค?การ และพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองค?การมีค[านิยมท่ีกลมกลืนกับ
สมาชิกคนอ่ืนโดยแสดงตนเป_นอันหน่ึงอันเดียวกับองค?การ ซึ่ง แสดงออกไดWดังน้ี (อWางอิงใน ลลิตา 
จันทร?งาม,2559)  

1) ความเช่ือม่ันและยอมรับในเปjาหมายและค[านิยมขององค?การ โดยแสดงออกเป_น
ทัศนคติ และความเช่ือท่ีมีการ ยอมรับ เช่ือถือและคลWอยตาม ยินดีและพรWอมท่ีจะปฏิบัติตามเปjาหมาย
และค[านิยมขององค?การ  

2) ความเต็มใจท่ีจะทุ[มเทความสามารถอย[างเต็มท่ีเพ่ือองค?การ การแสดงออกโดยเสียสละ 
มีความเต็มใจและพรWอมท่ีจะ ใชWสติป�ญญาและพลังความรูWความสามารถท้ังหมดเพ่ือแกWไขป�ญหาและ
พัฒนางาน เพ่ือใหWประสบผลสําเร็จและบรรลุเปjาหมายขององค?การ  
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3) ความตWองท่ีจะคงไวWซึ่งความเป_นสมาชิกภาพในองค?การของตน แสดงออกถึงความรูWสึก
รักใคร[ มีความผูกพัน จงรักภักดีต[อองค?การ มีความต้ังใจอย[างแน[วแน[ที่จะอยู[กับองค?การ ไม[ปรารถนา
จะไปจากองค?การ ถึงแมWว[าองค?การอ่ืนจะใหW ผลประโยชน?ตอบแทนมากกว[า  

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับแรงจูงใจในการทํางาน  
Frederick Herzberg (1959) กล[าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขWองกับแรงจูงใจในการทํางาน คือ 

ทฤษฎีสองป�จจัย (Two-Factor Theory) โดยสัมภาษณ?นักบัญชีและวิศวกรจํานวน 203 คนท่ีทํางาน
ในองค?การเมืองพิสต?เบิร?ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับป�จจัย ท่ีทําใหWพวกเขาพอใจและไม[พอใจใน
การทํางาน และสรุปไดWว[ามีป�จจัย 2 ประเภทท่ีมีอิทธิพลต[อสรWางแรงจูงใจคือ ป�จจัยจูงใจและ ป�จจัย
คํ้าจุน  

ทฤษฎีสองป�จจัยสรุปป�จจัย 2 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อจูงใจ ดังน้ี (อWางอิงในราณี อิสรชัยกุล, 
2557)  

1. ป�จจัยจูงใจหรือป�จจัยเจริญเติบโต (Motivators or Growth Factors) คือ ป�จจัยท่ีจูง
ใจบุคลากรใหWปรับปรุงการ ทํางานใหW ดี ข้ึน ซึ่งเป_นป�จจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ( Job 
content) และการกระทําของบุคคลในการทํางานไดWแก[ 1) ความสําเร็จในงาน 2) ความรูWสึกไดWรับ
ยอมรับ 3) ความรับผิดชอบต[องาน 4) ลักษณะของงาน และ5) โอกาสกWาวหนWา  

2. ป�จจัยคํ้าจุนหรือป�จจัยบํารุงรักษา ( Hygiene or Maintenance Factors) เป_นป�จจัย
ท่ีหากขาดหายจะทําใหWเกิด ความไม[พอใจ ป�จจัยเหล[าน้ีเป_นป�จจัยท่ีเก่ียวขWองกับสภาพการทํางาน 
(Job Context) แมWมีอยู[ก็จะไม[ทําใหWเกิดการจูงใจในการทํางาน แต[หากจัดใหWไม[เพียงพอหรือขาดไป
จะทําใหWเกิดความไม[พอใจกับงานและองค?การ ไดWแก[ 1) นโยบายและบริหารงานขององค?การ 2) 
ระดับและคุณภาพของบังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ?กับผูWร[วมงานหรือผูWบังคับบัญชา 4) เงินเดือน 
และ5) ความม่ันคงในงาน  

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับประสิทธิภาพในการทํางาน  
Perterson and Plowman (1989) กล[าวถึง แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน

โดยไดWใหWแนวคิดใกลWเคยีงกับ Harring Emerson โดยไดWตัดทอนบางขWอลงและสรุปองค?ประกอบของ
ประสิทธิภาพ ไวW 4 ขWอดWวยกัน คือ (อWางอิงใน อัครวัฒน? นิธิจิ รวงศ?,2559)  

1) คุณภาพของงาน (Quality) จะตWองมีคุณภาพสูงคือผูWผลิตและผูWใชWไดWประโยชน?คุWมค[า
และมีความพึงพอใจผลการ ทํางาน มีความถูกตWองไดWมาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพ
ควรก[อใหWเกิดประโยชน?ต[อองค?การและสรWางความพึงพอใจ ของลูกคWาหรือผูWมารับบริการ  

2) ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตWองเป_นไปตามความคาดหวังของหน[วยงาน 
โดยผลงานท่ีปฏิบัติไดWมี ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดในแผนงานหรือเปjาหมายท่ีบริษัทวางไวWและ
ควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือใหWไดWปริมาณงาน ตามเปjาหมายท่ีกําหนดไวW  

3) เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชWในดําเนินงานจะตWองอยู[ในลักษณะท่ีถูกตWองตามหลัก
เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการ พัฒนาเทคนิคการทํางานใหWสะดวกรวดเร็วข้ึน  



58 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

4) ค[าใชWจ[าย (Costs) ในดําเนินงานท้ังหมดจะตWองเหมาะสมกับงาน และวิธีการ คือ จะตWอง
ลงทุนนWอยและไดWผลกําไร มากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค[าใชWจ[าย หรือตWนทุนการผลิตไดWแก[ การ
ใชWทรัพยากรดWานเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู[อย[าง ประหยัด คุWมค[า และเกิดการสูญเสียนWอยท่ีสุด  
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองอิทธิพลของความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันองค?การ และแรงจูงใจใน
การทํางานท่ีมีต[อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมี
คัลส? ผูWวิจัยไดWกําหนดกรอบแนวคิด โดยตัวแปรอิสระคือประชากรศาสตร? ความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันองค?การ และแรงจูงใจในการทํางาน และตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการทํางาน โดยแสดงดัง
ภาพท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัทในเครือสยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมีคัลส? 
ซึ่งประกอบไปดWวยบริษัท สยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมีคัลส? จํากัด(มหาชน) ,บริษัท ยูนิคแก�ส แอนด? 
ป�โตรเคมิคัลส? จํากัด(มหาชน) ,บริษัท ลัคก้ีแคริเออร? จํากัด และบริษัท สยามลัคก้ีมารีน จํากัด 
จํานวน 1,904 คน กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการศึกษาคร้ังน้ี มาจากการคํานวณโดยใชWสูตรการหาขนาด
กลุ[มตัวอย[างของเครซี่และมอร?แกน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยมีระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 
0.05 ทําใหWมีกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการศึกษาจํานวน 320 คน โดยผูWวิจัยไดWใชWแบ[งกลุ[มตัวอย[างแบบ
หลายข้ันตอนและทําการสุ[มตัวอย[างแบบง[ายโดยการจับฉลากในแต[ละบริษัทฯ ซึ่งผูWวิจัยไดWมีการ
ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต[อไปน้ี 

1. ผูWวิจัยติดต[อไปยังผูWแทนของฝ~ายบริหารทรัพยากรมนุษย? บริษัทในเครือสยามแก�ส แอนด? 
ป�โตรเคมีคัลส?เพ่ือขอความอนุเคราะห?ในการเก็บขWอมูลประกอบการทํางานวิจัยส[วนบุคคล เม่ือไดWรับ
ความอนุเคราะห?ใหWเขWาเก็บขWอมูล ผูWวิจัยเป_นผูWประสานงานในการดําเนินการเขWาเก็บขWอมูลกับกลุ[ม

ลักษณะส[วนบุคคล 

ความพึงพอใจในงาน  
 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

• ปริมาณงาน (Quantity) 

• คุณภาพงาน (Quality) 

• เวลา (Time) 

• ตWนทุน (Cost) 

ความผูกพันองค?การ 
 

แรงจูงใจในการทํางาน  
1.ป�จจัยจูงใจ  
2.ป�จจัยคํ้าจุน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

59 
 

ตัวอย[างจํานวน 320 ตัวอย[าง โดยขอความร[วมมือจากกลุ[มตัวอย[างในการตอบแบบสอบถามและ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดWรับจากกลุ[มตัวอย[าง จากน้ันดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ?ของขWอมูล
จากแบบสอบถามท่ีไดW เพ่ือทําการลงรหัสและประมวลผลขWอมูลทางสถิติ 

2. การวิเคราะห?ขWอมูลสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห?เพ่ืออธิบายลักษณะส[วนบุคคลของ
พนักงาน ไดWแก[ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายไดWต[อเดือน และสังกัดบริษัทในเครือ สถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห? คือ ความถ่ี (Frequency) และค[ารWอยละ (Percentage) การวิเคราะห?เพ่ืออธิบาย
ระดับของความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันขององค?การ แรงจูงใจในการทํางาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห? คือ การหาค[าเฉลี่ย (Mean) ค[าส[วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.การวิเคราะห?ขWอมูลสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห?เพ่ืออธิบายความแตกต[างระหว[าง
ลักษณะส[วนบุคคลของพนักงานกับความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันขององค?การ แรงจูงใจใน
การทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานสถิติท่ีใชWในการวิเคราะห? คือ t-test (Independent 
Samples) สําหรับตัวแปร 2 กลุ[ม และ F – test (One – way ANOVA) สําหรับตัวแปรต้ังแต[ 2 
กลุ[มข้ึนไป กรณีพบความแตกต[างและใชWการเปรียบเทียบความทดสอบรายการคู[ โดยวิธีของเชฟเฟ~ 
(Scheffe's Method) การวิเคราะห?เพ่ือการเสนอสมการพยากรณ?ประสิทธิภาพการทํางาน จากตัว
แปรความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันขององค?การ และแรงจูงใจในการทํางาน สถิติที่ใชWในการ
วิเคราะห? คือ การวิเคราะห?ความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) โดยใชWเทคนิควิธีการ
วิเคราะห? Multiple Regression Analysis ในการพิสูจน?สมมติฐานการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

1.พนักงานส[วนใหญ[เป_นเพศชายคิดเป_นรWอยละ 68.10 สถานภาพส[วนใหญ[ สมรส คิดเป_น
รWอยละ51.30 อายุส[วนใหญ[ระหว[าง 22-40 ปm คิดเป_นรWอยละ 56.60 ระดับการศึกษาส[วนใหญ[จบ
ศึกษาระดับปริญญา ตรี คิดเป_นรWอยละ42.20 รายไดWเฉลี่ยต[อเดือนส[วนใหญ[อยู[ระหว[าง 15,001 - 
25,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 40.90 และพนักงานส[วน ใหญ[สังกัดบริษัท สยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมี
คัลส? จํากัด (มหาชน) คิดเป_นรWอยละ33.10 แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะส[วนบุคคลของพนักงาน 
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค�การ แรงจูงใจในการทํางานและ
ประสิทธิภาพการทํางาน จําแนกตามลักษณะส�วนบุคคลของพนกังาน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบป�จจัยจําแนกตามลักษณะส[วนบุคคลของพนักงาน 
 

Factors 
Gender Status Age Education Income Company 

t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

Satisfactions 3.324 0.001* 2.854 0.59 1.337 0.262 3.401 0.018* 1.617 0.155 2.085 0.102 
Organizational 2.618 0.009* 9.101 0.000* 2.870 0.037* 11.674 0.000* 1.181 0.318 1.945 0.122 

Motivate 4.567 0.000* 3.694 0.026* 0.524 0.666 10.554 0.000* 1.109 0.355 5.020 0.002* 
Hygiene 2.977 0.003* 9.076 0.000* 0.353 0.787 6.686 0.000* 1.044 0.392 6.734 0.000* 

Performance 1.609 0.109 4.344 0.014* 1.308 0.272 7.640 0.000* 0.768 0.574 1.915 0.127 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05 

 
 3. ป�จจัยท่ีส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมจําแนกตามป�จจัย พบว[า ป�จจัยท่ี
สามารถพยากรณ?ประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมของพนักงานบริษัทในเครือสยามแก�สมีจํานวน 
3 ป�จจัย คือ ป�จจัยดWานความผูกพันองค?การ(X2) แรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัยจูงใจ(X3) และ
แรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัยคํ้าจุน (X4) โดยป�จจัยพยากรณ? ท้ัง 4 ป�จจัยสามารถทํานาย
ประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมของพนักงานบริษัทในเครือสยามแก�สไดWรWอยละ 45.1 ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ป�จจัยท่ีส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมจําแนกตามป�จจัย  
 

Variable 

Unstandardized Unstandardized 

t Sig. Coefficients Coefficients 

B S.E. β 
Constant 0.916 0.201   4.546 .000* 
Satisfactions (X1) -0.11 0.072 -0.105 -1.539 0.125 
Organizational (X2) 0.183 0.081 0.151 2.264 .024* 
Motivation Factor (X3) 0.466 0.084 0.417 5.538 .000* 
Hygiene Factor (X4) 0.242 0.067 0.255 3.624 .000* 

R = 0.672 R2= 0.451 R2adj = 0.444 S.E.est = 0.467  F = 63.633  Sig = .000* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ẑ = -0.105 (X1) + 0.151(X2)* + 0.417 (X3)* +0.255 (X4)* 
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 4.ผลการวิเคราะห?ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในกลุ[มสยาม
แก�ส แอนด? ป�โตรเคมี คัลส? พบว[า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต[อประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมมีจํานวน 
6 ตัวแปร คือ ความสําเร็จในงาน (X10) ยอมรับนับถือ (X11) ความปรารถนาท่ีจะอยู[ในองค?การ (X6) 
ค[าตอบแทน (X2) ผูWบังคับบัญชา (X4) และโอกาสและความกWาวหนWา (X3) โดยตัวแปรพยากรณ?ท้ัง 19 
ตัวแปร สามารถทํานายประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมไดWรWอยละ 58.0 โดยแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ป�จจัยท่ีส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมจําแนกเป_นรายตัวแปร 
 

Variable 

Unstandardized Unstandardized 

t Sig. Coefficients Coefficients 

B S.E. Β 
Constant 0.693 0.206 3.369 0.001* 

ลักษณะงาน (X1) 0.061 0.059 0.065 1.034 0.302 
ค�าตอบแทน (X2) 0.109 0.044 0.153 2.479 0.014* 
โอกาสและความก�าวหน�า (X3) -0.104 0.043 -0.135 -2.427 0.016* 
ผู�บังคับบัญชา (X4) -0.070 0.035 -0.107 -2.011 0.045* 
เพ่ือนร[วมงาน (X5) -0.063 0.039 -0.082 -1.602 0.110 
ความปรารถนาท่ีจะอยู�ในองค�การ (X6) 0.118 0.059 0.129 2.003 0.046* 
การมาทํางาน (X7) -0.034 0.054 -0.037 -0.624 0.533 
การรักษาพนักงานไวWในองค?การ (X8) -0.040 0.054 -0.039 -0.748 0.455 
อิสระในการทํางาน (X9) -0.031 0.064 -0.031 -0.479 0.633 
ความสําเร็จในการทํางาน (X10) 0.350 0.057 0.346 6.158 0.000* 
การยอมรับนับถือ (X11) 0.177 0.057 0.186 3.117 0.002* 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (X12) -0.087 0.056 -0.099 -1.565 0.119 
ความรับผิดชอบในงาน (X13) 0.096 0.070 0.108 1.371 0.172 
ความกWาวหนWาในอาชีพ (X14) 0.085 0.044 0.115 1.950 0.052 
นโยบายและการบริหารงานในองค?การ(X15) -0.028 0.047 -0.038 -0.599 0.550 
ความสัมพันธ?ระหว[างเพ่ือนร[วมงาน (X16) 0.082 0.055 0.098 1.511 0.132 
เงินเดือนและสวัสดิการ (X17) 0.079 0.057 0.115 1.388 0.166 
สถานภาพการทํางาน (X18) 0.053 0.050 0.072 1.059 0.290 
ความม่ันคงในงาน (X19) 0.066 0.059 0.080 1.117 0.265 

R = 0.762 R2= 0.580  R2adj = 0.553 S.E.est = 0.419 F = 21.477 Sig = .000* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
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สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ẑ = 0. 065 Z1 + 0.153 Z2* - 0.135 Z3* – 0.107 Z4* - 0.082 Z5 + 0.129 Z6* – 0.037 
Z7 – 0.039 Z8 – 0.031 Z9 + 0.346 Z10* + 0.186 Z11* – 0.099 Z12 + 0.108 Z13 + 0.115 Z14 

– 0.038 Z15 + 0.098 Z16 + 0.115 Z17 + 0.072 Z18 + 0.080 Z19  
 
อภิปรายผล  

1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานและ
ประสิทธิภาพการทํางานจําแนกตามลักษณะทาง ประชากรศาสตร? พบว[า  

เพศและระดับการศึกษาแตกต[างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต[างกัน สาเหตุท่ีเป_นเช[นน้ี
เพราะพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงซึ่งโดยมากเป_นเพศชายมักไดWรับมอบหมายใหWปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาย
งานท่ีถนัดซึ่งผลการวิจัยไม[สอดคลWองกับเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ท่ีพบว[าเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับ การศึกษา ระดับเงินเดือน และระยะเวลาในปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จํากัด(มหาชน) แตกต[างกันมีความพึงพอใจในงานไม[แตกต[างกัน สาเหตุท่ีเป_นเช[นน้ีเน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานไดWมีการกําหนดกรอบอํานาจหนWาท่ีในการทํางานไวWแต[ละตําแหน[งอย[าง ชัดเจนว[าตWองทํา
อะไรหรือตWองปฏิบัติอะไรบWาง 

เพศ สถานภาพ อายุ และระดับการศึกษาแตกต[างกันมีความผูกพันองค?การแตกต[างกัน 
สาเหตุท่ีเป_นเช[นน้ี เน่ืองจากลักษณะส[วนบุคคลของพนักงานท่ีส[งผลโดยตรงต[อความทุ[มเท
ความสามารถในการทํางานอย[างเต็มท่ีเพ่ือองค?การ พรWอมท่ีจะใชWสติป�ญญาและพลังความรูW
ความสามารถท้ังหมดเพ่ือแกWไขป�ญหาซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของวรารักษ? ลีเลิศพันธ? (2557) ท่ี
พบว[า ป�จจัยส[วนบุคคลของพนักงาน บริษัท เนช่ัน บรอด แคสต้ิง คอร?ปอร?เรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีมี 
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน และระยะเวลา ในการปฏิบัติงานต[างกันจะมี
ความผูกพันต[อองค?การต[างกันเน่ืองจากปกติพฤติกรรมเพศหญิงเป_นเพศท่ีละเอียดอ[อน ท้ังดWาน 
ความรูWสึก และ ความผูกพัน ซึ่งมีความเป_นไปไดWท่ีเม่ือเพศหญิงอยู[ท่ีไหนมักจะยึดติดและผูกพัน
มากกว[าเพศชาย  

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาและสังกัดบริษัทแตกต[างกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกต[าง
กัน สาเหตุท่ีเป_นเช[นน้ีเน่ืองจากบริษัทในเครือสยามแก�ส แอนด? ป�โตรเคมีคัลส?ต[างก็มีนโยบายในการ
บริหารงานแตกต[างกัน ซึ่งแต[ละองค?การก็มีระบบบังคับบัญชาท่ีต[างกันจึงส[งผลใหWแรงจูงใจในการ
ทํางานแตกต[างกัน ซึ่ งผลการวิจัยไม[สอดคลWองกับศิ ริวรรณ ศิ ริเดชานนท?  (2557) ท่ีพบว[า
ป�จจัยพ้ืนฐานส[วนบุคคลซึ่งประกอบดWวย เพศ อายุ ระดับศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงานและ
รายไดWแตกต[างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม[ แตกต[างกันเน่ืองจาก
ความสัมพันธ?กับเพ่ือนร[วมงานและลักษณะงานท่ีทําจะเป_นป�จจัยท่ีสําคัญท่ีส[งผลใหWเกิดความสําเร็จใน
หนWาท่ีการงาน 

สถานภาพและระดับการศึกษาต[างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานแตกต[างกัน เน่ืองมาจาก 
กลุ[มพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงมักไดWรับโอกาสในการปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาท่ีไดWศึกษา ดังน้ัน
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จึงทําใหWผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพรวมถึงกลุ[มพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสจะเป_นกลุ[มพนักงานท่ี
ทํางานมีประสิทธิภาพเน่ืองจากพนักงานเองมีความปรารถนาท่ีจะอยู[ในองค?การจนกว[าจะเกษียณซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล[าวสอดคลWองกับอัครเดช ไมWจันทร? (2560) ท่ีพบว[า ป�จจัยส[วนบุคคลของพนักงาน
กลุ[มอุตสาหกรรมติดต้ังเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบดWวยการศึกษาและ
ตําแหน[งงาน ต[างกัน มีความคิดเห็นต[อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต[างกัน 
 2.กลุ[มป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในกลุ[มสยามแก�ส แอนด? 
ป�โตรเคมีคัลส? พบว[า กลุ[มป�จจัยท่ีสามารถทํานายประสิทธิภาพในการทํางานไดW 3 ป�จจัย คือ ป�จจัย
ดWานความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัยจูงใจ และแรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัย
คํ้าจุน โดยป�จจัยท้ัง 4 ป�จจัยสามารถทํานายประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมไดWรWอยละ 45.1 โดย
ตัวแปรพยากรณ?ท้ัง 19 ตัวแปร สามารถทํานายประสิทธิภาพในการทํางานจําแนกเป_นรายดWานของ
พนักงานบริษัทในเครือสยามแก�สไดWรWอยละ 58.0 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลWองกับป�ญญาพร ฐิติพงศ? 
(2558) ท่ีพบว[า ป�จจัยแรงจูงใจในการทํางานส[งผลต[อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร 
อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถพยากรณ?ประสิทธิภาพการทํางานไดWรWอยละ 64.00 
และผลการวิจัยยังสอดคลWองกับสุ รัสวดี โปสินธุ? (2560) ท่ีพบว[าการรับรูWความยุติธรรมดWาน
กระบวนการ เป_นป�จจัยสําคัญในการอธิบายการแสดงอิทธิพลของความพึงพอใจในค[าตอบแทนต[อ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการทํางานท่ีเกิดจากความพึงพอใจในค[าตอบแทน ความพึงพอใจใน
ค[าตอบแทนเป_นผลจากการแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนระหว[างพนักงานและองค?กร หากพนักงานมี
ความรูWสึกว[าองค?กรจะตอบแทนการทํางานป�จจุบันของตนดWวยสิทธิประโยชน?ต[าง ๆ ในอนาคต 
พนักงานจะมีทัศนคติ และพฤติกรรมเชิงบวกต[อองค?กร แต[หากรูWสึกในทางตรงขWามพนักงานก็จะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบต[อองค?กร 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยพบว[าลักษณะส[วนบุคคลของพนักงานในกลุ[มบริษัทสยามแก�สมีส[วนสําคัญต[อ
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางาน 
ดังน้ันการนําป�จจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะส[วนบุคคลของพนักงานมาพิจารณาร[วมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานซึ่งเก่ียวกับเพศ สถานภาพและอายุของพนักงาน การกําหนดกลยุทธ? หรือเปjาหมายใน
องค?การจะทําใหWผูWบริหารพิจารณาแผนงานดังกล[าวใหWสอดคลWองกับระดับการศึกษาของพนักงานเพ่ือ
ทําใหWการปฏิบัติงานบรรลุเปjาหมายท่ีต้ังไวWและทําใหWองค?การมีศักยภาพในการแข[งขัน 
 ขWอวิพากษ?และการนําผลวิจัยไปใชWจากผูWบริหาร (สมชาย กอประสพสุข ,2563:บทสัมภาษณ?) 
ผูWวิจัยควรใหWความสําคัญกับการพัฒนาและต[อยอดในประเด็นท่ีเก่ียวกับป�จจัยดWานแรงจูงใจในการ
ทํางานใหWสอดคลWองกับสภาพแวดลWอมในองค?การเพ่ือเป_นการเพ่ิมศักยภาพในการแข[งขันใหWกับ
องค?การต[อไป 

 2. ความผูกพันองค?การ แรงจูงใจในการทํางานดWานป�จจัยจูงใจ และแรงจูงใจในการทํางาน
ดWานป�จจัยคํ้าจุนเป_นป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งในการปฏิบัติงานใหWบรรจุถึง
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วัตถุประสงค?และทิศทางท่ีองค?การกําหนดไวWสิ่งสําคัญคือผูWบริหารและหัวหนWางานควรใหWความสําคัญ
กับการสรWางบรรยากาศใหWน[าทํางาน การใหWรางวัลเม่ือทํางานบรรลุเปjาหมายท่ีต้ังไวW ซึ่งถือเป_นกลยุทธ?
อย[างหน่ึงในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย?เก่ียวกับความเสมอภาคในการใหWผลตอบแทนซึ่งจะทํา
ใหWการทํางานในองค?การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพท่ีจะแข[งขันกับคู[แข[งมนธุรกิจ 
 ขWอวิพากษ?และการนําผลวิจัยไปใชWจากผูWบริหาร (กุลประวิท จุลคณานุกิจ,2563:บท
สัมภาษณ?) ผูWวิจัยควรใหWความสําคัญกับตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ?กับประสิทธิภาพในการทํางานท่ีนWอย
เช[นการปรับปรุงสภาพความเป_นอยู[ในองค?การใหWดีข้ึนหรือแมWแต[การธํารงรักษาสิ่งท่ีดีอยู[แลWวใหWคงอยู[
ต[อไปเม่ือมีการพัฒนาดังกล[าวแลWวย[อมส[งผลใหWพนักงานเต็มใจท่ีจะทํางานใหWกับองค?การอย[างเต็ม
ความสามารถต[อไป 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูW วิจัยมีวัตถุประสงค?เพ่ือวิเคราะห?ตWนทุนผลตอบแทนและจุดคุWมทุนจาก
ผลิตภัณฑ?หมวก ใบลานในเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เก็บรวบรวมขWอมูลโดยใชW
แบบสอบถาม สอบถามผูWประกอบการ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน 2 แบบไดWแก[ หมวกใบลานแบบ
เลด้ี และแบบคาวบอยจํานวน 30 ราย วิเคราะห?ขWอมูลโดยการวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทน และ
วิธีการวิเคราะห?การลงทุน ไดWแก[ ระยะเวลาคืนทุน มูลค[าป�จจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? กําไรต[อตWนทุน อัตรากําไรต[อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ผลการวิจัยพบว[า การลงทุนผลิตหมวกใบลานแบบเลด้ี รายไดWเฉลี่ย 315,000 บาทต[อปm 
ค[าใชWจ[ายเฉลี่ย 110,256 บาทต[อปm มีจุดคุWมทุนอยู[ท่ี 12 ใบต[อปm ระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน อัตราคิด
ลดรWอยละ 6.745 ต[อปm มูลค[าป�จจุบันสุทธิ (NPV) 998,015.22 บาทต[อปm อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน 
(B/C Ratio) 6.93 เท[า ดัชนีทํากําไร (PI) 2.84 เท[า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รWอยละ 
2.36 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) รWอยละ 1.74 อัตรากําไรต[อตWนทุนรWอยละ 32.07 อัตรา
กําไรต[อยอดขายรWอยละ 15.79 วิธีผลตอบแทนภายใน(IRR) รWอยละ 89.63 และการลงทุนผลิตหมวก
ใบลานแบบคาวบาย รายไดWเฉลี่ย 694,404 บาทต[อปm ค[าใชWจ[าย 372,204 บาทต[อปm จุดคุWมทุนอยู[ท่ี 
12 ใบต[อปm ระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน อัตราคิดลดรWอยละ 6.745 ต[อปm มูลค[าป�จจุบันสุทธิ (NPV) 
1,575,239.14 บาทต[อปm อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน (B/C Ratio) 10.94 เท[า ดัชนีทํากําไร (PI) 
2.89 เท[า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รWอยละ 4.75 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? 
(ROA) รWอยละ 3.50 อัตรากําไรต[อตWนทุนรWอยละ 63.65 อัตรากําไรต[อยอดขายรWอยละ 251.17 วิธี
ผลตอบแทนภายใน (IRR) รWอยละ 173.36 
 
คําสําคัญ : ตWนทุน ผลตอบแทน จุดคุWมทุน หมวกใบลาน 
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Abstract 
 This research aims to analyze Costs-benefits and break-even points from 

palm leaves hat production in Banphan, Mueang Lamphun. The data collection used 
questionnaires for 30 local proprietors who produced 2 types of palm leaf hats; lady 
and cowboy styles. This cost-benefits, and break-even points analysis have included 
with Payback Period (PB), Net Present Value (NPV), Benefit-cost ratio (BCR), Return on 
Assets ( ROA) , Gross Profit margin, Net Profit Margin Method, and Return on 
Investment (ROI). 

The results of this research indicated that in Lady palm leaf hat production, it 
gained average income 315,000 baht per year, average expense 110,256 baht per 
year, Break-even point of 12 hats, Payback Period of 6 months, Discount Rate of 
6.745 percent per year, Net Present Value (NPV) 998,015.22 baht per year, Benefit-
Cost ratio (B/C Ratio) 6.93, the Profitability Index ( PI) 2.84, Return on Investment (ROI) 
2.36% , Return on Assets (ROA) 1.74%, Gross profit margin 32.07%, Net profit margin 
15.79%, and Return on Investment (IRR) 89.63 percent, respectively. 

 Cowboy palm leaf hat style, they received average income of 694,404 baht 
per year. The average expense was 372,204 baht per year. The break-even point was 
12 pieces per year. The Payback Period was 4 months. The discount rate was 6.745 
percent per year. The Net Present Value (NPV) was 1,575,239.14 baht per year with 
Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) 10.94, Profitability Index (PI) 2.89, Return on Investment 
(ROI) 4.75% , Return on Assets (ROA) 3.50% , Gross profit margin 63.65% , Net profit 
margin 251.17 percent, and Return on Investment (IRR) 173.36 percent.  
 
Keyword: cost –benefit, break-even points, palm leaf hat production 
 
บทนํา 

ป�ญญาทWองถ่ินเป_นสิ่งท่ีชุมชนไดWสั่งสมประสบการณ?ใชWสติป�ญญาในการปรับตัวเพ่ือการดํารง
ชีพท[ามกลางสภาพแวดลWอมท่ีมีความแตกต[างกันในแต[ละสังคมและวัฒนธรรม จึงมีการสรWางสรรค?สิ่ง
ต[างๆ อันเป_นรูปธรรมเพ่ือตอบสนองความตWองการในการใชWสอยดํารงชีพ (นวลลออ ทินานนท?, 2556) 
งานจักสานเป_นหน่ึงในภูมิป�ญญาทWองถ่ินของไทยท่ีมีความสําคัญต[อการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
ไทย ท้ังในดWานของการอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตและดWานคุณค[าทางจิตใจจากความงาม 
ความประณีตและความเป_นทWองถ่ิน อันจะนําไปสู[ความภาคภูมิใจในความเป_นไทยและพัฒนา
สรWางสรรค?งานในวงกวWางข้ึน สามารถสรWางเป_นอาชีพ เสริมสรWางรายไดWใหWแก[ชุมชนทWองถ่ิน (วิบูลย? ลี้
สุวรรณ, 2558) ดังเช[นงานจักสานทWองถ่ินของคนในเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัด
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ลําพูน ซึ่งเป_นงานฝmมือมีความงดงามและเป_นเอกลักษณ? ท่ีสะทWอนถึงความเป_นเมืองแห[งช[างศิลป¢ท่ีมี
ความประณีตละเอียดอ[อนไดWแก[ งานจักสานจากใบลาน ท่ีไดWนําส[วนต[างๆ ไปอุปโภคและบริโภค 
ไดWแก[ ยอดลาน ใบลานแก[ กWานใบ ลําตWน ผล และราก ในอดีตตWนลานเป_นสัญลักษณ?แสดงถึงความคิด
แตกฉานทางพระธรรมของพระสงฆ?และการยึดถือในศีลธรรมของผูWเลื่อมใส จึงไดWนําตWนลานปลูกตาม
วัดวาอาราม เพ่ือใชWใบลานไปจารเป_นคัมภีร?หรือสาระความรูWต[างๆ ตําราสมุนไพร ตําราท่ีเก่ียวขWองกับ
ประเพณีต[างๆ แสดงถึงความสัมพันธ?ระหว[างตWนลานกับวิถีชีวิตของคนไทยใบลานยังใชWเป_นวัตถุดิบ
เพ่ือการจักสานอ่ืนๆ อีก เช[น ทําหมวกใบลาน ตะกรWา กระเป§าถือ เป_นตWน สามารถผลิตขายเป_นสินคWา
และ สรWางรายไดWแก[ชุมชนจนจัดต้ังเป_นกลุ[มจักสานใบลาน ไดWแก[ กลุ[มจักสานใบลานบWานวังขอนแดง 
กลุ[มจักสานใบลานบWานทับลานและกลุ[มอาชีพสตรีจักสานหมวกใบลาน ท้ังสามกลุ[มต้ังอยู[ในเทศบาล
ตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน(วิชาญ เอียดทอง, 2560) ท้ังน้ีในตราสัญลักษณ?เทศบาล
ตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประกอบไปดWวย (1) ตWนตาลสองตWน หมายถึงตWนตาลซึ่งมี
อยู[เป_นจํานวนมากในเขตเทศบาลตําบลบWานแปjน (2) ทุ[งนาและตWนขWาว หมายถึงอาชีพส[วนใหญ[ของ
ราษฎรในเขตเทศบาลบWานแปjน (3) หมวก (อยู[ในขอบภายนอกของดวงตา) หมายถึงอาชีพการทํา
หมวก งานเหล[าน้ีลWวนเกิดจากภูมิป�ญญาของคนในทWองถ่ิน ไดWนําเอาวัสดุจากพืชทWองถ่ินมาประดิษฐ?
เป_นสิ่งของเคร่ืองใชWต[างๆ ในการดํารงชีวิตและสามารถสรWางรายไดWใหWกับตัวเองและครอบครัว
ตลอดจนสรWางความภาคภูมิใจ ใหWกับคนในทWองถ่ิน (องค?การบริหารส[วนจังหวัดลําพูน, 2562) 

จากการศึกษาขWอมูลเบ้ืองตWนเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานในตําบลบWานแปjน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบว[าเป_นผลิตผลิตภัณฑ?หัตถกรรมท่ีตWองใชWศิลปะและฝmมืออย[างประณีตท่ี
สําคัญ ท่ีมีการเรียนรูWไดWรับการถ[ายทอดมาจากบรรพบุรุษในทWองถ่ินจากรุ[นสู[รุ[น ในป�จจุบันท่ียังคงผลิต
ผลิตภัณฑ?หมวกใบลานนWอยลง และภาพรวมท้ังระบบยังมีป�ญหาในเร่ืองแรงงานฝmมือ เน่ืองจากคนรุ[น
ใหม[ในชุมชนหันไปประกอบอาชีพอ่ืน (องค?การบริหารส[วนจังหวัดลําพูน, 2562) อีกท้ังทําใหWแรงงาน
ฝmมือท่ีเช่ียวชาญขาดแคลนและสภาพการทําธุรกิจผลิตภัณฑ?หัตถกรรมหมวกใบลานไม[มีศักยภาพท่ีทํา
การตลาดไดWเอง ซึ่งเป_นเพราะชาวบWานไม[ทราบระบบการตลาด และไม[ทราบการวางแผนงบประมาณ
ในการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานทําใหWไม[ทราบตWนทุนท่ีแทWจริงส[งผลในการกําหนดราคาขาย และไม[
ทราบถึงจุดคุWมทุนของกิจการผลิตภัณฑ?หมวกใบลานโดยผลตอบแทนท่ีไดWรับอาจจะไม[คุWมกับการลงทุน
ไป รวมถึงไม[มีการวางแผนการบริหารจัดการตWนทุนในแต[ละกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน 
ซึ่งบางกิจกรรมมีตWนทุนท่ีสูง ส[งผลใหWกําไรท่ีไดWลดนWอยลง โดยทําการวิจัยการวิเคราะห?ตWนทุน
ผลตอบแทนและจุดคุWมทุนหมวกใบลานในเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ชาวบWานท่ีผลิตภัณฑ?หมวกใบลานเป_นอาชีพหลัก จํานวน 30 ราย โดยประเด็นหลักท่ีทําการศึกษาเป_น
การศึกษาตWนทุนในการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน ศึกษาผลตอบแทนจุดคุWมทุนท่ีไดWรับจากการลงทุน
ผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน 2 แบบ ไดWแก[ หมวกใบลานแบบเลด้ี และหมวกใบลานแบบคาวบอย 
ลักษณะของกลุ[มประชากรท่ีใชWในการศึกษาจะศึกษากลุ[มประชากรท่ีทําอาชีพผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบ
ลานในเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน การศึกษาขWอมูลจะเป_นการศึกษาจากขWอมูล
ปฐมภูมิ โดยวิธีเก็บขWอมูลจากการสอบถามชาวบWานท่ีทําอาชีพผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานในเทศบาล
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ตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และการศึกษาจากขWอมูลทุติยภูมิ ไดWแก[ บทความ งาน
วิชาการ รวมถึงขWอมูลทางอินเตอร?เน็ตท่ีเก่ียวขWองกับการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน 

ดังน้ัน จึงทําใหWผูWวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห?ตWนทุนผลตอบแทนและจุดคุWมทุนจาก
การผลิตภัณฑ?หมวกใบลานในเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งผูWศึกษาหวังว[าจะ
เป_นประโยชน?ต[อผูWผลิต หรือผูWท่ีมีความสนใจในการทําธุรกิจผลิตภัณฑ?หมวกใบลานในอนาคต เพ่ือใชW
เป_นขWอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารตWนทุน และการตัดสินใจต[างๆ ใหWมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน รวมท้ังสรWางความย่ังยืนใหWกับธุรกิจต[อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตWนทุนจากการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานของเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน 

2. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานของเทศบาลตําบลบWานแปjน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

3. เพ่ือวิเคราะห?จุดคุWมทุนจากการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานของเทศบาลตําบลบWานแปjน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขWองกับการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดWวย แนวคิดเก่ียวกับตWนทุน 
ผลตอบแทน และจุดคุWมทุน ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ดังน้ี  

ความหมายของตWนทุนไดWมีผูWใหWความหมายไวWหลายท[าน ดังน้ี (1) เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค? 
(2554) ไดWกล[าวว[า ตWนทุน (Cost) หมายถึง เงินสดหรือสิ่งท่ีเทียบเงินสดท่ีไดWใชWไป เพ่ือใหWไดWมาซึ่ง
สินคWาและบริการ ก[อใหWเกิดรายไดWจากสินคWาและบริการโดยมีมูลค[าท่ีวัดไดWในหน[วยเงินตราของ
สินทรัพย?หรือประโยชน?อ่ืนใดท่ีกิจการไดWลงทุนไปเพ่ือใหWไดWมาซึ่งสินคWาและบริการต[างๆ (2) อนุรักษ? 
ทองสุโขวงศ? (2554) ไดWกล[าวว[า ตWนทุน (Cost) หมายถึง มูลค[าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไป เพ่ือใหWไดW
สินคWาหรือบริการ โดยมูลค[าน้ันจะตWองสามารถวัดไดWเป_นหน[วยเงินตรา (3) มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2561) 
ไดWกล[าวว[า ตWนทุน (Cost) หมายถึง มูลค[าของทรัพยากรท่ีองค?กรใชWไป เพ่ือใหWบรรลุวัตถุประสงค?
ตามท่ีไดWกําหนดไวW เช[น ตWนทุนของวัตถุดิบและแรงงานท่ีเกิดข้ึนเพ่ือผลิตสินคWาหรือบริการ ดังน้ัน 
ตWนทุน หมายถึง ค[าใชWจ[ายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการผลิตสินคWา หรือบริการ หรือถWาพูดกันแบบภาษา
ชาวบWาน ตWนทุนคือ จํานวนเงินท่ีไดWจ[ายไปในการซื้อ สินคWา ขWาวของ วัตถุดิบ ต[างๆ นานาจิปาถะ เพ่ือ
นํามาผลิตหรือขายสินคWาเพ่ือใหWก[อใหWเกิดรายไดWคือยอดขายอีกที โดยเร่ิมต้ังแต[ข้ันตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ? การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส[ง โดยเราสามารถจําแนกตWนทุนออกไดW
หลายชนิด 

ความหมายของผลตอบแทน เพชรี ขุมทรัพย? (2554) ไดWกล[าวว[า สิ่งท่ีผูWลงทุนมุ[งหวังจะไดWจาก
การลงทุนไม[ว[าจะเป_นการลงทุนในธุรกิจในหลักทรัพย?หรือในอสังหาริมทรัพย?ก็คือผลตอบแทนหรือ
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนน้ัน ซึ่งคําว[าอัตราผลตอบแทนน้ีมีความหมายกวWางขวางมากอาจ
หมายถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย?รวม อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาว อัตรา
ผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWนสามัญ และอัตราผลตอบแทนท่ีกินความหมายแคบลงไปอีกก็คือ
อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนเฉพาะโครงการ ฯลฯ ซึ่งแต[ละอย[างจะมีรูปแบบการวัดท่ี
แตกต[างกันไปบWางและการใชWประโยชน?ก็แตกต[างกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู[กับวัตถุประสงค?ของการวิเคราะห?เป_น
สําคัญ อัตราส[วนผลตอบแทนนอกจากใชWประโยชน?ในการประเมินผลของโครงการปฏิบัติงานยังใชW
ประโยชน?ช[วยในการตัดสินใจลงทุนวางแผนควบคุมและปรับปรุงการดําเนินงาน 

จุดคุWมทุน (Break Even Point) เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค? (2554) ใหWความหมายไวWว[า จุดขาย
แสดงในรูปปริมาณหน[วยขายหรือราคาขายรวม ณ จุดท่ีไม[เกิดกําไรหรือขาดทุนหากพิจารณาจะพบว[า 
ณ จุดคุWมทุนคือการท่ีกิจการจะตWองขายเพ่ือใหWยอดขาย ณ จุดดังกล[าวครอบคลุมท้ังตWนทุนผันแปรท่ี
เกิดข้ึนทุกๆ หน[วยท่ีขายและขายดWวยปริมาณมากพอท่ีกําไรท่ีเกิดข้ึนแต[ละหน[วยเม่ือรวมกันแลWวมี
มูลค[าเท[ากับตWนทุนคงท่ีทั้งหมดจึงทําใหWเกิดการเสมอตัวไม[ขาดทุนหรือ กําไร การวิเคราะห?โดยใชWกําไร
ข้ันตWนต[อหน[วยเป_นการวิเคราะห?โดยใชWแนวคิดท่ีว[าจะตWองขายก่ีหน[วยเพ่ือใหWกําไรข้ันตWนต[อหน[วย
ครอบคลุมตWนทุนคงท่ีท้ังหมดจะทําใหWเขWาใจง[ายท่ีสุดท้ังน้ี เพราะกําไรต[อหน[วยหลังหักตWนทุนผันแปร
เหลือเท[าใดก็นําไปหารตWนทุนคงท่ีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนก็จะเป_นปริมาณขาย ณ จุดคุWมค[าตWนทุนคงท่ี และ
ไม[เกิดกําไรหรือขาดทุน เป_นข้ันตอนการวิจัยท่ีสําคัญท่ีนักวิจัยตWองทําการศึกษาคWนควWาความรูW
เก่ียวขWองกับประเด็นการวิจัย โดยตWองทําการศึกษาท้ังแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 

การวิเคราะห?ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน ประกอบดWวย ตWนทุน
คงท่ี ตWนทุนผันแปร รายไดWผลผลิต ระยะเวลาคืนทุน มูลค[าป�จจุบัน อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน ดัชนี
กําไร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? อัตรากําไรต[อตWนทุน และ
อัตรากําไรต[อยอดขาย 

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขWองผูWศึกษาไดWศึกษางานศึกษาของ สมพร จันทร?โอภาส (2554) ไดW
ศึกษาเร่ืองการพัฒนากลุ[มจักสานตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลหนองแก̈ว อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม[ ผลการวิจัยคือ ความเป_นมาของกลุ[มจักรสานเร่ิมจากผูWประกอบอาชีพจักสานอยู[ใน
ชุมชนมารวมกลุ[ม เพ่ือแกWไขป�ญหาในการประกอบอาชีพจักรสาน ป�ญหาของผูWประกอบอาชีพจักรสาน
พบว[ากลุ[มมีป�ญหาดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการบริหารจัดการกลุ[มรวมท้ังการผลิต การขาด
เจตนาคติท่ีดีในการทํางาน อุทัยวรรณ หุตะโชค (2558) ไดWศึกษาเร่ืองกระบวนการสรWางเสริมสุขภาพ
ของกลุ[มจักสาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม[ ผลการวิจัยคือ อําเภอสารภีประชากรส[วนใหญ[
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทําการจักรสานอาชีพเสริม ยังไม[มีการจัดต้ังกลุ[มจักสานอย[างเป_น
ทางการ สมาชิกกลุ[มมีส[วนสําคัญในการท่ีจะผลักดันเกิดใหWการสรWางสุขภาพของกลุ[มไดWประสบ
ความสําเร็จ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวในคิดวิจัย 

การวิเคราะห?ตWนทุนผลตอบแทนและจุดคุWมทุนจากผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน 

เทศบาลตําบลบWานแปjน อ.เมือง จ.ลําพูน 

ขWอมูลท่ัวไปของผูWผลิตหมวกใบลาน 
ขWอมูลตWนทุนและขWอมูลรายไดW 

การวิเคราะห?ขWอมูล 

ตWนทุนต[อหน[วย ผลตอบแทน 

วิเคราะห?ผลตอบแทน 
อัตรากําไรต[อตWนทุน 
อัตรากําไรต[อยอดขาย 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน 

จุดคุWมทุน 

    การประเมินโครงการลงทุน 
   มูลค*าป+จจุบันสุทธิ (NPV) 
   อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
   ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
   ดัชนีกําไร  (PI) 

พิจารณาโครงการลงทุนยอมรับ หรือ ปฏิเสธ 

การประมาณการในอนาคต 
        รายไดK 
        ค*าใชKจ*ายในอนาคต 
        ตKนทุนในการผลิต 
        ค*าใชKจ*ายในการดําเนินงาน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ[มตัวอย[าง 

1.1 ประชากร คือ กลุ[มชาวบWานท่ีผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานของเทศบาลตําบลบWานแปjน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งชาวบWานท่ีผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลานท้ังหมด 120 ราย (องค?การ
บริหารส[วนจังหวัดลําพูน, 2562) 

 1.2 กลุ[มตัวอย[าง ไดWแก[ กลุ[มชาวบWานท่ีผลิตหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบWานแปjน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) จํานวน 30 ราย  

2. การวิเคราะห?ขWอมูล  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ[งการ

วิเคราะห?ขWอมูลออกเป_น 2 วิธี คือ 
2.1 การวิเคราะห?เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป_นการวิเคราะห?เพ่ืออธิบายใหW

ทราบถึงสภาพท่ัวไป ของชุมชนท่ีผลิตหมวกใบลานเพ่ืออธิบายถึงเหตุผลในการทําหมวกใบลาน 
ประสบการณ? โดยใชWค[าทางสถิติ เช[น ค[ารWอยละ (Percentage) ค[าเฉลี่ย (Average)  

2.2 การวิเคราะห?เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพ่ือใหWบรรลุวัตถุประสงค?ขWอ 1 
ไดWนําขWอมูล ปฐมภูมิท่ีเก็บรวบรวมท้ังดWานตWนทุนผลิตท้ังหมด รายไดWและผลตอบแทนของการลงทุน
ผลิตหมวกใบลานของชุมชนในตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มาวิเคราะห?และอาศัย
หลักการวิเคราะห?ทางการเงินโดยประเมินค[าโครงการลงทุนในการผลิตหมวกใบลาน ซึ่งใชWหลักเกณฑ?
หรือวิธีการวิเคราะห? ดังตารางน้ี 
 
ตารางท่ี 1 อัตราส[วนการคํานวณ 
 

อัตราส�วน สูตรคาํนวณ 
1. ระยะเวลาคืนทุน  
(Payback Period Method) 

PB=  

2. มูลค[าป�จจุบันสุทธิ  
(The Net Present Value Method) 

NPV = มูลค[าป�จจุบันของผลตอบแทน – 
มูลค[าป�จจุบันของค[าใชWจ[าย 

3. อัตราส[วนผลตอบแทนต[อตWนทุน  
(Benefit – cost Ratio หรือ B/C Raito) 

B/C Raito =  

4. ดัชนีกําไร  
(Profitability Index หรือ PI) 

PI =  

5. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
(Return on Investment หรือ ROI) 

ROI =  x 100 

6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย?  
(Return On Assets หรือ ROA) 

ROA = x 100 
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ตารางท่ี 1 อัตราส[วนการคํานวณ (ต[อ) 
 

อัตราส�วน สูตรคาํนวณ 
7. กําไรต[อตWนทุน  
(Profit-to-cost method) 

อัตรากําไรต[อตWนทุน =  

8. อัตรากําไรต[อยอดขาย  
(Margin per sales) 

อัตรากําไรต[อยอดขาย =   

9. ผลตอบแทนภายใน  
(The internal rate of return method หรือ IRR)  
 
ผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห?ขWอมูล สรุปผลการศึกษาตWนทุนผลตอบแทนและจุดคุWมทุนจากผลิตภัณฑ?
หมวกใบลานในเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ดังน้ี 

1. สภาพท่ัวไปของชาวบWานผูWผลิตหมวกใบลาน 
 จากการวิจัยพบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นเพศหญิงจํานวน 20 คน คิดเป_นรWอยละ 

66.67 มีอายุ 51-60 ปm คิดเป_นรWอยละ 40 มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) คิดเป_น
รWอยละ 36.67 มีแหล[งเงินทุนจากเงินลงทุนส[วนตัว คิดเป_นรWอยละ 90 

2. ค[าใช[จ[ายในการลงทุนผลิตหมวกใบลาน 
จากการศึกษาพบว[า ค[าใชWจ[ายในการผลิต ประกอบดWวย วัตถุดิบ แรงงาน ค[าใชWจ[ายใน

การผลิตอ่ืนๆ ค[าไฟฟjา ค[าขนส[ง และค[านํ้า โดยมีรายละเอียดของค[าใชWจ[ายในการผลิต ดังน้ี 
2.1 ตWนทุนเฉลี่ยต[อวัน ในการลงทุนผลิตหมวกใบลาน ประกอบดWวย 3 ส[วนท่ีสําคัญไดWแก[ 

ค[าวัตถุดิบคิดเป_นรWอยละ 57 ค[าแรงงานคิดเป_นรWอยละ 10 และค[าใชWจ[ายในการผลิตคิดเป_น 
รWอยละ 33 

2.2 โครงสรWางตWนทุนค[าแรงงานในการผลิตหมวกใบลาน ประกอบดWวย 8 ส[วนท่ีสําคัญ
ไดWแก[ ค[าโครงงอบรWอยละ 11 ค[ารังงอบรWอยละ 16 ค[าจอมงอบรWอยละ 6 ค[าติดงอบรWอยละ 12 ค[าเย็บ
รอบรWอยละ 13 ค[าเขWารอบรWอยละ 14 ค[าเขWาขอบและผูกเชือกรWอยละ 14 และค[าติดจอมขอบรWอยละ 
14 

2.3 โครงสรWางตWนทุนค[าใชWจ[ายในการผลิต ประกอบดWวย 3 ส[วนสําคัญ ไดWแก[ ค[าไฟฟjารWอย
ละ 34 ค[าขนส[งรWอยละ 33 และค[านํ้ารWอยละ 33 

3. รายไดWจากการจําหน[ายหมวกใบลาน 
จากผลการศึกษาพบว[า การลงทุนผลิตหมวกใบลานแบบเลด้ีผลผลิตเฉลี่ย 6.50 ใบต[อวัน 

ใหWรายไดWเฉลี่ย 975 บาทต[อวัน มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 29,250 บาทต[อเดือน มีจุดคุWมทุนอยู[ท่ี 1 ใบต[อเดือน 
มีระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน อัตราคิดลดรWอยละ 6.745 ต[อปm มีมูลค[าป�จจุบันสุทธิ (NPV) 998,015.22
บาทต[อปm อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน (B/C Ratio) 6.93 เท[า ดัชนีทํากําไร (PI) 2.84 เท[า อัตรา
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ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รWอยละ 2.36 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) รWอยละ 1.74 
อัตรากําไรต[อตWนทุน รWอยละ 32.07 อัตรากําไรต[อยอดขาย รWอยละ 15.79 ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
รWอยละ 89.63 และการลงทุนผลิตหมวกใบลานแบบคาวบายผลผลิตเฉลี่ย 8.50 ใบต[อวัน ใหWรายไดW
เฉลี่ย 1,928.08 บาทต[อวัน มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 57,867 บาทต[อเดือน มีจุดคุWมทุนอยู[ท่ี 1 ใบต[อเดือน มี
ระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน อัตราคิดลดรWอยละ 6.745 ต[อปm มีมูลค[าป�จจุบันสุทธิ (NPV) 1,575,239.14 
บาทต[อปm อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน (B/C Ratio) 10.94 เท[า ดัชนีทํากําไร (PI) 2.89 เท[า อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รWอยละ 4.75 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) รWอยละ 3.50 
อัตรากําไรต[อตWนทุนรWอยละ 63.65 อัตรากําไรต[อยอดขายรWอยละ 251.17 ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
รWอยละ 173.36 

 ดังน้ัน หมวกใบลานแบบเลด้ีมีระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน โดยประมาณ และแบบคาวบอยมี
ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ 4 เดือน ซึ่งสามารถยอมรับไดW เพราะท้ังสองแบบมีระยะเวลาคืนทุนไม[
เกิน 5 ปm มูลค[าป�จจุบันสุทธิที่คํานวณไดWแบบเลด้ี และแบบคาวบอยมูลค[าป�จจุบันสุทธิที่คํานวณไดWเป_น
บวก แสดงว[าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว[าอัตราคิดลด (Discount Rate) ซึ่งอัตราคิดลดท่ี
ใชW คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูWลูกคWารายย[อยช้ันดีจากธนาคารออมสิน (MRR) รWอยละ 6.745 ผลของ
คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของแบบเลด้ีเท[ากับ รWอยละ 89.63 และแบบคาวบอยเท[ากับ
รWอยละ 173.36 เห็นไดWว[าการลงทุนท้ังสองแบบน้ียอมรับไดW 
 
อภิปรายผล  

จากการวิเคราะห?ตWนทุนผลตอบแทนและจุดคุWมทุน พบว[า ใหWผลตอบแทนค[อนขWางสูงน[า
ลงทุน เน่ืองจากผลิตภัณฑ?หมวกใบลานเป_นงานฝmมือ ท่ีผลิตโดยใชWแรงงานคนเป_นหลักในการผลิต
ผลิตภัณฑ?หมวกใบลานยังเป_นท่ีตWองการของลูกคWา เน่ืองจากจังหวัดลําพูนเป_นแหล[งเกษตรกรรม และ
ในป�จจุบันสภาพอากาศแปรปรวน รWอน รวมไปถึงการทําการเกษตรกลางแจWง ทําใหWมีการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ?หมวกใบลานเพ่ิมข้ึน จึงทําใหWสมมารถจําหน[ายไดWมากและขายในราคาท่ีสูงพอสมควรไดWทํา
ใหWผูWประกอบการไดWผลตอบรับเป_นอย[างดีมีรายไดWที่เพ่ิมข้ึน และพบว[าผูWประกอบการมีค[าใชWจ[ายในการ
ลงทุนในจํานวนเงินท่ีไม[มาก เพราะค[าใชWจ[ายส[วนใหญ[เกิดจากค[าไฟฟjาเน่ืองจากเป_นงานฝmมือผูWผลิตไดW
น่ังทําดWวยฝmมือภายในบWานจึงทําใหWช[วยลดตWนทุนค[าใชWจ[ายค[าไฟฟjาและผูWประกอบการก็เกิดป�ญหาใน
การ ขาดแคลนวัตถุดิบและจํานวนแรงงานช[างฝmมือในการผลิตผลิตหมวกใบลานสอดคลWองกับการวิจัย
ของ ทิพย?วรรณ? ทนันไชย และพรปริญญา ป�ญญาโกษา (2555) การวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินจากการผลิตภัณฑ?หมวกใบลานเทศบาลตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบว[า
ผลิตภัณฑ?หมวกใบลานเป_นงานฝmมือท่ีเนWนใชWแรงงานคนเป_นหลัก และสภาพแวดลWอมท่ีเหมือนกันทํา
ใหWผลผลิตท่ีไดWเหมือนกันสําหรับการวิเคราะห?ผลตอบแทนจากการผลิตภัณฑ?หมวกใบลานเทศบาล
ตําบลบWานแปjน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สอดคลWองกับการวิจัยของ อเนก รักเงิน (2556) ปลา
ตะเพียนสานใบลานน้ัน จัดไดWว[าเป_นงานหัตถกรรมท่ีมีกําเนิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตWองการของ
ผูWผลิต และมีจุดกําเนิดข้ึนเช[นเดียวกันกับงานหัตถกรรมอ่ืนๆ คือการทําดWวยฝmมือการช[างหัตถกรรม
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เกิดข้ึนเม่ือถึงระยะท่ีมนุษย?มีการวิวัฒนาการข้ึน อยู[ร[วมกันเป_นสังคมรูWจักการใชWเทคโนโลยีช[วย
แสวงหาอาการไดWอย[างเพียงพอไม[ขาดแคลนจนทําใหWมีเวลาว[างพอท่ีจะคิดสรWางสรรค?งานอ่ืนๆ ข้ึน
เป_นไปตามความถนัดความสามารถในการผลิต ซึ่งเป_นรูปแบบเบ้ืองตWนของการแบ[งงานกันทําในสังคม 
โดยท่ัวไปงานหัตถกรรมมักจะเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษย?กลุ[มหน่ึงท่ีมีผีมือในการประดิษฐ?สิ่งของเคร่ืองใชW
ใดๆ ข้ึนจากวัสดุท่ีมีอยู[ตามธรรมชาติ และอาจไดWทดลองสรWางสรรค?งานข้ึนซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ 
จนสามารถเรียนรูWถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบ รูWจักเลือกสรรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ีประโยชน?ใชWสอย และ
สอดคลWองกับการวิจัยของ เจษฎา พัตรานนท? (2553) หัตถกรรมจักรสาน คือการเตรียมคนในการ
ดําเนินงาน มีวัตถุประสงค?เพ่ือหากลุ[มเปjาหมายในการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส[วนร[วมในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ? ผลการดําเนินการพบว[า ความร[วมมือร[วมใจต้ังแต[เร่ิมตWนส[งผลใหWเกิดการ
ยอมรับและไวWใจกันระหว[างผูWวิจัย ชุมชน และ นักพัฒนา การติดต[อประสานงานร[วมแรง ร[วมใจ ร[วม
พลัง จึงประสบผลสําเร็จจนไดWสมาชิกเขWาร[วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ?หัตถกรรมจักสาน
ทWองถ่ิน จํานวน 30 คน ซึ่งประกอบไปดWวยนักวิจัย 1 คน นักพัฒนา 3 คน และบุคคลในชุมชน 26 คน 
ท้ังน้ีเป_นเพราะสมาชิกทุกคน ต[างตระหนักถึงสภาพป�ญหาร[วมกันและมีความหวังร[วมกันว[าเม่ือการ
ดําเนินการวิจัยสิ้นสุดลงสิ่งท่ีชุมชนจะไดWรับจากการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ไดWรับความรูWเพ่ิมมากข้ึน ไดWมีการ
ร[วมกันคิดร[วมกันทํามีการเผยแพร[ความรูWสู[เยาวชนในทWองถ่ินซึ่งมีส[วนสําคัญในการอนุรักษ?สืบสานภูมิ
ป�ญญาทWองถ่ินใหWคงอยู[ต[อไป 

การลงทุนผลิตหมวกใบลานแบบเลด้ีผลผลิตเฉลีย่ 6.50 ใบต[อวัน ใหWรายไดWเฉลี่ย 975 บาทต[อ
วัน มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 315,000 บาทต[อปm ค[าใชWจ[ายเฉลี่ย 110,256 บาทต[อปm มีจุดคุWมทุนอยู[ท่ี 12 ใบ
ต[อปm มีระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน อัตราคิดลดรWอยละ 6.745 ต[อปm มีมูลค[าป�จจุบันสุทธิ (NPV) 
998,015.22 บาทต[อปm อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน (B/C Ratio) 6.93 เท[า ดัชนีทํากําไร (PI) 2.84 
เท[า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รWอยละ 2.36 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) รWอย
ละ 1.74 อัตรากําไรต[อตWนทุน รWอยละ 32.07 อัตรากําไรต[อยอดขาย รWอยละ 15.79 ผลตอบแทน
ภายใน (IRR) รWอยละ 89.63 และการลงทุนผลิตหมวกใบลานแบบคาวบายผลผลิตเฉลี่ย 8.50 ใบต[อ
วัน รายไดWเฉลี่ย 694,404 บาทต[อปm มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 57,867 บาทต[อเดือน ค[าใชWจ[าย 372,204 บาท
ต[อปm มีจุดคุWมทุนอยู[ท่ี 1 ใบต[อเดือน มีระยะเวลาคืนทุน 4 เดือน อัตราคิดลดรWอยละ 6.745 ต[อปm มี
มูลค[าป�จจุบันสุทธิ (NPV) 1,575,239.14 บาทต[อปm อัตราผลตอบแทนต[อตWนทุน (B/C Ratio) 10.94 
เท[า ดัชนีทํากําไร (PI) 2.89 เท[า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รWอยละ 4.75 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) รWอยละ 3.50 อัตรากําไรต[อตWนทุนรWอยละ 63.65 อัตรากําไรต[อ
ยอดขายรWอยละ 251.17 ผลตอบแทนภายใน (IRR) รWอยละ 173.36 สอดคลWองกับการวิจัยของ ทิพย?
วรรณ? ทนันไชยและพรปริญญา ป�ญญาโกษา (2555) ตWนทุนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบ
ลานแบบเลด้ี มีตWนทุนการผลิตเฉลี่ย 14.35 บาทต[อใบหมวกใบลานแบบคาวบอย มีตWนทุนการผลิต
เฉลี่ย 14.34 บาทต[อใบ ผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน ท้ัง 2 แบบ
ภายในระยะเวลา 10 ปm อัตรากําไรสุทธิต[อตWนทุน ผลิตภัณฑ?หมวกใบลานแบบเลด้ีเท[ากับรWอยละ 
22.65 และแบบคาวบอย เท[ากับรWอยละ 22.68 อัตรากําไรสุทธิต[อยอดขายผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน
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แบบเลด้ีเท[ากับ รWอยละ 16.25 และ แบบคาวบอย เท[ากับรWอยละ 16.27 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนผลิตภัณฑ?หมวกใบลานแบบเลด้ี เท[ากับรWอยละ 2.36 และแบบคาวบอย เท[ากับรWอยละ 2.89 
มูลค[าป�จจุบันสุทธิ เท[ากับ 1,571,953.84 บาท ท่ีอัตราคิดลด รWอยละ 6.745 เท[ากับอัตราดอกเบ้ียเงิน
กูWยืมของธนาคารออมสิน ซึ่งมีค[ามากกว[าศูนย?อัตราผลตอบแทนภายในมีค[าเท[ากับรWอยละ 264 ซึ่งมี
มูลค[ามากกว[าอัตราดอกเบ้ียเงินใหWกูWยืมของธนาคารออมสิน ท่ีกําหนดเท[ากับรWอยละ 6.745 และมี
ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 11 เดือน 9 วัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนWอยกว[าระยะเวลาลงทุนในการผลิต
ผลิตภัณฑ? หมวกใบลาน ท่ีกําหนดไวW 10 ปm จากการวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ?
หมวกใบลาน ใหWผลตอบแทนค[อนขWางสูง น[าลงทุน แต[ผูWผลิตประสบป�ญหาการเพ่ิมข้ึนของราคา
วัตถุดิบ ค[าแรงงาน รวมท้ังไม[ทราบการคํานวณตWนทุนการผลิตท่ีแทWจริงส[งผลกระทบต[อการแข[งขัน
ทางการตลาดในดWานราคา 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ป�ญหาของผูWผลิตผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน 
1.1 ดWานวัตถุดิบ หรือราคาวัตถุดิบ ใบลานในทWองถ่ินมีไม[มีเพียงพอทําใหWตWองสั่งซื้อวัตถุดิบ

จากทWองถ่ินอ่ืนเขWามา ทําใหWวัตถุดิบท่ีสั่งซื้อเขWามาน้ันไม[มีคุณภาพ มีราคาท่ีสูงกว[า ทําใหWมีตWนทุนของ
สินคWาสูงข้ึนตามไปดWวย 

1.2 ดWานการผลิต ผูWผลิตประสบป�ญหาดWานแรงงานซึ่งเป_นแรงงานท่ีมาจากแรงงานคน
ท้ังหมด และเป_นงานฝmมือโดยเฉพาะ ท่ีตWองใชWเวลาในการผลิตมากทําใหWขาดแรงงานในการผลิต 

1.3 ดWานการตลาด ผูWผลิตบางรายถูกตัดราคาจากคู[แข[งและถูกหนWานายตัดราคา โดยมี
ผูWผลิตบางรายใหWราคาท่ีถูกกว[าท่ีต้ังไวW 

1.4 ดWานการบัญชีผูWผลิตขาดความรูWความเขWาใจ ในการจัดทําบัญชีท่ีถูกตWองส[งผลใหWไม[
ทราบตWนทุนท่ีแทWจริง 

2. ขWอเสนอแนะในการศึกษา 
2.1 ผูWผลิตควรหาแหล[งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมกับเงินลงทุน 
2.2 ผูWผลิตตWองรักษาคุณภาพของสินคWาและเอกลักษณ?ไวW 
2.3 ควรมีการส[งเสริมใหWความรูWแก[ เยาวชนและชาวบWานในทWองถ่ินอย[างจริงจัง เก่ียวกับ

การผลิต หมวกใบลาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผูWผลิตใหWมีคุณภาพมากข้ึน  
3. ขWอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต[อไป 

3.1 ควรวิจัยช[องทางการขยายตลาดของผลิตภัณฑ?หมวกใบลาน ในรูปแบบอ่ืนๆ เช[น การ
กระจายผลิตภัณฑ?ออกไปตามจังหวัดหรือสถานท่ีท[องเท่ียว 

3.2 ควรวิจัยผูWประกอบการรายใหม[ หรือผูW ท่ีใหWความสนใจในการผลิตหมวกใบลาน 
สามารถนําขWอมูลท่ีไดWจากงานวิจัยไปใชWในการตัดสินใจเลือกผลิตเป_นอาชีพ หรือเลือกท่ีจะส[งเสริมงาน
ศิลปะไทยใหWคงอยู[ต[อไป 
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บทคัดย�อ 

          การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห?จากป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อ 
การวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล เป_นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชWแบบสอบถามจากกลุ[มตัวอย[างของ
ประชาชนในเขตดอนเมืองดWวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 200 คน โดยสถิติท่ีใชWในการวิเคราะห? ไดWแก[ 
ค[ารWอยละ ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค[าเฉลี่ย ความถ่ี และค[า Chi-Square  
          ผลการวิจัย พบว[า กลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง คิดเป_นรWอยละ 58.50 อายุอยู[ระหว[าง 
31 - 40 ปm คิดเป_นรWอยละ 35.50 สถานภาพโสด คิดเป_นรWอยละ 54.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป_นรWอยละ 36.00 รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 21,000 - 30,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 33.00 ค[าใชWจ[าย
เฉลี่ยต[อเดือน 5,001 - 10,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 53.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส[วนตัว คิดเป_นรWอย
ละ 36.00 รูปแบบการออมและการลงทุน ประกอบดWวย ความสามารถเก็บเงินออมหรือลงทุนต[อ
เดือน รWอยละ 15 ของรายไดW คิดเป_นรWอยละ 33.00 และลักษณะการออมและการลงทุนในป�จจุบันมี
ลักษณะการออมในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย? (ฝากไม[ประจํา) เป_นส[วนใหญ[ คิดเป_นรWอยละ 95.00  
          ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล พบว[า ส[วนใหญ[มีการจัดทําแผน
ทางการเงินส[วนบุคคลดWวยตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต โดยวางแผนทางการเงินในระยะ
ยาว (มากกว[า 5 ปm) มีรูปแบบการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล คือ เนWนความม่ันคงทางการเงิน 
และตนเองเป_นผูWที่มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลมากท่ีสุด  
          ผลการทดสอบสมมติฐานป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล พบว[าป�จจัย
ดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วน
บุคคล 1 ดWาน คือ ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
คําสําคัญ: การวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงิน 
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Abstract 
          The purpose of this paper is to study the existing factors of the financial 
planning of people in Donmueang district, Bangkok.  Is quantitative research.  The 
source of research papers is questionnaires using specific methods from 200 people, 
and analyzed by the statistical methods as Percentage, Standard Deviation, Average, 
Frequency and Chi-Square values. 
          The sample consisted of 58.50 percent of the female population, the age 
group between 31 and 40 years old is 35.50 percent.  The single population is 54 
percent. The population from undergraduate education level is 36 percent. In terms 
of income, there are 33 percent having an average gross salary between 21,000 - 
30,000 baht. While people who have average expenses between 5,001 - 10,000 baht 
per month is 53 percent. Sample who own their business equal to 36 percent. The 
domain of saving and investment plan is by firstly, saving and investing from 15% of 
their income that is chose by 66 people representing 33 percent. And, lastly, saving 
from savings accounts in the commercial bank.  This practice is more popular as it 
was representing 95 percent. 
          The findings facilitated financial behavior that most of the respondents made 
personal financial plans by themselves. They plan to intend to improve the quality 
of their life in the future. They have long-term financial planning (more than 5 years). 
The personal financial planning model is emphasizing financial stability, and the 
person who influences financial planning the most is himself.  
          Statistical hypothesis testing found that cognitive factors manipulate personal 
planning.  The knowledge and understanding of financial planning influence on 
personal financial planning 1 aspect; the duration of personal financial planning with 
significance statistic at the level of 0.05. 
 
Keyword: personal financial planning, factors of personal financial planning 
 
บทนํา 
          การวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลเป_นกระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงินความ
เป_นอยู[ของบุคคลคนหน่ึงและนํามาพัฒนาปรับปรุงการหารายไดW การใชWจ[าย และการลงทุนใหWมีฐานะ
ท่ีดีขึ้นดWวย การวางแผนการเงินส[วนบุคคลคือการวางแผนเก่ียวกับเงินเพ่ือใหWบรรลุเปjาหมายท่ีตWองการ
โดยแบ[งออกเป_น 3 ระยะ ไดWแก[ (1) เปjาหมายระยะสั้น เช[น การควบคุมค[าใชWจ[าย เป_นตWน  
(2) เปjาหมายระยะกลาง เช[น การเก็บเงินซื้อรถยนต? การซื้อประกันชีวิต เป_นตWน และ (3) เปjาหมาย
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ระยะยาว เช[น การเตรียมเงินสําหรับการเกษียณอายุเป_นตWน ท้ังน้ี ตWองจัดลําดับความสําคัญก[อนและ
หลังอีกดWวยว[าเร่ืองใดมีความสําคัญก็ตWองดําเนินการก[อนตามลําดับ ดังน้ัน จึงมีความจําเป_นอย[างย่ิงท่ี
ควรเรียนรูWวิธีของการหาเงิน การใชWเงิน การทําใหWเงินงอกเงย และการทําใหWมีเงินใชWอย[างเพียงพอ 
เพ่ือใหWบรรลุเปjาหมายตามท่ีตWองการ (ศูนย?ส[งเสริมพัฒนาความรูWตลาดทุนตลาดหลักทรัพย?แห[ง
ประเทศไทย, 2553)  
          ในป�จจุบันพบว[า คนไทยมีป�ญหาทางการเงินเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย
บวกกับค[าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย[างต[อเน่ือง โดยเฉพาะอย[างย่ิงในกรุงเทพมหานครท่ีแมWว[าฐาน
เงินเดือนและรายไดWเฉลี่ยสูงกว[าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แต[ก็เพียงพอแค[การใชWจ[ายในชีวิตประจําวันเท[าน้ัน 
ในขณะท่ีอัตราการออมของประชาชนในส[วนใหญ[ยังอยู[ในระดับตํ่าและยังขาดความรูWในการวางแผน
ทางการใชWเงินท่ีถูกตWอง ทําใหWอาจมีความเสี่ยงดWานการเงินในอนาคต (กิจติพร สิทธิพันธุ?, 2552) 
 จากป�ญหาดังกล[าวจึงทําใหWผูWวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการ
วางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เน่ืองดWวยเขต
ดอนเมืองเป_นเขตช้ันนอกของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับปริมณฑลถึงสองจังหวัด คือ จ.นนทบุรี 
และ จ.ปทุมธานี (ธนวัฒน? สุขโข, 2560) จึงทําใหWมีความหลากหลายทางดWานอาชีพ อาทิ ขWาราชการ 
ครู อาจารย? ทหาร พนักงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผูWประกอบธุรกิจส[วนตัว ซึ่งทําใหWมี
ขWอมูลท่ีหลากหลายจากผูWประกอบอาชีพต[างๆ สําหรับศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงินส[วน
บุคคล ท่ีจะเป_นประโยชน?ต[อการบริหารจัดการทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในในพ้ืนท่ีเขต
ดอนเมืองหรือเขตต[างๆ ของกรุงเทพมหานครต[อไป 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
          เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ี 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ป�จจัยดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต[อการวางแผนทาง
การเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 2. ป�จจัยดWานสภาวะทางเศรษฐกิจในป�จจุบัน มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
          ผูW วิจัยไดWทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือเป_นกรอบแนวความคิดของ
การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปดWวย 
 ความหมายของการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล 
          ความหมายของการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลไดWมีผูWใหWนิยามเก่ียวกับการวางแผนทาง
การเงินส[วนบุคคลไวWต[างๆ ดังน้ี (1) การวางแผนการเงินส[วนบุคคล คือ การสรWาง ใชWงาน ปรับปรุง 
และการแกWไข แผนงานเพ่ือความสําเร็จตามเปjาหมายการเงินของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ (บุญ
รุ[ง จันทร?นาค, 2554) (2) การวางแผนการเงินส[วนบุคคล คือ กระบวนการประเมิน สรรค?สรWาง และ
นําแผนทางการเงินของแต[ละบุคคลไปปฏิบัติเพ่ือใหWเกิดความสําเร็จตามเปjาหมายทางการเงินท่ีแต[ละ
บุคคลตWองการใหWบรรลุภายใตWเง่ือนไขเฉพาะของแต[ละบุคคล (รัชนีกร วงศ?จันทร?, 2554) (3) การ
วางแผนทางการเงินส[วนบุคคล เป_นกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพ่ือใหWเกิดฐานะทาง
การเงินท่ีม่ันคงของบุคคล (ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย (2553) (4) การวางแผนการเงินส[วน
บุคคล คือ การวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลเป_นกระบวนการในการจัดการเก็บเงินของ บุคคล
เพ่ือใหWบุคคลบรรลุเปjาหมายทางการเงินท่ีตWองการ (Altfest, 2007) 
 

การวางแผนทางการเงินส�วนบุคคลของ
ป ร ะช าช น ใน พ้ื น ท่ี เข ต ด อ น เมื อ ง      
กรุงเทพมหานคร 
1. ช[องทางในการจัดทําแผนทางการเงิน
ส[วนบุคคล 
2. วัตถุประสงค?ในการวางแผนทางการเงิน
ส[วนบุคคล 
3. ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน
ส[วนบุคคล 
4. รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส[วน
บุคคล 
5. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทาง
การเงินส[วนบุคคล 

ป{จจัยส�วนบุคคล ไดWแก[ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ค[าใชWจ[าย

เฉลี่ยต[อเดือน อาชีพ รูปแบบการออมและการ

ลงทุน 

ป{จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการวางแผนทางการเงิน
ส�วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 
1 . ดW าน ค วาม รูW ค ว าม เขW า ใจ ใน เ ร่ื อ งก าร 
    วางแผนทางการเงิน  
2. ดWานสภาวะทางเศรษฐกิจในป�จจุบัน 
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 วัตถุประสงค�การออม 
          วัตถุประสงค?การออมส[วนบุคคลท่ีสําคัญ ไดWแก[ (1) เพ่ือไวWใชWจ[ายยาฉุกเฉินหรือเจ็บป~วย (2) 
เพ่ือบริหารรายรับ - รายจ[าย (3) เพ่ือใหWมีเงินไวWใชWในยามชรา (4) เพ่ือไวWใชWในการศึกษา (5) เพ่ือมีบWาน
เป_นของตนเอง (6) เพ่ือซื้อสินคWาคงทน (7) เพ่ือไวWใชWกูWเงินเป_นการออมโดยเก็บในรูปของเงินสด และ 
(8) เพ่ือเก็บเงินไวWใชWจ[ายนอกเหนือจากรายจ[ายประจําท่ีเกิดข้ึนซึ่งไม[ไดWคาดคะเนไวWล[วงหนWา (ธนาคาร
แห[งประเทศไทย อWางถึงใน กิตติพัฒน? แสนทวีสุข, 2556) 
 กระบวนการวางแผนทางการเงิน 
          กระบวนการวางแผนทางการเงิน ประกอบดWวย (1) กําหนดเปjาหมายทางการเงินและ
เปjาหมายในการดําเนินชีวิต (2) ศึกษาขWอมูลท่ีเก่ียวขWองกับการวางแผนการเงิน (3) การเขียนแผน
ทางการเงินเป_นลายลักษณ?อักษร และ (4) นําแผนทางการเงินไปปฏิบัติ (กิตติพัฒน? แสนทวีสุข, 
2556) 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล 
 สําหรับทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลทางเศรษฐศาสตร? (Economics 
Concepts and Theories) พัฒนี ทองพึง (2555) ใหWความหมายของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร?ไวWคือ 
การทําแผนทางการเงินส[วนบุคคล ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดWกับการวางแผนการเดินทางโดยจะตWองมีการ
สํารวจเปjาหมายทางการเงินท่ีตWองการและสถานะทางการเงินในป�จจุบัน เพ่ือสามารถนําไปกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปjาหมายท่ีตWองการเช[นเดียวกับการวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะตWองมี
การสํารวจจุดเร่ิมตWนและจุดหมายปลายทางเพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดเสWนทางท่ีเหมาะสม การกําหนด
แนวทางในการเดินทางน้ันจะตWองมีการสํารวจเงินท่ีมีอยู[ระยะเวลาท่ีตWองใชWเงินเพ่ือใหWบรรลุเปjาหมาย 
รวมท้ังอาจตWองศึกษาสภาพภูมิอากาศ เพ่ือไม[ใหWเป_นอุปสรรคในการเดินทาง ท้ังน้ีการวางแผนทาง
การเงินจําเป_นตWองมีการสํารวจถึงสภาพแวดลWอมทางเศรษฐกิจ เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดทางเลือกใน
การลงทุนท่ีเหมาะสม ดังน้ัน ผูWวางแผนทางการเงินจึงจําเป_นตWองมีความรูWในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร? 
และการจัดทําแผนการเงินส[วนบุคคลไวWคือ อาจเปรียบเทียบไดWกับการวางแผนการเดินทางโดยจะตWอง
มีการสํารวจเปjาหมายทางการเงินท่ีตWองการและสถานะทางการเงินในป�จจุบันเพ่ือท่ีจะสามารถนําไป
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปjาหมายท่ีตWองการ เช[นเดียวกับการวางแผนการเดินทางซึ่ง
จะตWองมีการสํารวจจุดเร่ิมตWนและจุดหมายปลายทาง เพ่ือท่ีสามารถกําหนดเสWนทางท่ีเหมาะสม 

 

การดําเนินการวิจัย  
 รูปแบบ/วิธีการวิจัย  
          การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูW วิจัยกําหนดประชากร 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย การเก็บรวบรวมขWอมูลและการวิเคราะห?ขWอมูลดังน้ี 
          ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
          ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดWแก[ ประชาชนท่ีอาศัยอยู[ในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ต้ังแต[อายุ 20 - 60 ปm  จํานวน 108,844 คน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
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กระทรวงมหาดไทย, 2561) โดยกําหนดขนาดกลุ[มตัวอย[างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling method) จํานวน 200 คน     
          เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เค ร่ืองมือ ท่ี ใชW ในการเก็บรวบรวมขWอ มูลในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี  ใชWแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เก่ียวกับป�จจัยท่ี มี อิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล โดยแจก
แบบสอบถามใหWแก[ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดWวยวิธีสุ[มตัวอย[างอย[างง[าย ซึ่ง
แบบสอบแบ[งออกเป_น 4 ส[วน ดังน้ี 
ส[วนท่ี 1 ป�จจัยส[วนบุคคลของกลุ[มตัวอย[าง ไดWแก[ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดWเฉลี่ย
ต[อเดือน ค[าใชWจ[ายเฉลี่ยต[อเดือน อาชีพ รูปแบบการออมและการลงทุน โดยลักษณะคําถามท่ีใชWจะ
เป_น คําถามปลายป�ด (Closed-ended Questions) ซึ่ งเป_น คําถามท่ี มีหลายคําตอบใหW เลือก 
(Multiple Choice Questions)           
 ส[วนท่ี 2 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประกอบดWวย ดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน 
ดWานสภาวะทางเศรษฐกิจในป�จจุบัน โดยลักษณะคําถามท่ีใชWจะเป_นคําถามปลายป�ด (Closed-ended 
Questions) แบบลิเคิร?ต (Likert Scale) 
          ส[วนท่ี 3 ป�จจัยดWานการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดWวย ช[องทางในการจัดทําแผนทางการเงินส[วนบุคคล วัตถุประสงค?ในการ
วางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล รูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินส[วนบุคคล บุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล โดยลักษณะ
คําถามท่ีใชWจะเป_นคําถามปลายป�ด (Closed-ended Questions) ซึ่งเป_นคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหW
เลือก (Multiple Choice Questions) 
          ส[วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
          การเก็บรวบรวมข�อมูล 
          ผูW วิจัยไดW ทําการเก็บรวบรวมขWอมูลเพ่ือใชWในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมาจากแหล[งขWอมูล  
2 ประเภท คือ 
          1. ขWอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป_นขWอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากประชาชนท่ัวไปท่ีอยู[ใน
พ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ต้ังแต[อายุ 20 ปm – 60 ปm โดยการแจกแบบสอบถามเก่ียวกับ
ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ตัวอย[าง จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกตWอง และความครบถWวน
สมบูรณ?ของแบบสอบถามท่ีไดWรับแลWวนําไปประมวลผลและวิเคราะห?ขWอมูล  
 2. ขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป_นขWอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากหนังสือ วารสาร ตํารา
วิชาการ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง และแหล[งขWอมูล ทางอินเตอร?เน็ตท่ีมีความเก่ียวขWอง เพ่ือ
นํามาใชWในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและใชWอWางอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
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          การวิเคราะห?ขWอมูล ผูWวิจัยทําการวิเคราะห?ขWอมูลท่ีไดWโดยใชWสถิติ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห?สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ไดWแก[ ความถ่ี รWอยละ 
ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
          2. การวิเคราะห?สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ไดWแก[ สถิติทดสอบ 
ไคสแควร? (Chi-Square Test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ี
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผูWวิจัยไดWเสนอผลการวิเคราะห?ขWอมูลเป_น 4 ส[วน ตามลําดับต[อไปน้ี 
          ส�วนท่ี 1 ข�อมูลป{จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ไดWแก[ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ค[าใชWจ[ายเฉลี่ยต[อเดือน อาชีพ รูปแบบการออมและการลงทุน พบว[า 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ส[วนใหญ[ เป_นเพศหญิ ง จํานวน  
117 คน คิดเป_นรWอยละ 58.50 และเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเป_นรWอยละ 41.50 อายุอยู[ระหว[าง  
31 - 40 ปm จํานวน 69 คน คิดเป_นรWอยละ 35.50 สถานภาพโสด จํานวน 108 คน คิดเป_นรWอยละ 
54.00 การศึกษาอยู[ในระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเป_นรWอยละ 36.00 รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 
21,000 - 30,000 บาท จํานวน 66 คน คิดเป_นรWอยละ 33.00 ค[ าใชWจ[ ายเฉลี่ ยต[อเดือน  
5,001 - 10,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเป_นรWอยละ 53.00 อาชีพส[วนใหญ[คือธุรกิจส[วนตัว จํานวน 
52 คน คิดเป_นรWอยละ 36.00 รูปแบบการออมและการลงทุน ประกอบดWวย ความสามารถเก็บเงิน
ออมหรือลงทุนต[อเดือน 15% ของรายไดW จํานวน 66 คน คิดเป_นรWอยละ 33.00 และลักษณะการออม
และการลงทุนในป�จจุบันมีลักษณะการออมในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย? (ฝากไม[ประจํา) เป_นส[วน
ใหญ[ จํานวน 190 คน คิดเป_นรWอยละ 95.00                      
 ส�วนท่ี 2 ป{จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล ไดWแก[ ดWานความรูW ความ
เขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน และดWานสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในป�จจุบัน พบว[า 
 กลุ[มตัวอย[างมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วน
บุคคล อยู[ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต[ละดWานพบว[า กลุ[มตัวอย[างมีระดับความคิดเห็นใน
ดWานความรูW ความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล อยู[ในระดับมากท่ีสุด โดยส[วนใหญ[
มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองการวางแผนทางการเงินน้ันมีความสําคัญและมีความจําเป_น อยู[ในระดับ
มากท่ีสุด ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลในดWานสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในป�จจุบัน กลุ[มตัวอย[างมีระดับความคิดเห็นเร่ืองน้ีอยู[ในระดับมากท่ีสุด โดยส[วนใหญ[มีระดับ
ความคิดเห็นในเร่ืองอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงิน 
ส[วนบุคคลอยู[ในระดับมากท่ีสุด  
 ส�วนท่ี 3 การวิเคราะห�เก่ียวกับป{จจัยด�านการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล ไดWแก[ 
ช[องทาง วัตถุประสงค? ระยะเวลา รูปแบบ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วน
บุคคล พบว[า 
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 กลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[ทําการวางแผนบริหารจัดการเงินดWวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว (มากกว[า 5 ปm) มีรูปแบบในการ
วางแผนทางการเงินส[วนบุคคล คือ เนWนความม่ันคงทางการเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผน
ทางการเงินส[วนบุคคล คือ ตนเอง 
          ส�วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับป{จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการวางแผนทางการเงิน
ส�วนบุคคลของประชาชนในพื้นท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห�มีดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ป�จจัยดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต[อ
การวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว[า 
ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล เป_นป�จจัยดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการวางแผน
ทางการเงิน มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะ
ท่ีดWานอ่ืนๆ ไม[มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล 
          สมมติฐานท่ี 2 ป�จจัยดWานสภาวะทางเศรษฐกิจในป�จจุบัน มีอิทธิพลต[อการวางแผนทาง
การเงินส[วนบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว[า ไม[มีป�จจัยดWานใดท่ีมี
อิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
          1. ข�อมูลป{จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง พบว[า ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง จํานวน 117 คน คิดเป_นรWอยละ 58.50 และเพศชาย 83 คน 
คิดเป_นรWอยละ 41.50 อายุอยู[ระหว[าง 31 - 40 ปm จํานวน 69 คน คิดเป_นรWอยละ 35.50 สถานภาพ
โสด จํานวน 108 คน คิดเป_นรWอยละ 54.00 การศึกษาอยู[ในระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเป_น
รWอยละ 36.00 รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 21,000 - 30,000 บาท จํานวน 66 คน คิดเป_นรWอยละ 33.00 
ค[าใชWจ[ายเฉลี่ยต[อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเป_นรWอยละ 53.00 อาชีพส[วนใหญ[
คือธุรกิจส[วนตัว จํานวน 52 คน คิดเป_นรWอยละ 36.00 รูปแบบการออมและการลงทุน ประกอบดWวย 
ความสามารถเก็บเงินออมหรือลงทุนต[อเดือน 15% ของรายไดW จํานวน 66 คน คิดเป_นรWอยละ 33.00 
และลักษณะการออมและการลงทุนในป�จจุบันมีลักษณะการออมในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย? (ฝาก
ไม[ประจํา) จํานวน 190 คน คิดเป_นรWอยละ 95.00 ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ จันทร?เพ็ญ บุญฉาย 
(2552) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการการเงินส[วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ[มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว[า กลุ[มตัวอย[างในการวิจัยน้ีมีท้ังเพศหญิงและเพศชาย จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และรูปแบบการออม-การลงทุนของกลุ[มตัวอย[างมักเป_นการจ[ายเพ่ือออม
ในรูปแบบเงินฝากแบบออมทรัพย? 

2. การวิเคราะห�เก่ียวกับป{จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล พบว[า 
กลุ[มตัวอย[างมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล อยู[ใน
ระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต[ละดWานพบว[า กลุ[มตัวอย[างมีระดับความคิดเห็นในดWานความรูW 
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ความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล อยู[ในระดับมากท่ีสุด โดยส[วนใหญ[มีระดับ
ความคิดเห็นในเร่ืองการวางแผนทางการเงินน้ันมีความสําคัญและมีความจําเป_น อยู[ในระดับมากท่ีสุด 
กลุ[มตัวอย[างมีระดับความคิดเห็นในดWานสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในป�จจุบัน อยู[ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยส[วนใหญ[มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต[อการ
วางแผนทางการเงินส[วนบุคคล อยู[ในระดับมากท่ีสุด  
 3. การวิเคราะห�เก่ียวกับป{จจัยด�านการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล พบว[า กลุ[ม
ตัวอย[างส[วนใหญ[ทําการวางแผนบริหารจัดการเงินดWวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนในอนาคต มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว (มากกว[า 5 ปm) มีรูปแบบในการวางแผนทาง
การเงินส[วนบุคคล คือ เนWนความม่ันคงทางการเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงิน
ส[วนบุคคล คือ ตนเอง  
 4. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับป{จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการวางแผนทางการเงินส�วน
บุคคล  ได�แก� ป{จจัยด�านความรู�ความเข�าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน และป{จจัยด�านสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในป{จจุบันมีอิทธิพลต�อการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคลของประชาชนในพื้นท่ี
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล พบว[า 
ป�จจัยดWานความรูWความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงิน
ส[วนบุคคล 1 ดWาน คือ ดWานระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ สถาพร อํานา (2560) ไดWทําการศึกษาเร่ือง “ป�จจัยท่ีมี
อิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ” ผลการศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล และ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุท่ีทําใหWการวางแผนการเงินไม[ประสบ
ผลสําเร็จ มีป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงิน ขWอมูลป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทาง
การเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ดWานความรูW
ความเขWาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล 
 
ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
          1. สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชWคร้ังน้ีเหมาะสําหรับประชาชน เพ่ือการวางแผนทางการเงิน
ของตนเองและครอบครัว สามารถไม[เป_นหน้ีในอนาคตและยังทําใหWมีเงินออมเพ่ือใหWคุณภาพของ
ตนเองดีขึ้น และส[งผลใหWคุณภาพครอบครัวดีขึ้น  
           2. หน[วยงานต[างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ?เร่ือง การวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ใหWแก[ผูW
ท่ีตWองการวางแผนทางการเงินไดรับทราบและมีขWอมูล เพ่ือใชWในการวางแผนทางการเงินใหWประสบ
ความสําเร็จ    
           3. หน[วยงานต[างๆ ท่ีมีบริการดWานการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล ควรมีพนักงานท่ีมี
ความรูWความสามารถในระดับสูง เพ่ือใหWคําแนะนําและคําปรึกษาแก[ผูWที่ตWองการเขWาไปใชWบริการ เพ่ือใหW
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มีความเขWาใจในการวางแผนทางการเงินมากข้ึน นอกจากน้ีบุคคลเองควรท่ีจะมีความรูWความเขWาใจใน
เร่ืองการวางแผนทางการเงิน เพ่ือททําใหWการวางแผนทางการเงินมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
           4. บุคคลควรมีการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคลใหWสอดคลWองกับความสามารถทางการเงิน
ของตนเอง 
 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป  
          การศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการวางแผนทางการเงินส[วนบุคคล
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เท[าน้ัน ถWามีการศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน
เพ่ือใหWไดWขWอมูลเชิงปฏิบัติที่เห็นผลท่ีแตกต[าง จะทําใหWเกิดองค?ความรูWใหม[เกิดข้ึน 
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แนวทางปรับปรุงการบริหารการส่ังซื้อวัตถุดิบทางตรง 
ของร�านอาหารแห�งหน่ึง ในเดอะมอลล�ท�าพระ 

Guidelines for Improving The Management of Raw Material 
Procurement in The Restaurant at The Mall Thapra 
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บทคัดย�อ 

 วัตถุประสงค?การวิจัยคร้ังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาพป�ญหาการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรง
ของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ 2) เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรง
ของรWานอาหารใหWมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ประชากรในการวิจัย ไดWแก[ พนักงานท่ีเก่ียวขWองกับการจัดซื้อ
จัดหาวัตถุดิบของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยประกอบดWวย 
ขWอมูลทางสถิติทางดWานการจัดซื้อ และ รูปแบบการสั่งซื้อท่ีประหยัดโดยจําแนกวัตถุดิบโดยใชWวิเคราะห?
แบบ ABC Analysis การเปรียบเทียบตWนทุนในการสั่งซื้อ และ ยืนยันความเหมาะสมของการจัดซื้อ
โดยการสัมภาษณ? 
 ผลสรุปการวิจัย พบว[า 1) สภาพป�ญหาดWานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรง ไดWแก[ (1) ป�ญหา
การแบ[งกลุ[มวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับการใชWวัตถุดิบ (2) ป�ญหาการกําหนดเวลาจัดซื้อ และผูWส[งมอบ  
(3) ป�ญหาการหาระดับปริมาณวัตถุดิบในการสั่งซื้อท่ีประหยัด (4) การบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบยังขาด
ความยืดหยุ[นไม[สอดคลWองกับการเปลี่ยนแปลง (5) วัตถุดิบเน[าเสียจากการพยากรณ?ความตWองการ
วัตถุดิบท่ีมีปริมาณมาก (6) ขาดข้ันตอนในการจัดเก็บท่ีถูกตWองท่ีส[งผลต[อคุณภาพของอาหาร และ  
(7) สต็อกวัตถุดิบบางรายการมีมากกว[ายอดขาย 2) ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อ (1) แบ[งกลุ[มสินคWาใหWเหมาะสมกับการเคลื่อนไหววัตถุดิบ (2) กําหนดเวลาการจัดซื้อใหW
เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทางตรงแต[ละกลุ[ม (3) กําหนดการควบคุมวัตถุดิบคงคลังใหW
เหมาะสม ซึ่งจากการนํารูปแบบการสั่งซื้อท่ีประหยัดมาใชWในการคํานวณ เพ่ือหาจุดของวัตถุดิบ 
ทําใหWทราบจํานวนปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัดในการสั่งซื้อแต[ละคร้ัง และไดWปริมาณจํานวนคร้ังในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบทําใหWไม[จําเป_นตWองสั่งซื้อในปริมาณท่ีมากเพ่ือสต�อกสินคWา ซึ่งเม่ือเทียบกับปริมาณการใชW
วัตถุดิบท้ังปmสามารถทําใหWการสั่งซื้อมีประสิทธิภาพรองรับแผนการผลิต และส[งผลใหWสามารถควบคุม
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การบริหารจัดการสินคWาคงคลัง เพ่ือใหWเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบท่ีสะดวก และรวดเร็ว ไดWมีการ
จัดรูปแบบจําแนกวัตถุดิบตามกลุ[มสินคWา ABC ซึ่งช[วยใหWลดภาระการดูแลรักษา และช[วยลดตWนทุนใน
การจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ รวมท้ังควรนําขWอมูลในอดีตเขWามาวิเคราะห? และนําระบบนําคอมพิวเตอร? 
และเทคโนโลยีเขWามาประยุกต?เพ่ือใหWเกิดความสะดวกรวดเร็ว ส[งผลใหWการวิเคราะห?ขWอมูลแมนยํากับ
บริบทป�จจุบัน 
 
คําสําคัญ: การสั่งซื้อ วัตถุดิบทางตรง รWานอาหาร 
 

Abstract 
 The objectives of this research 1) to study the issues of the direct ingredient 
purchasing management in a restaurant at The Mall Thapra. 2) In order to propose 
ways to improve the restaurant's direct purchase of raw materials to be more 
efficient. The population in the research consisted of employees involved in the 
procurement of raw materials at a restaurant in The Mall Tha Phra. The research 
instruments were composed of Statistical data regarding purchasing and Economical 
ordering forms by classifying raw materials by using ABC Analysis, comparison of 
purchase costs, and confirming the suitability of purchasing through interviews. 
 Research findings 1) Conditions regarding direct procurement of raw materials 
such as (1) The problem of raw material classification that is appropriate for the use 
of raw materials (2) Problems regarding the purchase and supplier scheduling (3) The 
problem of finding the level of raw materials in order to save (4) Order management 
Raw materials are still lacking flexibility, not in line with changes (5 )  rotten raw 
materials due to forecasting large demand for raw materials. (6 )  Lack of correct 
storage procedures that affect quality The food and (7) stock some raw materials are 
more sales. 2) Results of the study of guidelines for improving the purchasing system 
(1) Segmenting products to suit the movement of raw materials (2) Procurement 
schedule is appropriate for each group of direct raw material movements (3) 
Appropriate raw material inventory control Which using the economical form of 
ordering to calculate To find the point of raw materials, to know the amount of the 
ordered quantity that is economical in each order And obtaining quantity times for 
ordering raw materials, therefore eliminating the need to purchase large quantities to 
stock products Which, when compared to the amount of raw material used all year, 
can make the purchase more efficient to support the production plan. And resulting 
in the ability to control inventory management In order to make the movement of 
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raw materials convenient and quick, there is a classification of raw materials by ABC 
product groups, which helps reduce maintenance burdens. And helps reduce the 
cost of storage of raw materials Including the past data should be analyzed. And 
bring the computer system And technology applied for convenience and speed 
Resulting in the analysis of the data with the current context 
 

Keywords: Restaurant Procurement Raw Material 
 
บทนํา 
 จากการสภาวะแข[งขันท่ีเกิดข้ึนและการเจริญกWาวหนWาทางเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดซื้อ
เพ่ือใหWสามารถอยู[ไดWในท[ามกลางความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงท่ียุ[งยาก รุนแรง รวดเร็ว ซับซWอน 
และต[อเน่ืองตลอดเวลามีความจําเป_นตWองอาศัยเทคโนโลยีเขWามาประยุกต?ใชWใหWเกิดประสิทธิภาพ
ภายในองค?กร ท้ังน้ีการจัดซื้อจัดหาท่ีเป_นส[วนหน่ึงในห[วงโซ[คุณค[า (Value chain integration) ถือไดW
ว[าเป_นขWอไดWเปรียบดWานการแข[งขันท่ีทําใหWบริษัทเกิดมีรายไดWเพ่ิมข้ึน โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชWใน
ระบบงานดWวย โดยนักจัดซื้อจัดหาจะตWองคิดและทํางานเชิงกลยุทธ?ตามใหWทันเหตุการณ?จับตาดูการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลWอมภายนอก ในประเด็น ต[าง ๆ เช[น แนวโนWมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ
คู[แข[งขันในดWานต[าง ๆ ไม[ว[าจะเป_นวัตถุดิบ ส[วนประกอบสินคWา – บริการ ผลิตภัณฑ?สําเร็จ ภาพท่ี
ลูกคWาตWองการ กระแสภาวะโลกรWอน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Technology ท่ีแรงกระเพ่ือม
เกิดข้ึนทําใหWวงการอุตสาหกรรม/ธุรกิจในอนาคตตWองปรับตัว ปรับเปลี่ยนคํานึงถึงผลประโยชน?ของ
องค?กรใหWเพ่ิมมากข้ึน โดยลดบทบาทความเป_นตัวเองใหWนWอยลง ปรับวิธีคิดการทํางานเป_นแบบ Cross 
Functional Teamwork โดยตWองลงไปสัมผัสกับทุกสิ่งรอบตัว โดยหาเวลาไปคุยกับทุกแผนกและทํา
ความเขWาใจในป�ญหา ปรับเปลี่ยนใหWมีระบบการทํางานแบบยืดหยุ[น ลดข้ันตอน หรือทําใหWงานสั้นลง 
เพ่ือรับมือกับความไม[แน[นอน งานด[วน หรือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เนWนการท่ีจะดําเนินธุรกิจบน
พ้ืนฐานการเติบโตแบบย่ังยืน โดยระบุเป_นนโยบายของฝ~ายจัดซื้อจัดหา ปรับเปลี่ยนการทํางานเป_น
การคิดแบบองค?รวม (Holistic Thinking) ร[วมกับฝ~ายขาย การตลาด การผลิต จัดส[ง สโตร? คิวซี 
การเงิน จัดซื้อ รวมท้ังลดความขัดแยWงของคนแต[ละเจเนอเรช่ัน และรักษาคนเก[งไวW ไม[ว[าจะเป_นคนใน
เจเนอเรช่ันแบบใด ควรตWองอยู[ร[วมกับคนในเจเนอเรช่ันอ่ืนไดWอย[างเขWาใจเขา เขWาใจเรา โดยเฉพาะคน 
Generation Y เป_นยุคท่ีเทคโนโลยีและอินเทอร?เน็ตเจริญรุดหนWา คนกลุ[มน้ีชอบงานดWานไอทีมี
ความคิดสรWางสรรค? สามารถทําอะไรหลาย ๆ อย[างไดWในเวลาเดียวกัน (สิทธิชัย ฝร่ังทอง, 2561). 
 การเป�ดเสรีทางการคWาทําใหWการแข[งขันทางธุรกิจมากข้ึนผูWบริหารขององค?กรต[างก็ไดWเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการลดตWนทุนจากการจัดซื้อสินคWาและวัตถุดิบ ซึ่งกิจกรรมดWานการจัดซื้อจัดหาจะ
ครอบคลุมต้ังแต[การจัดหาวัตถุดิบและช้ินส[วนอะไหล[เคร่ืองจักรรวมถึงวัตถุดิบจําเป_นท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การผลิตเพ่ือนามาสนับสนุนกิจกรรมการผลิตจนกลายเป_นสินคWาสําเร็จรูป ดังน้ันการปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดหาน้ันมีความสําคัญอย[างย่ิงในการเพ่ิมความไดWเปรียบในการแข[งขันหรือทําใหW
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องค?กรประสบความสําเร็จทางธุรกิจและไดWผลกําไรสูงสุดไดWการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดซื้อจัดหาโดยศึกษาความตWองการของผูWใชWสั่งซื้อในปริมาณท่ีเหมาะสมหาแหล[งซื้อและ
คัดเลือกผูWส[งมอบท่ีมีคุณภาพเจรจาต[อรองราคา และกําหนดเง่ือนไขใหWตรงกับความตWองการรวมไปถึง
ติดตามการจัดส[งสินคWาเพ่ือใหWไดWรับสินคWาตรงเวลาพรWอมสําหรับการผลิต (แจ[มจิต ศรีวงษ?, 2558) การ
บริหารจัดการเพ่ือใหWองค?สามารถผลิตสินคWา และการบริการท่ีสามารถตอบสนองต[อความตWองการของ
ผูWบริโภค เพ่ือใหWกลับมาเขWาใชWบริการซ้ํา นํามาซึ่งผลกําไร โดยการดําเนินงานในกิจกรรมการจัดซื้อ
วัตถุดิบ (Procurement of raw materials) เป_นการศึกษาความตWองการในการใชWวัตถุดิบ โดยการ
จัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ท่ีดีมีคุณภาพ การจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหาจะตWองมี
กระบวนการ เพ่ือใชWในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผูWจัดจําหน[ายวัตถุดิบ (Supplier) 
ท่ีมีคุณภาพ ในราคา (Price) ท่ียอมรับไดW และท่ีสําคัญจะตWองมีระบบท่ีใชWในการตรวจสอบคุณภาพ 
ของวัตถุดิบ และตัวผูWจัดจําหน[ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะเป_นตัวท่ีส[งผลทําใหWตWนทุนรวม (Cost) 
ของโลจิสติกส? (Logistic) ตํ่าลง ท้ังน้ีการบริหารเก่ียวกับรWานอาหารประเภทสเต็ก โดยใหWบริการกับ
ลูกคWาไม[เพียงพอกับความตWองการของลูกคWาส[งผลใหWวัตถุดิบ และทรัพยากรไม[เพียงพอในการบริการ
ลูกคWา ส[งผลต[อผลกําไรขององค?กรรวมท้ังขWอรWองเรียนของลูกคWา ท้ังน้ีฝ~ายจัดซื้อ ซึ่งเป_นหน[วยงานท่ี
สําคัญท่ีนําเขWาวัตถุดิบทางตรงโดย พบว[า ปริมาณของวัตถุดิบไม[มีความสัมพันธ?กับปริมาณความ
ตWองการ การผลิตส[งผลใหWขาดโอกาสในการขาย และใหWเพียงพอต[อความตWองการการผลิตอาหาร และ
สรWางความไดWเปรียบทางการแข[งขัน ท้ังน้ีฝ~ายจัดซื้อจําเป_นตWองหาแนวทางปรับปรุงการจัดซื้อใหWมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารวัตถุดิบใหWดีย่ิงข้ึน 
 ดังน้ันการจัดซื้อจัดหามีบทบาทและความสําคัญต[อการแข[งขันขององค?กร และตัวขับ
เคลื่อนท่ีสําคัญในส[วนหน่ึงของห[วงโซ[คุณค[า (Value chain integration) ฉะน้ันการปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดหาเป_นการบริหารความสัมพันธ?ของผูWจัดจําหน[ายวัตถุดิบ (Supplier) เพ่ือใชWใน
การตัดสินใจเลือกวัตถุดิบรวมท้ังการลดรอบเวลาในการสั่งซื้อ (Lead time) ภายใตWตWนทุนท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังเพ่ิมผลกําไรใหWกับผลประกอบการขององค?กรเพ่ือตอบสนองต[อความเปลี่ยนแปลงต[างๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดWตลอดเวลา ซึ่งการบริหารจัดการโซ[อุปทานเขWามามีบทบาทและความสําคัญท่ีทุกองค?กร
จําเป_นตWองใหWความสําคัญ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาป�ญหาการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรงทางตรงท่ีประหยัดของรWานอาหารแห[งหน่ึงใน
เดอะมอลล?ท[าพระ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรงท่ีประหยัดของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะ
มอลล?ท[าพระ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดซื้อจัดหาถือไดWว[าเป_นกระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือใหWไดWมาซึ่งวัตถุดิบในการ
สนับสนุนการผลิตและบริการ ซึ่งบทบาทการจัดซื้อมีความสําคัญต[อการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยฝ~าย
จัดซื้อตWองอาศัยเทคนิคประสบการณ?และความรูWความสามารถในการบริหารการจัดซื้อใหW มี
ประสิทธิภาพ (สุดาทิพย? ตันตินิกุลชัย, 2550, น. 10) การจัดซื้อเป_นกิจกรรมเก่ียวกับคําสั่งซื้อของ
ลูกคWาการตัดสินใจเก่ียวกับความตWองการในกระบวนการ และการใหWความม่ันใจในการจัดส[งสินคWาใหW
ลูกคWา ซึ่งการจัดซื้อเป_นกิจกรรมหน่ึงของโลจิสติกส? เน่ืองจากมีส[วนสําคัญต[อรอบเวลาในการสั่งซื้อ 
(Lead time) ซึ่งทางดWานโลจิสสติกส?ถือว[าเป_นบทบาทหลัก กระบวนการจัดซื้อท่ีดีตWองสามารถลด
รอบเวลาไดW เพ่ือใหWตWนทุนเกิดความเหมาะสม (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553, น. 14)  
 นอกจากน้ีฝ~ายจัดซื้อตWองมีการบริหารจัดการและการสรWางพันธมิตรกับซับพลายเออร?เพ่ือใหW
เกิดการเช่ือมโยงกับฝ~ายอ่ืน ๆ และเช่ือมโยงการจัดการโซ[อุปทานไดWอย[างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
รวมถึงการนําเสนอทางเลือกการตัดสินใจท่ีจะซื้อหรือผลิตเองอย[างไรก็ตามป�จจัยเป_นหัวใจของงาน
จัดซื้อมีอยู[ 7 ประการ (สิทธิชัย ฝร่ังทอง, 2561) ไดWแก[ 1) การจัดซื้อใหWไดWคุณภาพความตWองการ 
(Right Quality) 2) การจัดซื้อใหWไดWปริมาณจํานวน ตามความตWองการ (Right Quantity) 3) การส[ง
สินคWาใหWไดWในเวลาท่ีตWองการ (Right Time) เป_นการกําหนดเวลาในการส[งสินคWา/วัตถุดิบ ซึ่งข้ันตอนน้ี
มีความสําคัญในกิจกรรมต[าง ๆ ขององค?กร จําเป_นจะตWองระบุเวลาในการจัดส[งท่ีแน[นอน 4) การซื้อ
สินคWาท่ีไดWราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price) 5) การส[งสินคWาไดWตามสถานท่ีท่ีตWองการ (Right 
Place) 6) การซื้อสินคWาจากแหล[งขายท่ีเช่ือถือไดW (Right Source) 7) คุณภาพการบริการเป_นท่ี
น[าเช่ือถือ (Right Service) ท้ังน้ีนอกเหน่ือจากป�จจัยท่ีกล[าวมาขWางตWนแลWวการใชWเทคโนโลยีในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผูWขาย (Vendor management) ท่ีสามารถเป_นการเช่ือมความสัมพันธ?
ระหว[างธุรกิจกับซัพพลายเออร? (Supplier) เพ่ือการสรWางความร[วมมือระหว[างกันในการวางแผนการ
ดําเนินงาน การคาดการณ? และการหาขWอมูลเก่ียวกับผูWบริโภค ทําใหWสามารถวิเคราะห?ขWอมูลเก่ียวกับ
ยอดขาย การสั่งซื้อ หรือแนวโนWมตลาดในสถานการณ?ป�จจุบันไดW การใชWเทคโนโลยีในการทํางาน
ร[วมกันระหว[างธุรกิจและซัพพลายเออร? (Supplier) ร[วมกันกับการวางแผนสินคWาคงคลัง (Inventory 
Planning) ระบบการประมวลผลการวิเคราะห?ยอดขายเพ่ือนํามาเปรียบเทียบระหว[างซัพพลายเออร? 
(Supplier) การวางแผนการใชWทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : ERP System)  
 การวัดประสิทธิภาพสําหรับกิจกรรมการจัดซื้อ (Performance Purchasing activities) เป_น
มุมมองการบริหารดWานต[างๆ เป_นป�จจัยท่ีมีอิทธิพลในการท่ีทําใหWการจัดซื้อจัดหาจําเป_นตWองมีการวัด
ประเมิน ซึ่งมุมมองเชิงการบริหารสามารถแบ[งออกเป_นดWานต[างๆ (Weele, 2005) ไดWแก[ 1) ดWาน
กิจกรรมการปฏิบัติงาน และการจัดการอํานวยการ (Operational, Administrative Activity) 2) 
ดWานกิจกรรมการคWา (Commercial Activity) 3) การเป_นส[วนหน่ึงของบรูณาการดWานโลจิสติกส? (Part 
of Integrated Logistics) 4) ดWานยุทธศาสตร?ทางธุรกิจ (Strategic Business Area) ท้ังน้ีในการวัด
และประเมินกิจกรรมทางดWานการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Performance) น้ันจะถูกแบ[งออกไดWเป_น 
4 มิติ ไดWแก[ 1) ราคา (Price) / ตWนทุน (Cost) 2) ผลิตภัณฑ? (Product) / คุณภาพ (Quality) 3) โลจิ
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สติกส? (Logistics) และ 4) โครงสรWางองค?กร (Organizational) ท้ังน้ีตัววัด และประเมินท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานจัดซื้อ  
 ท้ังน้ีในการกําหนดปริมาณของสินคWาคงคลังท่ีเหมาะสมจําเป_นคํานึงถึงตWนทุนการบริหาร
สินคWาคงคลัง ซึ่งมีขWอควรพิจารณา ดังน้ี 
 1. ปริมาณการสั่งซื้อท่ีมีตWนทุนตํ่าท่ีสุด (Economic Order Quantity: EOQ) ในแต[ละคร้ัง 
ถWาสามารถคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีทําใหWตWนทุนการสั่งซื้อ และตWนทุนการเก็บรักษาไดW ก็จะทําใหW
ทราบว[าเม่ือสินคWาในคลังสินคWาถูกขายออกไปจนหมด จะตWองสั่งซื้อสินคWาเขWามาใหม[ในจํานวนเท[าใด
จึงจะประหยัดท่ีสุด โดยใชWสูตรกําคํานวณ ดังน้ี  

ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด :  EOQ  =  SQR(2DO / UC) 
   โดยท่ี 
   D = ความตWองการสินคWาในเวลา 1 ปm   
   O = ค[าใชWจ[ายในการสั่งซื้อต[อคร้ัง 
   U = ตWนทุนของสินคWาต[อหน[วย            
   C = ค[าใชWจ[ายในการเก็บรักษาสินคWาคิดเป_น % ของมูลค[าสินคWาท้ังปm 
  2. สต็อคเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) เป_นสต็อคท่ีตWองสํารองไวWกันสินคWาขาดเม่ือ
สินคWาถูกใชWและปริมาณลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) เป_นจุดท่ีใชWเตือนสําหรับการสั่งซื้อรอบ
ถัดไป เม่ืออุปสงค?สูงกว[าสินคWาคงคลังท่ีเก็บไวW เป_นการปjองกันสินคWาขาดมือไวWล[วงหนWา หรือเป_นการ
เก็บสะสมสินคWาคงคลังในช[วงของรอบเวลาในการสั่งซื้อ 
  3. จุดสั่งซื้อ (Reorder Point) เป_นจุดสั่งซื้อใหม[ในอัตราความตWองการสินคWาคงท่ีและรอบ
เวลาคงท่ี เป_นสภาวะท่ีไม[เสี่ยงท่ีจะเกิดสินคWาขาดแคลน เน่ืองจากทุกสิ่งทุกอย[างมีความแน[นอนคงท่ี 
โดยใชWสูตร ดังน้ี  

จุดสั่งซื้อใหม[ R  =  d x L 
  โดยท่ี 
   d = อัตราความตWองการสินคWาคงคลัง 
   L =  เวลารอคอย 
 ท้ังน้ี สุจรรยา จุลกะนาค (2552) ศึกษาป�จจัยท่ีส[งผลต[อการตัดสินใจในดWานการจัดซื้อของ
บริษัทในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป_นการศึกษารูปแบบกลยุทธ?การจัดซื้อ และแนวทางในการเลือกใชWเพ่ือ
สรWางความสามารถในการลดตWนทุนขององค?กร และนําพาองค?กรไปสู[เปjาหมายโดยมีความไวในการ
ตอบสนอง ในดWานราคา, คุณภาพ และการบริการอย[างเต็มรูปแบบผลการวิจัย พบว[า แต[ละองค?กรจะ
มุ[งเนWนกลยุทธ?การจัดซื้อแบ[งเป_น 2 ส[วน ไดWแก[การบริหารดWานตWนทุน และการดําเนินงานพรWอมสรWาง
สัมพันธภาพต[อคู[คWา โดยดําเนินการผสมผสานดWวยกัน ท้ังน้ีมีผลจากป�จจัยทางดWานเงินลงทุน และ
ความรูWความชํานาญของบุคลากรในองค?กร สอดคลWองกับ ธิดา แก[นจันทร? (2552) ศึกษาสภาพ
ป�จจุบันของการจัดซื้อจัดหาเพ่ือสรWางรูปแบบการจัดซื้อท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท เอสเค ออโตW 
อินทีเรีย จํากัด เพ่ือศึกษาระบบการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบท่ีใชWในการผลิตโดยใหWความสําคัญกับวัตถุดิบ
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ทุกรายการ การกําหนดเวลานํา และการกําหนดระดับจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อในการ
กําหนดเวลาร[วมกันระหว[างผูWซื้อและผูWขายการดําเนินการผลิตและการจัดส[งสินคWา ส[งผลใหWค[าใชWจ[าย
ในการสั่งซื้อมีตWนทุนท่ีตํ่าลงจากจํานวนคร้ังท่ีสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง เน่ืองจากสามารถทราบถึงปริมาณท่ี
เหมาะสมกับความตWองการไดW รวมท้ัง สุธีรา อะทะวงษา (2557, น. 35 – 45) กล[าวไวWว[าการใหW
ความสําคัญและกลยุทธ?การจัดซื้อจัดหาในองค?กรหรือ ธุรกิจขนาดใหญ[ท่ีประสบความสําเร็จ ไดWแก[ 
การเติมเต็มสินคWาคงคลังผ[านซัพพลายเออร? การจัดซื้อจัดหาดWวยระบบ อิเล็กทรอนิกส? และกลยุทธ?
การจัดซื้อแบบกรีน เพ่ือใหWไดWมา ซึ่งสินคWาหรือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีการใชWทรัพยากรและ ตWนทุนอย[าง
เหมาะสมเป_นส[วนสําคัญในการสนับสนุนงานในซัพพลายเชนใหWมีประสิทธิภาพ อย[างไรก็ตาม 
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานจะเกิดข้ึนมิไดWถWาไม[ไดWรับการสนับสนุนและเล็งเห็นความสําคัญจาก
ผูWบริหารระดับ สูง อาทิ กรรมการบริหาร ผูWจัดการบริษัท และเจWาขององค?กรธุรกิจในการนําเทคนิค
และกลยุทธ?สมัยใหม[ท่ีจําเป_นมาใชWในองค?กรเพ่ือสรWางขีดความสามารถในดWานตWนทุนเพ่ือใหWสามารถ
ตอบสนองความตWองการและสรWางความพึงพอใจสูงสุดแกWลูกคWาอันจะนําไปสู[การสรWางความไดWเปรียบ
ในเชิงการแข[งขันต[อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1: การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต[าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขWองจาก
แหล[งขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพ่ือทําใหWไดWรับความรูWพ้ืนฐานในการวิจัย และพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือใหWเกิดความเขWาใจในการบริหารปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด เพ่ือนํามา
สังเคราะห?เป_นกรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมสําหรับรวมท้ังการวิเคราะห?ผังเหตุและผล 
 ข้ันตอนท่ี 2 สรWางกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยประยุกต?แนวคิดการสั่งซื้อท่ีประหยัด เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรงของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ 
 ข้ันตอนท่ี 3 จําลองการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรงท่ีประหยัด (Economic Order Quantity : 
EOQ) รวมท้ังเปรียบเทียบผลการดําเนินการเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ทางตรงของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ 

แบบจําลองการส่ังซ้ือที่ประหยัด
แนวทางการบริหารการส่ังซ้ือวัตถุดิบทางตรง

ท่ีประหยัดของรKานอาหารแห*งหน่ึง 
ในเดอะมอลลRท*าพระ

ตัวแปรตKน ตัวแปรตาม
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 ข้ันตอนท่ี 4 สรุปและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงบริหารจัดการวัตถุดิบ
ทางตรงของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ ท้ังน้ีแสดงดังภาพท่ี 2 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางปรับปรุงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรงของรWานอาหารแห[งหน่ึงใน
เดอะมอลล?ท[าพระ ผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาสภาพป�ญหาการบริหารสั่งซื้อของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ 
พบว[า 1) การสั่งซื้อวัตถุดิบของรWานอาหารยังขาดความยืดหยุ[นในการจัดซื้อวัตถุดิบท่ียังไม[สอดคลWอง
กับการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อของผูWบริโภค 2) ความผิดพลาดของการพยากรณ?ความตWองการวัตถุดิบ 
3) วัตถุดิบเน[าเสียเกิดจากการจัดเก็บผิดวิธี ขาดข้ันตอนในการนําไปใชWงาน 3) ไม[มีการตัดแต[งวัตถุดิบ
ก[อนการจัดเก็บท่ีถูกตWองรวมถึงวางระบบสต็อกวัตถุดิบ และการจัดเรียงวัตถุดิบเพ่ือใหWสอดคลWองกับ
อายุการใชWงาน 4) การกําหนดเวลาจัดซื้อ และผูWส[งมอบตามแผนท่ีไม[มีความชัดเจน ท้ังน้ีการจัดเก็บ
วัตถุดิบท่ีส[งผลต[อคุณภาพของอาหารโดยตรง 5) การทํางานท่ีซ้ําซWอนของทีมงานครัว 6) สต็อก

 เริ่มตKน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขKองจากแหล*งขKอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

ออกแบบร*าง กรอบแนวคิด รูปแบบและ
เคร่ืองมือในการวิจัย

 ปรับปรุงแกKไข

ดําเนินการจําลองการส่ังซ้ือที่ประหยัด

วิเคราะหRขKอมูลและสรุปผล

รายงานผลการศึกษาความเป[นไปไดK

ส้ินสุด

พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ
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วัตถุดิบมีมากกว[ายอดขาย โดยรWานอาหารบางประเภทมีสต็อกวัตถุดิบไวWมากกว[าปกติ วัตถุดิบไม[
เพียงพอ เสียโอกาสขาย ซึ่งการคํานวณวัตถุดิบไม[เพียงพอต[อจํานวนการขายในแต[ละวัน ทําใหW
รWานอาหารมักเสียเวลา และตWนทุนไปกับการซื้อวัตถุดิบเพ่ิมใหม[ในทุกวัน และการควบคุมตWนทุน
วัตถุดิบไม[ไดW ส[วนหน่ึงเพราะเจWาของรWานไม[ไดWคิดคํานวณวัตถุดิบอย[างละเอียด  
 2. ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงควรดําเนินแบ[งกลุ[มสินคWาใหWเหมาะสมกับการ
เคลื่อนไหวของวัตถุดิบ 1) แบ[งกลุ[มสินคWาใหWเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ 2) การ
กําหนดเวลาการจัดซื้อใหWเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ 3) การจัดเก็บสินคWาคงคลังท่ีถูกตWอง
เหมาะสมสัมพันธ?กับวัตถุดิบแต[ละกลุ[ม 4) บริหารจัดการป�จจัยท่ีมีความเสี่ยงต[อวัตถุดิบ และ 5) 
บริหารควบคุมกระบวนการดําเนินงานดWานการผลิต เพ่ือตอบสนองต[อความตWองการของผูWบริโภค 
ท้ังน้ีควรดําเนินการจัดทําบันทึกเพ่ือใหWเกิดการนํามาใชWในลักษณะ First In First Out รวมท้ังใหW
ความสําคัญกับการกําหนดข้ันตอนการทํางานของทีมงานท่ีเก่ียวขWองจะช[วยใหWการนําวัตถุดิบมาใชWเป_น
ระบบ และตรวจสอบอุปกรณ?ท่ีเก่ียวขWองว[าทํางานไดWอย[างสมบูรณ?ทุกคร้ัง ก็จะช[วยลดป�ญหาเน[าเสีย
ไดW การคํานวณตWนทุนอย[างรอบคอบและลงลึกในรายละเอียด เพ่ือใหWรูWตWนทุนท่ีแทWจริงของอาหารต[อ
จาน ทําใหWคิดราคาขายไดWอย[างเหมาะสม การกําหนดตWนทุนอาหารต[อจาน การจัดทํา Recipe มี
ความจําเป_นมากต[อการสรWางยอดขาย นอกจากน้ีช[วยใหWรWานวางแผนส[งเสริมการขายไดWอย[างแม[นยํา 
หลีกเลี่ยงการประสบป�ญหาขาดทุนจากการทําโปรโมช่ันลดราคาอีกดWวย (Amari academy. 2019) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาแนวทางปรับปรุงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบทางตรงของรWานอาหารแห[งหน่ึงใน
เดอะมอลล?ท[าพระ อภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาสภาพป�ญหาการบริหารสั่งซื้อของรWานอาหารแห[งหน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ 
ไดWแก[ 1) สภาพป�ญหาดWานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรง ไดWแก[ (1) ป�ญหาการแบ[งกลุ[มวัตถุดิบท่ี
เหมาะสมกับการใชWวัตถุดิบ (2) ป�ญหาการกําหนดเวลาจัดซื้อ และผูWส[งมอบ (3) ป�ญหาการหาระดับ
ปริมาณวัตถุดิบในการสั่งซื้อท่ีประหยัด (4) การบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบยังขาดความยืดหยุ[นไม[
สอดคลWองกับการเปลี่ยนแปลง (5) วัตถุดิบเน[าเสียจากการพยากรณ?ความตWองการวัตถุดิบท่ีมีปริมาณ
มาก (6) ขาดข้ันตอนในการจัดเก็บท่ีถูกตWองท่ีส[งผลต[อคุณภาพของอาหาร และ (7) สต็อกวัตถุดิบบาง
รายการมีมากกว[ายอดขาย ท้ังน้ี ก่ิงกาญจน? ผลิกะ และ นพปฎล สุวรรณทรัพย? (2559, น. 102-114) 
ไดWกล[าวว[าการประยุกต?ใชWเทคนิค EOQ กับสินคWาคงคลังท่ีมีลักษณะความตWองการสินคWาคงท่ี 
สมํ่าเสมอ ซึ่งเป_นสมมติฐานของการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด เพ่ือใหWไดWวิธีการสั่งซื้อท่ี
เหมาะสม และมีตWนทุนรวมท่ีตํ่าท่ีสุด จากการนําเทคนิค EOQ มาประยุกต?ใชWกับสินคWาท่ีมีรูปแบบ
ความตWองการท่ีมีลักษณะคงท่ี สมํ่าเสมอกับสินคWาคงคลัง พบว[าตWนทุนรวมสินคWาคงคลังมีมูลค[าลดลง 
สอดคลWองกับงานวิจัย สุภัสสรา ป�ญโญรัฐโรจน? (2559) ศึกษาการวิเคราะห?ปริมาณการสั่งซื้อท่ี
เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล[และอุปกรณ?ไฟฟjา ผลการวิจัย พบว[า การนํารูปแบบการสั่งซื้อ
อย[างประหยัดมาใชWในการบริหารจัดการสินคWาคงคลัง จะทําใหWประหยัดค[าใชWจ[ายรวมท้ังปmไดWถึง 
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910,500.69 บาท โดยค[าใชWจ[ายท่ีลดลง เกิดจากค[าใชWจ[ายในการสั่งซื้อต[อคร้ังและค[าใชWจ[ายในการ
จัดเก็บรักษาลดลงอันเน่ืองมาจากปริมาณท่ีสั่งซื้อมีความเหมาะสมมากข้ึน ส[งผลใหWบริษัทเพ่ิมสภาพ
คล[องทางการเงินแก[บริษัท โดยบริษัทสามารถนําเงินส[วนน้ีไปลงทุนหรือใชWจ[ายในกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือ
เพ่ิมผลกําไรใหWธุรกิจไดW ซึ่งการบริหารจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงของรWานอาหาร บางคร้ังขาดการควบคุม
คุณภาพสินคWาและ การบริการท่ีไม[ไดWมาตรฐานท่ีส[งผลต[อความน[าเช่ือถือต[อรWานอาหาร 
 2. ผลจากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงของรWานอาหารแห[ง
หน่ึงในเดอะมอลล?ท[าพระ ควรดําเนินการ 1) แบ[งกลุ[มสินคWาใหWเหมาะสม 2) กําหนดเวลาจัดซื้อ และผูW
ส[งมอบท่ีเหามะสมกับปริมาณการใชWงานจริง 3) หาระดับปริมาณวัตถุดิบในการสั่งซื้อท่ีคงท่ี 4) นําเทค
โนโลยยีเขWามาปรับใชWในรWานใหWเกิดความแมนยํ่ามากย่ิงข้ึน 5) กําหนดข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน 
รวมท้ังควบคุมสต�อกวัตถุดิบใหWเหมาะสมกับปริมาณในการใชWวัตถุดิบแต[ละวัน และบูรณาการกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขWองใหWมีความยืดหยุ[นเน่ืองจากรWานอาหารตWองสรWางความประทับใจท้ังการบริการ และคุณภาพ
อาหาร สอดคลWองกับ Kimes (1999) กล[าวว[าแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม[มีการควบคุมคุณภาพ
สินคWาและการบริการท่ีไม[ไดWมาตรฐานส[งผลต[อการสูญเสียรายไดW ดังน้ันแนวทางสู[ความสําเร็จในการ
บริหารธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมควรลดความสูญเสีย และความสิ้นเปลืองท่ีเกิดข้ึนปรับการ
ทํางานใหWเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อ รวมท้ังลดค[าใชWจ[ายท่ีไม[จําเป_น รวมท้ังการ
ประยุกต?ใชWหลักการแนวคิด 5 ส. เพ่ือใหWสะดวกรวดเร็วในการหมุนเวียนในคลังสินคWา รวมท้ังประชุม
วางแผนร[วมกัน เพ่ือใหWการจัดซื้อมีความถูกตWองเหมาะสมกับการเคลื่อนไหววัตถุดิบ เพ่ือใหWเกิดตWนทุน
ท่ีเหมาะสม สอดคลWองกับงานวิจัย ก่ิงกาญจน? ผลิกะ และ นพปฎล สุวรรณทรัพย? (2559, น. 102-
114) ศึกษาการบริหารสินคWาคงคลังโดยการประยุกต?ใชWทฤษฎี ABC Classification Analysis เทคนิค 
EOQ Model และวิธี Silver-Meal: กรณีศึกษาบริษัท XYZ ผลการวิจัย พบว[า การประยุกต?ใชW
เทคนิค EOQ Model สามารถลดตWนทุนสินคWาคงคลังไดW 23,244.95 บาทต[อปm คิดเป_นรWอยละ 26.79 
และจากการประยุกต?ใชWวิธี Silver-Meal สามารถลดตWนทุนสินคWาคงคลังไดW 203,628.39 บาทต[อปm 
คิดเป_นรWอยละ 44.38 ท้ังน้ีงานวิจัย จิรายุ ฤทธิแสง และปวีนา กองจันทร? (2560, น. 92 – 104) 
ศึกษาความยืดหยุ[นในการประยุกต?ใชWปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด และจุดสั่งซื้อใหม[ กรณีศึกษาธุรกิจ
คWาวัสดุก[อสรWางขนาดกลาง พบว[า แนวคิด EOQ และ ROP มีสูตรการคํานวณท่ีง[ายไม[ซับซWอน และใชW
ขWอมูลไม[มากในการคํานวณ ไดWแก[ ตWนทุนในการสั่งซื้อ ตWนทุนในการเก็บรักษา และระยะเวลารอคอย
แต[มีความยุ[งยากในการประมาณการตWนทุนท่ีใชWในการคํานวณใหWสะทWอนกิจกรรมการดําเนินงานจริง
ของธุรกิจและประกอบการบริหารจัดการสินคWาคงคลังไดWอย[างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันตWนทุนในการ
ประมาณตWนทุนจึงตWองอาศัยความเขWาใจความสัมพันธ?ของทรัพยากรและการดําเนินงานภายในธุรกิจ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. การพยากรณ?การสั่งซื้อท่ีประหยัด เป_นเพียงการพยากรณ?เพ่ือช[วยในการตัดสินใจในการ
กําหนดปริมาณการสั่งซื้อต[อคร้ังไดWล[วงหนWา และจุดสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเท[าน้ัน ท้ังน้ีปริมาณการใชW
วัตถุดิบจะตWองคงท่ีดWวย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

99 
 

 2. หารูปแบบการพยากรณ?การสั่งซื้อท่ีเหมาะสมอย[างสมํ่าเสมอเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลง
ของลูกคWามีความซับซWอนและแตกต[างกันออกไป 
 3. การสั่งซื้อท่ีประหยัด EOQ และ ROP มีความยดืหยุ[น ในการใชWงานพอสมควรอย[างไรก็
ตามควรพิจารณาตWนทุนท่ีใชWในการคํานวณอย[างละเอียด เพ่ือใหWไดWผลการคํานวณท่ีสามารถนํามา
ประกอบการตัดสินใจไดWอย[างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับผลตอบแทน
จากการลงทุนของกลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย โดยขWอมูลอัตราส[วนทาง
การเงินท่ีใชWวิจัย มีจํานวน 7 อัตราส[วน คือ อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWน (D/E) อัตราส[วนกําไรสุทธิ 
(NPM) อัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) อัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE) 
อัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E) อัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS) และอัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) 
โดยนําขWอมูลทางการเงินท่ีเป_นอัตราส[วนทางการเงินและขWอมูลท่ีเก่ียวขWองในงบการเงินในช[วงปm 2557 – 
2561 ของบริษัทในกลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย จํานวน 11 แห[ง โดยใชW
ตารางการวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน และการวิเคราะห?สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson 
correlation analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ?ของอัตราส[วนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 
 จากการศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินแบบรวมทุกบริษัท พบว[าทุกอัตราส[วน
ไม[มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ส[วนแบบแยกแต[ละบริษัท พบว[า มีเพียง 5 แห[ง ท่ีมี
ความสัมพันธ?กับผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโกWไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท           ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ท่ีอัตราส[วนมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันอย[างมีนัยสําคัญมี 
2 อัตราส[วนคือ อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWน (D/E) และอัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) ส[วน
อัตราส[วนท่ีมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกัน และในทิศทางตรงกันขWามอย[างมีนัยสําคัญมีจํานวน 5 
อัตราส[วน คือมีอัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM), อัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA), อัตราส[วน
ผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE), อัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E) และอัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS) 
 
คําสําคัญ: อัตราส[วนทางการเงิน , ผลตอบแทนจากการลงทุน , ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 

Abstract 
 This research aims to study the relationship between the financial ratios and the 
return on investment of a registered bank in the Stock exchange of Thailand. The research 
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financial ratios have 7 ratios is Debt to Equity ratio (D/E) Net Profit Margin Return on Assets 
(ROA) Return On Equity (ROE) price/earnings ratio (P/E) Earnings Per Share (EPS) and Price to 
Book Value Ratio.  The financial ratios and related information in the financial statements 
during the year 2557 – 2561 of companies in the group of banks registered in the Stock 
Exchange of Thailand, amount 11 companies by using the financial ratio analysis table and 
Pearson's Product Moment Correlation Analysis to find the relationship between the financial 
ratio and the return on investment at the significance level of 0.05 
 The study of the relationship between financial ratios include every company. All 
ratios were not significantly associated with rates of return on investment. Each section has a 
separate company found that only 5 of which were associated with the return on 
investment is Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) Bangkok Bank Public Company 
Limited (BBL) Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB) TISCO Bank Public Company 
Limited (TISCO) and Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP) A relationship in the 
same direction. Or a relationship in the opposite direction to the yield on the investment. 
 
Keywords: Financial Ratio, Return on investment, The Stock Exchange of Thailand 
 

บทนํา 
 สถาบันการเงินของประเทศไทยในป�จจุบันมีอยู[หลากหลาย และถือไดWว[าเป_นองค?การทางการเงิน
ท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลต[อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป_นอย[างมาก โดยสถาบันการเงินมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนประเทศ  และทําหนWาท่ีเป_นตัวกลางการอํานวยความสะดวกในเร่ืองการเคลื่อนยWายเงิน รับ
ฝากเงินและใหWกูWเงิน ซึ่งเป_นการระดมทุนและจัดสรรไปยังหน[วยธุรกิจต[างๆ ในรูปแบบของการใหWสินเช่ือ
แก[ภาคเศรษฐกิจท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เน่ืองจากเงินเป_นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเป_นทรัพยากร
ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  แต[มีอย[างจํากัด ดังน้ันสถาบันการเงินจึงจําเป_นตWองจัดสรรเงินทุนเหล[าน้ันใหWมี
เพียงพอกับความตWองการของหน[วยธุรกิจและประชาชน อีกท้ังในป�จจุบันสถาบันการเงินในประเทศไทยมี
การแข[งขันกันสูง ประกอบกับความผันผวนค[อนขWางมาก ป�จจัยดWานเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย[าง
รวดเร็ว รวมท้ังการทับซWอนในการดําเนินงานระหว[างสถาบันการเงินดWวยกันเอง จากป�จจัยต[างๆน้ีย[อม
ส[งผลต[อป�ญหาสภาพคล[องและและผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีควรไดWรับจากสถาบันการเงิน ดWวยเหตุน้ี
สถาบันการเงินจึงควรวางแผนการบริหารงาน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ?เพ่ือใหWสอดคลWองกับสถานการณ?ใน
ป�จจุบัน เพ่ือใหWไดWรับผลตอบแทนตามวัตถุประสงค?ขององค?การ (ป�ยพงศ? พู[วณิชย? และอัครนันท? คิดสม, 
2561) 
 จากขWอมูลขWางตWนจึงทําใหWผูWศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[าง
อัตราส[วนทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?
แห[งประไทย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ของอัตราส[วนทางการเงิน กับผลตอบแทนจากการลงทุน 
ประกอบการตัดสินใจสําหรับนักลงทุนในการพิจารณาการเขWาไปลงทุน เพ่ือท่ีจะไดWรับผลตอบแทนเป_นเงิน
ป�นผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ท่ีคุWมค[าจากการลงทุนท่ีมีมูลค[าสูง 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 อัตราส[วนทางการเงิน (Financial Ratio)  มาใชW เป_นการช[วยใหW งบการเงินของกิจการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอัตราส[วนทางการเงินเป_นเคร่ืองมือในการวิเคราะห?งบการเงินของกิจการท่ี
สามารถแสดงใหWเห็นในลักษณะของการเปรียบเทียบกันระหว[างขWอมูลทางการเงินในปmก[อนหนWาน้ีกับปm
ป�จจุบัน หรือเป_นการเปรียบเทียบระหว[างบริษัทท่ีอยู[ในประเภทธุรกิจเดียวกันเพ่ือใหWเห็นถึงแนวโนWมของ
การประกอบธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย, 2558) 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ท่ีผูWลงทุนจะไดWรับน้ันโดยส[วนมาก
มักจะเป_นระยะเวลาภายใน1ปmซึ่งเรียกว[า อัตราผลตอบแทนท่ีผูWลงทุนจะไดWรับจากการลงทุนในตราสารทาง
การเงินเป_นระยะเวลา 1 ปmผูWลงทุนสามารถนําอัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณไดWไปใชWในการเปรียบเทียบกับ
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในการลงทุนแต[ละคร้ัง (ศูนย?ส[งเสริมการพัฒนาความรูWตลาดทุน, 2556) 
 เดือนศิริ ดวงแกWว (2556) ไดWทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย?ของกลุ[มบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย? เอ็ม เอ ไอ พบว[า
เม่ือทําการวิเคราะห?ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว[ามีอัตราการหมุนเวียนของสินคWาคงเหลือและอัตรา
ผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWนมีความสัมพันธ?ไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย? สําหรับ อัตราส[วนสภาพคล[องหมุนเร็ว, อัตราส[วนหมุนเวียนของสินทรัพย?, อัตราหมุนเวียนเร็ว
ของสินทรัพย?, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย?, อัตรากําไรข้ันตWน, อัตรากําไรสุทธิ, อัตราส[วนหน้ีสินต[อ
ส[วนของผูWถือหุWน และอัตราความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย รวมไปถึงขนาดของสินทรัพย? พบว[า
อัตราส[วนทางการเงินดังกล[าวและขนาดของสินทรัพย?ไม[มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย?ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ ฐิภัทรา ดิตยานันทกูล (2559) ไดW
ทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย?จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทยในกลุ[มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พบว[าอัตราส[วนหน้ีสินรวมต[อส[วนของผูWถือหุWน กับอัตราส[วนราคาตลาดต[อมูลค[าตามบัญชีต[อ
หุWน พบว[าท้ัง 2 อัตราส[วนทางการเงินมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย? 
และอัตราส[วนเงินทุนหมุนเวียน, อัตราส[วนการหมุนเวียนของสินทรัพย?ถาวร, อัตราส[วนการหมุนเวียนของ
สินทรัพย?ไม[มีตัวตน, อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน ไม[มีความสัมพันธ?กับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย? ซึ่งไม[สอดคลWองกับ ณัฐพล วชิรมนตรี และ ธัญวรัตน? สุ
วรรณะ (2561) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย?บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย กรณีกลุ[มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จากการวิเคราะห?ค[าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson Correlation) พบว[า 
อัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี, อัตราส[วนอัตราส[วนราคาต[อกําไร และอัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?มี
ความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย?ในทิศทางเดียวกันอย[างมีนัยสําคัญ  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอัตราส[วนทางการเงินของกลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[ง
ประเทศไทย 
 2.  เพ่ือศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[ง
ประเทศไทย 
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 3. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุนของ
กลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
 
สมมติฐาน 
 1. H1 = อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWนมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 2. H1 = อัตราส[วนกําไรสุทธิมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 3. H1 = อัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย?มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 4. H1 = อัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWนมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 
 5. H1 = อัตราส[วนราคาต[อกําไรมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 6. H1 = อัตราส[วนกําไรต[อหุWนมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 7. H1 = อัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชีมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขWอมูล 

 การรวบรวมเก็บขWอมูลเก่ียวกับลักษณะของธุรกิจธนาคาร เพ่ือท่ีจะทําความเขWาใจในลักษณะของ
กลุ[มธนาคารโดยท้ังหมด 11 บริษัท ตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ?เชียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
 8. ธนาคารไทยพาณิชย? จํากัด (มหาชน) 

ตัวแปรอิสระ 
1. อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWน (D/E) 
2. อัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM)  
3. อัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) 
4. อัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE)  
5. อัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E)  
6. อัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS)  
7. อัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) 

ตัวแปรตาม 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
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 9. บริษัท ทิสโกWไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
 10. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 11. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 โดยจะใชWขWอมูลงบการเงินท่ีไดWรวบรวมไวWในฐานขWอมูลตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย และ
ทําการศึกษาในกลุ[มธนาคารตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทยในช[วงระยะเวลา 5 ปmยWอนหลัง ต้ังแต[ปm พ.ศ.
2557 จนถึงปm พ.ศ.2561 
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราส*วนทางการเงินเฉลี่ย 5 ป] (ระหว*างป] 2557 – 2561) ของธนาคารพาณิชยRท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยRฯ 
 

ธนาคาร 
อัตราส�วนทางการเงินเฉลี่ย 

D/E NPM ROA ROE P/E EPS P/BV ROI 
BAY 8.06 17.35 1.20 10.87 14.99 2.86 1.45 3.65 
BBL 6.87 23.58 1.18 9.49 10.22 17.88 0.95 3.98 
CIMBT 10.04 2.23 0.13 1.53 32.09 0.02 1.17 3.24 
KBANK 7.64 20.99 1.51 13.60 11.68 16.60 1.53 3.24 
KKP 5.38 22.37 1.61 11.82 10.41 5.51 1.22 6.38 
KTB 9.23 18.89 1.06 11.42 9.06 2.07 1.03 2.17 
LHFG 7.79 24.82 1.09 9.64 14.23 0.14 1.15 5.47 
SCB 7.77 27.88 1.63 14.80 10.60 13.61 1.58 3.11 
TISCO 8.52 29.52 1.79 17.60 9.59 6.65 1.63 4.54 
TMB 9.08 20.17 1.14 11.97 12.03 0.22 1.39 6.04 
TCAP 7.49 10.32 0.62 11.17 8.21 4.95 0.89 3.38 

ค�าเฉลี่ย 7.99 19.83 1.18 11.26 13.01 6.41 1.27 4.11 

  
จากตารางท่ี 1 แสดงอัตราส[วนทางการเงินเฉลี่ย 5 ปm (ระหว[างปm 2557 – 2561) พบว[าอัตราหน้ีสิน

ต[อส[วนของผูWถือหุWน (D/E) เฉลี่ยสูงสุดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 10.04  และเฉลี่ยตํ่าสุดท่ี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 6.87 ในขณะท่ีอัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM) เฉลี่ยสูงสุดบริษัท ทิสโกWไฟแนน
เชียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) ท่ี 29.52 และเฉลี่ยตํ่าสุดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 2.23 
ในขณะท่ีอัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) เฉลี่ยสูงสุดบริษัท ทิสโกWไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด 
(มหาชน) ที 1.79 และเฉลี่ยตํ่าสุดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 0.13 ในขณะท่ีอัตราส[วน
ผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE) เฉลี่ยสูงสุดบริษัท ทิสโกWไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน) ท่ี 
17.60 และเฉลี่ยตํ่าสุดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 1.53 ในขณะท่ีอัตราส[วนราคาต[อกําไร 
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(P/E) เฉลี่ยสูงสุดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 32.09 และเฉลี่ยตํ่าสุดธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ท่ี 9.06 ในขณะท่ีอัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS) เฉลี่ยสูงสุดธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ี 
17.88 และเฉลี่ยตํ่าสุดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 0.02 ในขณะท่ีอัตราส[วนราคาต[อมูลค[า
ตามบัญชี (P/BV) เฉลี่ยสูงสุดบริษัท ทิสโกWไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน) ท่ี 1.63 และเฉลี่ยตํ่าสุดบริษัท 
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ท่ี 0.89 ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เฉลี่ยสูงสุดธนาคาร
เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ท่ี 6.38 และเฉลี่ยตํ่าสุดธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี 2.17  
 
ตารางท่ี 2 ตารางการวิเคราะห?สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson correlation coefficient) ของ
สถาบันการเงินท่ีอัตราส[วนทางการเงินมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

ธนาคาร 
อัตราส�วนทางการเงิน 

D/E NPM ROA ROE P/E EPS P/BV 
BAY .503 -.840 .229 .579 .880 -.882* .801 
BBL .707 .881* .924* .899* -.390 .825 .470 
CIMBT .578 .538 .544 .552 -.667 .540 .567 
KBANK -.432 -.717 -.306 -.274 .415 -.226 .142 
KKP -.302 -.284 -.399 -.254 -.497 -.306 -.691 
KTB .844 .850 .773 .902* -.319 .684 .957 
LHFG .865 -.363 -.207 .619 .114 .124 .648 
SCB .518 .280 .343 .365 -.852 .270 -.058 
TISCO .922* -.901* -.909* -.880* -.183 -.797 -.420 
TMB -.026 .272 .209 .475 -.506 .404 -.229 
TCAP -.509 .809 .818 .138 -.696 .925* -.605 

รวม -.171 .195 .157 .093 -.103 -.127 -.066 
*P-value > 0.05  
 
 จากตารางที2 ตารางการวิเคราะห?สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson correlation 
coefficient) ของสถาบันการเงินท่ีอัตราส[วนทางการเงินมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน พบว[าอัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWนของธนาคาร ทิสโกWไฟแนนเชียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
(TISCO) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะเดียวกันอัตราส[วน
กําไรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันและในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และธนาคารทิสโกWไฟแนนเซียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (TISCO) มีความสัมพันธ?ในทิศทาง
ตรงกันขWามในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะเดียวกันอัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย?ของ
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 และธนาคาร ทิสโกWไฟแนนเซียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (TISCO) มีความสัมพันธ?ในทิศทาง
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ตรงกันขWามในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะเดียวกันอัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และธนาคารกรุงไทย (KTB) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
ธนาคาร ทิสโกWไฟแนนเซียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (TISCO) มีสัมพันธ?ในทิศทางตรงกันขWามในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะเดียวกันอัตราส[วนราคาต[อกําไรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) (BAY) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติ0.05 ในขณะเดียวกัน
อัตราส[วนกําไรต[อหุWนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY) มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกัน
ขWามในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และธนาคารทิสโกWไฟแนนเซียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (TISCO) มี
ความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะเดียวกันอัตราส[วนราคาต[อมูลค[า
ตามบัญชีของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันในระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากการทดสอบอัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูW ถือหุWน (D/E), อัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM) และ
อัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) พบว[าไม[มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
กล[าวคือเม่ืออัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูW ถือหุWน (D/E), อัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM) และอัตราส[วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ไดW และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงลดลง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะ
มีการเปลี่ยนแปลงท้ังเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ไดWเช[นกัน ทําใหWไม[มีความสัมพันธ?อย[างมีนัยสําคัญกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสอดคลWองกับผลงานวิจัยของ เดือนศิริ ดวงแกWว (2556) 
 จากการทดสอบอัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE) พบว[าไม[มีความสัมพันธ?กับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน กล[าวคือเม่ืออัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE) มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ไดW และเม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงลดลง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ไดW
เช[นกัน ทําใหWไม[มีความสัมพันธ?อย[างมีนัยสําคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสอดคลWองกับ
ผลงานวิจัยของ ฐิภัทรา ดิตยานันทกูล (2559) 
 จากการทดสอบอัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E), อัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS) และอัตราส[วนราคา
ต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว[าไม[มีความสัมพันธ?กับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน กล[าวคือเม่ืออัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E), อัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS) และ
อัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะมี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ไดW และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงลดลง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
จะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ไดWเช[นกัน ทําใหWไม[มีความสัมพันธ?อย[างมีนัยสําคัญกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งไม[สอดคลWองกับงานวิจัยของ ณัฐพล วชิรมนตรีและ ธัญวรัตน? สุวรรณะ 
(2561) และชนาพร พิพัฒน?รัตนถาวร (2557)ท่ีพบว[าอัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E) อัตราส[วนกําไรต[อหุWน 
(EPS) และอัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 



108 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

บทสรุป 
 
ตารางท่ี 3 ทิศทางการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกลุ[มธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
 

สถาบันการเงิน D/E NPM ROA ROE P/E EPS P/BV 
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) x x x x (+) (-) x 
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) x (+) (+) (+) x x x 
3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) x x x x x x x 
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) x x x x x x x 
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) x x x x x x x 
6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) x x x (+) x x (+) 
7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ?เชียล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) x x x x x x X 
8. ธนาคารไทยพาณิชย? จํากัด (มหาชน) x x x x X x x 
9. บริษัท ทิสโกWไฟแนนเชียลกรุ�ป จํากัด (มหาชน) (+) (-) (-) (-) x x X 
10. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) x x x x x x X 
11. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) x x x x x (+) X 
12. รวมทุกสถาบันการเงิน x x x x x x x 
X หมายถึง ไม[มีความสัมพันธ?กันอย[างมีนัยสําคัญ 
(+) หมายถึง มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันอย[างมีนัยสําคัญ 
(-) หมายถึง มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกันขWามอย[างมีนัยสําคัญ 
  

สรุปทิศทางความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
พบว[า อัตราส[วนท่ีมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันอย[างมีนัยสําคัญมี 7 อัตราส[วนคือ อัตราหน้ีสินต[อ
ส[วนของผูW ถือหุWน (D/E), อัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM), อัตราส[วนผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA), 
อัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE), อัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E), อัตราส[วนกําไรต[อหุWน 
(EPS) และอัตราส[วนราคาต[อมูลค[าตามบัญชี (P/BV) และอัตราส[วนท่ีมีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกันขWาม
อย[างมีนัยสําคัญมีจํานวน 5 อัตราส[วน คือมีอัตราส[วนกําไรสุทธิ (NPM), อัตราส[วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย? (ROA), อัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน (ROE), อัตราส[วนราคาต[อกําไร (P/E) และ
อัตราส[วนกําไรต[อหุWน (EPS) 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1 การศึกษาน้ีเป_นเพียงส[วนหน่ึงท่ีผูWลงทุนตWองพิจารณาในการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย? ผูW
ลงทุนตWองพิจารณาป�จจัยท่ีมีผลกระทบต[อผลตอบแทนจากการลงทุนอีกหลายๆ ป�จจัย 
 2. ตัวแปรท่ีนํามาศึกษาน้ัน เป_นเพียงอัตราส[วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย?เท[าน้ัน จึงอาจ
ไม[ไดWมีผลต[อการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ?ของหลักทรัพย?ในธนาคารต[อผลตอบแทนจากการลงทุน 
ดังน้ันจึงเหมาะกับการนําไปศึกษากับป�จจัยตัวอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ?ต[ออัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
หลักทรัพย? เพ่ือการศึกษาคร้ังต[อไป 
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 3. ความสําคัญของอัตราส[วนทางการเงินอยู[ที่การตีความหมายและการวิเคราะห?ที่ถูกตWอง ผลของ
ตัวเลขท่ีออกมาอาจเหมาะสมกับธุรกิจหน่ึงแต[ไม[เหมาะสมกับอีกธุรกิจหน่ึงก็ไดW 
 4. ผูW ศึกษาจะเป_นตWองดูค[างบการเงินอย[างละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหWผูW นําไปใชWไดWทราบว[า
อัตราส[วนน้ันมีความน[าเช่ือถือมากนWอยเพียงใด 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างความสามารถในการทํา
กําไรกับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลของธุรกิจการแพทย? ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[ง
ประเทศไทย โดยใชWอัตราส[วนความสามารถในการทํากําไร 5 อัตรา คือ อัตรากําไรข้ันตWน อัตรากําไร
จากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน และอัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย?รวมท่ีส[งผลต[อการจ[ายเงินป�นผลใหWแก[ผูWลงทุนในกิจการ กลุ[มตัวอย[างท่ีใชW คือ ธุรกิจ
การแพทย?ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?ฯ จํานวน 23 บริษัท จาก 1 กลุ[มธุรกิจ โดยการเก็บ
รวบรวมขWอมูลจากรายงานประจําปmในปm 2557-2561 สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล คือ สถิติเชิง
อนุมาน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล
ซึ่งใชWวิธีการวิเคราะห?ค[าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของเพียร?สัน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
 ผลการวิจัยพบว[าความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 4 อัตรา ไดWแก[ อัตราส[วนกําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน และความสามารถในการทํา
กําไรท่ีไม[มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 อัตรา 
ไดWแก[ อัตรากําไรข้ันตWน 
 
คําสําคัญ: ความสัมพันธ?, อัตราผลตอบแทนเงินป�นผล, ธุรกิจการแพทย? 
 

Abstract 
 The study was carried out to investigate the profitability with the use of 5 
categories of profitability ratios, i.e. gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, 
return on equity and return on asset which affected payment of dividends to the 
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investors.  The sample used in the study comprised 23 companies from 1 sectoral 
groups listed on the Stock Exchange of Thailand. The data were collected through 
the annual reports and form B.E.2557-2561. The data were analyzed using referential 
statistics including Pearson’s Correlation Coefficient at 0.05 level of significance. 
 The results of study showed that profitability is related to dividends with 
statistically significant of 4 variables include operating profit margin, net profit margin, 
return on asset and return on equity. And profitability is not related to dividends with 
statistically significant 1 variable : gross profit margin. 
 
Keywords : relationship, dividends yield, Medical business 
 
บทนํา 
 ในป�จจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลเกิดข้ึนมากมายหลายแห[ง เน่ืองดWวยประเทศไทยมี 
ความตWองการทางดWานการแพทย?เป_นอย[างมาก เพราะมีอัตราผูWป~วยและผูWสูงอายุเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปm การ
เติบโตของธุรกิจการแพทย?ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย[างรวดเร็วเช[น บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ 
จํากัด (มหาชน) มีอัตราการเติบโตของภาพรวมธุรกิจจากปm 2561 ในอัตรารWอยละ 9 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปm 
2560 ในอัตรารWอยละ 3 และดWวยช่ือเสียงของบุคลากรทางการแพทย?ในโรงพยาบาลในประเทศไทย
เป_นอย[างกวWางขวWางท้ังในประเทศและต[างประเทศ ในขณะเดียวกันความตWองการของชาวต[างชาติใน
การเขWามารับบริการทางการแพทย?มีแนวโนWมเพ่ิมสูงข้ึนเช[นเดียวกัน โดยมีผูWป~วยชาวต[างชาติเขWามา 
รับบริการเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง ซึ่งมีชาวต[างชาติท่ีอาศัยอยู[ในประเทศไทยและต[างประเทศเขWามาใชW
บริการทางการแพทย?จากโรงพยาบาลในประเทศไทย จึงทําใหWธุรกิจโรงพยาบาลมีผลประกอบการท่ีดี
และส[งผลใหWสามารถทํากําไรไดWเป_นจํานวนมากจากกลุ[มคนเหล[าน้ี และจากผลประกอบการจะส[งผล
ใหWสามารถจ[ายเงินป�นผลใหWกับผูWถือหุWนไดWเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังทําใหWนักลงทุนเกิดความสนใจท่ีจะเขWา
มาลงทุนในกิจการ โดยมุ[งเนWนถึงผลตอบแทนหรือกําไรท่ีธุรกิจโรงพยาบาลจะไดWรับ โดยผลกําไรหรือ
ขาดทุนน้ีจะใชWเป_นขWอมูลท่ีสําคัญท่ีผูWลงทุนใชWเป_นหลักในการวิเคราะห?และตัดสินใจในเร่ืองการลงทุน 
(สิริสุดา เนียมนาค, 2556) 
 ซึ่งบริษัทในกลุ[มธุรกิจการแพทย?ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย (SET) 
ป�จจุบันมีจํานวน 23 บริษัท พบว[า มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีโดดเด[นสูงกว[ามาตรฐานอWางอิง 
MSCI World Health Care Net Total Return Index (ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย, 2562) 
อันเกิดจากการท่ีกลุ[มธุรกิจการแพทย?พยายามเร[งสรWางมูลค[าเพ่ิมใหWแก[ธุรกิจโดยมุ[งเนWนการดูแล
สุขภาพของผูWสูงอายุ การปjองกันก[อนเจ็บป~วย การแพทย?เฉพาะทาง และนวัตกรรมทางการแพทย? ใหW
สอดคลWองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรWางทางสังคม ส[งผลใหWผลกําไรสุทธิของกลุ[มธุรกิจการแพทย?ท่ีมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.5% ต[อปmในช[วง 5 ปmที่ผ[านมา (กรุงเทพดุสิตเวชการ, 2562) 
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ความสามารถในการทํากําไร 
- อัตรากําไรข้ันตWน 
- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
- อัตรากําไรสทุธิ 
- อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม 
- อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน 

 จากขWอมูลขWางตWนจึงทําใหWผูWวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[าง
ความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลของธุรกิจการแพทย?ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย?แห[งประไทย เพ่ือนํามาวัดความสามารถในการทํากําไรและอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลท่ี 
ผูWลงทุนจะไดWรับ เพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับนักลงทุนในการพิจารณาการเขWาไปลงทุน เพ่ือท่ีจะ
ไดWรับผลตอบแทนเป_นเงินป�นผลหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีคุWมค[าจากการลงทุนท่ีมีมูลค[าสูง 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทนเงินป�น
ผลของกลุ[มธุรกิจการแพทย? ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
 
สมมติฐาน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชWการทดสอบโดยการวิเคราะห?ค[าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของเพียร?สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) โดยมีขWอสมมติฐานการศึกษา ดังน้ี 
ความสามารถในการทํากําไรมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 

 สมมติฐานท่ี 1 อัตรากําไรข้ันตWนมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
 สมมติฐานท่ี 2 อัตรากําไรท่ีไดWจากการดําเนินงานมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
 สมมติฐานท่ี 3 อัตรากําไรสุทธิมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
 สมมติฐานท่ี 4 อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวมมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทน

เงินป�นผล 
 สมมติฐานท่ี 5 อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWนมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทน 

เงินป�นผล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรต�น (Independent Variable)           ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

อัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 การวิจัยในคร้ังน้ีผูWวิจัยไดWทําการทบทวนหลักการ แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองเพ่ือนํามา
กําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ดังน้ี 

1. อัตราส[วนทางการเงิน 
 อัตราส[วนทางการเงิน หมายถึง การนําอัตราส[วนทางการเงินมาใชWเป_นการช[วยใหWงบ

การเงินของกิจการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอัตราส[วนทางการเงินเป_นเคร่ืองมือในการวิเคราะห?งบ
การเงินของกิจการท่ีสามารถแสดงใหWเห็นในลักษณะของการเปรียบเทียบกันระหว[างขWอมูลทางการเงิน
ในปmก[อนหนWาน้ีกับปmป�จจุบัน หรือเป_นการเปรียบเทียบระหว[างบริษัทท่ีอยู[ในประเภทธุรกิจเดียวกัน
เพ่ือใหWเห็นถึงแนวโนWมของการประกอบธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย, 2558) 

2. ความสามารถในการทํากําไร 
 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) สามารถวิเคราะห?ดWวยอัตราส[วนทางการเงิน

จากกําไรท่ีมีความสัมพันธ?กับยอดขายและกําไรท่ีมีความสัมพันธ?กับเงินลงทุน ซึ่งสะทWอนใหWเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการควบคุมตWนทุนและการทํากําไรจากยอดขายของกิจการ โดยอัตราส[วน
ความสามารถในการทํากําไรท่ีสําคัญ ไดWแก[ อัตรากําไรข้ันตWน (Gross Profit Margin Ratio) อัตรา
กําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin Ratio) อัตรากําไรสุทธิ (Net Income Margin 
Ratio) อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม (Return on Assets Ratio) และอัตราผลตอบแทนต[อ
ส[วนของผูWถือหุWน (Return on Equity) ซึ่งสามารถบ[งช้ีถึงความสามารถในการบริหารของผูWบริหารไดW 
(โชษิตา เปสตันตี และขวัญกมล ดอนขวา, 2561) 

3. อัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
 อัตราผลตอบแทนเงินป�นผล หมายถึง เป_นอัตราส[วนเปรียบเทียบเงินป�นผลจ[ายต[อหุWน

สามัญเทียบกับราคาตลาดของหุWนสามัญ เพ่ือดูผลตอบแทนว[าหากลงทุนซื้อหุWน ณ ระดับราคา
ตลาดป�จจุบัน  จะมีโอกาสไดWรับ เงินป�นผลคิด เป_น อัตรารWอยละเท[าไหร[ของราคาหุWนย่ิงมีค[า 
Dividend Yield สูง แสดงว[าผูWลงทุนไดWรับผลตอบแทนจากเงินป�นผลสูงเมื่อเทียบกับเงินที่ซื้อหุWน
ไป ดังนั้น ในการวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงินควรทําความเขWาใจลักษณะการดําเนินงานเพ่ือ
สรWางรายไดWของแต[ละธุรกิจก[อนวิเคราะห?ขWอมูลและไม[ควรเปรียบเทียบอัตราส[วนทางการเงินขWาม
อุตสาหกรรม (วนิชา เลิศพิริยสุวัฒน?, 2557) 
  ดารานาถ พรหมอินทร? (2560) ไดWทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ?ของผลการดําเนินงาน 
และคุณภาพกําไรต[อราคาตลาดหลักทรัพย?ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
กลุ[มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ของผลการดําเนินงาน
และคุณภาพราคาต[อราคาตลาดหลักทรัพย?ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
กลุ[มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการศึกษาคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?
กลุ[มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จํานวน 33 บริษัท โดยเก็บรวบรวมขWอมูลทุติยภูมิจากรายงานทาง
การเงินของบริษัทในฐานขWอมูลตลาดหลักทรัพย?ออนไลน?ของตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทยสถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย สถิติเชิงพรรณนา ไดWแก[ ค[าเฉลี่ย และค[าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สถิติเชิงผลการวิจัยพบว[าอัตราผลตอบแทนผูW ถือหุWน กําไรจากการดําเนินงานก[อนหักตWนทุน 
ทางการเงิน ภาษีเงินไดW ค[าเสื่อมราคาและค[าใชWจ[ายตัดบัญชีมีความสัมพันธ?ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาตลาดหลักทรัพย? ส[วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต[อเงินดอลล[าร?สหรัฐมีความสัมพันธ?ไปในทิศทาง
ตรงกันขWามกับราคาตลาดหลักทรัพย? ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ สมศรี พลภักดี (2561) ไดW
ทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ?ระหว[างกระแสเงินสดกับผลประกอบการของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทยในกลุ[ม SET 100 การวิจัยคร้ังน้ีจึงเป_นท่ีมาของแนวคิด ท่ีจะศึกษา
ความสัมพันธ?ของกระแสเงินสดกับผลประกอบการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[ง
ประเทศไทยท่ีอยู[ในดัชนี SET 100 จากความสัมพันธ?ดังกล[าวกระแสเงินสดจะช[วยใหWผูWประกอบการ
หรือผูWบริหารมองเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดท้ังหมดและสามารถใชWขWอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนและบริหารการเงินของธุรกิจว[ามีการรับจ[ายสุทธิของเงินสดจริงๆ ในปmน้ันของกิจการว[า
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ผลการวิจัยพบว[าความสัมพันธ?กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีความสัมพันธ?
กับกําไรท่ีแทWจริงมากท่ีสุดซึ่งมีความสัมพันธ?เชิงบวกกับผลประกอบการอย[างมีนัยสําคัญ ซึ่งไม[
สอดคลWองกับงานวิจัยของ ไพสรณ? สูงสมบัติ (2561) ไดWทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ?ระหว[าง 
อัตราความสามารถในการทํากําไรและราคาตลาดของหลักทรัพย?ของกลุ[มขนส[ง และโลจิสติกส?ท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?
ระหว[างความสามารถในการทํากําไรประกอบดWวย อัตรากําไรสุทธิ อัตราส[วนผลตอบแทนจากส[วน
ของผูWถือหุWน และราคาตลาดของหลักทรัพย?ของกลุ[มขนส[ง และโลจิสติกส?ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย?แห[งประเทศไทย โดยเก็บขWอมูลเป_นรายไตรมาส ต้ังแต[ไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ.2555 ถึง 
ไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ.2559 จํานวน 17 ไตรมาส วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชWสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน ผลการศึกษาพบว[าในภาพรวมอัตรากําไรสุทธิ กับราคาตลาดหลักทรัพย? ไม[มีความสัมพันธ?กัน
ทางสถิติ แต[อัตราผลตอบแทนจากส[วนของผูWถือหุWน มีความสัมพันธ?บวกกับราคาตลาดหลักทรัพย? ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีผูWวิจัยเก็บรวบรวมขWอมูลทางการเงินจากงบการเงินและรายงานประจําปm 
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทยยWอนหลัง 5 ปmระหว[างปm 2557-2561 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?
แห[งประเทศไทยหมวดธุรกิจการแพทย? ท่ีนําส[งตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย และ กลต. เผยแพร[
อยู[ใน SETSMART จํานวน 23 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย?ฯ, 2562)  
 
สถิติที่ใช�ในการวิจัย 
 สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือ
อภิปรายสรุปขWอมูล และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดย
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ใชWวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ?
ระหว[างตัวแปร และการวิเคราะห?สมการ ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
(ศิริชัย กาญจวาสี, 2557) 
 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห�อัตราส�วนการเงิน 
 อัตราส[วนทางการเงินเฉลี่ยของกลุ[มธุรกิจการแพทย?ในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบดWวย อัตรากําไรข้ันตWน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ  
อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน และ อัตราผลตอบแทน 
เงินป�นผล จํานวน 23 บริษัท ระหว[างปm 2557-2561 แสดงดังตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงินเฉลี่ยของกลุ[มธุรกิจการแพทย?ในตลาดหลักทรัพย?แห[ง
ประเทศไทย จํานวน 23 บริษัท ระหว[างปm 2557-2561 
 

อัตราส�วนทางการเงิน 
ปz 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. อัตรากําไรข้ันตWน 29.06 26.99 29.47 28.22 28.74 

2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17.03 15.81 13.50 14.84 15.15 

3. อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ 12.18 10.90 10.37 10.61 10.80 

4. อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม 11.13 11.26  8.17   7.45  7.83 

5. อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน 16.90 15.66 12.37 11.43 11.69 

6. อัตราผลตอบแทนเงินป�นผล   1.94   1.40  1.06  1.39  1.62 

 
จากตารางท่ี 1 พบว[า ธุรกิจการแพทย?มีอัตรากําไรข้ันตWนในปm 2557- 2561 มีอัตราส[วนทาง

การเงินเฉลี่ยสูงสุดในปm 2559 ท่ี 29.47 และตํ่าสุดในปm 2558 ท่ี 26.99 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ในปm 2557-2561 มีอัตราส[วนทางการเงินเฉลี่ยสูงสุดในปm 2558 ท่ี 15.81 และตํ่าสุดในปm 2559 ท่ี 
13.50 อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิในปm 2557-2561 มีอัตราส[วนทางการเงินเฉลี่ยสูงสุดในปm 
2557 ท่ี  12.18 และตํ่าสุดในปm  2559 ท่ี  10.37 อัตราผลตอบแทนต[อสินท รัพย?รวมในปm  
2557-2561 มีอัตราส[วนทางการเงินเฉลี่ยสูงสุดในปm 2558 ท่ี 11.26 และตํ่าสุดในปm 2560 ท่ี 7.45 
อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWนในปm 2557-2561 มีอัตราทางการเงินเฉลี่ยสูงสุดในปm 2557 ท่ี
16.90 และตํ่าสุดในปm 2560 ท่ี 11.43 อัตราผลตอบแทนเงินป�นผลในปm 2557-2561 มีอัตราส[วนทาง
การเงินเฉลี่ยสูงสุดในปm 2557 ท่ี 1.94 และตํ่าสุดในปm 2559 ท่ี 1.06  
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2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างอัตราส[วนทางการเงินกับ 
อัตราผลตอบแทนเงินป�นผลของกลุ[มธุรกิจการแพทย?ในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย โดยใชWสถิติ 
Pearson’s Correlation แสดงดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทน 
เงินป�นผล 

หมายเหตุ : *.  
 
 จากตารางท่ี  2 พบว[า อัตราส[วนความสามารถในการทํากําไรท่ี มีความสัมพันธ?กับ 
อัตราผลตอบแทนเงินป�นผล ไดWแก[ อัตราส[วนกําไรจากการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากกําไร
สุทธิ อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม และอัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยอัตรากําไรจากการดําเนินงานมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกัน ส[วน 
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิมีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกัน
ขWามกับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล 
  ในขณะท่ีอัตรากําไรข้ันตWนพบว[าไม[มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลท่ี 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห?อัตราส[วนกําไรจากการดําเนินงาน (Earnings before Interest and 
Tax to Sales Ratio) และอัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม (Return Flow Return on Asset 
Ratio) ของกลุ[มตัวอย[างธุรกิจการแพทย?มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลอย[าง 
มีนัยสําคัญ ซึ่งมีความสอดคลWองกับผลงานของ สิริสุดา เนียมนาค (2556) และดารานาถ พรหมอินทร? 
(2560) ท่ีพบว[าอัตราส[วนกําไรจากการดําเนินงาน และ อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม มี
ความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล แสดงความสามารถในการทํากําไรเทียบกับส[วนของ
เจWาของ (ทุน) กล[าวคือ เม่ืออัตราส[วนกําไรจากการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน อัตราการจ[ายเงินป�นผลก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดWวย ถWาหากอัตราส[วนกําไรจาก

อัตราส�วนทางการเงิน Pearson’s Correlation 

1. อัตรากําไรข้ันตWน  

2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน      
3. อัตรากําไรสุทธิ  
4. อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม  
5. อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน  
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การดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม และอัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน ลดลง
น้ันหมายความว[าอัตราการจ[ายเงินป�นผลก็จะลดลงไปดWวยเช[นกัน 

อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน (Return on Common Stockholders’ Equity : 
ROE) มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผลอย[างมีนัยสําคัญ ซึ่งมีความสอดคลWองกับผลงาน
ของ สิริสุดา เนียมนาค (2556) และผลงานของไพสรณ? สูงสมบัติ (2561) ท่ีพบว[าอัตราผลตอบแทน
ต[อส[วนของผูWถือหุWนสามัญมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล ซึ่งอัตราผลตอบแทนต[อส[วน
ของผูWถือหุWนสามัญ แสดงความสามารถในการทํากําไรเทียบกับส[วนของเจWาของ (ทุน) กล[าวคือ เม่ือ
อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูW ถือหุWนสามัญ (Return on Common Stockholders’ Equity : 
ROE) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน อัตราการจ[ายเงินป�นผลก็จะลดลงตามไปดWวย แลWวถWาหาก 
อัตราผลตอบแทนต[อส [วน ข อ งผู Wถ ือ หุ Wน ส าม ัญ  (Return on Common Stockholders’ 
Equity : ROE) ลดลงหมายความว[าอัตราการจ[ายเงินป�นผลก็จะเพ่ิมข้ึนไปดWวยเช[นกัน 
 อัตรากําไรข้ันตWน (Gross Profit Rate) ไม[มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล
อย[างมีนัยสําคัญ ซึ่งไม[มีความสอดคลWองกับผลงานของ สิริสุดา เนียมนาค (2556)  ท่ีพบว[าอัตรากําไร
ข้ันตWนมีความสัมพันธ?ต[อการจ[ายเงินป�นผล อาจเป_นเพราะว[าในแต[ละอุตสาหกรรมมีผลการดําเนินงาน
ในสินทรัพย?ท่ีแตกต[างกันไป การนําธุรกิจจากอุตสาหกรรมท่ีต[างกันมาเปรียบเทียบเพ่ือหาบริษัทท่ีมี
ความสามารถในการแข[งขันจึงไม[สามารถบอกไดWว[าธุรกิจใดดีกว[ากัน กล[าวคือ เม่ืออัตรากําไรข้ันตWน 
(Gross Profit Rate) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน แต[อัตราการจ[ายเงินป�นผลอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็
ไดW ถWาหากอัตรากําไรข้ันตWน (Gross Profit Rate) ลดลง แต[อัตราการจ[ายเงินป�นผลอาจจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงก็ไดWเช[นกัน 
 อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทน
เงินป�นผลอย[างมีนัยสําคัญ ซึ่ งสอดคลWองกับผลงานของ ไพสรณ?  สูงสมบัติ (2561) ท่ีพบว[า 
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิมีความสัมพันธ?ต[อเงินป�นผล กล[าวคือ เม่ืออัตราผลตอบแทนจากกําไร
สุทธิ (Net Profit Margin) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน อัตราการจ[ายเงินป�นผลก็จะลดลงตามไปดWวย 
ถWาหากอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลงหมายความว[าอัตราการจ[ายเงิน
ป�นผลก็จะเพ่ิมข้ึนไปดWวยเช[นกัน และไม[มีความสอดคลWองกับผลงานของ สิริสุดา เนียมนาค (2556) ท่ี
พบว[า อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิไม[มีความสัมพันธ?ต[อเงินป�นผล เน่ืองจากในการจ[าย
ค[าตอบแทนใหWกับผูWบริการทางกิจการไม[ไดWจ[ายโดยกําไรสุทธิแต[การจ[ายโดยกําไรสุทธิมีไวWเพ่ือทําการ
จ[ายเงินป�นผลหรือโบนัสประจําปm    
 
บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย พบว[า อัตราส[วนความสามารถในการทํากําไรไม[มีความสัมพันธ?กับอัตรา
ผลตอบแทนเงินป�นผล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดWแก[ อัตรากําไรข้ันตWน ซึ่งแสดงใหWเห็นว[า
อัตราส[วนทางการเงินดังกล[าวไม[ไดWสะทWอนถึงการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะท่ี
อัตราส[วนความสามารถในการทํากําไรท่ีมีความสัมพันธ?กับอัตราผลตอบแทนเงินป�นผล ไดWแก[  
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อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม  
อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน พบว[า อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตราผลตอบแทนต[อ
สินทรัพย?รวมมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ และอัตรา
ผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWนมีความสัมพันธ?ทิศทางตรงกันขWาม 
 ขWอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต[อไปควรพิจารณาถึงความสําคัญของอัตราส[วนทางการเงิน
อยู[ท่ีการตีความหมายและการวิเคราะห?ท่ีถูกตWอง ผลของตัวเลขท่ีออกมาอาจเหมาะสมกับธุรกิจหน่ึง
แต[ไม[เหมาะสมกับอีกธุรกิจหน่ึงก็ไดW ผูWวิจัยตWองดูค[างบการเงินอย[างละเอียดรอบคอบ เพ่ือนําไปใชW
เพ่ือใหWทราบว[าอัตราส[วนน้ันมีความน[าเช่ือถือมากนWอยเพียงใด 
 

เอกสารอ�างอิง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคWา. (2562). ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล. เขWาถึงไดWจาก 

https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201
903.pdf  [สืบคWนเม่ือ 15 ตุลาคม 2562]. 

กรุงเทพดุสิตเวชการ. (2562). รายงานประจําปz 2561. เขWาถึงไดWจาก: https://investor.bangkokhospital. 
com/th/downloads/annual-report [สืบคWนเม่ือ 15 ตุลาคม 2562]. 

โชษิตา เปสตันยี และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย, วารสารการบัญชีและ
การจัดการ  (น.42-55). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ดารานาถ พรหมอินทร?. (2560). ความสัมพันธ�ของผลดําเนินงานและคุณภาพกําไรต�อราคาตลาด
หลักทรัพย�ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี  (วิทยานิพนธ�). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย. (2561). รายงานประจําปz บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 
(มหาชน ). เขW า ถึ งไดW จ าก  : https://marketdata.set.or.th/mkt/ stockquotation. 
do?symbol=BDMS&language=th&country=TH [สืบคWนเม่ือ 13 ธันวาคม 2562] 

ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย. (2562). SET Note Volume 4/2562  เขWาถึงไดWจาก : https:// 
www.set.or.th/th/setresearch/setresearch_p2.html [สืบคWนเม่ือ 13 ธันวาคม 2562] 

ไพสรณ? สูงสมบัติ. (2560). ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราความสามารถในการทํากําไรและราคาตลาด
ของหลักท รัพย?ของกลุ[มขนส[ งและโลจิสติกส? ท่ี จดทะเบียนในตลาดหลักท รัพย? ,  
วารสารวิชาการและวิจัย (น.16-25). มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

ภาสกร ปาละวัล. (2560). วิเคราะห�งบการเงินเปรียบเทียบระหว�างบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร�ลาเท็กคซ� คอร�ปอร�เรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน).  (คWนควWาอิสระ). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วนิชา เลิศพิริยสุวัฒน?. (2550). การศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างอัตราส�วนกระแสเงินสดกับ
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต. (คWนควWาอิสระ). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

119 
 

สมศรี  พลภักดี. (2561). ความสัมพันธ�ระหว�างกระแสเงินสดกับผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย. (สารนิพนธ?). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

สิริสุดา เนียมนาค. (2556).  การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างความสามารถในการทํากําไรกับ
เงินป{นผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย. (คWนควWาอิสระ). 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 

 



120 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

การศึกษาความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการลดหย�อนภาษีเงินได�นิติบุคคลของ
บริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค�าในพื้นท่ีเขตลาดพร�าว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
A study of knowledge and understanding about corporate income 
tax deduction of a limited company registered in the Department 

of Business Development in Ladprao area, Bangkok 
 

กุลฑีรา จันทนา1, ชนัญญา ยังสุข2 และ เยาวลักษณ� พชัิยสมประสงค�3 
Kunthira Juntana1, Chananya Youngsuk2, and Yaowaluk Pichaisomprasong3 

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Accountancy Department, Faculty of Business Administration and Information Technology, 

Rajamangala University of Technology Tawan-ok 
e-mail: Saimimi060841@gmail.com 095-010-9568 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความรูWและความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษี
เงินไดWนิติบุคคลของบริษัทต[างๆ ในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรูW
และความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคล โดยทําการเก็บรวบรวมขWอมูลจากพนักงาน
บัญชีในบริษัทจํากัด ในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว จํานวน 187 คน และใชWแบบสอบถามเป_นเคร่ืองมือสถิติท่ี
ใชWวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแก[ รWอยละ ค[าเฉลี่ยส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ผลการศึกษา
พบว[า 
 ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง รWอยละ 74.87 มีสถานะสมรส รWอยละ 50.27          
มีช[วงอายุ 31 - 40 ปm รWอยละ 41.18 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รWอยละ 48.13 ระยะเวลาใน        
การทํางาน 3 - 4 ปm รWอยละ 43.85 และพนักงานบัญชีมีรายไดWต[อเดือน 20,001-25,000 บาท  
รWอยละ 39.04 
 ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[มีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคล 
โดยรวมอยู[ในระดับสูง โดยเรียงลําดับจากมากไปนWอย ไดWแก[ ดWานการหักลดหย[อนการจWางคนชรา  
ดWานการหักลดหย[อนดWวยการบริจาค ดWานการหักลดหย[อนการจดทะเบียนนิติบุคคล ดWานการ 
หักลดหย[อนการทําประกันชีวิตใหWกับกรรมการบริษัท ดWานการหักลดหย[อนค[าเสื่อมราคา และดWาน
การหักลดหย[อนโปรแกรมในการใชWงานของบริษัท 
 
คําสําคัญ: ภาษีเงินไดWนิติบุคคล การลดหย[อนภาษี  
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Abstract 
The objectives of this research are 1) to study knowledge and understanding 

about corporate income tax deduction of companies in Ladprao area 2) to suggest 
ways to develop the knowledge and understanding about corporate income tax 
deduction by collecting the data from 187 accountants in limited liability companies 
in the Lat Phrao area and used questionnaires as a tool. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test.  

The results showed that most of the respondents were female (74.87%),  
They were married (50.27%), The age were between 31-40 years (41.18%),  
The finished bachelor's degree (48.13%), The working experience were 3-4 years 
( 43.85%), and the monthly income was 20,001-25,000 Baht (39.04%).  

Most respondents were knowledgeable and understanding the overall level 
of corporate income tax deduction at a high level, in descending order, such as the 
deduction of the employment of the elderly, the deduction by donation against 
deduction, the registration of the juristic person with the deduction of doing Life 
insurance for company directors regarding depreciation, deduction and deduction for 
the company's operating program.  

 
Keywords: Income tax, Tax deduction 
 
บทนํา 
 รัฐบาลของทุกประเทศลWวนแลWวแต[มีหนWาท่ีหลักเหมือนกันก็คือ การบริหารและพัฒนา
ประเทศชาติใหWมีความเจริญกWาวหนWาท้ังทางดWานเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของประเทศ ซึ่งจะ
ส[งผลใหWประชาชนในชาติดํารงชีวิตอย[างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยหน[วยงานของภาครัฐ    
มีกรมสรรพากรเป_นหน[วยงานสําคัญมีหนWาท่ีในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายไดWและฐานการบริโภค
ภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขWองเพ่ือเป_นรายไดWใหWรัฐบาลมาใชWพัฒนา
ประเทศ ซึ่งกรมสรรพากรมีการอาศัยหลักการในการบริหารท่ีมีวิสัยทัศน?และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
พรWอมนําพาใหWองค?กรกWาวหนWาและมีประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากน้ันจะตWองใชWความรูW
ความสามารถภายใตWคุณธรรมท่ีดีงามแลWวยังจําเป_นจะตWองใชWจํานวนมหาศาลในการพัฒนาระบบภาษี
อากรเป_นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการบริหารประเทศชาติใหWบรรลุเปjาหมายในทางเศรษฐกิจและส[วน
บริษัทหรือหWางหุWนส[วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ[งและพาณิชย?มีหนWาท่ีเสียภาษี
เงินไดWนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรการจัดเก็บภาษีและการคํานวณ
ภาษีเงินไดWนิติบุคคลมาใชWในการลดหย[อนจากมาตรา 65 ตรี มาตรา 65 ทวิ (รายจ[ายตWองหWามทาง
ภาษี) อัตราภาษีและการย่ืนชําระภาษีตามกําหนดของกรมสรรพากร รวมถึงหน[วยงานของภาครัฐกับ
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ผูWทําบัญชีจะตWองเป_นผูWท่ีมีความรูWความเขWาใจทางดWานการบัญชีและหลักเกณฑ?ในการลดหย[อนภาษีเงิน
ไดWนิติบุคคล เพ่ือการคํานวณการเสียภาษีอากรเป_นไปตามหลักเกณฑ?และรองรับการปฏิบัติงานทาง
ภาษีใหWถูกตWองตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรและมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู[ใน
ประเทศใหWแก[ประชาชนไดWอย[างเหมาะสมและเป_นธรรมมากท่ีสุด (สายสมร สังข?เมฆ, 2553) 
 ในป�จจุบันพนักงานบัญชีไดWกระจายอยู[ตามบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจ
การคWาท่ัวประเทศไทยโดยเฉพาะเขตลาดพรWาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถือไดWว[าเป_นแหล[งการคWา           
การบริการอุตสาหกรรม และไดWเป_นแหล[งท่ีมุ[งหวังผลกําไรมีความเจริญทางดWานธุรกิจ มีการแข[งขัน
กันสูงมาก ซึ่งจะทําใหWพนักงานบัญชีในเขตลาดพรWาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงมีส[วนพัฒนาระบบ
ขWอมูลทางการเงินท่ีถูกตWองสะทWอนถึงฐานะทางการเงินท่ีแทWจริงของกิจการ เพ่ือประโยชน?ในการ
พัฒนาธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล และพนักงานบัญชี 
ควรท่ีจะตWองมีความรูWความสามารถในดWานภาษีอาการเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีของเงินไดWนิติบุคคล
ดWวย และนอกจากน้ีกฎหมายภาษีเงินไดWนิติบุคคลมีการปรับเปลี่ยนแกWไขเพ่ิมเติมโดยมีทั้งการออกพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว[าดWวยการยกเวWนประมวลรัษฎากรประกาศโดยอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินไดWและประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับภาษีเงินไดW ผูWทําบัญชีมีหนWาท่ี
จัดทําบัญชีใหWกับผูWมีหนWาท่ีจัดทําบัญชีท้ังในนามบริษัทและหWางหุWนส[วนนิติบุคคลและหน[วยงาน
ลักษณะอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดดWวยเหตุน้ีผูWทําบัญชีจึงตWองมีความรูWท้ังทางดWานบัญชีท่ีเพียงพอสําหรับ
การจัดทําบัญชีและออกงบการเงินไดWอย[างถูกตWองเป_นไป ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปจึง
จะทําใหWบริษัทหรือหWางหุWนส[วนไดWมีผลกําไร (พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา, 2557) 
 ดังน้ัน ผูWศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความรูWความเขWาใจการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลเพ่ือใหW
ทราบถึงระดับความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของผูWทําบัญชีในพ้ืนท่ีเขต
ลาดพรWาว ซึ่งเป_นขWอมูลสําหรับหน[วยงานท่ีเก่ียวขWองนําไปวิเคราะห?แนวทางในการเพ่ิมความรูW 
ความเขWาใจต[อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความรูWและความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัท
ต[างๆ ในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรูWและความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงิน
ไดWนิติบุคคล 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 ภาษีเงินไดWนิติบุคคล เป_นเคร่ืองมือของรัฐประเภทหน่ึงท่ีจัดเก็บจากผูWประกอบการท่ีมีรายไดWจาก
การประกอบกิจการหรือหWางหุWนส[วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ[งและพาณิชย? 
เพ่ือกระตุWนเศรษฐกิจใหWมีการขยายตัวในประเทศ โดยมีหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีสําคัญตามรัฐบาล
กําหนด 
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 นอกจากน้ีประมวลรัษฎากรมาตร 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี ในการหักลดหย[อนภาษีเงินไดW 
นิติบุคคล โดยมีการลดหย[อนในเร่ืองค[าเสื่อมราคา การตีราคาสินทรัพย? ดอกเบ้ียกูWยืม เงินป�นผล  
ภาษีขาย รายจ[ายตWองหWามและอ่ืนๆ ผูWที่ไดWรับการหักลดหย[อนตWองเขWากฎเกณฑ?ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
รายจ[ายในการคํานวณกําไรสุทธิเป_นไปตามประมวลรัษฎากรไดWมีกําหนดไวWและฐานภาษีจํานวนมาก
ข้ึนอยู[กับการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งแตกต[างจากการคํานวณกําไรสุทธิตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป จึงทําใหWกําไรสุทธิทางภาษีและกําไรสุทธิทางบัญชีแตกต[างกัน การวางแผนภาษีเงินไดWนิติบุคคล 
เป_นการวางแผนใหWเสียภาษีนWอยท่ีสุดและมีความถูกตWอง ครบถWวนตามหลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ี กําหนดไวW ในกฎหมายภาษีอากร เพ่ือใชWสิท ธิประโยชน?ต[ างๆ ท่ี หักค[ าลดหย[อนไดWภาษี 
เงินไดWนิติบุคคลใชWการคํานวณจากกําไรของกิจการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเสียภาษีเกือบทุกปm 
ความเขWาใจในการวางแผนภาษีนิติบุคคลสามารถลดทอนจํานวนภาษีอากรท่ีเสียโดยไม[จําเป_นตWอง
เป_นไปตามการดําเนินงานหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี โดยใชWหลักของ Adam Smith ในการ
วางรากฐานการจัดเก็บภาษีอากร มีท้ังหมด 7 ประการ ไดWแก[ หลักของความแน[นอน หลักของการ
ประหยัด หลักของความเสมอภาค หลักการยอมรับ หลักของความเป_นไปไดWในทางปฏิบัติ หลักของ
การทํารายไดW หลักของการยืดหยุ[น หลักการท้ังหมดท่ีกล[าวมาขWางตWนน้ัน เป_นการจัดเก็บภาษีทาง
เคร่ืองมือส[งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะนําเงินระบบภาษีอากรมากระตุWน
เศรษฐกิจ และเป_นเคร่ืองมือรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจในกรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจไม[ปกติ ทําใหW
เศรษฐกิจของประเทศน้ันไดWมีการเจริญเติบโต และกWาวหนWามากย่ิงข้ึน การหักลดหย[อนภาษีเงินไดW         
นิติบุคคล เป_นรายการท่ีกฎหมายไดWกําหนดไวWใหWนําไปหักออกจากเงินไดWที่เพ่ิมข้ึนหลังจากหักค[าใชWจ[าย
แลWวดWวยวิธีการต[างๆ โดยฝ�ªงบริษัทไดWใชWสิทธิประโยชน?ทางภาษีนิติบุคคลมาเป_นวิธีการลดหย[อนภาษี
ใหWกับบริษัทต[างๆ (กรมสรรพากร, 2562) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
           ตัวแปรต�น                                            ตัวแปรตาม 
     ป�จจัยส[วนบุคคล                    ความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการหักลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคล 
    - เพศ                                  - ดWานการหักลดหย[อนค[าเสื่อมราคา 
    - สถานะ                              - ดWานการหักค[าลดหย[อนดWวยการบริจาค 
    - อายุ                                  - ดWานการหักลดหย[อนเก่ียวกับการรับจWางคนชรา 
    - ระดับการศึกษา                    - ดWานการหักลดหย[อนการจดทะเบียนนิติบุคคล 
    - ระยะเวลาในการทํางาน           - ดWานการหักลดหย[อนโปรแกรมในการใชWงานของบริษัท  
    - รายไดWต[อเดือน                     - ดWานการหักลดหย[อนการทําประกันชีวิตใหWกับกรรมการบริษัท 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 ป�จจัยส[วนบุคคลท่ีต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของ
บริษัทในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีแตกต[างกัน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “ศึกษาความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของ         
บริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการคWาในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว” ผูWศึกษาไดWดําเนินการ                 
ตามข้ันตอนดังน้ี 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบัญชีในบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนา
ธุรกิจการคWา ในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 352 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคWา, 2562) โดยการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ไดWกลุ[มตัวอย[าง 187 คน จะเก็บขWอมูล
จากพนักงานบัญชี 1 คนต[อ 1 บริษัท ซึ่งผูWศึกษาใชWวิธีการเลือกกลุ[มตัวอย[างแบบง[าย (Simple 
random sampling) 
  
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 ใชWวิธีการวิเคราะห?ขWอมูลท่ีรวบรวมไดWจากแบบสอบถาม ดWวยโปรแกรมคอมพิวเตอร?สําเร็จรูป 
ซึ่งแบบสอบถามน้ัน คือ 
  ส�วนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ซึ่งเป_นคําถามปลายป�ด โดยมีคําตอบใหWเลือกตอบ จํานวน 6 ขWอ ไดWแก[ เพศ สถานะ อายุ         
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และรายไดWต[อเดือน 
 ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการลดหย�อนภาษีเงินได�                  
นิติบุคคล 
 คําถามเก่ียวกับระดับความรูWความเขWาใจสรWางจากเน้ือหาในการหักลดหย[อนภาษีเงินไดW               
นิติบุคลเป_นคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช[หรือไม[ใช[ จํานวน 42 ขWอ คะแนนเต็ม                     
42 คะแนน โดยแบ[งแบบสอบถามออกเป_น 6 ดWาน ดWานละ 7 ขWอ 
 1. ดWานการหักค[าลดหย[อนค[าเสื่อมราคา 
 2. ดWานการหักค[าลดหย[อนดWวยการบริจาค 
 3. ดWานการหักค[าลดหย[อนเก่ียวกับการจWางคนชรา 
 4. ดWานการหักลดหย[อนการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 5. ดWานการหักลดหย[อนโปรแกรมในการใชWงานของบริษัท 
 6. ดWานการหักลดหย[อนการทําประกันชีวิตใหWกับกรรมการบริษัท 
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 ส�วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพิ่มเติมต�อความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
การหักลดหย�อนภาษีเงินได�นิติบุคคล 
 เป_นคําถามแบบปลายเป�ดใหWตอบตามความคิดเห็นไดWอย[างเป�ดกวWาง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลการศึกษา เร่ือง ศึกษาความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อน 
ภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคWาในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว         
จากการเก็บรวบรวมขWอมูลและการประมวลผลโดยใชWโปรแกรมทางสถิติ สามารถแสดงรายละเอียด 
ผลการศึกษา ดังน้ี 
 ส�วนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ไดWแก[ เพศ สถานะ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน รายไดWต[อเดือน ทําการวิเคราะห?ขWอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) แ ล ะห าค[ า รW อ ย ล ะ  (Percentage) จ าก พ นั ก งาน บั ญ ชี ใน พ้ื น ท่ี ล าด พ รW า ว 
กรุงเทพมหานคร ท้ังสิ้น 187 คน 
 พบว[า พนักงานในบริษัทจํากัดส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง จํานวน 140 คน (รWอยละ 74.87) และ
เป_น เพศชาย จํานวน 47 คน (รWอยละ 25.13) มีสถานะส[ วนใหญ[  สมรส จํานวน 94 คน  
(รWอยละ50.27) รองลงมาคือ สถานะโสด จํานวน 93 คน (รWอยละ 40.73) มีช[วงอายุอยู[ระหว[าง  
31 - 40 ปm จํานวน 77 คน (รWอยละ 41.18) รองลงมาคือ ช[วงอายุ 41 - 50 ปm จํานวน  43 คน  
(รWอยละ 22.99) และรองลงมาคือ อายุไม[เกิน 30 ปm จํานวน 38 คน (รWอยละ 20.32) และนWอยท่ีสุดคือ 
อายุ 51 ปmข้ึนไป จํานวน 29 คน (รWอยละ 15.51) ระดับการศึกษาอยู[ในระดับปริญญาตรี จํานวน  
90 คน (รWอยละ 48.13) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 75 คน (รWอยละ 40.11) รองลงมาคือ 
ตํ่ากว[าปริญญาตรี จํานวน 15 คน (รWอยละ 8.02) และสุดทWายคือ ระดับสูงกว[าปริญญาโท จํานวน  
7 คน (รWอยละ 3.74) ส[วนใหญ[มีระยะเวลาในการทํางาน 3 - 4 ปm จํานวน 82 คน (รWอยละ 43.85) 
รองลงมาคือ 5 ปmข้ึนไป จํานวน 81 คน (รWอยละ 43.32) รองลงมาคือ 1 - 2 ปm จํานวน 22 คน  
(รWอยละ 11.76) และสุดทWายคือนWอยกว[า 1 ปm จํานวน 2 คน (รWอยละ 1.07) และส[วนใหญ[มีรายไดWต[อ
เดือน 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 73 คน (รWอยละ 39.04) รองลงมาคือ  มากกว[า 30,000 บาท 
จํานวน 48 คน (รWอยละ 25.67) รองลงมาคือ 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 39 คน  
(รWอยละ 20.86) รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 18 คน (รWอยละ 9.63) และสุดทWายคือ 
นWอยกว[า 15,000 บาท จํานวน 9 คน (รWอยละ 4.81) 
 ส�วนท่ี 2 ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการลดหย�อนภาษีเงินได�นิติบุคคลของบริษัทจํากัด                 
ท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เป_นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการวัดระดับความรูWความเขWาใจ
เก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัด ท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการคWา         
ในพ้ืนท่ีเขตลาดพรWาว กรุงเทพมหานคร ไดWแก[ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า  
 พบว[า กลุ[มตัวอย[างมีความรูWความเขWาใจในเร่ืองของการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคล
เน่ืองจาก ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[ตอบถูก และอยู[ในระดับสูง  
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 ส�วนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานของความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการลดหย�อนภาษีเงินได�        
นิติบุคคลของบริษัทจํากัดโดยทดสอบสมมติฐานป{จจัยส�วนบุคคลท่ีต�างกันมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับการลดหย�อนภาษีเงินได�นิติบุคคลของบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค�า
ในพื้นท่ีเขตลาดพร�าวท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงสามารถจําแนกได�ดังนี้ 
 พบว[า ป�จจัยส[วนบุคคลท่ีต[างกันไดWแก[ เพศ สถานะ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน 
การทํางาน และรายไดWต[อเดือน มีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของ
บริษัทจํากัด ไม[แตกต[างกัน ซึ่งไม[สอดคลWองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวW 
 
อภิปรายผล 
 ระดับความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดในเขต
ลาดพรWาวของผูWตอบแบบสอบถามอยู[ในระดับมากซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของป�ยะฉัตร จารุธีรศานต? 
(2552) โดยศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบของผูWประกอบการต[อสังคมกับการภาษีอากรในเขตพญาไท 
โดยผลของการศึกษาพบว[า ผูWประกอบการในเขตพญาไท มีความรูWความเขWาใจและใหWความสําคัญต[อ
วิธีการปฏิบัติดWานภาษีอากร อยู[ในระดับมาก ทองเปmยน สําราญ และเพ็ญณี แนรอท (2556)  
โดยศึกษาเร่ือง ป�ญหาในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอบWานแฮด จังหวัดขอนแก[น        
โดยผลของการศึกษาพบว[า ภาพรวมของเจWาหนWาท่ีและประชาชน มีความรูWความเขWาใจในระดับมาก 
 ผลทดสอบสมมุติฐาน พบว[าเพศท่ีต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงิน
ไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดในเขตลาดพรWาวไม[แตกต[างกันซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของวิภาดา สุข
สวัสด์ิ (2558) เร่ือง เพศชายและเพศหญิงมีความเขWาใจเก่ียวกับการหักลดหย[อนภาษีแตกต[างกันหรือ 
ไม[แตกต[างกัน โดยผลของการศึกษาพบว[า เพศชายและเพศหญิงท่ีมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการ
ลดหย[อนภาษีในระดับมาก ทําใหWทราบว[าเพศของพนักงานบัญชีไดWมีความเขWาใจเก่ียวกับภาษีอากรท่ี
ไม[แตกต[างกัน สถานะท่ีต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของ
บริษัทจํากัดในเขตลาดพรWาวไม[แตกต[างกันซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของสาคร บุญส[ง (2557)  
เร่ือง ป�จจัยส[วนบุคคลต[อการจัดเก็บภาษีขององค?กร โดยผลของการศึกษาพบว[า ป�จจัยส[วนบุคคล
ดWานสถานะมีความเขWาใจเก่ียวกับภาษีอากรในระดับมาก ทําใหWทราบว[าสถานะของพนักงานบัญชีไดWมี
ความเขWาใจเก่ียวกับภาษีอากรท่ีไม[แตกต[างกัน อายุที่ต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อน
ภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดในเขตลาดพรWาวไม[แตกต[างกันซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ 
ป�ยะฉัตร จารุธีศานต? (2552) เร่ือง ระดับอายุมีความสําคัญต[อการบัญชีภาษีอากรในพ้ืนท่ีเขตพญาไท 
โดยผลของการศึกษาพบว[า ในระดับอายุท่ีแตกต[างไม[มีผลต[อความรูWและความเขWาใจในภาษีอากร  
ทําใหWทราบว[าอายุของพนักงานบัญชีมีความรูWและความเขWาใจเก่ียวกับภาษีอากรไม[แตกต[างกัน                   
ระดับการศึกษาท่ีต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWบุคคลของบริษัทจํากัด
ในเขตลาดพรWาวไม[แตกต[างกันซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของนภาพร จุดาบุตร (2557)  เร่ือง ป�จจัย 
ส[วนบุคคลต[อการใหWบริการจัดเก็บภาษี โดยผลของการศึกษาพบว[า ป�จจัยส[วนบุคคลในดWานระดับ
การศึกษามีความพึงพอใจอยู[ในระดับมาก ทําใหWทราบว[าระดับการศึกษาท่ีแตกต[างไม[ส[งผลใหW 
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ผูWเสียภาษีมีความพึงพอใจต[อการใหWบริการจัดเก็บภาษีท่ีไม[แตกต[างกัน ระยะเวลาในการทํางานท่ี
ต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดในเขตลาดพรWาว
ไม[แตกต[างกันซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของป�ยะฉัตร จารุธีศานต? (2552) เร่ือง ระยะเวลาใน                   
การทํางานทําใหWมีความรูWและความเขWาใจการลดหย[อนในพ้ืนท่ีเขตพญาไท โดยผลของการศึกษาพบว[า  
ระยะเวลาท่ีแตกต[างกันไม[มีผลต[อความรูWและความเขWาใจในภาษีอากร ทําใหWระยะเวลาในการทํางาน
ไม[มีความแตกต[างกันในดWานการลดหย[อน รายไดWต[อเดือนท่ีต[างกันมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับ                  
การลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดในเขตลาดพรWาวไม[แตกต[างกันซึ่งสอดคลWองกับ
งานวิจัยของอุศณี กอจิตตวนิจ และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2553)  เร่ือง ป�จจัยดWานรายไดWของผูWเสียภาษีใน
การย่ืนแบบและชําระภาษีโดยผลของการศึกษาพบว[า ป�จจัยดWานรายไดWของผูWเสียภาษีมีความพึงพอใจ
อยู[ในระดับมาก ทําใหWทราบว[ารายไดWต[อเดือนท่ีแตกต[างกันไม[ส[งผลใหWผูWเสียภาษีมีความพึงพอใจต[อ
การย่ืนแบบและชําระภาษีที่ไม[แตกต[างกัน 
 จากความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัดในเขต
ลาดพรWาวท่ีอยู[ระดับมากอาจจะเป_นเพราะว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นพนักงานบัญชี
ปฏิบัติงานเป_นประจําอยู[แลWวถึงจะเป_นพนักงานใหม[ก็ตWองมีความรูWพ้ืนฐานในเร่ืองเหล[าน้ีอยู[แลWว 
 
ข�อเสนอแนะ 
        ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต�อไป 

          การศึกษาความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัทจํากัด 
พบว[า บริษัทจํากัดมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลมีภาพรวมอยู[ใน
ระดับมาก ด้ังน้ันผูWศึกษาขอเสนอแนะใหWดังน้ี 
       1. ควรมีการพัฒนาความรูWอย[างต[อเน่ือง เพราะขWอมูลทางดWานภาษีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด 
 2. ควรมีการขยายกลุ[มตัวอย[างใหWกวWางกว[าเดิม เพ่ือใหWไดWขWอมูลและมุมมองท่ีแตกต[างกัน           
และสามารถนําขWอมูลไปพัฒนาใหWมีคุณภาพมากข้ึน 
 3. ควรปรับวิธีจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึนและสามารถนําขWอมูลไปใชW
ประโยชน?ในดWานภาษีเงินไดWนิติบุคคล 
 4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความรูWความเขWาใจการลดหย[อนภาษีเงินไดWนิติบุคคลของบริษัท
จํากัดในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีเป_นการพัฒนาการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ในการเรียนภูมิศาสตร?ทวีปเอเชีย ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยใชWกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? เป_นการวิจัยก่ึงทดลอง ท่ีใชWแบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ[มเดียว ท่ีมีการวัดผลก[อน และหลังการทดลอง ท่ีมีวัตถุประสงค?ในการวิจัยเพ่ือ 1) เปรียบเทียบการ
รูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?ของนักเรียน ก[อนและหลังการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? 2) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต[อการจัดการเรียนการ
สอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? สําหรับเคร่ืองมือท่ี
นํามาใชWในการเก็บขWอมูล ไดWแก[ 1) แผนการจัดการเรียนรูWโดยใชWกระบวนการทางภูมิศาสตร? ร[วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? จํานวน 3 หน[วยการเรียนรูW รวม 14 คาบ 2) แบบวัดการรูWเร่ือง
ภูมิศาสตร? ก[อนและหลังเรียน และ 3) แบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต[อการจัดการเรียนรูW 
โดยไดWนําไปใชWกับกลุ[มตัวอย[าง เป_นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 จํานวน 50 คน ในภาคเรียนท่ี 
1 ปmการศึกษา 2562 ซึ่งไดWมาจากการเลือกสุ[มตัวอย[างแบบกลุ[ม สถิติท่ีใชWในการวิจัย ไดWแก[ ค[าเฉลี่ย 
ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

1) นักเรียนท่ีไดWรับการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร?หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?สูงกว[าก[อนเรียนอย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) นักเรียนมีความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?
ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ในภาพรวมอยู[ในระดับมาก 

 

คําสําคญั: การรูWเร่ืองภูมิศาสตร? กระบวนการทางภูมิศาสตร? เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร?   
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Abstract 
This research aimed to develop Geo-literacy on the Study of Asia Geography 

with Geographic Process Together with Geographic Information Technology. This 
research was a Quasi-experimental research using a One Group Pretest-Posttest 
Design. The purposes of this research were 1) to compare the Geo-literacy of 
students before and after learning by geographic process together with the 
geographic information technology. 2) to study the satisfaction after learning by 
geographic process together with the geographic information technology. The data 
were collected by using important tools, including 1) 3 units of Learning 
management plan with geographic processes together with geographic information 
technology. 2) Geo-literacy Pre-test and Post-test and 3) Survey of student 
satisfaction with learning management. All tools were applied to the experimental 
group : 50 students in Mattayom Suksa 1 in the first semester of the academic year 
2019, which was obtained from cluster sampling. Statistics used in this research were 
mean, standard deviation and t-test. 

The research results were as follows 
1. The average scores of Geo-literacy of the students after learning by geographic 

process together with geographic information technology were higher than before 
learning at the statistical significance level of .05 

2. The students were satisfied with learning by using the geographic process 
together with the geographic information technology at a high level  
 

Keywords: Geo-literacy, Geographic Process, Geographic Information Technology  
 
บทนํา 
 จากประสบการณ?การสอนภูมิศาสตร?ของผูWวิจัย ตลอดระยะเวลา 5 ปm สิ่งท่ีผูWวิจัยทํามาโดย
ตลอด คือ การทดสอบความเขWาใจเบ้ืองตWนของผูWเรียน เพ่ือใหWทราบ และนําขWอมูลดWานทัศนคติ และ
ความรูW ความเขWาใจเบ้ืองมาใชWในการจัดการเรียนการสอน และคําตอบท่ีผูWวิจัยไดWรับ ส[วนมากมี
เน้ือความไปในทิศทางเดียวกันว[า ภูมิศาสตร?เป_นรายวิชาท่ีตWองเนWนการใชWความจํา เน่ืองจากมีเน้ือหา
มาก เช[น ภูมิภาค ท่ีต้ัง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ของพ้ืนท่ีน้ันๆ เสียงสะทWอนเหล[าน้ี ทําใหW
ผูWวิจัยเกิดคําถามว[า เกิดป�ญหาอะไรข้ึนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร? เพราะเหตุใด
ผูWเรียนจึงมีมุมมองต[อรายวิชาภูมิศาสตร?เพียงมิติเดียว และป�ญหาน้ีไดWส[งผลใหWภาพลักษณ?ของรายวิชา
ภูมิศาสตร?กลายเป_นความเช่ือของสังคมท่ีว[า ภูมิศาสตร?เป_นวิชาท[องๆ จําๆ ใครๆ ก็สอนไดW (นWอม งาม
นิสัย, 2559 : 45) และนอกจากป�ญหาท่ีกล[าวไปขWางตWน ยังมีประเด็นป�ญหาดWานความซ้ําซWอนของ
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เน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูWภูมิศาสตร?ในระดับโรงเรียนอีกดWวย โดย
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร?ในระดับโรงเรียนน้ัน จะตWองดําเนินการภายใตWเกณฑ?
มาตรฐานการเรียนรูW ซึ่งสาระภูมิศาสตร?ไดWถูกบรรจุใหWเป_นส[วนหน่ึงของกลุ[มสาระการเรียนรูWสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร? จึงกลับไปมุ[งเนWนในดWาน
ภูมิศาสตร?กายภาพเป_นส[วนใหญ[ และเนWนการใชWเคร่ืองมืออุปกรณ?ทางดWานภูมิศาสตร?ตามกระแส
ความกWาวหนWาดWานเทคโนโลยี โดยขาดการเช่ือมโยงเน้ือหาภายใตWขอบข[ายท่ีแทWจริงของภูมิศาสตร? 
และขาดการบูรณาการการเช่ือมโยงกับรายวิชาอ่ืนๆ ประกอบกับครูผูWสอนท่ีมีความแตกต[าง
หลากหลายในความรูWความเขWาใจในรายวิชาภูมิศาสตร? ทําใหWขาดแนวทางการคิดวิเคราะห?ท่ีจะนําไปสู[
ความเขWาใจในสาระทางภูมิศาสตร? (Geo-literacy) และการเรียนการสอนท่ีไม[สามารถครอบคลุม
ขอบเขตสาระท่ีกวWางขวางทุกแง[มุมของวิชาภูมิศาสตร? โดยขาดความเขWาใจแนวคิดทางดWานภูมิศาสตร? 
และแนวทางการใชWประโยชน?จากเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร? ทําใหWผลการเรียนการสอนไม[เป_นไปตาม
เกณฑ?มาตรฐานหรือสัมฤทธิผล (พงษ?อินทร? รักอริยะธรรม, 2559 : 4-7) ซึ่งจากขWอมูลการรายงานผล
การทดสอบระดับชาติ ตามรายงานประจําปm 2559 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห[งชาติ 
(2560) ไดWอWางถึง "การวินิจฉัยผลการทดสอบระดับชาติและขWอเสนอเชิงนโยบายในการใชWผลการ
ทดสอบระดับชาติเพ่ือพัฒนาผูWเรียน" ท่ีระบุไวWว[า ในระดับช้ันประถมศึกษาปmท่ี 6 มีจํานวนนักเรียนท่ี
รอบรูW หรือผ[านเกณฑ? ในรายวิชาสังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง รWอยละ 36.22 – 40.41 และ
สาระท่ีควรปรับปรุงการเรียน หรือมีจํานวนนักเรียนท่ีรอบรูW หรือผ[านเกณฑ? นWอยท่ีสุด คือ สาระ
ภูมิศาสตร? 

จากขWอมูลน้ีทําใหWผูWวิจัยต้ังขWอสังเกตในประสิทธิภาพทางดWานการเรียนการสอนในสาระ
ภูมิศาสตร? และเกิดความกังวลเก่ียวกับทิศทางของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร? และ
ตระหนักถึงความจําเป_นในพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร?ใหWกWาวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประกอบกับผูWวิจัยพบว[าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทวีปเอเชีย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปmที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ต้ังแต[ปmการศึกษา 2558 เป_น
ตWนมา มีค[าเฉลี่ยค[อนขWางตํ่า โดยในปmการศึกษา 2560 มีค[าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทวีป
เอเชีย เท[ากับ 11.30 ซึ่งถือว[าอยู[ในเกณฑ?ปานกลาง โดยมีนักเรียนท่ีสอบไม[ผ[าน รWอยละ 31.80 และ
ป�ญหาท่ีพบ คือ ผูWเรียนยังขาดกระบวนการคิดเชิงหาเหตุผล และคิดเช่ือมโยงทางภูมิศาสตร? และมี
ทักษะในการใชWเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร?นWอย ซึ่งตรงกับองค?ประกอบของการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ตามท่ี
ระบุไวWในตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูWแกนกลางสาระภูมิศาสตร? (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เม่ือทราบ
ดังน้ีผูWวิจัยจึงไดWสืบคWนขWอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร? พบว[า
งานวิจัยในประเทศมักจะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเขWามาใชWในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห?ท่ีเป_นทักษะจําเป_นพ้ืนฐานในการเรียนภูมิศาสตร? 
ผูWวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําการจัดการเรียนการสอนโดยการใชWกระบวนการทางภูมิศาสตร? ตามท่ีระบุไวW
ในตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูWแกนกลางสาระภูมิศาสตร? (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2560) ประกอบดWวย 1) การต้ังคําถามเชิงภูมิศาสตร? 2) การรวบรวมขWอมูล 
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3) การจัดการขWอมูล 4) การวิเคราะห?และแปลผลขWอมูล 5) การสรุปเพ่ือตอบคําถาม ร[วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? มาใชWในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวัน โดยมุ[งหวังว[ากระบวนการทางภูมิศาสตร?จะทําใหWผูWเรียนมีความสามารถในการเขWาใจ ใหW
เหตุผล และตัดสินใจ ภายใตWการพิจารณาตามป�จจัยทางภูมิศาสตร? และนําไปใชWในชีวิตประจําวันไดW
อย[างมีประสิทธิภาพต[อไป 
 

วัตถุประสงค� 
1) เพ่ือเปรียบเทียบการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?ของนักเรียน ก[อนและหลังการจัดการเรียนการ

สอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? 
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต[อการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?

ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ในช[วงระยะเวลา ต้ังแต[ปm พ.ศ. 2551 จนถึง 2561 ยังไม[
พบงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ผูWวิจัยจึงไดWทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขWองการ
พัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร? พบว[าโดยมากการพัฒนาทักษะภูมิศาสตร? จะทําควบคู[ไปกับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห? และการแกWป�ญหา ซึ่งเป_นป�จจัยสําคัญท่ีมีผลต[อทักษะภูมิศาสตร? และยังพบอีก
ว[ามีการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอร? สื่อเทคโนโลยี เขWามาใชWในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภูมิศาสตร?อีกดWวย และจากการคWนควWางานวิจัยท่ีเก่ียวกับกระบวนการทางภูมิศาสตร? ท่ีทําใชWในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา และภูมิศาสตร?น้ันยังมีอยู[นWอย โดยพบว[ามีการ
นําพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความใกลWเคียงกับกระบวนการทางภูมิศาสตร? ดังน้ี 
 คณัฏพัส บุตรแสน (2561: 152-164) ไดWทําการการศึกษาผลการเรียนรูW และความสามารถ
ทางภูมิศาสตร? เร่ือง เรียนรูW ร[วมคิด แกWวิกฤตสิ่งแวดลWอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5 โดยการ
จัดการเรียนรูWดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร? พบว[าผลการเรียนรูW เร่ือง เรียนรูW ร[วมคิด แกWวิกฤต
สิ่งแวดลWอม หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรูWดWวยกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร?สูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และความสามารถทางภูมิศาสตร?ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5 ระหว[างไดWรับการจัดการเรียนรูWดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?มี
พัฒนาการสูงข้ึน 

ภากร อุปการแกWว และ แกWวใจ สุวรรณเวช. (2561 : 13-23) ไดWทําการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร? และทักษะการทํางานกลุ[ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5ดWวยจัดการ
เรียนรูWดWวยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร? และแอพพลิเคช่ัน QR CODE พบว[า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร?หลังไดWรับการจัดการเรียนรูWสูงกว[าก[อนการจัดการเรียนรูW 
อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูWวิชาภูมิศาสตร? หลังไดWรับการจัดการ
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เรียนรูWดWวยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร?และแอพพลิเคช่ัน QR CODE มีค[าคะแนนเฉลี่ยรWอยละ 
81.73 ซึ่งมีคะแนนสูงกว[าค[าเฉลี่ยรWอยละ 60 เม่ือพิจารณาเป_นรายบุคคลมีนักเรียนผ[านเกณฑ?จํานวน 
76 คนคิดเป_นรWอยละ 100 มีพฤติกรรมการทํางานกลุ[มระหว[างการจัดการเรียนรูWดWวยรูปแบบ
กระบวนการทางภูมิศาสตร?กับแอพพลิเคช่ัน QR CODE อยู[ในระดับดี และมีความพึงพอใจต[อการ
จัดการเรียนรูWดWวยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร?และ แอพพลิเคช่ัน QR CODE อยู[ในระดับพึง
พอใจมากท่ีสุด 

จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวขWองกับกระบวนการทางภูมิศาสตร? พบว[า
กระบวนการท่ีมีแนวทางคลWายกับกระบวนการสืบเสาะ รวมถึงการต้ังคําถามน้ันสามารถนํามาใชWกับ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห? การแกWป�ญหา และการคิดอย[างมีเหตุผลไดWผลดี ซึ่งเป_นสิ่งท่ี
สอดคลWองกับการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ท่ีจะตWองมีความสามารถในการเขWาใจในความรูWภูมิศาสตร? การใหW
เหตุผลเชิงภูมิศาสตร? และตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบในอนาคตไดWไดW ส[วนการทบทวนงานวิจัย
ต[างประเทศ ไม[พบว[ามีการนํากระบวนการทางภูมิศาสตร?ไปใชWในงานวิจัย แต[พบว[าในประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา ไดWบรรจุกระบวนการสืบเสาะเขWาไวWในหลักสูตรการศึกษาแห[งชาติ 
เพ่ือเป_นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร?  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยมีแนวคิดท่ีจะนํากระบวนการทางภูมิศาสตร? ประกอบดWวย 1) การต้ัง
คําถามเชิงภูมิศาสตร? 2) การรวบรวมขWอมูล 3) การจัดการขWอมูล 4) การวิเคราะห?และแปลผลขWอมูล 
และ 5) การสรุปเพ่ือตอบคําถาม ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? ซึ่งเป_นเคร่ืองมือท่ีใชWในการ
เก็บรวบรวม วิเคราะห? แสดงผลขWอมูลทางภูมิศาสตร? ดWวยระบบคอมพิวเตอร? 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
 เม่ือเร่ิมดําเนินการพัฒนาการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ในการเรียนภูมิศาสตร?ทวีปเอเชีย ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ดWวยกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร? ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? ซึ่งผูWวิจัยไดWดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังน้ี  

การรวบรวมข�อมูล 
 1) ศึกษาเอกสารหลักสูตร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ศึกษาข้ันตอน วิเคราะห? และกําหนด
เน้ือหา เพ่ือทําการสรWางแผนการจัดการเรียนรูW 

2) สรWางเคร่ืองมือ ประกอบดWวย แผนการจัดการเรียนรูWสําหรับการจัดการเรียนการสอนดWวย
กระบวนการทางภูมิศาสตรร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? แบบวัดการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? แบบ
สํารวจความพึงพอใจท่ีมีต[อการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตรร[วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร? และนําไปใหWผูWเช่ียวชาญทางการสอนวิชาสังคมศึกษา และทางการวัดและ
ประเมินผลจํานวน 3 ท[านตรวจสอบ เพ่ือหาค[าดัชนีความสอดคลWอง (IOC) โดยมีเกณฑ?ต้ังแต[ 0.67 
ข้ึนไป 

3) นําเคร่ืองมือท่ีสรWางข้ึนไปทดลองใชW (Try Out) กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 ท่ี
ไม[ใช[กลุ[มตัวอย[าง 

4) เก็บขWอมูลการทดสอบก[อน และหลังการเรียน (O1 และ O2) เพ่ือนําขWอมูลมาวิเคราะห?ผล
ต[อไป 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
1) ผูWวิจัยนําผลท่ีไดWจากการเก็บรวบรวมขWอมูลมาวิเคราะห?ผล โดยเปรียบเทียบการรูWเร่ืองทาง

ภูมิศาสตร?ของนักเรียนก[อนและหลังการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร? โดยใชW
ค[าเฉลี่ย ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ในการเรียนเร่ืองภูมิศาสตร?ทวีปเอเชีย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ดWวยกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? ผูWวิจัยนําเสนอผลการวิจัย แบ[งออกเป_น 2 ตอน 
ดังต[อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบการรู�เร่ืองภูมิศาสตร�ของนักเรียน ก�อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนด�วยกระบวนการทางภูมิศาสตร�ร�วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร� 
 จากการใชWแบบวัดการรูWทางภูมิศาสตร?จํานวน 44 ขWอ เป_นแบบเลือกตอบ จํานวน 35 ขWอ 
และแบบอัตนัย จํานวน 9 ขWอ คะแนนรวม 80 คะแนน โดยผลการเปรียบเทียบการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?
ของนักเรียนก[อนและหลังการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร?พบว[า ระดับคะแนนเฉลี่ย ( ) ก[อนเรียน เท[ากับ 18.18 และระดับคะแนนเฉลี่ย 

( ) หลังเรียนเท[ากับ 55.08 นักเรียนท่ีไดWรับการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?
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ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?สูงกว[าก[อน
เรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t-test = 20.24, df =49, p = .000) ซึ่งสอดคลWองกับ
สมมติฐานในการวิจัยท่ีกําหนดไวWว[า นักเรียนมีระดับการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?สูงข้ึนหลังจากไดWรับการ
จัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?ของนักเรียนก[อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? 
 

การทดสอบ N ( ) S.D. t-test df sig 

ก[อนเรียน 50 18.18 7.05 20.24 49 .000* 
หลังเรียน 50 55.68 15.69 

n = 50, k = 80, r = .652, *p ≤ .05 
 
นอกจากน้ีผูWวิจัยไดWเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของการทดลอง ดWวยสูตรของ Cohen's d 

เพ่ือใหWทราบถึงอิทธิพลของผลการทดลองจากว[าส[งผลต[อผูWเรียนมากนWอยเพียงใด พบว[า ค[าขนาด
อิทธิพล (Effect size) ของการทดลองต[อการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?มีค[าเท[ากับ 2.863 แสดงว[าการรูW
เร่ืองทางภูมิศาสตร?หลังเรียนของนักเรียนกลุ[มทดลองท่ีไดW รับการจัดการเรียนการสอนดWวย
กระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?สูงกว[าก[อนเรียนอยู[ในระดับมาก 
(Large Effect Size) 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต�อการจัดการเรียนการสอนด�วย
กระบวนการทางภูมิศาสตร�ร�วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร� 
 ในการวิเคราะห?ขWอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยขWอ 2 น้ี เป_นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต[อ
การจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ของ
นักเรียนในกลุ[มทดลอง ผลจากการประเมินความพึงพอใจพบว[านักเรียนมีความพึงพอใจต[อการจัดการ
เรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ในภาพรวมอยู[ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดWานเรียงลําดับจากมากไปนWอย พบว[านักเรียนมีความพึงพอใจต[อการ
จัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ในดWาน
ประโยชน?ท่ีไดWรับจากการเรียนรูWโดยรวมอยู[ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดWานกระบวนการโดย
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู[ในระดับมาก และลําดับสุดทWาย คือ ดWานบรรยากาศการเรียนรูWโดย
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู[ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต[อการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ของนักเรียนในกลุ[มทดลอง 
 

รายการประเมิน ( ) S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 

ด�านกระบวนการ     
1. กระบวนการเรียนรูWทําใหWนักเรียนเกิดความ

เขWาใจในระบบธรรมชาติ และมนุษย? 
4.75 0.44 ความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
1 

2. กระบวนการเรียนรูWทําใหWนักเรียนสามารถใหW
เหตุผลทางภูมิศาสตร? 

4.60 0.68 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

2 

3. กระบวนการเรียนรูWทําใหW นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร?อย[างเป_นระบบ 

4.30 0.92 ความพึงพอใจมาก 4 

4. กระบวนการเรียนรูWทําใหWนักเรียนไดWพัฒนา
ทักษะทางภูมิศาสตร? 

4.40 0.75 ความพึงพอใจมาก 3 

รวม 4.51 0.69 ความพึงพอใจมากที่สุด 2 
ด�านบรรยากาศการเรียนรู�     

1. การจัดการเรียนรูWทําใหWนักเรียนมีความสนใจ 
ใคร[รูW  

4.60 0.60 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

1 

2. การจัดการเรียนรูWทําใหWนักเรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียน 

4.26 0.72 ความพึงพอใจมาก 3 

3. การจัดการเรียนรูWทําใหWนักเรียนมีส[วนร[วมใน
ช้ันเรียน 

4.45 0.76 ความพึงพอใจมาก 2 

รวม 4.43 0.69 ความพึงพอใจมาก 3 
ด�านประโยชน�ที่ได�รับจากการเรียนรู�     

1. การจัดการเรียนรูWทําใหWนักเรียนสามารถเขWาใจ
เน้ือหาไดWง[าย 

4.45 0.69 ความพึงพอใจมาก 2 

2. การจัดการเรียนรูWทําใหWนักเรียนสามารถนํา
ความรูWไปประยุกต?ใชWในชีวิตประจําวันไดW 

4.60 0.60 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

1 

รวม 4.52 0.64 ความพึงพอใจมากที่สุด 2 

ภาพรวม 4.48 0.67 ความพึงพอใจมาก  

 
จากตารางท่ี 2 พบว[า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ภาพรวมอยู[ในระดับมาก โดยมีค[าเฉลี่ย ( ) 
เท[ากับ 4.48 และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.67 โดยจากการสัมภาษณ?เพ่ิมเติม นักเรียน
ส[วนมากระบุว[า สามารถนําความรูWท่ีไดWจากการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร? เช[น การใชW
แผนท่ีออนไลน? ไปประยุกต?ใชWในการวางแผนเดินทาง หรือสรWางแผนท่ีท[องเท่ียวของตนเองไดWจริง จึงมี
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ความพึงพอใจต[อประโยชน?ที่ไดWรับมากท่ีสุด อีกท้ังยังระบุว[าการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร? ช[วยใหWนักเรียนเขWาใจในธรรมชาติ และความสัมพันธ?ระหว[างธรรมชาติกับมนุษย?ไดWมาก
ข้ึน เช[น ดูข[าว แลWวเขWาใจในสาเหตุและผลกระทบมากข้ึน ส[วนดWานการตัดสินใจท่ีไดWคะแนนความพึง
พอใจนWอยท่ีสุด เน่ืองมาจากนักเรียนระบุว[า การตัดสินใจยังเป_นเร่ืองท่ีค[อนขWางยาก เน่ืองจากไม[กลWา
ตัดสินใจ กลัวผิด กลัวขWอมูลไม[เพียงพอ เป_นตWน ดWานบรรยากาศการเรียนนักเรียนมีความคิดเห็นว[า
น[าสนใจดี เน่ืองจากมีการต้ังคําถามชวนคิด ทําใหWนักเรียนไดWมีส[วนร[วมในช้ันเรียนอยู[เสมอ ส[วน
แรงจูงใจในการเรียนท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนWอยท่ีสุด เน่ืองมาจากนักเรียนระบุว[าบรรยากาศการ
เรียนน[าสนใจมากอยู[แลWว เลยไม[คิดว[าการจัดการเรียนรูWน้ีจะส[งผลใหWเกิดแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน หรือลดลง 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีไดWรับการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร?หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?สูงกว[าก[อนเรียนอย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?
ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?ในภาพรวมอยู[ในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ในการเรียนเร่ืองภูมิศาสตร?ทวีปเอเชีย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 ดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตรร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? 
ผูWวิจัยไดWทําการอภิปรายผลจากขWอคWนพบ ดังน้ี 

1. การศึกษาเปรียบเทียบการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?นักเรียนท่ีไดWรับการจัดการเรียนการสอน
ดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของ
การรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?อยู[ท่ี 55.68 คะแนน สูงกว[าก[อนเรียนซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู[ท่ี 18.18 
โดยหลังจากทําการวิเคราะห?ขWอมูล จึงพบว[าคะแนนเฉลี่ยของการรูWเร่ืองทางภูมิศาสตร?สูงกว[าก[อน
เรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลWองกับสมมติฐานท่ีกล[าวว[านักเรียนมีระดับการรูW
เร่ืองทางภูมิศาสตร?สูงข้ึน หลังจากไดWรับการจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?
ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? โดยผูWวิจัยทําการอภิปรายตามประเด็น ดังน้ี 

 
ด�านกระบวนการทางภูมิศาสตร� 

การจัดการเรียนการสอนดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร?ร[วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร? ผูWวิจัยไดWดําเนินการจัดการเรียนรูWตามกระบวนการทางภูมิศาสตร? 5 ข้ัน ดังน้ี 1) การต้ัง
คําถามเชิงภูมิศาสตร? 2) การรวบรวมขWอมูล 3) การจัดการขWอมูล 4) การวิเคราะห?และแปลผลขWอมูล 
และ 5) การสรุปเพ่ือตอบคําถาม เพ่ือใหWผูWเรียนไดWเกิดกระบวนการคิดท่ีเป_นเหตุเป_นผล อันนําไปสู[การ
พัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร? 3 ดWาน คือ 1) ความเขWาใจในระบบธรรมชาติ และมนุษย? ผ[าน
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ปฏิสัมพันธ? 2) การใหWเหตุผลทางภูมิศาสตร? ผ[านการเช่ือมโยงระหว[างกัน (GA2) 3) การตัดสินใจเชิง
ภูมิศาสตร?อย[างเป_นระบบตามนัย โดยพบว[าการจัดการเรียนรูWดWวยกระบวนการทางภูมิศาสตร? 
สามารถส[งเสริมใหWผูWเรียนไดWฝ�กฝนการใชWทักษะทางภูมิศาสตร? อันเป_นองค?ประกอบสําคัญของการรูW
เร่ืองภูมิศาสตร? และยังสามารถส[งเสริมใหWผูWเรียนไดWพัฒนาการคิดวิเคราะห? ท่ีส[งผลความสามารถใน
การใหWเหตุผล และตัดสินใจอย[างเป_นระบบไดWดีย่ิงข้ึน สอดคลWองกับสิริรัตน? พงศ?พิพัฒนพันธุ? (2559) 
ท่ีกล[าวว[าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร? เพ่ือรองรับโอลิมป�กวิชาการ ใชWการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป_นการจัดกิจกรรมใหWนักเรียนมีส[วนร[วมกับการเรียนรูW มีโอกาส
ไดWลงมือปฏิบัติจริง ท้ังรายบุคคล และเป_นรายกลุ[ม โดยแฝงกระบวนการฝ�กคิดวิเคราะห? ใชWเทคนิค
การเรียนรูWท่ีพัฒนากระบวนการคิด กระตุWนใหWผูW เรียนสืบคWนหาคําตอบในประเด็นหรือป�ญหา 
(Problem Based & Sciencetific Inquiry) และยังสอดคลWองกับ M. Naish, (2002) กล[าวว[า การ
เรียนรูWควรเร่ิมตWนดWวยการต้ังคําถาม ระบุป�ญหา ซึ่งการระบุคําถามท่ีชัดเจนน้ันจะเป_นโอกาสในการใชW
ประโยชน?จากทักษะทางป�ญญา นอกจากน้ัน Michael Naish ยังไดWอWางถึง Frances Slater ท่ี
กล[าวถึงการต้ังคําถามไวWในหนังสือเร่ือง Learning through Geography ว[า การต้ังคําถามเป_นกุญแจ
นําไปสู[ความสําเร็จในการเรียนภูมิศาสตร? และการระบุคําถามสามารถนําไปใชWอย[างมีประโยชน?เป_น
ข้ันตอนแรกในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรูW คําถามจึงเป_นลักษณะของวิธีการเรียนรูWแบบสืบเสาะ
เพ่ือการเรียนรูW และจากการศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยของ แกWวใจ สุวรรณเวช (2559 : 2102- 2114) 
ท่ีไดWทําการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส[งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร? สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษา ระบุว[าไวWรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส[งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร? 
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา เรียกว[า PLPCPA Model เนWนการเรียนการสอนภูมิศาสตร?
อย[างเป_นระบบ การเรียนรูWสู[การปฏิบัติ และการสรWางกระบวนการเรียนรูW ประกอบดWวย 6 ข้ันตอน คือ 
ข้ันท่ี 1 การเตรียมความพรWอมเพ่ือการเรียนรูWภูมิศาสตร? ข้ันท่ี 2 การเรียนรูWจากสถานการณ?จริงหรือ
สื่อการสอนภูมิศาสตร? ข้ันท่ี 3 การวางแผนปฏิบัติการสืบคWนและการใชWเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร? ข้ันท่ี 
4 การรวบรวมขWอมูลหรือการสํารวจขWอมูลทางภูมิศาสตร? ข้ันท่ี 5 การนําเสนอและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูWองค?ความรูWภูมิศาสตร? ข้ันท่ี 6 การประยุกต?ใชWและสรWางสรรค?ความรูWภูมิศาสตร? ซึ่งมีข้ันตอนท่ี
ใกลWเคียงกับกระบวนการทางภูมิศาสตร? โดยผลการทดลองใชWรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส[งเสริม
สมรรถนะการสอนภูมิศาสตร? สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา พบว[าผลการเรียนรูWรายวิชา
ภูมิศาสตร?ประเทศไทยเชิงวิเคราะห?หลังเรียนสูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
และสอดคลWองกับ G. Nieto, (2557) ท่ีกล[าวว[า การพัฒนาการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? ไม[สามารถทําไดWดWวย
การการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมอีกต[อไป โดยผูWสอนจะตWองกระตุWนใหWผูWเรียนเกิดการคิด และการ
ต้ังคําถาม ซึ่งเป_นกระบวนการแรกในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทางภูมิศาสตร? 
นอกจากน้ีการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร?ร[วมกับการจัดการเรียนรูWตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร?ยังเป_นส[วนสําคัญท่ีส[งเสริมใหWผูWเรียนเกิดการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?ไดWดี  

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับใชWกระบวนการทางภูมิศาสตร?ในการพัฒนาความรูW 
ความสามารถทางภูมิศาสตร? พบว[า 
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คณัฏพัส บุตรแสน (2561: 65-78) ไดWการศึกษาพัฒนาการตามองค?ประกอบดWาน
ความสามารถทางภูมิศาสตร?ดWวยการใชWกระบวนการทางภูมิศาสตร? พบว[า ดWานท่ี 1) ความเขWาใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย?ผ[านปฏิสัมพันธ? นักเรียนส[วนใหญ[สามารถอธิบายความสัมพันธ?ระหว[างระบบ
ธรรมชาติและระบบมนุษย?ท่ีตWองพึงพาอาศัยกันไดWครอบคลุมประเด็นท่ีนักเรียนศึกษา ส[วนดWานท่ี 2) 
การใหWเหตุผลทางภูมิศาสตร?ผ[านการเช่ือมโยงระหว[างกัน นักเรียนส[วนใหญ[สามารถอธิบายใหWเหตุผลท่ี
น[าเช่ือถือทางภูมิศาสตร?ผ[านการเช่ือมโยงระหว[างกันและขWอกล[าวอWางหรือไดWหลายประเด็น และใน
ดWานท่ี 3) นักเรียนเกินกว[าคร่ึงสามารถเสนอแนวทางท่ีหลากหลายในการปjองกันแกWป�ญหาวิกฤตการณ?
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมท่ีเกิดข้ึนในโลกท่ีสามารถนําไปใชWไดWจริง และสามารถบอกแนว
ทางการปฏิบัติของตนเองในการแกWป�ญหาวิกฤตสิ่งแวดลWอมท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันไดW  

ภากร อุปการแกWว และ แกWวใจ สุวรรณเวช (2561 : 13-23) ไดWทําการการจัดการเรียนรูWดWวย
รูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร? และแอพพลิเคช่ัน QR CODE เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภูมิศาสตร?และทักษะการทํางานกลุ[มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmที่ 5 ผลการวิจัยพบว[านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภูมิศาสตร?หลังไดWรับการจัดการเรียนรูWสูงกว[าก[อนการจัดการเรียนรูW 
อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูWวิชาภูมิศาสตร? หลังไดWรับการจัดการ
เรียนรูWดWวยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร?และแอพพลิเคช่ัน QR CODE มีค[าคะแนนเฉลี่ยรWอยละ 
81.73 ซึ่งมีคะแนนสูงกว[าค[าเฉลี่ยรWอยละ 60 เม่ือพิจารณาเป_นรายบุคคลมีนักเรียนผ[านเกณฑ?จํานวน 
76 คนคิดเป_นรWอยละ 100 มีพฤติกรรมการทํางานกลุ[มระหว[างการจัดการเรียนรูWดWวยรูปแบบ
กระบวนการทางภูมิศาสตร?กับแอพพลิเคช่ัน QR CODE อยู[ในระดับดี และมีความพึงพอใจต[อการ
จัดการเรียนรูWดWวยรูปแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร?และแอพพลิเคช่ัน QR CODE อยู[ในระดับพึง
พอใจมากท่ีสุด จึงสามารถสรุปไดWว[าการใชWกระบวนการทางภูมิศาสตร? น้ันสามารถพัฒนา
ความสามารถทางภูมิศาสตร? และทักษะทางภูมิศาสตร? อันนําไปสู[การพัฒนาการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?ของ
ผูWเรียนไดWจริง 

 
ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร� 

กนก จันทรา (มปป) กล[าวว[า การสอนภูมิศาสตร?ตWองเนWนการพัฒนาการคิดวิเคราะห? หา
ความสัมพันธ? ความเช่ือมโยง เปรียบเทียบและใหWเหตุผลทางภูมิศาสตร? โดยเป�ดโอกาสใหWนักเรียน
สืบคWน รวบรวม ตีความสารสนเทศทางภูมิศาสตร?จากแหล[งสารสนเทศทางภูมิศาสตร?และใชWเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร?ท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีผูWวิจัยเล็งเห็นว[าการจัดการเรียนรูWในรายวิชาภูมิศาสตร?ยังจําเป_นตWอง
ส[งเสริมใหWผูWเรียนไดWใชWเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร? และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร?ควบคู[กัน เพ่ือ
เป_นการฝ�กฝนทักษะทางภูมิศาสตร? อันเป_นองค?ประกอบสําคัญในการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? สอดคลWองกับ
แนวคิดของ Hilda K. และคณะ (2016 : 200-229) ท่ีไดWทําการสํารวจเก่ียวกับความสามารถในดWาน
การเขียนแผนท่ี (Cartography) ของครูในระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และการใชW
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร? พบว[า รWอยละ 75 ของผูWตอบแบบสอบถามเช่ือม่ันว[าการใชW
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?จะช[วยผูWเรียนในการเรียนตามหลักสูตรไดW ประกอบกับ อัญญา บูชา
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ยันต? วนมพร พาหะนิชย? และภูมิ สาทสินธุ? (2561: 385-397) ท่ีไดWกล[าวไวWว[า เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเป_นวิทยาการท่ีสําคัญท่ีในการเรียนรูWเร่ืองภูมิศาสตร?เพราะช[วยสรWางความรูWความเขWาใจ 
การอธิบาย การใหWเหตุผล สามารถนํามาใชWพัฒนาการคิดวิเคราะห?หาความสัมพันธ? ความเช่ือมโยง 
และเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร? การวิเคราะห?ดWวย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถนํามา
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเร่ืองต[าง ๆ ไดWอย[างถูกตWองและรวดเร็ว ดังน้ันเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศจึงเป_นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญสําหรับการศึกษาทางดWานภูมิศาสตร? เพราะเป_นเทคโนโลยี
ท่ีมีความทันสมัยในการรวบรวม จัดการวิเคราะห?เพ่ือใหWไดWขWอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งถือเป_นการประยุกต?ใชW
เคร่ืองมือในการเรียนรูWใหWเขWากับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยนําเทคโนโลยีมาใชWในการเรียนรูW 
ทําใหWผูWเรียนเกิดทักษะ เกิดกระบวนการเรียนรูW สามารถต[อยอดการศึกษา และมีความรูWความเขWาใจ
เก่ียวกับภูมิศาสตร?มากย่ิงข้ึน 

 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะท่ัวไปในการทําวิจัย 
1. จากการวิจัยพบว[าพฤติกรรมของผูWเรียนในการต้ังคําถามเกิดไดWค[อนขWางยาก เน่ืองจาก

ผูWเรียนไม[กลWาท่ีจะต้ังคําถาม และไม[เขWาใจในกระบวนการมากนัก ประกอบกับกลุ[มตัวอย[างในการวิจัย
เป_นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 1 จึงยังปรับตัวกับการเรียนไดWค[อนขWางชWา ดังน้ัน ผูWสอนจึงควร
ต้ังคําถามเป_นแนวทาง และใหWโอกาสผูWเรียนไดWต้ังคําถามทุกคนจะเป_นการดี เพ่ือเป_นการฝ�กกระบวน
คิดของผูWเรียน ส[วนข้ันการรวบรวมขWอมูล มีความจําเป_นอย[างย่ิงท่ีผูWสอนจะตWองจัดหาแหล[งขWอมูลท่ี
เหมาะสมจัดเตรียมไวWใหWผูWเรียนก[อนในเบ้ืองตWน เพ่ือเป_นตัวอย[างขWอมูล และแหล[งขWอมูลท่ีน[าเช่ือถือ 

2. จากการวิจัยพบว[าการวัดการรูWเร่ืองภูมิศาสตร?นอกจากความรูWดWานเน้ือหาแลWว ยังตWองวัด
การใหWเหตุผล และการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร? ซึ่งควรใชWแบบวัดท่ีเป_นอัตนัยเขียนตอบ เพ่ือใหWผูWเรียนไดW
แสดงการใหWเหตุผล และการตัดสินใจ ประกอบกับการวัดการใชWทักษะ ในกรณีน้ีความสามารถ
ทางดWานการเขียนจึงเป_นตัวแปรสําคัญท่ีส[งผลต[อการวัดอีกดWวย 

ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรทําการวัด และประเมินผลทักษะทางภูมิศาสตร?ควบคู[ไปดWวย เพ่ือยืนยันว[าทักษะทาง

ภูมิศาสตร? มีผลต[อการรูWเร่ืองภูมิศาสตร? 
2. ควรใชWเทคนิคการต้ังคําถามเขWามาเสริมในกระบวนการทางภูมิศาสตร?ข้ันแรก เพ่ือเพ่ิม

แรงจูงใจในการต้ังคําถาม 
3. ควรเพ่ิมกระบวนการการศึกษาพ้ืนท่ีจริง ชุมชนใกลWเคียง เพ่ือใหWนักเรียนไดWฝ�กทักษะการ

สังเกต และการใชWเคร่ืองมือภูมิศาสตร?มากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ1) เพ่ือศึกษาลักษณะผลิตภัณฑ?ตามความตWองการตลาด  2) 
เพ่ือศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาสินคWา โดยใชWแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ?แบบมี
โครงสรWางดWานตWนทุนและผลตอบแทนเป_นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลจากประชาชนท่ัวไปและ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเลบWานหลังเขา เกาะลิบง จังหวัดตรัง ตามลําดับ สถิติที่ใชW
ในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแก[ ค[าความถ่ี ค[ารWอยละ และใชWเทคนิควิธีวิเคราะห?เชิงเน้ือหา  

ผลการวิจัย พบว[า ลักษณะของอาหารทะเลแปร ภาพท่ีลูกคWาเลือกซื้อจะพิจารณาจากความ
สะอาดของสินคWา ความสวยงามของบรรจุภัณฑ? แนะนําใหWใชWกล[องพลาสติกเป_นบรรจุภัณฑ? และตWองการ
ใหWพัฒนาผลิตภัณฑ?อาหารทะเลแปรรูปในดWานของบรรจุภัณฑ? ในส[วนของตWนทุนและผลตอบแทน พบว[า 
ตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลาสWมแบบกล[องพลาสติก ขนาด 250 กรัม มีตWนทุนต[อหน[วย 32.6 บาท ราคาขายต[อ
หน[วย 50 บาท กําไรสุทธิต[อหน[วย  17.4 บาท อัตรากําไรสุทธิต[อหน[วย 34.8% ตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลาสWม
แบบถุงซิปล็อค ขนาด 250 กรัม มีตWนทุนต[อหน[วย 31.8 บาท ราคาขายต[อหน[วย 45 บาท กําไรสุทธิต[อ
หน[วย  13.2 บาท อัตรากําไรสุทธิต[อหน[วย 29.33% ตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลิงกาหมาดดองนํ้าผึ้งแบบขวด
แกWว ขนาด 195 กรัม มีตWนทุนต[อหน[วย 125.5 บาท ราคาขายต[อหน[วย 350 บาท กําไรสุทธิต[อหน[วย  
224.5 บาท อัตรากําไรสุทธิต[อหน[วย 64.14% เม่ือพัฒนาผลิตภัณฑ?ตามความตWองการของตลาด ส[งผลใหW
ตWนทุนสูงข้ึน ในขณะเดียวกันสามารถขายสินคWาไดWในราคาท่ีสูงข้ึน 
 

คําสําคญั: ตWนทุนและผลตอบแทน, พัฒนาผลิตภัณฑ?, อาหารทะเลแปรรูป 

 
Abstarct 

 The objective of this research for 1. Study the products characteristics as 
market need 2. Study cost and return earnings from the development of processed 
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seafood products. Data were collected by questionnaire and interview questions that 
include cost and return as a tool with general interviewee and the Community 
Enterprise Member, Ban Lang Khao Seafood Processing Group of Koh Libong 
Community, Trang Province. The statistical analysis included frequency percentage 
and content analysis. 
 The research results shown the characteristics of product processed seafood 
that the consumers will consider the cleanness, beautiful packaging as plastic box to 
buy the products and suggest the packaging should to develop. costs and returns 
found that the cost of 250 grams of plastic packaged products is 32.6 baht per unit, 
the selling price is 50 baht, the net profit is 17.4 baht, the net profit margin is 34.8%, 
the cost of 250 grams of plastic zip lock bag products. The cost per unit is 31.8 baht. 
Selling price per unit is 45 baht. The net profit is 13.2 baht. The net profit margin is 
29.33%. The 195 gram unit cost 125.5 THB Price per unit 350 THB Baht 224.5 Earnings 
per unit Earnings per unit rate of 64.14%. When developing products according to 
market needs Resulting in higher costs At the same time able to sell products at               
a higher price. 
 

Keywords: Cost and Return, Product development, Processed seafood 
 
บทนํา 

ชุมชนไทย ต้ั งแต[ อ ดีตจะประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  เพราะอาชีพจะ ข้ึนอ ยู[ กับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทWองถ่ิน คือ การทํานา ทําสวนยางพารา สวนปาล?มนํ้ามัน สวนผลไมW และการ
ประมง เป_นตWน แต[ป�ญหาท่ีตามมา คือ ราคาผลผลิตสินคWาเกษตรมีการผันผวนข้ึนอยู[กับราคา
ตลาดโลก เม่ือเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ราคาสินคWาเกษตรตํ่าลง รายไดWลดลง ส[งผลใหWเกษตรกรประสบ
ภาวะขาดทุนเป_นหน้ีเป_นสิน หลายรายตWองเสียท่ีดินท้ิงบWานช[องเปลี่ยนสภาพมาขายแรงงานในเมือง 
และอีกจํานวนมากไม[มีทางออกตWองทนอยู[กับภาวะหน้ีสินท่ีพอกพูนมากข้ึน รัฐบาลจึงเขWามาแกWป�ญหา
ดังกล[าวดWวยการสนับสนุนเงินทุนลงหมู[บWานมากข้ึน แต[ไม[สามารถแกWป�ญหาความยากจนไดWอย[าง
ย่ังยืน จากป�ญหาดังกล[าวรัฐบาลจึงไดWจัดต้ังบริษัทประชารัฐรักสามัคคีข้ึนในแต[ละจังหวัดท่ัวประเทศ 
ซึ่งเกิดจากความร[วมมือของหน[วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคสังคมและภาค
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือร[วมมือในการพัฒนาแบบบูรณาการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ใหWสามารถลงมือปฏิบัติไดWอย[างถูกตWองแม[นยํา ท้ังในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด และระดับประเทศ          
เพ่ือเปjาหมายสูงสุด คือ การอยู[ดีกินดีของประชาชน เศรษฐกิจเขWมแข็ง ประชาชนมีความสุขและมี
รายไดWเพ่ิมข้ึน โดยการพัฒนาและสรWางประสิทธิภาพตลอดตWนทาง กลางทาง ปลายทางเร่ิมต้ังแต[การ
เขWาถึงป�จจัยการผลิต ท้ังดWานทรัพยากรและโอกาสในการเขWาถึงแหล[งทุน การสรWางองค?ความรูW จากใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ชุมชนและส[งเสริมความรูWเพ่ือสรWางประโยชน?ต[อยอด การตลาด พัฒนาแบบบูรณาการ ต้ังแต[การ
วิเคราะห?ตลาดไปจนถึงช[องทางการขายใหม[ๆ  
 เกาะลิบง  มีลักษณะพ้ืนท่ีเป_นชายฝ�ªงทะเลอันดามัน ราษฎรประกอบอาชีพ ทําประมง      
สวนยางพารา รับจWาง และมีการแปรรูปอาหารทะเล โดยสินคWาท่ีผลิตเป_นหลัก คือ ปลาสWม ปลาเค็ม 
กะป� และปลิงกาหมาดดองนํ้าผึ้ง (ท่ีมา:อบต.เกาะลิบง 2558) ดังน้ันการส[งเสริมใหWมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ? ท่ีมีคู[แข[งขันนWอยและสามารถขยายตลาดไดWเพ่ิมข้ึน เช[น ผลิตภัณฑ?ปลาสWม และปลิง       
กาหมาดดองนํ้าผึ้ง เป_นอีกช[องทางในการสรWางรายไดWใหWกับประชาชน ในขณะเดียวกันการพัฒนา
ผลิตภัณฑ?และการขยายโอกาสทางการตลาดตWองอาศัยขWอมูลตWนทุนเป_นพ้ืนฐานในการควบคุมการ
ผลิตสินคWา การพัฒนาบรรุภัณฑ?และการกําหนดราคาขาย จากเหตุผลดังกล[าวผูWวิจัยจึงสนใจศึกษา
ตWนทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ?อาหารทะเลแปรรูป ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาลักษณะผลิตภัณฑ?ตามความตWองการตลาด 
2.เพ่ือศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ? 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ� 

 สํานักงานส[งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย[อม ใหWขWอมูลเก่ียวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ? 
ดังน้ีป�จจุบันสภาพตลาดมีการแข[งขันสูงและความกWาวหนWาของเทคโนโลยีเป_นไปอย[างรวดเร็วทําใหWมี
ผลิตภัณฑ?ใหม[ในตลาดจํานวนมาก ส[งผลใหWวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ?สั้นลง ผลิตภัณฑ?ใหม[ท่ีจะอยู[รอด
ไดWในตลาดจึงจําเป_นตWองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ?ใหWมีความใหม[ แตกต[าง และเพ่ือใหWเป_นผลิตภัณฑ?ท่ี
สอดคลWองตรงกับลักษณะความตWองการของผูWบริโภคอยู[เสมอ 

แนวคิดเก่ียวกับต�นทุน 
 ต�นทุน (Cost) หมายถึง มูลค[าของทรัพยากรท่ีกิจการตWองสูญเสียไปเพ่ือใหWไดWสินคWาหรือ
บริการกลับมา โดยมูลค[าของทรัพยากรน้ันจะตWองสามารถวัดไดWเป_นหน[วยเงินตราซึ่งเป_นลักษณะของ
การลดลงในสินทรัพย?หรือเพ่ิมข้ึนในหน้ีสิน ตWนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะใหWประโยชน? ในป�จจุบันหรือใน
อนาคตก็ไดW เม่ือตWนทุนใดท่ีเกิดข้ึนแลWวและกิจการไดWใชWประโยชน?ไปท้ังสิ้นแลWวตWนทุนน้ันก็จะถือเป_น
ค[าใชWจ[าย ดังน้ัน ค[าใชWจ[ายจึงหมายถึง ตWนทุนท่ีไดWใหWประโยชน?และกิจการ ไดWใชWประโยชน?ท้ังหมดไป
แลWวในงวดบัญชีน้ันและตWนทุนท่ีกิจการสูญเสียไป แต[จะใหWประโยชน?แก[กิจการในอนาคตเรียกว[า
สินทรัพย? (สมนึก เอ้ือจิระพงษ?พันธ?, 2544) 
 ต�นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) หมายถึง ตWนทุนต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขWองกับกิจกรรมการ
ผลิตสินคWาและบริการของกิจการ ประกอบดWวย 

 1.วัต ถุ ดิบทางตรง  (Direct Materials) หมายถึง วัต ถุ ดิบหลัก ท่ี นํ ามา เพ่ื อ ใชW เป_ น
ส[วนประกอบสําคัญในการผลิตสินคWาใหWเป_นสินคWาสําเร็จรูปและสามารถระบุไดWอย[างชัดเจนว[าใชWใน
การผลิตสินคWาชนิดใดชนิดหน่ึงเป_นจํานวนและราคาเท[าใด 



146 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

 2. ค�าแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง จํานวนเงินท่ีกิจการจ[าย เป_นค[าตอบแทน
แก[พนักงานลูกจWางท่ีช[วยใหWวัตถุดิบผ[านเขWากระบวนการผลิตใหWเป_นสินคWาสําเร็จรูป 
 3. ค�าใช�จ�ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ค[าใชWจ[ายต[าง ๆท่ีเก่ียวกับ
การผลิตสินคWา ซึ่งไม[ใช[วัตถุดิบทางตรงและค[าแรงงานทางตรง เช[น วัตถุดิบทางอWอม วัสดุโรงงาน 
แรงงานทางอWอม รวมถึงค[าใชWจ[ายการผลิตอ่ืน ๆ  

แนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน 
ดวงมณี โกมารทัต (2554) กล[าวว[า ผลตอบแทนสามารถใชWวิธีการวิเคราะห?ผลตอบแทนจาก

ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) ซึ่งมีอัตราส[วนท่ีเก่ียวขWอง เช[น อัตรากําไรข้ันตWน 
อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของเจWาของ อัตรากําไรสุทธิ เป_นตWน โดย 
อัตราส[วนท่ีนิยมใชW ไดWแก[ อัตรากําไรสุทธิ หมายถึง ความสามารถในการทํากําไรสุทธิจากรายไดWหรือ
ยอดขายท้ังหมด ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังน้ี อัตรากําไรสุทธิ = (กําไรสุทธิ / ยอดขายสุทธิ) × 100  

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล(2553) กล[าวว[า การวิเคราะห?ความสามารถในการทํากําไรจะสามารถ
พิจารณาไดWจาก 5 อัตราส[วน ไดWแก[ 

1. อัตราส[วนกําไรข้ันตWนต[อยอดขาย เป_นอัตราส[วนท่ีจะบอกใหWทราบว[า กิจการมี
ความสามารถในการทํากําไรข้ันตWนเป_นรWอยละเท[าไรเม่ือเปรียบเทียบกับยอดขายสุทธิ  

2. อัตราส[วนกําไรสุทธิต[อยอดขายสุทธิ เป_นอัตราส[วนท่ีจะทําใหWทราบว[ากิจการมี
ความสามารถในการทํากําไรสุทธิเป_นรWอยละเท[าไรของยอดขายสุทธิ  

3. อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของผูWถือหุWน เป_นอัตราส[วนท่ีทําใหWทราบว[ากิจการไดWนําส[วนของ
เจWาของไปบริหารเพ่ือก[อใหWเกิดประโยชน?แก[ธุรกิจอย[างไร อัตราส[วนน้ีย่ิงสูงย่ิงดี  

4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เป_นการเปรียบเทียบระหว[างกําไรสุทธิกับสินทรัพย?ท่ีมี
ตัวตน อัตราส[วนน้ีทําใหWทราบว[ากิจการใชWเงินไปลงทุนในสินทรัพย?แลWวก[อใหWเกิดประโยชน?หรือ
ผลตอบแทนแก[กิจการมากนWอยเพียงใด  

5. อัตรากําไรสุทธิต[อตWนทุนรวม เป_นอัตราส[วนเปรียบเทียบระหว[างกําไรท่ีเกิดข้ึนหลังจากหัก
ค[าใชWจ[ายและภาษีออกจากรายไดWแลWว โดยนํามาเปรียบเทียบกับตWนทุนการผลิตท้ังสิ้น อัตราส[วนน้ีย่ิง
สูงย่ิงดี 

การกําหนดราคาขาย 
กรมส[งเสริมอุตสาหกรรม (2563) กล[าวว[า กลยุทธ?การต้ังราคาขายโดยท่ัวไปมีหลักการ

เบ้ืองตWนในการต้ังราคามีดังน้ี 
1. ต้ังตามตWนทุน โดยคิดตWนทุนบวกกําไร ราคาขายต[อหน[วย = ตWนทุนต[อหน[วย + กําไรท่ี

ตWองการ 
2. ต้ังตามลูกคWา โดยยึดความตWองการของตลาดเป_นเกณฑ? ซึ่งในแต[ละตลาดจะแตกต[างกัน

ตามลักษณะตลาด เช[น การต้ังราคาในตลาดผูกขาด หรือการต้ังราคาในตลาดผูWขายนWอยราย หรือการ
ต้ังราคาในตลาดท่ีมีการแข[งขันอย[างสมบูรณ? 
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3. ต้ังตามคู[แข[ง การต้ังราคาโดยมุ[งพิจารณาท่ีการแข[งขัน เป_นวิธีการท่ีนักการตลาดเห็น
ความสําคัญของคู[แข[งขันมากกว[าความสําคัญของความตWองการของตลาดและตWนทุน (กรมส[งเสริม
อุตสาหกรรม: สืบคWนจาก https://bsc.dip.go.th/th/category/2017-10-27-07-51-56/2017-11-
09-09-12-47) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ทศพร ไชยประคองและปฐมชัย กรเลิศ (2561) ไดWศึกษาเก่ียวกับ การศึกษาและวิเคราะห?

ตWนทุน ปริมาณ และกําไรของผลิตภัณฑ?ผWาฝjายทอมือ:กรณีศึกษาหมู[บWานหนองอาบชWาง ตําบลสบเต๊ียะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม[ พบว[า สินคWาส[วนใหญ[ ไดWแก[ ชุดพ้ืนเมืองนักเรียน เสื้อผWาฝjายสตรี 
เสื้อผWาฝjายบุรุษ และอ่ืน ๆ ภายใตWค[าใชWจ[ายคงท่ีต[อเดือน 59,920 บาท ทําใหWมีกําไรส[วนเกินต[อหน[วย 
ณ จุดคุWมทุนแบบขายรวมผสม 116.75 บาท ส[งผลใหWยอดขายรวม ณ จุดคุWมทุนเป_น 174,440.00 
บาท (100%) จากตWนทุนผันแปร 123,497.81 บาท (70.80%) ต[อเดือน ทําใหWมีกําไรข้ันตWนเป_น 
50,942.19 บาท (29.20%)  

วิมลกานต� จันทร�ประเสริฐและคณะ (2561) ไดWศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห?ตWนทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตเสื่อกก กลุ[มแม[บWานทอเสื่อกก บWานหนองเกาะ ตําบลตระเปmªยงเตีย อําเภอ
ลําดวน จังหวัดสุรินทร? พบว[า ป�จจุบันมีผลิตภัณฑ?ที่ไดWจากการแปรรูปเสื่อกกเพ่ือนํา ออกจําหน[ายของ
กลุ[ม เช[น เสื่อ กระเป§า กระติบขWาวเหนียว อาสนะ ปริมาณการทอเสื่อกกตลอดท้ังปm 4,982 ผืน 
ตWนทุนรวม 1,215,608 บ./ปm โดยแยกเป_นตWนทุนวัตถุดิบ 846,940 บ./ปm ตWนทุนค[าแรงงาน 298,920 
บ./ปm ตWนทุนค[าใชWจ[ายในการผลิต 39,856 บ./ปm และตWนทุนค[าใชWจ[ายในการดําเนินงาน 29,892 บ./ปm  

อิศราพร ใจกระจ�างและคณะ(2559) ไดWศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ?ท่ีระลึกดWาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือเพ่ิมมูลค[าทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว[า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ?ท่ีระลึกดWานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือ
เพ่ิมมูลค[าทางเศรษฐกิจชุมชนพบว[าผูWบริโภคส[วนใหญ[เลือกซื้อผลิตภัณฑ?ประเภทต[าง ๆหลากหลาย 
ผลิตภัณฑ?ควรจะพัฒนาใหWสอดคลWองกับความตWองการของผูWบริโภคเนWนความสวยงามคุณภาพดี ความ
มีคุณค[าในตัวเองความมีเอกลักษณ?และมีบรรจุภัณฑ?ที่สวยงามต้ังราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
 
กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

ต
นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
1.วัตถุดิบทางตรง 
2.ค*าแรงงานทางตรง 
3.ค*าใชKจ*ายการผลิต 
4.บรรจุภัณฑR 
5.ฉลากสินคKา 

ผลตอบแทนจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑ� 

- กําไรสุทธิ 
- อัตรากําไรสุทธิ 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
1. ศึกษาลักษณะผลิตภัณฑ?ตามความตWองการตลาด 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง :ประชาชนท่ัวไป จํานวน 400 คน (สูตรไม[ทราบขนาดประชากร

ของ W.G. Cochran) ไดWแบบสอบถามกลบัคืนครบท้ังจํานวน 
 2. ศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ? 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง : ผูWผลิตสินคWา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเล
บWานหลังเขา เกาะลิบง จังหวัดตรัง จํานวน 15 ราย 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 1. ศึกษาลักษณะผลิตภัณฑ�ตามความต�องการตลาด เคร่ืองมือท่ีใชWเป_นแบบสอบถาม
ปลายป�ด (Closed form) เก่ียวกับขWอมูลต[อไปน้ี ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดWต[อปm , ป�จจัยการตลาดท่ีส[งผลต[อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ? และ
ขWอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 2. ศึกษาต�นทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ� เคร่ืองมือท่ีใชW คือ แบบ
สัมภาษณ?แบบมีโครงสรWางและแบบสัมภาษณ? เชิงลึก ดWานตWนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ?  และ
ผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ?  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 

1. ขWอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชWวิธีการเก็บรวบรวมจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[ม แปร
รูปอาหารทะเลบWานหลังเขา เกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยใชWแบบสัมภาษณ?แบบมีโครงสรWางและแบบ
สัมภาษณ?เชิงลึก ในการเก็บรวบรวมขWอมูล ดWานตWนทุนการผลิต และผลตอบแทนจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ? ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับค[าวัตถุดิบทางตรง ค[าแรงงานทางตรง ค[าใชWจ[ายในการผลิต ค[า
บรรจุภัณฑ? และค[าฉลากสินคWา รวมถึงขWอมูลรายไดWจากการจําหน[าย  

2. ขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดWจากการรวบรวมเอกสาร ขWอมูลจากหนังสือ ตํารา 
งานวิจัยบทความวิจัย บทความวิชาการ และเว็บ ไซด?ที่เผยแพร[ขWอมูลจากแหล[งต[างๆ ท่ีเก่ียวขWอง  

 
การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติที่ใช�ในการวิจัย 

1. การศึกษาป�จจัยทางการตลาดท่ีส[งผลต[อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ?: การวิจัยคร้ังน้ี ทําการ
วิเคราะห?ขWอมูลดWวยโปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for the Social Science (SPSS for 
Windows) ผูWวิจัยไดWใชWสถิติในการวิเคราะห?ขWอมูล ค[าความถ่ี ค[ารWอยละ  
 2. ศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ?: ขWอมูลเก่ียวกับตWนทุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ? ประกอบดWวย ค[าวัตถุดิบทางตรง ค[าแรงงานทางตรง ค[าใชWจ[ายในการผลิต ค[าบรรจุภัณฑ? 
ค[าฉลากสินคWา และขWอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ? ใชWเทคนิควิธีวิเคราะห?เชิง
เน้ือหา (Content Analysis)  
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ผลการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะผลิตภัณฑ?ตามความตWองการตลาด 

 1.1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม พบว[า เป_นเพศหญิง (รWอยละ 60) มีอายุระหว[าง 
25-35 ปm (รWอยละ 36.5) สถานภาพสมรส (รWอยละ 51.3) มีระดับการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพข้ันสูง (รWอยละ 27.5) ประกอบอาชีพรับจWาง (รWอยละ 27) มีรายไดWระหว[าง 10,000 – 20,000 
บาท (รWอยละ 45) 
 1.2 ลักษณะของอาหารทะเลแปร ภาพท่ีลูกคWาเลือกซื้อ พบว[า ความสะอาด (รWอยละ 51.3) 
ความสดใหม[ (รWอยละ 47.8) สามารถหาซื้อไดWง[าย (รWอยละ 35.3) บรรจุภัณฑ?สวยงาม (รWอยละ 26.0) 
ราคาเหมาะสม (รWอยละ 24.8) เก็บไวWไดWนาน (รWอยละ 17.8) สะดวกต[อการรับประทาน (รWอยละ 12.8) 
สามารถใชWเป_นของฝากไดW (รWอยละ 5.0) และปริมาณสินคWาเหมาะสมต[อการรับประทาน (รWอยละ 4.3) 
 1.3 รูปแบบบรรจุภัณฑ?ของอาหารทะเลแปรรูป พบว[า สวยงาม (รWอยละ 43.3) มองเห็นสินคWา 
(รWอยละ 39.0) ขนาดพกพาสะดวก (รWอยละ 25.8) สามารถเป�ด-ป�ด ไดWง[าย (รWอยละ 19.8) รูปแบบตัวอักษร
มองเห็นชัดเจน ทันสมัย มีขWอมูลครบถWวน (รWอยละ 11.5) และสามารถนําไปใชWงานต[อไดW (รWอยละ 5.5)  
 1.4 ลักษณะบรรจุภัณฑ?ท่ีควรนํามาใชW พบว[า กล[องพลาสติก (รWอยละ 40.5) ถุงซิปล็อค 
(รWอยละ 32.8) ขวดแกWว (รWอยละ 30.0) ถุงพลาสติก (รWอยละ 23.5) กล[องกระดาษ (รWอยละ 22.3) และ
ผลิตภัณฑ?จากธรรมชาติ (รWอยละ 15.8) 
 1.5 ความตWองการพัฒนาผลิตภัณฑ? พบว[า ดWานบรรจุภัณฑ? (รWอยละ 55.0) ดWานคุณภาพ
สินคWา (รWอยละ 47.8) ดWานราคาสินคWา (รWอยละ 38.8) และดWานช[องทางการจัดจําหน[าย (รWอยละ 11.3) 
 2. ตWนทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ? 
 2.1 ผลิตภัณฑ?ปลาสWม 
 

ตารางท่ี 1 ขWอมูลตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลาสWมต[อหน[วยแบบถุงพลาสติก ขนาด 250 กรัม 
 

ต�นทุนบรรจุภัณฑ�เดิม ราคาขายเดิม 

ปลาหางแดง 12.0 บาท 30 บาท 
ขWาวค่ัว 4.5 บาท  
เกลือ 0.5 บาท  
กระเทียม 1.5 บาท  
ค[าแรงงานทางตรง 3.0 บาท  
ค[าสาธารณูปโภค 1.0 บาท  
ค[าเส่ือมราคาอปุกรณ? 1.5 บาท  
ถุงพลาสตกิ 1.0 บาท  

รวม 25.0 บาท  

กําไรสุทธิ/หน�วย 5.0 บาท 
อัตรากําไรสุทธ/ิหน�วย 16.67% 
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  การกําหนดราคาขาย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเลบWานหลังเขา เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง กําหนดราคาขายตามคู[แข[งขัน เน่ืองจากมีผูWผลิตและจําหน[ายปลาสWมในรูปแบบของ
ถุงพลาสติกจํานวนหลายราย 
 
ตารางท่ี 2 ขWอมูลตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลาสWมต[อหน[วยแบบกล[องพลาสติก/ถุงซิปล็อค ขนาด 250 กรัม 
 

ต�นทุนบรรจุภัณฑ�ใหม� ราคาขายใหม� 
รายการ แบบกล�อง

พลาสติก 
แบบถุงซิปล็อค แบบกล�อง

พลาสติก 
แบบถุงซิปล็อค 

ปลาหางแดง 12.0 บาท 12.0 บาท 50 บาท* 45 บาท** 
ขWาวค่ัว 4.5 บาท 4.5 บาท   
เกลือ 0.5 บาท 0.5 บาท   
กระเทียม 1.5 บาท 1.5 บาท   
ค[าแรงงานทางตรง 3.0 บาท 3.0 บาท   
ค[าสาธารณูปโภค 1.0 บาท 1.0 บาท   
ค[าเสื่อมราคาอุปกรณ? 1.5 บาท 1.5 บาท   
กล[องพลาสติก 4.8 บาท 4.0 บาท   
สต๊ิกเกอร?ตราสินคWา 3.8 บาท 3.8 บาท   

รวม 32.6 บาท 31.8 บาท   

กําไรสุทธิ/หน�วย 17.4 บาท 13.2 บาท 
อัตรากําไรสทุธิ/หน�วย 34.8% 29.33% 

*การกําหนดราคาขายแบบกล[องพลาสติก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเล
บWานหลังเขา เกาะลิบง จังหวัดตรัง กําหนดราคาขายตามตWนทุน โดยคิดตWนทุนบวกกําไร  

        ราคาขายต[อหน[วย = ตWนทุนต[อหน[วย + กําไรท่ีตWองการ 
      ราคาขายต[อหน[วย = 32.6 + (32.6 x 53.37%) 
          = 32.6 + 17.40 
          = 50 บาท 
 **การกําหนดราคาขายแบบถุงซิปล็อค สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเลบWาน
หลังเขา เกาะลิบง จังหวัดตรัง กําหนดราคาขายตามตWนทุน โดยคิดตWนทุนบวกกําไร  
     ราคาขายต[อหน[วย = ตWนทุนต[อหน[วย + กําไรท่ีตWองการ 
     ราคาขายต[อหน[วย = 31.8 + (31.8 x 41.5%) 
         = 31.8 + 13.20 
         = 45 บาท 

2.2 ผลิตภัณฑ?ปลิงกาหมาดดองนํ้าผึ้ง 
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ตารางท่ี 3 ขWอมูลตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลิงกาหมาดดองนํ้าผึ้งแบบขวดพลาสติก ขนาด 195 กรัม 
 

ต�นทุนบรรจุภัณฑ�เดิม ราคาขายเดิม 
ปลิงกาหมาด 24.0 บาท 300 บาท 
นํ้าผึ้งแทW 75.0 บาท  
ค[าแรงงานทางตรง 10.0 บาท  
ค[าเช้ือเพลิง 3.0 บาท  
ค[าสาธารณูปโภค 1.0 บาท  
ค[าเสื่อมราคาอุปกรณ? 1.5 บาท  
ค[าขวดพลาสติก 1.6 บาท  

รวม 116.1 บาท  

กําไรสุทธิ/หน�วย 183.9 บาท 
อัตรากําไรสทุธิ/หน�วย 61.3% 

  
 การกําหนดราคาขาย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเลบWานหลังเขา  เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง กําหนดราคาขายตามคู[แข[งขัน เน่ืองจากมีผูWผลิตและจําหน[ายปลิงกาหมาดดองนํ้าผึ้งใน
รูปแบบของขวดพลาสติกมีผูWผลิตและจําหน[ายบนพ้ืนท่ีเกาะลิบงจํานวนหลายราย 
 
ตารางท่ี 4 ขWอมูลตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลิงกาหมาดดองนํ้าผึ้งแบบขวดแกWว ขนาด 195 กรัม 
 

ต�นทุนบรรจุภัณฑ�ใหม� ราคาขายใหม� 
ปลิงกาหมาด 24.0 บาท 350 บาท 
นํ้าผึ้งแทW 75.0 บาท  
ค[าแรงงานทางตรง 10.0 บาท  
ค[าเช้ือเพลิง 3.0 บาท  
ค[าสาธารณูปโภค 1.0 บาท  
ค[าเสื่อมราคาอุปกรณ? 1.5 บาท  
ค[าขวดแกWว 7.0 บาท  
ฟ�ล?มหดฝาขวด 0.7 บาท  
สต๊ิกเกอร?ตราสินคWา 3.3 บาท  

รวม 125.5 บาท  

กําไรสุทธิ/หน�วย 224.5 บาท 
อัตรากําไรสทุธิ/หน�วย 64.14% 
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 การกําหนดราคาขาย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ[มแปรรูปอาหารทะเลบWานหลังเขา   
เกาะลิบง จังหวัดตรัง กําหนดราคาขายตามตWนทุน โดยคิดตWนทุนบวกกําไร  

       ราคาขายต[อหน[วย = ตWนทุนต[อหน[วย + กําไรท่ีตWองการ 
     ราคาขายต[อหน[วย = 125.5 + (125.5 x 178.88%) 
         = 125.5 + 224.5 
         = 350 บาท 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ?ตามความตWองการของตลาด มีส[วนช[วยใหWผูWผลิตสามารถขายสินคWาไดW
ในราคาท่ีสูงข้ึน และปริมาณเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสามารถสรWางมูลค[าเพ่ิมใหWกับสินคWา โดยผลิตภัณฑ?ควรมี
ความสะอาด และมีบรรจุภัณฑ?ท่ีสวยงาม สอดคลWอง อิศราพร ใจกระจ[างและคณะ (2558) ท่ีพบว[า 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ?ท่ีระลึกดWานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือเพ่ิมมูลค[าทางเศรษฐกิจ
ชุมชนควรจะพัฒนาใหWสอดคลWองกับความตWองการของผูWบริโภคเนWนความสวยงามคุณภาพดี ความมี
คุณค[าในตัวเอง ความมีเอกลักษณ?และมีบรรจุภัณฑ?ที่สวยงามต้ังราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 2. การพัฒนาสินคWาตามความตWองการของตลาดจะส[งผลใหWตWนทุนของสินคWาสูงข้ึน โดยตWนทุน
หลักของผลิตภัณฑ?เป_นค[าวัตถุดิบทางตรง ค[าบรรจุภัณฑ?และค[าฉลากสินคWา ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัย
ของวิมลกานต? จันทร?ประเสริฐและคณะ (2561) ซึ่งพบว[า ตWนทุนผลิตภัณฑ?การแปรรูปเสื่อกกเพ่ือนํา 
ออกจําหน[ายของกลุ[ม เช[น เสื่อ กระเป§า กระติบขWาวเหนียว อาสนะ มีตWนทุนรวม 1,215,608 บ./ปm 
โดยแยกเป_นตWนทุนวัตถุดิบ 846,940 บ./ปm ตWนทุนค[าแรงงาน 298,920 บ./ปm ตWนทุนค[าใชWจ[ายในการ
ผลิต 39,856 บ./ปm และตWนทุนค[าใชWจ[ายในการดําเนินงาน 29,892 บ./ปm 
 
บทสรุปข�อเสนอแนะ 

ลักษณะของอาหารทะเลแปร ภาพท่ีลูกคWาเลือกซื้อจะพิจารณาจากความสะอาดของสินคWา 
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ? แนะนําใหWใชWกล[องพลาสติกเป_นบรรจุภัณฑ? และตWองการใหWพัฒนาผลิตภัณฑ?
อาหารทะเลแปรรูปในดWานของบรรจุภัณฑ? ในส[วนของตWนทุนและผลตอบแทน พบว[า ตWนทุนผลิตภัณฑ?
ปลาสWมแบบกล[องพลาสติก ขนาด 250 กรัม มีอัตรากําไรสุทธิต[อหน[วย 34.8% ตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลาสWม
แบบถุงซิปล็อค ขนาด 250 กรัม มีอัตรากําไรสุทธิต[อหน[วย 29.33% ตWนทุนผลิตภัณฑ?ปลิงกาหมาดดอง
นํ้าผึ้งแบบขวดแกWว ขนาด 195 กรัม มีอัตรากําไรสุทธิต[อหน[วย 64.14% เม่ือพัฒนาผลิตภัณฑ?ตามความ
ตWองการของตลาด ส[งผลใหWตWนทุนสูงข้ึนในขณะเดียวกันสามารถขายสินคWาไดWในราคาท่ีสูงข้ึน และในการ
วิจัยคร้ังต[อไป ควรมีการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูWบริโภค ตWนทุนและผลตอบแทนจากการสรWาง
ผลิตภัณฑ?ใหม[โดยใชWวัตถุดิบในชุมชน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหาร
จัดการบWานเมืองท่ีดี และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิ
ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนเป_นผูWมีสิทธิ
เลือกต้ังอายุต้ังแต[ 18 ปmข้ึนไป ในเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 9,000 คนคํานวณขนาดของกลุ[มตัวอย[างคํานวณโดยใชWสูตรของทาโร[ ยามาเน[ (Taro 
Yammane, 1973) จํานวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลเป_นแบบสอบถาม สถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแก[ รWอยละ ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว[า ผูWตอบแบบสอบถาม ส[วนใหญ[ เป_นเพศหญิง มีอายุระหว[าง 26-33 ปm ผูWท่ี
มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพเป_นเกษตรกร มีรายไดW
เฉลี่ยต[อเดือน 10,001- 15,000 บาท ผลการวิจัย ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหาร
จัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลฯ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก การเปรียบเทียบความ
แตกต[างประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคลดWานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน พบว[าโดยภาพรวมและรายดWานไม[แตกต[างกัน  
 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดี 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the level opinions and to 
compare the level opinions in good governance management of people in Nikhom 
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Thung Pho Thale Sub-district Municipality, Mueang District, Kamphaengphet Province 
The population is the public as voter aged 18 years above with 9,000 sample group 
was using the formula of Taro Yamane by 380 person. The data collection was a 
questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. 
 The research were as follows : female age between 26-33 years, marital 
status, graduate level High School/Vocational, occupation as a farmer, revenues per 
month 10,001 - 15,000 Baht. The results of the study of public opinion on the 
management of Nikhom Thung Pho Thale Sub-district Municipality, Mueang District, 
Kamphaengphet Province, overall were at a high level. Comparison of different 
people towards better management of Nikhom Thung Pho Thale Sub-district 
Municipality, Mueang District, Kamphaengphet Province. Classified by gender, age, 
marital status, personal education occupation, income per month found that, 
overall, and specifically were no different.  
 
Keyword: Good Governance  
 
บทนํา 
 การบริหารกิจการบWานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เป_นแนวคิดสากล ท่ี
ไดWนํามาใชWในสังคมไทยโดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสรWางกระบวนการต[าง ๆ ท่ีวาง กฎเกณฑ?
ความสัมพันธ?ระหว[างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศเพ่ือท่ีภาคต[าง ๆ ของ สังคมจะ
พัฒนาและอยู[ร[วมกันอย[างสันติสุข เปjาหมายของการบริหารกิจการบWานเมืองท่ีดีคือ การพัฒนาและ
อยู[ร[วมกันอย[างสันติสุขของทุกภาคในสังคมกล[าวอีกนัยหน่ึงคือ การสรWางความเป_นธรรมในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมใหWกับทุกภาคในสังคมไม[ใช[ภาคใดภาคหน่ึง (กลุ[ม พัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานอัยการสูงสุด 2552, ออนไลน?)  
 หลักธรรมาภิบาลไดWกลายเป_นมาตรฐานสากลท่ีองค?การและหน[วยงานท่ัวไปตWองการใหW 
เกิดข้ึน ธรรมาภิบาลเป_นหลักการท่ีเป_นกุญแจสําคัญประการหน่ึงท่ีจะนําไปสู[ความสําเร็จในการ ฟ��นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและกลุ[มประเทศยากจน ในมาตรา 3/1 แห[ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ[นดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป_นกฎหมายท่ีเป_นท่ีมา
ของการปฏิรูประบบราชการไดWวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไวWว[า “การบริหารราชการตWอง
เป_นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต[อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความ
คุWมค[าในเชิงภารกิจแห[งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน[วยงานท่ีไม[
จําเป_น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตWองการของ
ประชาชน” และเพ่ือใหWการดําเนินการดังกล[าวเป_นไปตามกรอบ ทิศทางและแนวทางการบริหาร
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ราชการดังกล[าว จึงไดWมีประกาศใชWกฤษฎีกาว[าดWวยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบWานเมืองท่ี ดี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชWต้ังแต[วันท่ี 10 ตุลาคม 2546 โดยเน้ือหาเป_นการกําหนดแนวทางการ
บริหารราชการเพ่ือใหWบรรลุเปjาหมายและวัตถุประสงค?ในการบริหารราชการ พระราชกฤษฎีกาว[าดWวย
หลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบWานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดใหWองค?กรปกครอง
ส[วนทWองถ่ินจัดทําหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบWานเมืองท่ีดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย[าง
นWอยตWองมีหลักเกณฑ?เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการและอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตWองการของประชาชน (กรมส[งเสริมการปกครองทWองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. มปป., 
คํานํา)  
 ในป�จจุบันสถานการณ?ดWานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐท้ังภายใน และ
ต[างประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป_นไปอย[างรวดเร็ว กวWางขวาง ท้ังน้ีก็ เน่ืองมาจาก
ความกWาวหนWาทางดWานการสื่อสารเทคโนโลยี การถ[ายทอดขWอมูลข[าวสารอย[างรวดเร็ว สู[ประชาชน 
ในขณะท่ีสภาพแวดลWอมไดWเปลี่ยนแปลงไปอย[างรวดเร็วเขWาสู[ยุคโลกาภิวัตน?แต[ระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐและสังคมไทยโดยรวมท่ีผ[านมาไม[สอดคลWองไม[ทันต[อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ป�ญญา 
ฉายะจินดาวงศ? และ รัชนี ภู[ตระกูล (2552, ออนไลน?) จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันไดWส[งผล
กระทบต[อทุกภาคส[วนของสังคมดังท่ีทราบกันท่ัวไปแลWวว[าสาเหตุสําคัญประการหน่ึงเกิดข้ึนจากความ
บกพร[อง ความอ[อนแอ และหย[อนประสิทธิภาพของกลไกดWานการบริหารจัดการในระดับชาติ และ
ระดับองค?กร ท้ังในภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการทุจริต และการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่ง
แยกพิจารณาไดW ดังน้ี 1. การขาดกลไกและกฎเกณฑ?ท่ีดีพอในการบริหารกิจการบWานเมืองและสังคม
ขณะท่ีกลไกท่ีมีอยู[บกพร[องไม[สามารถเตือนภัยท่ีเคลื่อนตัวเขWามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงิน
อย[างรวดเร็วไดWรวมท้ังเม่ือถูกกระทบแลWวยังไม[สามารถปรับเปลี่ยนกลไกและฟ�นเฟ�องการบริหาร
จัดการต[าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหWทันต[อสถานการณ?ไดW 2. ความอ[อนดWอยและถดถอยของ
กลุ[มขWาราชการ นักวิชาการ หรือเทคโนแครต (Technocrats) คนกลุ[มน้ีตWองมีบทบาทสําคัญใน
การศึกษาคWนควWาเสนอแนะนโยบายและแกWไขขWอบกพร[องต[าง ๆ ท่ีจําเป_นในการบริหารประเทศ 3. 
ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการท้ังของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะท่ีขาดความ
โปร[งใสบริสุทธ์ิและยุติธรรม ส[งผลใหWตัวระบบเองไม[มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เป�ดโอกาสหรือ
ช[องทางใหWเกิดความฉWอฉลผิดจริยธรรมในวิชาชีพข้ึนไดW 4. ประชาชนขาดขWอมูลข[าวสาร ขาดความรูW
ความเขWาใจเก่ียวกับสถานการณ?บWานเมืองอย[างชัดเจน จึงทําใหWไม[มีโอกาสในการร[วมตัดสินใจและร[วม
แกWไขป�ญหา 5. ป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและเอกชนซึ่งเกิดข้ึนอย[างกวWางขวางและ
มีการร[วมกันการกระทําทุจริตอย[างเป_นกระบวนการ (กลุ[มพัฒนาระบบบริหารสํานักงานอัยการสูงสุด, 
2552, ออนไลน?)  
 ในป�จจุบันรัฐมีการกระจายอํานาจใหWแก[ทWองถ่ินมากข้ึนประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหWแก[องค?กรปกครองทWองถ่ิน พ.ศ. 2542 การปกครองตนเองโดย
รูปแบบการปกครองส[วนทWองถ่ิน (Local self-government) เป_นจุดมุ[งหมายสําคัญอย[างหน่ึงในการ
พัฒนาประเทศและมีความสําคัญอย[างย่ิงต[อการบริหารงานพัฒนาชนบทใหWสอดคลWองกับสถานการณ?
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ป�จจุบันเพ่ือใหWทWองถ่ินสามารถพ่ึงตนเองไดWอย[างมีประสิทธิภาพท้ังยังเป_นศูนย?กลางในการพัฒนา
ทางดWานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอันเป_นการเสริมสรWางความ เขWมแข็งใหWแก[ทWองถ่ินและ
ประเทศชาติโดยรวม โดยเทศบาลมีความสําคัญต[อชุมชนในลักษณะท่ีเป_นองค?กรพ้ืนฐานของทWองถ่ิน
และเป_นกลไกท่ีสําคัญต[อการบริหารการพัฒนาระดับตําบลท้ังในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ในทาง
ทฤษฏีมีความเช่ือว[าเทศบาลมีแนวโนWมว[าจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบทเป_นองค?กรท่ีมีพลังของ
ประชาชนในทWองถ่ินอยู[ใกลWชิดกับประชาชนและทรัพยากรต[าง ๆ ในชนบทจึงน[าจะรูWป�ญหาความ
ตWองการท่ีแทWจริงรวมท้ังแนวทางแกWไขป�ญหาไดWเป_นอย[างดีอันจะส[งผลต[อความสําเร็จหรือความ
ลWมเหลวของการพัฒนาดWานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลWอมในชุมชน (เบญจวรรณ วันดีศรี, 
2546, หนWา 1-2)  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของ
เทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของ
เทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ผูW วิจัยไดWนําเอามาเป_นกรอบแนวความคิด
การศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต[อการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลฯ ซึ่ง
ประกอบดWวยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตWน (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) สามารถแสดงถึงความสัมพันธ?ระหว[างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ป+จจัยส*วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดKเฉลี่ยต*อเดือน 
7. หลักการบริหารกิจการบKานเมืองท่ีดี 

 

การบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบล
นิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร[งใส 
4. หลักความมีส[วนร[วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุWมค[า 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 คําว[า“บริหาร” มาจากคําว[า Administration มีความหมายเหมือนกับคําว[าManagement 
ฉะน้ัน จึงมีการใชWท้ังสองคําน้ีในลักษณะเดียวกันแต[คําว[า Management มักจะใชWในการบริหาร
องค?การหรือหน[วยงานท่ีมุ[งในดWานผลกําไรแต[การบริหารงานในวงการศึกษาหรือการบริหารงาน
โครงการสุขภาพในสถานศึกษาน้ันมีไดWมุ[งหวังผลกําไรหรือขาดทุนจึงใชWคําว[า Administration จึงจะ
เหมาะสมท่ีสุดการบริหาร (Administration) เป_นเร่ืองท่ีมีความสําคัญอย[างย่ิงต[อการดําเนินงานของ
องค?การ เพราะเป_นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช้ีใหWเห็นความสําเร็จหรือความลWมเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไรWประสิทธิภาพของหน[วยงาน การบริหารเป_นเคร่ืองบ[งช้ีใหWทราบถึงความเจริญกWาวหนWา
ของสังคมความกWาวหนWาของวิทยาการต[าง ๆ การบริหารงานท่ีสําคัญจะนําไปสู[ความกWาวหนWาการ
บริหารเป_นลักษณะการทํางานร[วมกันของกลุ[มบุคคลในองค?การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนักบริหาร
จะตWองคํานึงถึงป�จจัยสิ่งแวดลWอมต[าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป_นเคร่ืองแสดงใหWทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษย?ไม[ว[าในครอบครัวหรือ
องค?การใดย[อมเก่ียวขWองกับการบริหารอยู[เสมอ ดังน้ัน การบริหารจึงเป_นเร่ืองท่ีน[าสนใจและจําเป_นต[อ
การท่ีจะดํารงชีวิตของมนุษย?ในสังคมมีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษามากมายหลายท[านไดW
ใหWความหมายของการบริหารไวWหลายทัศนะ ซึ่งพอสรุปไดWดังน้ี 

คณาจารย?ภาควิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2549, หนWา 9) ไดWใหWความหมายไวW
ว[าเป_นตWนกําเนิดในการเสนอองค?ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ 4 ประการท่ี
เรียกว[า POCC ไวW ดังน้ี 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสรWางทางเลือกหรือแนวทางดําเนินการไวWล[วงหนWา 
เพ่ือใชWในการตัดสินใจในอนาคต 

2. การจัดองค?การ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสรWางหน[วยงานและระบุหนWาท่ี
โดยการผสมผสานระหว[างวัตถุ คน และเงิน 

3. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การทําใหWเกิดการดําเนินงานตามท่ีไดWมีการ
กําหนดไวW ซึ่งการบังคับบัญชาท่ีดีน้ันจะตWองมีการติดต[อสื่อสาร 2 ทาง กล[าวคือ การยอมใหW
ผูWใตWบังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นไดW 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผูWปฏิบัติงาน 
เด[น ชะเนติยัง (2533, หนWา 52) ไดWกล[าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารไวWว[าการบริหารมี

ลักษณะเป_นท้ังศาสตร?และศิลปะ กล[าวคือ การบริหารจัดเป_นศาสตร?สาขาหน่ึง ซึ่งเป_นท่ียอมรับกัน
ท่ัวไปเพราะมีองค?ประกอบของความรู° (knowledge) มีหลักเกณฑ? (principle) และทฤษฎี (theory) 
ท่ีเกิดจากการศึกษาคWนควWาเชิงวิทยาศาสตร? เป_นศาสตร?ทางสังคมซึ่งอยู[กลุ[มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา 
สังคมวิทยา และรัฐศาสตร? ส[วนในทางปฏิบัติน้ันจะข้ึนอยู[กับความสามารถประสบการณ?และทักษะ
ของผูWบริหารแต[ละคนท่ีจะนําความรูW หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต?ใชWใหWเหมาะสมกับ
สถานการณ?และสิ่งแวดลWอมซึ่งเป_นเร่ืองศิลปะ ดังน้ัน นักบริหารท่ีเก[งตWองมีศาสตร?และศิลปะ 
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ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ? เฉลิมจิระรัตน? (2534, หนWา 12)ไดWใหWความหมายไวWว[า การ
บริหาร หมายถึง การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย[างหน่ึงภายในองค?การซึ่งมีลําดับการ
ทํางานเป_นข้ันตอน มีกลุ[มบุคคลเป_นกลไกสําคัญในการบริหารงานมีเงินทุนเคร่ืองจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ?ต[าง ๆ เป_นองค?ประกอบดWวย 

ธงชัย สันติวงษ? (2537, หนWา 26) ไดWใหWความหมายของการบริหารว[า ภาระหนWาท่ีของผูWนํา
ของกลุ[มซึ่งจะตWองจัดการใหWทรัพยากรท้ังท่ีเป_นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเขWาดWวยกันเพ่ือ
ร[วมกันทํางานเป_นองค?กรท่ีมีประสิทธิภาพไดWและขณะเดียวกันจะตWองจัดการนําองค?การใหWสัมพันธ?กับ
สภาพแวดลWอมภายนอกไดWอย[างดีที่สุด 

นพพงษ? บุญจิตราดุลย? (2523, หนWา 13)ใหWความหมายไวWว[าการบริหารหมายถึง กิจกรรม 
ต[าง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแต[สองคนข้ึนไปร[วมมือกันดําเนินการเพ่ือใหWบรรลุวัตถุประสงค?อย[างใดอย[างหน่ึงท่ี
บุคคลร[วมกันกําหนดข้ึน โดยใชWกระบวนการอย[างมีระเบียบและใชWทรัพยากรชนิดต[าง ๆ อย[าง
เหมาะสม 

นิพนธ? กินาวงศ? (2543, หนWา 16) ใหWความหมายของการบริหารว[า “การร[วมมือกันทํางาน
ของบุคคลต้ังแต[ 2 คนข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค?ในการทํางานร[วมกัน ในการร[วมมือทํางานน้ัน จะตWอง
มีบุคคลท่ีเป_นหัวหนWาหรือเรียกว[าผูWบริหารและจะตWองจัดในรูปขององค?การ 

บุญช[วย ศิริเกษ (2540, หนWา 3)ไดWใหWความหมายไวWว[าการบริหารคือการทํางานใหWสําเร็จตาม
วัตถุประสงค? โดยใชWทรัพยากรใหWเกิดประโยชน?สูงสุดดWวยวิธีการดําเนินการตามกระบวนการบริหารซึ่ง
ผูWบริหารจะตWองใชWทั้งอํานาจหนWาท่ี ภาวะผูWนํา ทักษะทางการบริหาร และความรูWทางการบริหารดWวย 

ประถม แสงสว[าง (2525, หนWา 15) กล[าวว[าการบริหารเป_นศาสตร? เพราะมีทฤษฎีและ
หลักการมากมายในการบริหารท่ีนํามาทดลองไดWพิสูจน?ไดWว[าเป_นจริงการนําไปใชWใหWไดWผลหรือไม[น้ัน
เป_นศิลป¢ คือ ผูWนําไปใชWตWองมีศิลปะ การบริหารยังอาจ หมายถึง การวางแผน (Planning) การ
ดํ า เนิ น งาน ตามแผน  (Execution) ซึ่ งป ระกอบดW วยก ารแบ[ งงาน  (Sharing) ก ารร[ วม มื อ 
(Participating) การประสานงานกัน (Coordinationg) และการประมวลผล (Evaluation) 

ปรัชญา เวสารัชช? (2543, หนWา 26) กล[าวถึงในความหมายของการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่ง
หมายถึงกลไกการทํางานของหน[วยงานใดๆ ไม[ว[ารัฐบาลระบบราชการ หรืออะไรก็ตาม ท่ีมีรูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการท่ีดีโดยพิจารณาถึงสามเร่ืองหลัก ๆ ไดWแก[ หลักการท่ีมีวิธีการท่ีดี และผลลัพธ?ท่ีดี
มีคุณภาพดWวย คือจะตWองมีประสิทธภาพมีประสิทธิผล เป_นธรรม โปร[งใส และมีความรับผิดชอบ 

พะยอม วงศ?สารศรี (2524, หนWา 36) ไดWใหWความหมายไวWว[า การบริหาร คือ กระบวนการท่ี
ผูWจัดการใชWศิลปะและกลยุทธ?ต[าง ๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนต[าง ๆ โดยอาศัยความร[วมแรงร[วมใจ
ของสมาชิกในองค?การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความตWองการและความมุ[งหวังดWาน
ความเจริญกWาวหนWาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค?การควบคู[ไปดWวยองค?การจึงจะสัมฤทธ์ิผลตาม
เปjาหมายท่ีกําหนดไวW 
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วิโรจน? สารรัตนะ(2542, หนWา 3) ใหWความหมายว[า “การบริหารเป_นกระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือใหWบรรลุจุดมุ[งหมายขององค?กร โดยอาศัยหนWาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญ คือการวางแผน 
(Planning) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

สิรภพ เหล[าลาภะ (2545, หนWา 140) ไดWใหWความหมายเก่ียวกับการบริหารไวW 2 นัย คือ 1) 
คําว[าบริหารมาจากภาษาบาลีว[า ปริหาร มาจากศัพท?ว[า ปริ แปลว[า รอบ และ หร ธาตุในความนําไป 
ดังน้ัน คําว[า บริหาร จึงแปลว[า นําไปโดยรอบอีกสํานวนหน่ึง คําว[า บริหาร แปลว[า อWอมหนี, หลีกหนี, 
หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว[า “ป�ฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว[า ผูWสามารถเพ่ือการอWอมหนี หลีก
หนี หลบซึ่งป�ญหา หรือแปลว[า ผูWสามารถบริหารป�ญหา และนําป�ญหาไปโดยรอบ 

สมคิด บางโม (2545, หนWา 61) ไดWสรุปว[า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการ
ใชWคน เงิน วัสดุอุปกรณ?ขององค?การและนอกองค?การ เพ่ือใหWบรรลุวัตถุประสงค?อย[างมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันจึงสรุปไดWว[า คําว[าการบริหารไดWครอบคลุมในเร่ืองดังต[อไปน้ี คือเปjาหมายบุคลากร 
และทรัพยากรต[าง ๆ การบริหารจัดเป_นศาสตร?แขนงหน่ึงในทางสังคมศาสตร?ท่ีนําเอาหลักการและ
ทฤษฎีต[าง ๆ ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร?มาใชWไม[ใชWศาสตร?อย[าง
เดียวและยังตWองใชWศิลป¢เขWาควบคู[ไปดWวยคือตWองสามารถประยุกต?ความรูWต[าง ๆ ทางการบริหารใหWเขWา
กับสถานการณ?ท่ีเป_นจริงและการบริหารน้ันจะครอบคลุมถึงหนWาท่ีการบริหารอันประกอบดWวยการ
วางแผน การจัดองค?การการสั่งการ การมอบหมายงาน การรายงานและการงบประมาณนอกจากน้ี
องค?ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจะประกอบไปดWวย วัตถุประสงค?ท่ีแน[นอน ทรัพยากรในการ
บริหารการประสานระหว[างกันและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน 

สรุปไดWว[าการบริหารไดWครอบคลุมในเร่ืองดังต[อไปน้ี คือ เปjาหมาย บุคลากร และทรัพยากร
ต[าง ๆ การบริหารจัดการเป_นศาสตร?แขนงหน่ึงในทางสังคมศาสตร?ท่ีนําเอาหลักการและทฤษฎีต[าง ๆ 
ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร?มาใชWไม[ใชWอย[างเดียวและยังตWองใชWศิลป¢
เขWาควบคู[ไปดWวย คือตWองสามารถประยุกต?ความรูWต[าง ๆ ทางการบริหารใหWเขWากับสถานการณ?ท่ีเป_น
จริง และการบริหารน้ันจะครอบคลุมถึงหนWาท่ีการบริหารอันประกอบดWวยการวางแผน การจัด
องค?การ การสั่งการ การมอบหมายงาน การรายงานและการงบประมาณนอกจากน้ีองค?ประกอบท่ี
สําคัญของการบริหารจะประกอบไปดWวยวัตถุประสงค?ท่ีแน[นอน ทรัพยากรในการบริหารการประสาน
ระหว[างกันและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน 
 ทฤษฎีของการบริหาร 

ลูเธอร� กูลิค (Luther Gulick) (2545, หนWา 86) ไดWเสนอทฤษฎีหลักการบริหารระบบ
ราชการท่ีเรียกว[า POSDCoRB Model มีรายละเอียดดังน้ี 

1. P - Planning (การวางแผน) เป_นการคาดคะเนเหตุการณ?การต[าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ซึ่งตWองคํานึงถึงทรัพยากรภายในองค?การ และสภาพแวดลWอมภายนอกเพ่ือใหW 

แผนท่ีกําหนดข้ึนมีความรอบคอบและสามารถนาไปปฏิบัติไดW 
2. O - Organizing (การจัดองค?การ) เป_นการจัดองค?การท่ีเป_นส[วนราชการโดยจัดแบ[งตาม

ความชํานาญเฉพาะอย[างออกเป_นกรม ฝ~าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงานขนาดของการ
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ควบคุมและพิจารณาแบ[งสายงานหลัก และสายงานท่ีปรึกษาโดยคํานึงถึงอํานาจหนWาท่ีและความ
รับผิดชอบควบคู[กันไป 

3. S - Staffing (การจัดบุคคลเขWาทํางาน) เป_นการคัดเลือกบุคคลใหWเขWามาดํารงตําแหน[ง
ภายในองค?การ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรูWความสามารถท่ีเหมาะสมใหWไดWในปริมาณท่ีเพียงพอ
จะทําใหWงานสําเร็จไดW 

4. D - Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) เป_นการกํากับดูแล สั่งงานผูWใตWบังคับบัญชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป_นผูWนําการจูงใจศิลปะการปกครองคนและการสรWางมนุษย?สัมพันธ?ของ
ผูWใตWบังคับบัญชา 

5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป_นการเช่ือมความสัมพันธ?ท่ีดีกับบุคคลท่ีมีส[วน
เก่ียวขWองกับการปฏิบัติงานทุกฝ~ายท้ังในระดับสูงกว[า ตํ่ากว[าและการสรWางมนุษย?สัมพันธ?กับ
ผูWบังคับบัญชา 

6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป_นการนําเสนอผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบัติงานจากผูWใตWบังคับบัญชาหรือผูWบริหารระดับต[าง ๆ โดยมีการติดต[อสื่อสารแบบเป_นลายลักษณ?
อักษร 

7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เป_นเคร่ืองมือท่ีนํามาใชWในการควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยใชWวงจรงบประมาณซึ่งมีข้ันตอนดังน้ีการเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอใหWผูWบังคับบัญชาใหW
ความเห็นชอบการดําเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใชWจ[ายงบประมาณตามแผนท่ีเสนอ
ขอไวW 

ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโย (2004, หนWา 110) ไดWเสนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความ
เช่ือว[าเป_นไปไดWท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร?ท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใชWไดW
กับการบริหารทุกชนิด ไม[ว[าจะเป_นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
การบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบดWวยหนWาท่ีทาง การบริหาร 5 ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนWาท่ีของผูWบริหารท่ีจะตWองทําการคาดการณ?
ล[วงหนWาถึงเหตุการณ?ต[าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต[อธุรกิจ และกําหนดข้ึนเป_นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ท่ีจะปฏิบัติเอาไวWเพ่ือเป_นแนวทางของการทํางานในอนาคต 

2. การจัดองค?การ (Organizing) หมายถึง ภาระหนWาท่ีท่ีผูWบริหารจําตWองจัดใหWมีโครงของงาน
ต[าง ๆ และอํานาจหนWาท่ี ท้ังน้ีเพ่ือใหWเคร่ืองจักร สิ่งของ และตัวคน อยู[ในส[วนประกอบท่ีเหมาะสมใน
อันท่ีจะช[วยใหWงานขององค?การบรรลุผลสําเร็จไดW 

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนWาท่ีในการสั่งการงานต[าง ๆ ของผูW
อยู[ใตWบังคับบัญชา ซึ่งจะกระทําใหWผลสําเร็จดWวยดี โดยท่ีผูWบริหารจะตWองกระทําตนเป_นตัวอย[างท่ีดี
จะตWองเขWาใจคนงานของตนจะตWองเขWาใจถึงขWอตกลงในการทํางานของคนงานและองค?การท่ีมีอยู[
รวมถึงจะตWองมีการติดต[อสื่อสารกับผูWใตWบังคับบัญชาอย[างใกลWชิดท้ังข้ึนและล[องนอกจากน้ียังตWองทํา
การประเมินโครงสรWางขององค?การและผูWอยู[ใตWบังคับบัญชาของตนเป_นประจําอีกดWวยหากโครงสรWาง
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ขององค?การท่ีเป_นอยู[ไม[เหมาะสมก็จําเป_นตWองปรับปรุงเช[นเดียวกัน ถWาผูWอยู[ใตWบังคับบัญชาคนใด
หย[อนประสิทธิภาพการไล[ออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยู[ใหWเหมาะสมย่ิงข้ึนก็เป_นสิ่งจําเป_นตWองทํา 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนWาท่ีจะตWองเช่ือมโยงงานของทุกคนใหW
เขWากันไดWและกํากับใหWไปสู[จุดมุ[งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนWาท่ีในการท่ีจะตWองกํากับใหWสามารถประกัน
ไดWว[ากิจกรรมต[าง ๆ ท่ีทําไปน้ันสามารถเขWากันไดWกับแผนท่ีไดWวางไวWแลWว 

สรุปไดWว[า การบริหาร หมายถึงพฤติกรรมอย[างหน่ึงซึ่งเป_นกระบวนการทางสังคมท่ีผูWบริหาร
ใชWสําหรับตัดสินใจเพ่ือเป_นแนวทางในการบริหารหน[วยงานหรือองค?กรต[าง ๆ ท้ังท่ีเป_นองค?กรท่ีเป_น
หน[วยงานของรัฐและเอกชน ใหWบรรลุตามวัตถุประสงค?ตามเปjาหมาย โดยนําทรัพยากรมาใชWใหW
ประหยัดซึ่งการดําเนินการดังกล[าวน้ันตWองใชWท้ังศาสตร?และศิลป¢เพ่ือใหWบุคคลต[าง ๆ เกิดความร[วมมือ
กันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป_นภารกิจท่ีผูWบริหารตWองปฏิบัติหนWาท่ีตามลําดับข้ันตอน
เป_นระบบมีการวางแผน การจัดองค?การ หรือการจัดหน[วยงานต[างๆ ภายในองค?กร การสรรหาบุคคล 
เขWาทํางาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณก[อใหWเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต[อองค?กร 

แนวคิดท่ีเกียวกับหลักธรรมาภิบาล 
 สําหรับการปกครองหรือการบริหารจัดการบWานเมืองใหWเกิดความผาสุก หรือเรียกตามภาษา
ร[วมสมัยว[า การบริหารจัดการท่ีดีใหWมีประสิทธิภาพใหWเกิดประสิทธิผล หลักการน้ีทางตะวันตกใชWคําว[า 
Good Governance ซึ่ง UN ESCAP กล[าวไวW 8 ประการมี ดังน้ี 
 1. การมีส[วนร[วม (Participation) ผูWร[วมงานมีส[วนร[วมในการตัดสินใจ โดยอิสระและเต็มใจ 
 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of law) ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย[างเสมอภาค
และเป_นธรรมภายใต๎กฎหมายเดียวกัน 
 3. ความโปร[งใส (Transparency) มีการตรวจความถูกตWอง มีการเป�ดเผยขWอมูลอย[าง
ตรงไปตรงมา 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ทําหนWาท่ีของตนใหWดีที่สุดในการทํางานกลWาตัดสินใจ 
และรับผิดชอบต[อผลการตัดสินใจน้ัน ๆ 
 5. ความสอดคลWอง (Consensus Oriented) กําหนดและสรุปความตWองการของบุคคลใน
สังคม โดยพยายามหาจุดสนใจ และความสอดคลWองกันของสังคมดWวยวิธีการเรียนรูWวัฒนธรรมของ
สังคมน้ัน เพ่ือเป_นการลดความขัดแยWง 
 6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) ถือเป_นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนพึง
ไดWรับจากรัฐ ทางการบริหารดWานสวัสดิการ สาธารณูปโภค และดWานอ่ืน ๆ 
 7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เป_นวิธีการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู[เพ่ือใหWไดWผลตอบแทนท่ีคุWมค[ากับการลงทุน การใชWทรัพยากรใหWไดWประโยชน?สูงสุด 
โดยมีการพัฒนาอย[างต[อเน่ืองและย่ังยืน 
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 8. การมีเหตุผล (Accountability) ประชาชนทุกคนตWองตัดสินใจและรับผิดชอบต[อการ
กระทําของตนอย[างสมเหตุสมผล ภายใตWกรอบกฎหมายชัยอนันต? สมุทรวานิช ไดWใหWความหมายหลัก
ธรรมาภิบาล หรือการจัดการท่ีดี โดยหลักสากลจะประกอบดWวยคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ความรับผิดชอบต[อสาธารณะชน หมายถึงการมีความรับผิดชอบต[อส[วนรวม 
2. ความโปร[งใส หมายถึง สาธารชนสามารถเขWาถึงขWอมูลต[าง ๆ ไดW 
3. ความม่ันใจ หมายถึงการมีหลักการท่ีแนํนอน เป_นธรรมท่ีทําใหWสาธารณชนม่ันใจ 
4. การมีส[วนร[วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส[วนร[วมในการดําเนินการในดWาน

กิจการของรัฐ 
 จากการทบทวนแนวคิด เก่ียวกับ ธรรมาภิบาล สรุปไดWว[า ธรรมาภิบาล หมายถึงการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองค?ประกอบ
ท้ัง 3 ส[วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหWมีการสนับสนุนซึ่งกันและ
กันอย[างสรWางสรรค? ก[อใหWเกิดความสัมพันธ?ระหว[างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย[างสมดุล ตามหลักธรร
มาภิบาลท่ีสําคัญ 6 ประการไดWแก[ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร[งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส[วนร[วม และหลักความคุWมค[า 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 9,000 คนคํานวณขนาดของกลุ[มตัวอย[างคํานวณโดยใชWสูตรของทาโร[ ยา
มาเน[ (Taro Yammane, 1973) จํานวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลคร้ังน้ีเป_น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรWางตามความมุ[งหมายของการศึกษาและใชWกรอบแนวคิดท่ี
กําหนดข้ึน สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล สถิติพ้ืนฐาน ไดWแก[ รWอยละ (Percentage) ค[าเฉลี่ย 
(Mean) ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
  ผลจากการวิเคราะห?ขWอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[ง
โพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีผลการวิจัย ดังน้ี 
 สถานภาพส[วนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถามจํานวน 380 คน ส[วนใหญ[ เป_นเพศหญิง มีอายุ
ระหว[าง 26-33 ปm ผูWที่มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบ
อาชีพเป_นเกษตรกร มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 10,001- 15,000 บาท  
 ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดี โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเป_นรายดWาน พบว[า ทุกดWานมีความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนWอยตามเกณฑ?ในการวิเคราะห?และ
แปลผลขWอมูลไดWดังน้ี ดWานหลักนิติธรรม รองลงมา ดWานหลักความรับผิดชอบ ดWานหลักความโปร[งใส 
ดWานหลักความมีส[วนร[วม ดWานหลักคุณธรรม และดWานหลักความคุWมค[า ตามลําดับ 
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 ผลการวิจัยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการ
บWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตาม
สถานภาพส[วนบุคคลดWานเพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดW
เฉลี่ยต[อเดือน พบว[าโดยภาพรวมไม[แตกต[างกันเม่ือพิจารณารายดWาน พบว[าดWานหลักนิติธรรม ดWาน
หลักคุณธรรม ดWานหลักความโปร[งใส ดWานหลักความมีส[วนร[วม ดWานหลักความรับผิดชอบ ดWานหลัก
ความคุWมค[า ไม[มีความแตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล จังหวัดกําแพงเพชร 
อภิปรายผลไดW ดังน้ี 
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบล
นิคมทุ[งโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ท้ังน้ี
เป_นเพราะนายกเทศบาลฯ พรWอมท้ังคณะผูWบริหาร เป_นผูWมีความรูW ความสามารถในการบริหารงาน
องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ไดWนําหลักการบริหารบWานเมืองท่ีดีเขWามาใชWในการบริหารไดWอย[างมี
ประสิทธิภาพ  จนเกิดประสิทธิผล ประชาชนท่ีอยู[ในเขตการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลฯ จึงมี
ทัศนคติท่ีดี มีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของ ทัศสุนีย? โตมี (2550 : 
บทคัดย[อ) ไดWทําการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของสมาชิกองค?การบริหารส[วนตําบลท่ีมีต[อการ
บริหารงานโดยใชWหลักธรรมาภิบาลขององค?การบริหารส[วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ? ผลการวิจัยมีดังน้ี 
ทัศนะของสมาชิกองค?การบริหารส[วนตําบลท่ีมีต[อการบริหารงานโดยใชWหลักธรรมาภิบาลขององค?การ
บริหารส[วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ?ในแต[ละดWาน พบว[าในภาพรวมอยู[ในระดับมาก อภิปรายเป_นราย
ดWาน ดังน้ี 
 1.1 ดWานหลักนิติธรรม พบว[าระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการ
บWานเมืองท่ีดีของเทศบาลฯ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ท้ังน้ีเป_นเพราะเทศบาลตําบลฯ  
มีการใชWบังคับอย[างเสมอภาคไม[มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือกลุ[มใดเป_นกรณีพิเศษ การออก
กฎระเบียบ ขWอบังคับ ของเทศบาลท่ีทันสมัย และเป_นท่ียอมรับของ ชุมชน ส[งผลใหWความคิดเห็นของ
ประชาชนอยู[ในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของอารรถยา นรินทร? (2552 :บทคัดย[อ) ไดW
ทําการศึกษาเร่ืองสภาพการดําเนินงานตามหลัธรรมาภิบาลขององค?การบริหารส[วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาปรากฏ ดังน้ี บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค?การบริหาร
ส[วนตําบลเห็นว[าสภาพการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค?การบริหารส[วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายดWาน 6 ดWานอยู[ในระดับมาก โดยเรียงลําดับตาม
ค[าเฉลี่ยจากมากไปหานWอยไดWดังน้ีดWานการดําเนินงานตามหลักนิติธรรม ดWานการดําเนินงานหลักความ
รับผิดชอบ ดWานการดําเนินงานตามหลักการมีส[วนร[วม ดWานการดําเนินงานตามหลักความคุWมค[า ดWาน
การดําเนินงานตามหลักความโปร[งใส และดWานการดําเนินงานตามหลักคุณธรรม 
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 1.2 ดWานหลักคุณธรรม พบว[าระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการ
บWานเมืองท่ีดีของเทศบาลฯ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ท้ังน้ีเป_นเพราะการดําเนินการ
โครงการต[าง ๆ ของเทศบาลฯ จะคํานึงถึงประโยชน?ท่ีประชาชน โดยไม[ดําเนินการเพ่ือใหWพวกพWอง
ไดWรับประโยชน? สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมอย[างสมํ่าเสมอพิจารณาเร่ืองต[าง ๆ อย[างมีเหตุผลยึด
หลักผลประโยชน?ต[อส[วนรวม พรWอมท้ังพนักงานของเทศบาลมีความซื่อสัตย?สุจริต มีระเบียบวินัยมา
ปฏิบัติงานตรงต[อเวลา ส[งผลใหWความคิดเห็นของประชาชนอยู[ในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของ
สุรชิต พิสัยพันธ? (2550:บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายก
องค?การบริหารส[วนตําบลในเขตจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว[านายกองค?การบริหารส[วนตําบล
ในเขตจังหวัดหนองคายมีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก ภาพรวมอยู[ในระดับ
มาก สําหรับดWานความรูWความเขWาใจในการปกครองดWวยหลักธรรมาภิบาลภาพรวมอยู[ในระดับมาก  
 1.3 ดWานหลักความโปร[งใส พบว[าระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการ
บWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ท้ังน้ีเป_นเพราะ มีการ
เผยแพร[ขWอมูลข[าวสารโดยจัดทําเอกสาร หรือสิ่งพิมพ?อ่ืนประชาสัมพันธ?ระเบียบ กฎหมาย ขWอบังคับ 
ใหWกับประชาชนทราบโดยท่ัวถึงและเพียงพอ เช[น การติดประกาศการทําเอกสารแจกเสียงตามสาย 
เป_นตWน  อีกท้ัง มีการเป�ดโอกาสใหWประชาชนสามารถเขWาตรวจสอบ และเขWาร[วมประชุมเพ่ือรับฟ�ง
ป�ญหาในการประชุมสภาทWองถ่ิน หรือการประชุมอ่ืนๆ ส[งผลใหWประชาชนมีความคิดเห็นอยู[ในระดับ
มาก สอดคลWองกับงานวิจัยของ นันทพล พงศธรวิสุทธ์ิ (2548 : บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ืองบทบาทของ
องค?การบริหารส[วนตําบลกับการสรWางระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา
องค?การบริหารส[วนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม[ พบว[า ประชาชนมีความพึง
พอใจต[อการดําเนินงานของ อบต. อยู[ในระดับสูง ส[งผลใหWประชาชนมีส[วนร[วมในการแกWไขป�ญหา
ตําบล ส[งผลใหWเกิดความโปร[งใสในการพัฒนาทWองถ่ินมากย่ิงข้ึน  
 1.4 ดWานหลักความมีส[วนร[วม พบว[า ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหาร
จัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก 
ท้ังน้ีเป_นเพราะ มีการแต[งต้ังประชาชนเขWาร[วมเป_นกรรมการ เช[น กรรมการจัดซื้อจัดจWาง กรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล และมีการจัดประชาคมใหWประชาชนออกความคิดเห็นในการออกกฎ ระเบียบ 
ขWอบังคับของเทศบาล เพ่ือใหWเป_นท่ียอมรับของคนในตําบล พรWอมท้ังเป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWาร[วม
รับฟ�งการประชุมสภาทWองถ่ินส[งผลใหWความคิดเห็นของประชาชนอยู[ในระดับมาก สอดคลWองกับ
งานวิจัย ศศิวิมล ธรรมเกสร (2547 : บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลขององค?การบริหารส[วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว[ากรรมการบริหารองค?การ
บริหารส[วนตําบลมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู[ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต[ละดWาน พบ “ดWานหลักการมีส[วนร[วม”มีค[าเฉลี่ยสูงสุด 
 1.5 ดWานหลักความรับผิดชอบ พบว[า ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหาร
จัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก 
ท้ังน้ีเป_นเพราะเทศบาลฯ ไดWนําเอาโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไวW ในแผนพัฒนาไปจัดทํา เทศบัญญัติ
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งบประมาณ เพ่ือนําไปสู[ การปฏิบัติตามท่ีสัญญาไวWกับประชาชนหากทําไม[ไดW ดําเนินการแจWงใหW
ประชาชนทราบถึงเหตุผล และเทศบาลยังไดWมีการแกWป�ญหาความเดือดรWอนของประชาชนโดยไม[เลือก
ปฏิบัติและมีความกลWาหาญท่ีจะยอมรับผลการกระทํา พรWอมท้ังเป�ดโอกาสใหWประชาชนไดWรWองทุกข?
และแจWงความเดือดรWอนโดยสะดวก มีความจริงใจในการนําโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอโดยประชาชน/
ประชาคม นําไปสู[การปฏิบัติอย[างเป_นรูปธรรม โดยคํานึงถึงความจําเป_นเร[งด[วน เป_นผลใหWความ
คิดเห็นของประชาชนอยู[ในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของรหัส แสงผ[อง (2547 : บทคัดย[อ) ไดW
ศึกษากระบวนการบริหารการพัฒนาทWองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิก
สภาองค?การบริหารส[วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี พบว[า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค?การ
บริหารส[วนตําบลในจังหวัดจันทบุรีมีกระบวนการบริหารการพัฒนาทWองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลอยู[
ในระดับมาก 
 1.6 ดWานหลักความคุWมค[า พบว[า ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหารจัดการ
บWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ท้ังน้ีเป_น
เพราะเทศบาล มีการใชWงบประมาณอย[างคุWมค[าในการดําเนินงานหรือกิจกรรม มีการต[อรองราคาใหWตํ่า
กว[างบประมาณท่ีต้ังไวW และมีการจัดต้ังคณะกรรมการโดยมีประชาชนเขWาร[วมเป_นกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใชWจ[ายงบประมาณไม[ใหWร่ัวไหลสูญเปล[า อีกท้ังเทศบาลใชWงบประมาณอย[างคุWมค[าเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลงานหรือประโยชน?ท่ีทWองถ่ินไดWรับ เป_นประโยชน?สูงสุดแก[ส[วนรวม เป_นผลใหWความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของเอกภพ กองศรีมา (2554: บทคัดย[อ) ไดW
ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาความเป_นธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบล
และเทศบาล ศึกษากรณี: องค?การบริหารส[วนตําบล และเทศบาลตําบลในเขตอําเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยพบว[า ความเป_นธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลและเทศบาลตําบล ในมุมมองของคณะผูWบริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล/สภา
เทศบาล และเจWาหนWาท่ีท่ีปฏิบัติงาน อยู[ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป_น รายดWาน พบว[าทุก
ดWานอยู[ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป_นรายดWาน พบว[าทุกดWานอยู[ในระดับมากท่ีสุด ยกเวWนดWาน
หลักความคุWมค[าท่ีมีระดับความเป_นธรรมาภิบาลอยู[ในระดับมาก 
 การเปรียบเทียบความแตกต[างของค[าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต[อการบริหาร
จัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเล จําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคลดWานเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน พบว[าโดย
ภาพรวมไม[แตกต[างกัน เม่ือพิจารณารายดWาน พบว[าดWานหลักนิติธรรม ดWานหลักคุณธรรม ดWานหลัก
ความโปร[งใส ดWานหลักความมีส[วนร[วม ดWานหลักความรับผิดชอบ ดWานหลักความคุWมค[า ไม[มีความ
แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจสืบเน่ืองมากจาก เทศบาลตําบลนิคมทุ[งโพธ์ิทะเลไดWนํา
หลักการบริหารบWานเมืองท่ีดีเขWามาปฏิบัติ สรWางความพึงพอใจใหWแก[ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
นิคมทุ[งโพธ์ิทะเล และประชาชนไดWรับประโยชน?จากการบริหารจัดการบWานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบล
นิคมทุ[งโพธ์ิทะเลอย[างท่ัวถึง เท[าเทียมกัน โดยมิไดWมีการเลือกปฏิบัติ ส[งผลใหWประชาชนท่ีมีสถานภาพ
ส[วนบุคคลแตกต[างกัน มีความคิดเห็นไม[แตกต[างกัน สอดคลWองกับงานวิจัยของ อัฌฌา สาแมเสน็ง 
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(2550, หนWา บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ือง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค?การบริหารส[วนตําบล
ในทรรศนะคติพนักงานส[วนตําบลอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว[า การทดสอบ
ปรากฏว[าพนักงานส[วนตําบลในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เห็นว[าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค?การบริหารส[วนตําบลมีป�ญหาและอุปสรรคระดับตํ่าและพนักงานส[วนตําบล อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา มีเพศ อายุ ตําแหน[งต[างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลไม[แตกต[างกัน 
 
ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� 
 1 .ดWานหลักนิติธรรม เทศบาลฯ ควรมีการดําเนินงานโดยยึดหลักความถูกตWองตามระเบียบ
กฎหมายท่ีไดWกําหนดไวWย่ิงข้ึน 
 2. ดWานหลักคุณธรรม ผูWบริหารเทศบาลฯ ควรมีการตรวจสอบ ก[อนมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาตําบล เพ่ือใหWครอบคลุมทุกหมู[บWาน และควรมีการจัดลําดับการดําเนินงานของโครงการ
ตามความสําคัญจําเป_นเร[งด[วนก[อนหลังอย[างเป_นธรรม 
 3. ดWานหลักความโปร[งใส เทศบาลฯ ควรมีการเป�ดเผยขWอมูลข[าวสาร ต[าง ๆเช[นแผนพัฒนา
ทWองถ่ินเอกสารงบประมาณประจําปm แผนการจัดซื้อจัดจWาง ผลการจัดซื้อจัดจWาง รายงานทางการเงิน 
รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมคณะผูWบริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปmโดยการ
เพ่ิมช[องทางการประชาสัมพันธ?ข[าวสาร  
 4. ดWานหลักความมีส[วนร[วม ควรมีการเป�ดโอกาสใหWประชาชนตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต[อประชาชนและชุมชน 
 5. ดWานหลักความรับผิดชอบ เทศบาลฯ ควรใหWความสําคัญในการ แกWป�ญหาความเดือดรWอน
ต[าง ๆ ของประชาชนในตําบลเพ่ิมย่ิงข้ึนกว[าเดิม 
 6. ดWานหลักความคุWมค[า เทศบาลฯ ควรตระหนักถึงการใชWงบประมาณโดยคํานึงถึง ศักยภาพ
ก[อนท่ีจะดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมต[างๆ 
 
ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงประเด็นความคิดเห็นของประชาชนและผูWนํา ท่ีมีการประสานงานหรือ
ใกลWชิดต[อดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือการสรWางธรรมาภิบาลในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน
รูปแบบอ่ืน ๆ เช[น เทศบาล องค?การบริหารส[วนจังหวัด 

2. ควรขยายขอบเขตเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยใหWกวWางย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการใชW
แบบสอบถาม เช[น การสัมภาษณ?เชิงลึก ผูWกํากับดูแล และหน[วยงานราชการอ่ืนท่ีไดWบูรณาการกับ
ทWองถ่ิน เป_นตWน 

3. ศึกษาพัฒนาการก[อนและหลังการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารงานองค?การ
บริหารส[วนตําบลและเทศบาลตําบล 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง      
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค?ท่ีสําคัญ 1). เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา แกWไข 
ปรับปรุงประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 ผูWวิจัยไดWศึกษา ประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเน้ือหาครอบคลุมท้ังหมด 5 ดWาน ดWานเจWาหนWาท่ีผูWใหWบริการ ดWานความ
สะดวกของอาคารสถานท่ี ดWานการใหWบริการขWอมูล ดWานการประสานงาน ดWานค[าธรรมเนียมการใชW
บริการโดยทําการศึกษาจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 382 ราย ใชWสุ[มตัวอย[างแบบง[าย (Simple Random Sampling) ประชาชนในเทศบาลตําบล
บWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล คือแบบสอบถามท่ี
ผูWวิจัยสรWางข้ึน สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแก[ ค[ารWอยละ (Percentage) ค[าเฉลี่ย (Mean) และ
ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และทดสอบสมมติฐานโดยใชWค[าสถิติ t-test 
และ F-test ผลการวิจัยพบว[า 
 ประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ในภาพรวม อยู[ในระดับมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาในรายดWาน พบว[า ทุกดWานอยู[ใน

ระดับมาก โดยมีค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดWานการใหWบริการขWอมูล ( X =3.94) รองลงมาคือ ดWานเจWาหนWาท่ีผูW
ใหWบริการ ดWานความสะดวกของอาคารสถานท่ี ดWานการประสานงาน และ ดWานค[าธรรมเนียมการใชW

บริการ มีค[าเฉลี่ยเท[ากัน ( X =3.92) 
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต[อประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร? พบว[า ป�จจัยดWานเพศ
มีความคิดเห็นแตกต[างกัน ในดWานค[าธรรมเนียมการใชWบริการ อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส[วนป�จจัยดWานอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นไม[แตกต[างกันในทุกดWาน 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการใหWบริการ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were;1) to study effectiveness of public service 
in Ban Pho Sub-district Municipality, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 
and 2) to find way for developing, resolve, improvement effectiveness of public service 
in Ban Pho Sub-district Municipality, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 
 There were covering of 5 aspects; that are service’s provider, convenience 
place, information service, coordination and service fee. Population consists of 382 
people who living in Ban Pho Sub-district Municipality, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province which using Simple Random Sampling. Instrument using for 
collecting data was questionnaire which made by researcher, statistics included 
percentage, mean, Standard Deviation, t-test and F-test. The finding find; 
 Overview of effectiveness of public service in Ban Pho Sub-district Municipality, 
Mueang District, Nakhon Ratchasima Province in high ( X =3.92); when considering in 
aspect find all aspects in high, that the highest is information service  ( X =3.94), follow 
by service’s provider, convenience place, coordination and service fee ( X =3.92). 
 Effectiveness of public service in Ban Pho Sub-district Municipality, Mueang 
District, Nakhon Ratchasima Province which divided by demographic finds difference 
of gender in topic of service fee at statistically significant level of .05, of another 
factors are not difference of all aspects. 
 
Keyword: Effectiveness of Service 
 
บทนํา 
 เทศบาลเป_นการปกครองทWองถ่ินมีระเบียบ การบริหารตามหลักกระจายอํานาจโดยรัฐบาล
มอบอํานาจใหWประชาชนในทWองถ่ินดําเนินการปกครองและการจัดทํากิจกรรมต[าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตWองการของประชาชน และแกWป�ญหาต[าง ๆ ของทWองถ่ินดWวยตนเองหรือเรียกว[าเป_นการปกครอง
ตนเองในทWองถ่ินแนวความคิดท่ีใหม[ องค?กรปกครองทWองถ่ินส[วนใหญ[มีความเห็นพWองกันว[ารัฐบาลยัง
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ไม[สามารถ สอดส[องดูแลและจัดบริการต[างๆ ใหWกับประชาชนไดWอย[างถูกตWองตรงตามเปjาหมาย และ
เพียงพอกับความตWองการของคนท่ีอยู[ตามทWองถ่ินต[าง ๆ จึงสมควรท่ีรัฐบาลควรจะไดWมีการกระจาย
อํานาจในการจัดบริหารบางอย[างใหWประชาชนในทWองถ่ินน้ันเป_นผูWดําเนินการเองเพ่ือผลประโยชน?ของ
ทWองถ่ิน นอกจากน้ันการใหWประชาชนมีส[วนร[วมในการปกครองและการบริหารยังเป_นรากฐานในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะจะเป_นการสอนใหWประชาชนรูWสึกว[าตนเองน้ันมีส[วนร[วมและ
มีส[วนไดWส[วนเสียในการปกครองเกิดความรูWสึกรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล[าน้ีถือเป_นป�จจัยสําคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองทWองถ่ินจึงเป_นสัญลักษณ?ของบริหาร ประเทศท่ีเจริญแลWว
นํามาใชWในการบริหารบWานเมืองเป_นหลักจนประสบความสําเร็จมาแลWว การปกครองส[วนทWองถ่ินท่ีมี
ความใกลWชิดกับประชาชนน้ันเป_นเคร่ืองมือท่ีสําคัญโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลWวท้ังหลาย สําหรับ
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลฯ ท่ีมุ[งประสิทธิผลสูงสุดของการบริหารจะตWองมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานตWองมีความรอบคอบ รอบรูWเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต[าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขWองเพ่ือบริการใหWกับประชาชนไดWอย[างถูกตWอง สะดวก รวดเร็ว การสรWางความพึงพอใจและ
ประทับใจใหWกับประชาชน มีการประชาสัมพันธ?ท่ีดี บริการท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และถูกตWอง 
นับเป_นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงานดWวยความถูกตWอง เสมอภาคและมีความเป_นธรรม เป_นตWนแบบ
ในการใหWบริการภาครัฐท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอย[างชัดเจนเป_นรูปธรรม  
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขWองกับประสิทธิผลองค?การ 
 1.1 นิยามและความหมายของประสิทธิผลองค?การ 
 มีนักวิชาการหลายท[านไดWใหWนิยามและความหมายของประสิทธิผลองค?การไวWดังน้ี 
 บาร?นาร?ด  (Barnard. 1966 : 82, อW างถึงใน  เฉียบ ไทย ย่ิง. 2539 : 42-43) ใหW
ความหมายว[า องค?การจะมีประสิทธิผลก็ต[อเม่ือผูWปฏิบัติงาน ปฏิบัติตรงตามบทบาทท่ีองค?การ   
ไดWกําหนดไวW เลิศ ไชยณรงค? (2536 : 55, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 42-43) ใหWความหมาย   
ในเชิงอธิบายว[า ประสิทธิผลองค?การในแนวคิดเดิมจะเนWนในเร่ืองของการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานจึงเนWนในเร่ืองความชํานาญเฉพาะทาง ก[อใหWเกิดการขาดประสานงาน ต[อมาแนวคิดน้ี
เปลี่ยนไปเป_นการเนWนความร[วมมือ โดยมีเปjาหมายหลักอยู[ท่ีความพยายามใหWงานบรรลุผลสําเร็จดWวย 
ภรณี กีร?ติบุตร (2529 : 46, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 42-43) ซึ่งไดWสังเคราะห?ผลงานของ 
แคทซ?และคาห?น (Katz and Kahn. 1973 : 88, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 42-43) ว[า
ประสิทธิภาพเป_นส[วนหน่ึงของประสิทธิผลหรือกล[าวอีกนัยหน่ึงคือ ประสิทธิภาพและการรักษาสภาพ
ขององค?การเป_นองค?ประกอบสําคัญท่ีสุดของประสิทธิผล แนวคิดน้ีสอดคลWองเช[นเดียวกับท่ีลองจีเนค
เกอร? และคณะ(Longeneker and Pringle, 1981 : 381, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 42-43) 
ซึ่งกล[าวไวWในทํานองน้ี 
 1.2 แนวคิดการประเมินประสิทธิผลขององค?การ 
 การประเมินประสิทธิผลและองค?การเป_นเร่ืองท่ีแยกไม[ออกและไดWมีการศึกษามานาน
พอสมควร เพ่ือเป_นการยํ้าและใหWนํ้าหนักความสําคัญในการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลองค?การในป�จจุบัน
ผูWวิจัยจะไดWทบทวนวรรณกรรมเหล[าน้ีเพ่ิมเติมดังจะไดWกล[าวต[อไปก่ิงพร ทองใบ (2533 : 11, อWางถึงใน 
เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 39-42) กล[าวว[าแทWท่ีจริงองค?การน้ันอาจอยู[รอดโดยท่ีไม[มีประสิทธิผลเลยก็ไดW 
ความเห็นเช[นน้ีสอดคลWองกับ ลิเคอร?ท(Likert, 1991 : 246, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 39-42) 
ถึงกระน้ันก็ตามการใหWความหมายของคําว[า “ประสิทธิผล” ก็ยังไม[มีขWอตกลงหรือยอมรับเป_นอันหน่ึง
อันเดียวกันยังมีลักษณะกํากวมอยู[กล[าวคือ โดยท่ัวไปแลWวมักถูกนิยามหรือใหWความสําคัญใน
ความหมายของการบรรลุผลผลิตมากกว[าใหWความสําคัญป�จจัยนําเขWา ภรณี กีร?ติบุตร (2529 : 2, อWาง
ถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 39-42) มีความเห็นคลWาย สเตียร? (Steers, 1977 : 1-2, อWางถึงใน เฉียบ 
ไทยย่ิง. 2539 : 39-42) ว[าการบริหาร ท่ีดีก็คือวิธีการทดสอบดูความสามารถในการจัดองค?การ การ
ใชWทรัพยากรท่ีหามาไดWใหWสามารถบรรลุวัตถุประสงค?และรักษาระดับการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผล
เอาไวWใหWไดW สิ่งสําคัญในท่ีน้ีคือ คําว[า “ประสิทธิผล หรือ effectiveness” ซึ่งป�จจุบันเป_นท่ียอมรับกัน
อย[างกวWางขวางในแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลว[า คือตัวการท่ีจะเป_นเคร่ืองตัดสินข้ันสุดทWายว[า การ
บริหารและองค?การประสบความสําเร็จหรือไม[เพียงใด แต[คําว[าประสิทธิผลก็มีความหมายแตกต[างกัน
ออกไปในหมู[นักวิชาการต[างสาขากัน ดังไดWกล[าวมาบWางแลWวเช[น นักเศรษฐศาสตร?จะใหWความสําคัญ
เร่ืองประสิทธิผลองค?การในแง[ของผลกําไร หรือผลประโยชน?จากการลงทุน (ซึ่งมองจากผลผลิต)
ในขณะท่ีนักสังคมศาสตร? มองในแง[คุณภาพชีวิตของการทํางาน เช[นเดียวกับนักพัฒนาประเทศ
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มองเห็นว[าความสําเร็จของการพัฒนาประเทศคือ “คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” นักการศึกษามี
เกณฑ?วัดประสิทธิผลของการศึกษา 2 เกณฑ?คือ เกณฑ?ท่ีหน่ึง วัดจากจํานวนนักเรียนท่ีจบประโยค
สูงสุด และเกณฑ?ที่สองวัดจากความสามารถในการอ[านออกเขียนไดW ดังจะเห็นจากงานวิจัยประเมินผล
การศึกษาหลายช้ิน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห[งชาติ (2518 : 4-8, อWางถึงใน เฉียบ 
ไทยย่ิง. 2539 : 39-42) ในช[วงกว[าหน่ึงทศวรรษท่ีผ[านมาความเห็นแตกต[างกันในเร่ือง“ประสิทธิผล” 
เช[น น้ีจึงส[งผลต[อแนวคิดเร่ืองการวัดประสิทธิผลองค?การตามมาค[อนขWางมาก ในเร่ืองความยุ[งยาก
ดังกล[าวน้ี กิบสัน และคณะ (Gibson. 1979 : 27-28, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 :39-42) จึง
เสนอว[าวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยายามสรWางแนวทางการประเมินประสิทธิผล คือการใชW
แนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองทฤษฎีระบบเขWามาช[วยอธิบายแนวคิดเร่ืองประสิทธิผล ซึ่งทฤษฎีระบบจะสามารถ
อธิบายถึงพฤติกรรมองค?การท้ังภายในและภายนอก การวิเคราะห?ภายในองค?การจะช[วยใหWเขWาใจว[า
คนในองค?การปฏิบัติงานเป_นส[วนบุคคล (ตัว) หรือส[วนรวม (องค?การ) อย[างไร และทําไม ส[วนการ
วิเคราะห?ภายนอกก็จะช[วยใหWเขWาใจการกระทําองค?การกับองค?การอ่ืนๆ ซึ่งท้ังน้ีผูWบริหารองค?การ
จะตWองรับผิดชอบกับการจัดการกับพฤติกรรมองค?การ ซึ่งเปjาหมายอาจขัดแยWงกับเปjาหมายอ่ืน เช[น 
มหาวิทยาลัย มีเปjาหมายคือการสอน การวิจัยการเผยแพร[และบริหารงานวิชาการแก[สังคม ทุก
เปjาหมายลWวนแต[มีความสําคัญท้ังสิ้น ดังน้ัน ประสิทธิผลองค?การ จึงถูกตัดสินดWวยผลการปฏิบัติงาน
หนWาท่ีใดหนWาท่ีหน่ึงหรือผสมผสานกัน  
 1.3 การพัฒนาองค?การกับประสิทธิผล 
 มีผูWใหWแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค?การกับประสิทธิผล ไวWหลายท[านดังน้ี 

เชนน? (Schein. 1970 : 177, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 32) กล[าวว[า การ
ปรับตัวขององค?การเก่ียวขWองกับเร่ืองประสิทธิผลองค?การอย[างเหนียวแน[น เชนน?อธิบายต[อไปว[า
ประสิทธิผลของระบบองค?การหมายถึงสมรรถนะ (capacity) ขององค?การท่ีอยู[รอด(survive) และ
สามารถปรับตัวและรักษาสภาพตนเองไวW ไม[ว[าองค?การน้ันจะมีภาระหนWาท่ีใดท่ีจะตWองกระทําใหWลุล[วง
ไปก็ตาม เพฟเฟอร?และสาเลนนิค (Pfeffer and Salannick. 1978 : 11, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง.
2539 : 32 ) เห็นว[าประสิทธิผลขององค?การเป_นเร่ืองท่ีอยู[ในความสนใจและวิจารณ?กันมาก ท้ังในแวด
วงวิชาการและแวดวงวิชาชีพ กล[าวคือ ประสิทธิผลองค?การเป_นมาตรฐานภายนอกท่ีบ[งบอกว[า
องค?การสามารถดําเนินกิจการใหWสามารถตอบสนองความตWองการของกลุ[มต[างๆ ท่ีเก่ียวขWองไดWมาก
นWอยเพียงใด อย[างไรตาม ภรณี กีร?ติบุตร(2529 : 2, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 32) ไดWสรุป
แนวคิดและความเห็นจากนักวิชาการต[างๆ ว[านักวิชาการต[างสาขาก็จะตีความหมายแตกต[างไปตาม
สาขาของตนเอง จึงไม[น[าแปลกใจท่ีแนวคิด เร่ืองประสิทธิผลองค?การ เป_นไปตามแนวคิดและ
สมมติฐานของนักวิชาการในแขนงวิชาน้ันๆ เร่ืองดังกล[าวน้ี ภรณี กีรติบุตร อธิบายเพ่ิมเติมว[า“การ
บริหารท่ีดีก็คือการดูแลความสามารถในการจัดการ การใชWทรัพยากรท่ีหามาไดWใหWสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค?และสามารถรักษาระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลไวWไดW ซึ่งป�จจุบันเป_นท่ียอมรับกัน
อย[างกวWางขวางว[าแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลคือตัวการตัดสินใจข้ันสุดทWายว[า การบริหารองค?การประสบ
ความสําเร็จมากนWอยเพียงใด” 
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1.4 ระดับของประสิทธิผลองค?การ 
 เรดดิน (Reddin. 1970 : 277, อWางถึงใน เฉียบ ไทยย่ิง. 2539 : 43) ไดWแบ[งระดับ
มาตรฐานของประสิทธิผลเป_น 3 ระดับคือ ระดับองค?การ ระดับหน[วยงาน และระดับบุคคล ดังน้ี 
 1. ประสิทธิผลระดับองค?การ (corporate) เก่ียวขWองกับการลงทุนท้ังหมดและกําหนด
โดยทีมงานหรือคณะบุคคล มีแนวโนWมระยะยาวเป_น 5 ปm แมWว[า 1 ปmถือว[าเป_นเร่ืองธรรมดาก็ตาม 
ประสิทธิผลองค?การจึงเก่ียวขWองในเร่ืองผลตอบแทนของทรัพย?สิน ความสามารถในการทําผลกําไร 
ตําแหน[งในการแข[งขัน ความเจริญเติบโต ผลิตภาพ ความยืดหยุ[น ระดับของเทคโนโลยีการพัฒนา
พนักงาน ความสัมพันธ?กับพนักงาน ความรับผิดชอบต[อสาธารณะ ความสัมพันธ?กับรัฐบาล 
 2. ประสิทธิผลระดับหน[วยงาน (departmental or divisional) เก่ียวขWองกับการ
สนับสนุนในหน[วยย[อยขององค?การ เป_นตัวเช่ือมระหว[างองค?การกับความเช่ียวชาญเฉพาะระดับการ
จัดการ(บุคคล) บางคร้ังก็เช่ือมโยงระหว[างผลกําไร ผลผลิตหรือความตWองการดWานบริการ และการบูร
ณาการบทบาทของหน[วยงานหน่ึงกับอีกหน[วยงานหน่ึง ในองค?การใหญ[ทั้งหมด 
 3. ประสิทธิผลระดับการจัดการหรือบุคคล (managerial standards) คือส[วนท่ี
เก่ียวขWองโดยตรงกับผลผลิต ซึ่งเป_นประสิทธิผลของผูWนําระดับการจัดการโดยตรง 
 1.5. การวัดประสิทธิผลในการใหWบริการ 
 การศึกษาประสิทธิผลในการใหWบริการน้ัน โดยเฉพาะอย[างย่ิงการวัดประสิทธิผลในการ
ใหWบริการไดWมีผูWที่ศึกษาและใหWทัศนะไวWดังน้ี 
 อมร รักษาสัตย? (2522 : 6) ไดWใหWทัศนะในแง[ของการบริหารราชการว[า อาจมองโดย
การ วัดประสิทธิผลในการใหWบริการไวW 2 แง[ คือ1. มองในแง[ประสิทธิผลสมบูรณ? เรามักมองว[าการ
ทํางานน้ันจะตWองใหWไดWผลออกมารWอยเปอร?เซ็นต? แต[ความเป_นจริงท่ีเกิดข้ึน. ประสิทธิผลสมบูรณ?ย[อม
ไม[เกิดข้ึน เพราะเป_นเช[นน้ันไม[ไดWตามความเป_นจริง2. มองในแง[ประสิทธิผลสัมพันธ? เม่ือเราไม[
สามารถท่ีจะศึกษาประสิทธิผลในแง[ของประสิทธิผลสมบูรณ?ไดWตามความเป_นจริงสิ่งท่ีเราสามารถจะ
ศึกษาความเป_นไปไดWของประสิทธิผล คือ การศึกษาในแง[ของแนวความคิดในเชิงเปรียบเทียบ คือ 
 ก. เปรียบเทียบกับทุน ซึ่งถือว[ามีประสิทธิผลสูง ถWาทํางานไดWคุWมทุน 
 ข. เปรียบเทียบกับองค?การท่ีปฏิบัติงานอย[างเดียวกันหรือคลWายคลึงกัน 
 ค. เปรียบเทียบผลงานของตนเองในอดีตในแง[ของมูลค[าหรือผลิตผล หรือทรัพย?สินซึ่ง
การเปรียบเทียบโดยวิธีน้ีใชWวัดประสิทธิผลในช[วงระยะเวลาต[างกัน 
 ง. เปรียบเทียบกับศักยภาพความจุ ขีดความสามารถของตนเองในแต[ละช[วง ใชW
เปรียบเทียบว[าเราทํางานไดWเต็มท่ีตามขีดความสามารถหรือไม[ 
 จ. เปรียบเทียบความรวดเร็วในการปฏิบัติงานโดยดูท่ีผลงานท่ีกระทําในคร้ังก[อนและ
คร้ังหลังนํามาเปรียบเทียบกัน โดยใชWเวลาเป_นตัววัด 
 ฉ. เปรียบเทียบความพอใจของผูWรับบริการจากเสียงสะทWอนกลับมาอภิชัย พรหม
พิทักษ?กุล(2540 : 26) ไดWใหWทัศนะเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลในการใหWบริการสาธารณะท่ีทําใหW
ประชาชนเกิดความพึงพอใจหรือไม[น้ัน พิจารณาไดWจากสิ่งต[างๆเหล[าน้ี 
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 1. การใหWบริการอย[างเท[าเทียมกัน (equitable service) 
 2. การใหWบริการอย[างรวดเร็วทันต[อเวลา (timely service) 
 3. การใหWบริการอย[างเพียงพอ (ample service) 
 4. การใหWบริการอย[างต[อเน่ือง (continuous service) 
 5. การใหWบริการอย[างกWาวหนWา (progressive service) 
 นอกจากน้ีในดWานของความพึงพอใจของประชาชนผูWรับบริการอาจจะวัดไดWจากการ
สดับตรับฟ�งเสียงวิพากษ?วิจารณ?ทั่วไป กล[าวคือ (เอกสิริ สิริพงษ?ทักษิณ. 2533 : 29) 
 1. มีความสนใจ อยากจะไปติดต[องานท่ีองค?การบริหารส[วนตําบล โดยไม[เกิดความ
กังวลหว่ันเกรงในการติดต[อ เห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบลเป_นแหล[งบริการหรือเป_นท่ีพ่ึงของ
ประชาชนไดW 
 2. ไม[มีหนังสือรWองเรียน รWองทุกข?หรือปรากฏตามหนังสือพิมพ?หรือบัตรเสนเท[ห?ของ
ประชาชน ไม[เสียเงินพิเศษหรือค[าตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากค[าธรรมเนียมท่ีกําหนดไวWตามกฎหมาย 
 3. ไม[มีการเดินขบวนประทWวงขับไล[ หรือมีการชุมนุมเก่ียวกับเร่ืองการใหWบริการของ
องค?การบริหารส[วนตําบล วรเดช จันทรศร (2524 : 41) กล[าวถึง เกณฑ?ความสามารถและคุณภาพใน
การใหWบริการ (capability and service quality) ว[าประกอบดWวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
 1. สมรรถนะของหน[วยงาน (organization capability) เป_นตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการใหWบริการและตอบสนองความตWองการของประชาชนกลุ[มเปjาหมาย ซึ่งอาจพิจารณาจากสถิติ
ขWอมูลท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการใหWบริการสาธารณะ อาทิ จํานวนประชากรท่ีไดWรับบริการสาธารณะ
สุข จํานวนสถานีอนามัยในชุมชน สัดส[วนของคนไขWต[อบุคลากรทางดWานการแพทย? ความสามารถใน
การรองรับและรับบริการนักท[องเท่ียวของแหล[งท[องเท่ียวความสามารถในการแกWป�ญหาใหWกับ
ประชากรกลุ[มเปjาหมาย 
 2. ความท่ัวถึงและเพียงพอ (coverage and adequacy) เป_นการพิจารณาถึง
ความครอบคลุม(coverage) ความเพียงพอ(adequacy) และความครบถWวน(complement) ของ
การใหWบริการซึ่งสามารถดูไดWจากขอบเขตพ้ืนท่ีเปjาหมายและประชากรกลุ[มเปjาหมายในระบบการ
ใหWบริการความเพียงพอและความสมํ่าเสมอต[อเน่ืองในการไดWรับบริการตลอดช[วงระยะเวลา 
 3. ความถ่ีในการใหWบริการ (services frequency) เป_นตัวช้ีวัดระดับการบริการต[อ
หน[วยเวลา 
 4. ประสิทธิภาพในการใหWบริการ (efficiency) เป_นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของ
องค?การในการใหWบริการ โดยมุ[งเนWนบริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา และมีการใชWทรัพยากรอย[างเหมาะสม 
ซึ่งในการปฏิบัติจําเป_นตWองมีมาตรฐานในการใหWบริการ โดยมีกําหนดเวลาแลWวเสร็จในกิจกรรมบริการ
สาธารณะทุกสาขา เพ่ือใหWหลักประกันในเร่ืองประสิทธิภาพในการบริการ รวมท้ังการใหWหลักประกัน
ในการลดตWนทุนค[าใชWจ[ายต[อหน[วยท้ังหน[วยงานและของผูWรับบริการในการติดต[อขอรับบริการแต[ละ
คร้ังสรุปองค?ความรูWเก่ียวกับการใหWบริการดังท่ีกล[าวมาแลWวขWางตWน อาจกล[าวไดWว[าการวัดประสิทธิผล
การใหWบริการสามารถวัดไดWในเร่ืองของการตอบสนองต[อความตWองการของคนส[วนรวม การ
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ปรับเปลี่ยนบริการใหWสอดคลWองกับสถานการณ?ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การใหWบริการดWวยความเต็มใจ การ
ใหWบริการอย[างเพียงพอ ความสะดวกสบายในการไปใชWบริการ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวกต[างๆ  
 1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาเอกสารปรากฏว[า มีนักวิชาการไดWใหWความหมายเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ ไวW
หลายท[าน ดังน้ี  
 ทิพาวดี เมฆสวรรค? (2538)ไดWกล[าวถึง ประสิทธิภาพไวW ว[ามีความหมาย รวมถึง ผลิตภาพ 
และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป_นสิ่งท่ีวัดไดWหลายมิติ ตามแต[วัตถุประสงค?ท่ีตWองการพิจารณา 
คือ  
 1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดWแก[  การทางานท่ีไดW
มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตWอง และใชWเทคนิคท่ีสะดวกและง[ายข้ึนกว[าเดิม  
 2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ? ไดWแก[ การทางานท่ีมีคุณภาพ เกิด
ประโยชน?ต[อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลาผูWปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดีต[อการทางานและใหWบริการเป_นท่ี
พอใจของลูกคWา หรือผูWมารับบริการ  
 วิทยา ด[านธารงกูล (2546) ไดWกล[าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชW
ทรัพยากรท่ีมีอยู[อย[างคุWมค[าเพ่ือการบรรลุเปjาหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ตWนทุน
หรือจานวนทรัพยากร ท่ีใชWไปเม่ือเทียบกับผลงานหรือผลผลิตท่ีไดWเช[น ตWนทุน แรงงาน เวลาท่ีใชWอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน  
 สัญญา สัญญาวิวัฒน? (2544) ไดWกล[าวถึง ประสิทธิภาพ ว[าหมายถึง การวัดผลการทางาน
ขององค?กรน้ัน ว[าทางานไดWปริมาณมาก นWอยแค[ไหน คุณภาพงานดีมาก นWอยแค[ไหน ใชWเงิน ใชWเวลา 
ใชWแรงงานไปมาก นWอยแค[ไหน เป_นผลดีต[อผูWรับบริการมาก นWอยแค[ไหน โดยรวมความมี ประสิทธิภาพ
จึง หมายถึง การทางานใหWไดWปริมาณและคุณภาพมาก องค?กรมีความสมัครสมาน สามัคคี มีสันติภาพ
และความสุขร[วมกัน เป_นผลดีต[อส[วนรวมและผูWรับบริการ แต[ใชWเวลา แรงงาน และงบประมาณนWอย  
 ระพี แกWวเจริญ และฑิตยา สุวรรณชฎ (2510) ไดWกล[าวถึง ความหมาย ของประสิทธิภาพ 
หมายถึง คล[องแคล[วในการปฏิบัติงานใหWสําเร็จ  
 อุทัย หิรัญโต (2525)ไดWกล[าวถึง คาว[า ‚ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หรือการจัดการท่ี
ไดW รับผลกาไรหรือขาดทุน สาหรับในการบริหารราชการ ในทางปฏิบัติวัดไดWยากมาก วิธีวัด
ประสิทธิภาพท่ีใชWในวงราชการจึงหมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดความพึงพอใจ และ ประโยชน?แก[
สังคม แต[ประสิทธิภาพในวงราชการจะตWองพิจารณาถึงคุณค[าทางสังคม จึงไม[จาเป_นตWองประหยัดหรือ
มีกาไร เพราะงานบางอย[างถWาทาประหยัดอาจไม[มีประสิทธิภาพ ลักษณะการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือการบรรลุเปjาหมาย แต[การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือการใชWทรัพยากรอย[างประหยัด เกิดผล
อย[างรวดเร็ว งานเสร็จทันเวลา ถูกตWอง เป_นตWน  
 ดังน้ัน ความหมายของคาว[า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทาของแต[
ละบุคคล ท่ีมีความสามารถ และความพรWอม พยายามทุ[มเทอย[างเต็มใจในการปฏิบัติงาน ของตน
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อย[างคล[องแคล[ว ดWวยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ? ปฏิบัติงานใหWเสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกตWอง มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปไดWว[าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตWองเกิดจากความ
ขยันหม่ันเพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส[ในงานพรWอมดWวยจิตใจท่ีซื่อสัตย? และภักดีต[อองค?กร 
งานจะประสบความสาเร็จตามเปjาหมายขององค?กรท่ีกาหนดไวWหรือดีย่ิงข้ึน  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาเอกสารปรากฏว[า มีนักวิชาการไดWใหWแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ 
ไวWหลายท[าน ดังน้ี  
 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2540) ระบุว[าประสิทธิภาพในการผลิตหรือ ผลิตภาพ
แรงงาน หมายถึง การเปรียบเทียบระหว[างจานวนสินคWาหรือบริการท่ีผลิตไดW (Output) กับจานวน
ของทรัพยากรหรือป�จจัยท่ีใชWในการผลิตสินคWา หรือบริการน้ันออก (Input) ความสัมพันธ? ดังกล[าวน้ี
จะสะทWอนใหWเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของประสิทธิภาพในการผลิต ป�จจัยท่ีมีผลต[อการเพ่ิมหรือ
ลดลงของประสิทธิภาพ การผลิต อาจแบ[งไดW 3 หมวดคือ  
 1) ป�จจัยทางดWานเทคโนโลยี เช[น กระบวนการผลิต กระบวนการทางานของ เคร่ืองจักร หรือ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชWต[างๆ  
 2) ป�จจัยดWานระบบการบริกา เช[น การใชWเทคนิคทางการบริหาร ส[งเสริม ระบบแรงงาน
สัมพันธ? การใชWระบบทวิภาคีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป_นตWน  
 3) ป�จจัยดWานแรงงาน เป_นป�จจัยสําคัญท่ีสุดเพราะกิจการใดๆ อาจใชWเทคโนโลยี หรือ
เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยท่ีสุด มีการบริหารงานท่ีดีเพ่ือผลิตสินคWาหรือบริการท่ีดีท่ีสุดในกิจการ น้ันๆ แต[
หากไม[มีแรงงานเป_นผูWใชWเทคโนโลยี และระบบท่ีวางไวWเป_นอย[างดีน้ันก็ย[อมไม[สามารถ ประสบ
ความสําเร็จไดW ดังน้ันแรงงานจึงเป_นป�จจัยหรือองค?ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด การปรับปรุง ระบบการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแรงงานน้ันเป_นสิ่งจาเป_นท่ีมีผลต[อการเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิต แต[
ในป�จจุบันยังขาดขWอมูลท่ีจะเป_นเคร่ืองตัดสินใจในการดาเนินนโยบาย ทางดWานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของแรงงาน อันจะเป_นประโยชน?ต[อการวางแผนบริหารแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย? 
ตลอดจนการวางแผนพัฒนาทางดWานเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน ภาครัฐและเอกชนกรมสวัสดิการและ
คุWมครองแรงงานไดWเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะรวบรวมขWอมูล เก่ียวกับการผลิตและศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน เพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีเป_นเคร่ืองช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง
ภาวการณ? ผลิตของแรงงานและผูWประกอบการ อีกท้ังเป_น ตัวกระตุWนใหWผูWประกอบการปรับปรุง
คุณภาพการผลิตของตน และของแรงงานใหWมีประสิทธิภาพ สูงข้ึน ช[วยใหWไดWผลิตภัณฑ?ท่ีมีคุณภาพ 
และไดWมาตรฐานเม่ือเทียบกับต[างประเทศซึ่งจะเป_นผลดี ต[อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
 กันตยา เพ่ิมผล (2541) ไดWกล[าวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานว[า เป_นการ ปรับปรุง
แกWไขเพ่ิมเติม ความสามารถและทักษะในการทางานของตนเองหรือผูWอ่ืนใหWดีข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือใหW
บรรลุเปjาหมายขององค?การ อันจะทาใหWตนเองผูWอ่ืนและองค?การเกิดความสุขในท่ีสุด ซึ่งการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานมีความสําคัญอย[างย่ิงต[อการพัฒนาองค?การหรือการ พัฒนาสังคม 
นอกจากน้ันการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานย่ิงมี ความสัมพันธ?กันอย[าง
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ใกลWชิดอีกดWวย กล[าวคือประการแรกก[อนท่ีคนจะเขWาสู[การทางานใน องค?การหน่ึงๆ น้ัน บุคคลน้ันตWอง
มีความรูWความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามท่ีองค?การน้ัน ตWองการซึ่งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามท่ี
องค?การกําหนดน้ันก็จะตWองมีการพัฒนาตนเอง หรือไดWรับ การพัฒนาจากสถาบันต[างๆ จนมี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะเขWาสู[งาน และทางานไดWอย[างมี ประสิทธิภาพ ประการท่ีสองเม่ือบุคคลเขWา
สู[งานแลWว ก็เป_นหนWาท่ีขององค?การท่ีจะตWองพัฒนา บุคคลใหWมีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการ
ทางานใหWดีที่สุด เพ่ือประสิทธิผลขององค?การ จึงกล[าวไดWว[า การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานจะก[อใหWเกิดประสิทธิผลของ องค?การในท่ีสุดน่ันเอง 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWใชWการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใชWประชากรในเทศบาลตําบล
บWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 382 คนโดยใชWสุ[มตัวอย[างแบบง[าย (Simple 
Random Sampling) ประชาชนในเทศบาลเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
การเก็บรวบรวมขWอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยเก็บรวบรวมขWอมูลโดยใชWแบบสอบถามเพ่ือใชWWในการเก็บ
ขWอมูลภาคสนาม (Field Research) 2. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งใชWในการวิเคราะห?
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบดWวยค[ารWอยละ (Percentage) ค[าเฉลี่ย (Mean) และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) วิเคราะห? เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ
ประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดW โดยใชWการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว  F-
test (One Way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต[างระหว[างค[าเฉลี่ยของกลุ[มตัวอย[าง
มากกว[า 2 กลุ[มถWาพบ ความแตกต[างอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะทําการทดสอบรายคู[
โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ป�จจัยส[วนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม พบว[า พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_น
เพศชาย รWอยละ 54.5 และเป_นเพศหญิง รWอยละ 45.5 ส[วนใหญ[มีอายุ 36 - 45 ปm รWอยละ 31.2 ส[วน
ใหญ[มีการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา รWอยละ 36.6 ขWาราชาการ/รัฐวิสาหกิจ รWอยละ 24.3 และมี
รายไดW 10,001 – 20,000 บาท รWอยละ 42.7 
 2. ประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ในภาพรวม อยู[ในระดับมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาในรายดWาน พบว[า ทุกดWานอยู[ใน

ระดับมาก โดยมีค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดWานการใหWบริการขWอมูล ( X =3.94) รองลงมาคือ ดWานเจWาหนWาท่ีผูW
ใหWบริการ ดWานความสะดวกของอาคารสถานท่ี ดWานการประสานงาน และ ดWานค[าธรรมเนียมการใชW

บริการ มีค[าเฉลี่ยเท[ากัน ( X =3.92) 
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 2.1 ดWานเจWาหนWาท่ีผูWใหWบริการ อยู[ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายขWอ พบว[า ทุกขWออยู[ใน

ระดับมาก โดยมีค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ การแต[งกายของเจWาหนWาท่ี ( X =3.97) รองลงมาคือ ความสุภาพใน

การใหWบริการของเจWาหนWาท่ี ( X =3.96) การต้ังใจในการใหWบริการและการนําไปปฏิบัติ ( X =3.89) 

และค[าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการใหWบริการของเจWาหนWาท่ี ( X =3.85)  

 2.2 ดWานความสะดวกของอาคารสถานท่ี อยู[ในระดับมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาในราย
ขWอ พบว[า ทุกขWออยู[ในระดับมาก โดยมีค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 

( X =3.95) รองลงมาไดWแก[  ความเป_นระเบียบเรียบรWอยของพ้ืนท่ีภายในอาคาร ( X =3.93)         

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหW บริการ เช[น ท่ีน่ังรอรับบริการ ฯลฯ ( X =3.91) และ

ค[าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ปjายบอกทาง / บอกอาคาร ( X =3.88)  

 2.3 ดWานการใหWบริการขWอมูล อยู[ในระดับมาก ( X =3.94) เม่ือพิจารณาในรายขWอ พบว[า 
ทุกขWออยู[ในระดับมาก โดยค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีเอกสาร/แผ[นพับ/ปjายประกาศ/บอร?ดแจWงขWอมูลต[างๆ 

อย[างชัดเจน มีตูWแสดงความคิดเห็น หรือ รับแบบประเมินการบริการ ( X =3.99) รองลงมาไดWแก[ มี

ช[องทางการใหWบริการหลากหลาย ( X =3.96) และค[าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีข้ันตอนการใหWบริการท่ีสะดวก 

และรวดเร็ว และมีผังลําดับข้ันตอน และระยะเวลาการใหWบริการท่ีแน[นอน มีค[าเฉลี่ยเท[ากัน คือ ( X =3.91)  

 2.4 ดWานการประสานงาน อยู[ในระดับมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาในรายขWอ พบว[า  
ทุกขWออยู[ในระดับมาก โดยค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ แจWงใหWประชาชนผูWท่ีเก่ียวขWองทราบถึงสิทธิในการรับ

บริการ ( X =3.96) รองลงมาไดWแก[ ใหWคําแนะนํา แกWป�ญหาและตอบขWอซักถามไดWอย[างถูกตWอง

น[าเช่ือถือ ( X =3.95) และค[าเฉลี่ยตํ่าสุด คือการประสานงานติดต[อขอรับบริการมีความคล[องตัว และ

ข้ันตอนการรับบริการมีความง[ายและไม[ซับซWอน มีค[าเฉลี่ยเท[ากัน ( X =3.89)  

 2.5 ดWานค[าธรรมเนียมการใชWบริการ อยู[ในระดับมาก ( X =3.96) เม่ือพิจารณาในรายขWอ 
พบว[า ทุกขWออยู[ในระดับมาก โดยค[าเฉลี่ยสูงสุดคือ จุดชําระค[าธรรมเนียมการใชWบริการสะดวก และมี

หลายช[องทาง ( X =3.96) รองลงมาไดWแก[ การเรียกเก็บค[าธรรมเนียมมีอัตราท่ีเหมาะสม ( X =3.92) 
และค[าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ แจWงใหWประชาชนค[าธรรมเนียมบริการ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ?

และอัตราค[าธรรมเนียมการขอใชWบริการ มีการช้ีแจงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล[าว ( X =3.91)  
 3. จากการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นต[อประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร? พบว[า 
ป�จจัยดWานเพศมีความคิดเห็นแตกต[างกัน ในดWานค[าธรรมเนียมการใชWบริการ อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ส[วนป�จจัยดWานอ่ืนๆ มีความคิดเห็นไม[แตกต[างกันในทุกดWาน 
 
อภิปรายผล 
 ในการวิเคราะห?ถึงองค?ความรูWใหม[ท่ีไดWจาการวิจัย ผูWวิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว[างขWอ
คWนท่ีไดWจากการศึกษาและองค?ความรูWเดิมจากเน้ือหาบทท่ี 2 ดังน้ี 
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 1. ดWานเจWาหนWาท่ีผูWใหWบริการ พบว[า พบว[า ระดับความสะดวกและรวดเร็วในการใหWบริการ
ของเจWาหนWาท่ีต[อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิอยู[ในระดับมากสอดคลWองกับการวิจัยของ
พิทักษ� ตรุษทิม (2538: 30) ไดWใหWความหมายของการใหWบริการสาธารณะว[า เป_นการบริการในฐานะ
ท่ีเป_นหนWาท่ีของหน[วยงานท่ีมีอํานาจกระทํา เพ่ือตอบสนองต[อความตWองการเพ่ือใหWเกิดความพอใจ 
จากความหมายน้ีจึงเป_นการพิจารณา การใหWบริการว[าประกอบดWวย ผูWใหWบริการ  
(Providers) และผูWรับบริการ(Recipients) โดยฝ~ายแรกถือปฏิบัติเป_นหนWาท่ีท่ีตWองใหWบริการเพ่ือใหW
ฝ~ายหลังเกิดความพึงพอใจอยู[ในระดับมาก 
 2. ดWานกระบวนการข้ันตอนการใหWบริการ พบว[า ระดับความสะอาดภายในและภายนอก
อาคารต[อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิอยู[ในระดับมากสอดคลWองกับการวิจัยของสุฟ=าง 
แซ�หว�อง (2553) ไดWศึกษาการพัฒนารูปแบบการใหWการบริการคุณภาพแก[ประชาชนของเจWาหนWาท่ี 
สํานักทะเบียนทWองถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร?ธานี การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาป�ญหาและ
ความตWองการพัฒนาการใหWบริการคุณภาพแก[ประชาชนของเจWาหนWาท่ีเทศบาลนครสุราษฎร?ธานี เพ่ือ
พัฒนาการใหWบริการคุณภาพแก[ประชาชนของเจWาหนWาท่ีเทศบาลนครสุราษฎร?ธานีอยู[ในระดับมาก 
 3. ดWานการใหWบริการขWอมูล พบว[า ระดับการมีเอกสาร/แผ[นพับ/ปjายประกาศ/บอร?ดแจWง
ขWอมูลต[างๆ อย[างชัดเจน มีตูWแสดงความคิดเห็นหรือรับแบบประเมินการบริการต[อประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบWานโพธ์ิอยู[ในระดับมากสอดคลWองกับการวิจัยของวลักษณ� สีมาสม (2553) ไดWศึกษา
ป�ญหาการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของเจWาหนWาท่ีผูWปฏิบัติงานสํานักทะเบียน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองคาย ภารกิจหน่ึงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป_นงานท่ีเก่ียวขWองกับการแจWงการ
รับแจWง การจดหรือบันทึก รายการต[างๆ ของบุคคลในเอกสารราชการ ซึ่งเรียกว[า “เอกสารการ
ทะเบียนราษฎร”อยู[ในระดับมาก 
 4. ดWานการประสานงาน พบว[า ระดับการแจWงใหWประชาชนผูWท่ีเก่ียวขWองทราบถึงสิทธิในการ
รับบริการต[อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิอยู[ในระดับมากสอดคลWองกับการวิจัยของ  
รุจิวรรณ อนุพันธ�สืบสาย (2554) ไดWศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการใหWบริการของงาน
ทะเบียนท่ีว[าการอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมอยู[ในระดับมาก 
 5. ดWานค[าธรรมเนียมการใชWบริการ พบว[า ระดับจุดชําระค[าธรรมเนียมการใชWบริการสะดวก 
และมีหลายช[องทางต[อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบWานโพธ์ิอยู[ในระดับมากสอดคลWองกับการวิจัย
ของเทพศักด์ิ บุญรัตพันธ� (2536: 13) กล[าวว[า การใหWบริการสาธารณะ คือการท่ีบุคคลกลุ[มบุคคล 
หรือ หน[วยงานท่ีมีอํานาจหนWาท่ีที่เก่ียวขWองกับการใหWบริการสาธารณะอยู[ในระดับมาก 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�  
 1. ควรมีการกําหนดแนวทาง การวางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดลWอม ตลอดจนการทําผังบริเวณสํานักงานเทศบาล เพ่ือใหWเกิดการดูแลและพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลWอม ใหWอยู[ในสภาพท่ีมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม พรWอมท่ีจะใชWประโยชน? 
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 2. ควรมีการปรับปรุงในดWานความสะดวกและรวดเร็วในการใหWบริการของเจWาหนWาท่ี เพ่ือใหW
ผูWรับบริการ ไดWรับบริการท่ีรวดเร็วตามกําหนดเวลา เสมอภาค และมีความเป_นธรรม 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต�อไป 
 1 ควรศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ?ในองค?กรท่ีส[งผลต[อความพึงพอใจในการใชWบริการของ
ประชาชน  
 2 ควรศึกษาเก่ียวกับบทบาทของเทศบาลในประสิทธิผลการใหWบริการประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบWานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใชWเป_นแนวทางในการบริหารจัดการใหW
สํานักงานทWองถ่ินมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท? 2) ประเมินประสิทธิภาพการใชWงานของระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูWใชWต[อระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา ประชากรท่ีใชWในการ
วิจัยเป_นนักศึกษาช้ันปmท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? จํานวน 61 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการ
วิเคราะห?และออกแบบระบบ ประกอบดWวย แผนภาพบริบท (Context Diagram), แผนภาพกระแส
ขWอมูล (Data Flow Diagram) และ แบบจําลองความสัมพันธ?เอนทิต้ี (Entity Relationship Diagram) 
วิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติเชิงพรรณนา ไดWแก[ ค[าเฉลี่ย ( x ) และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษา พบว[า ระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? 
แบ[งผูWใชWออกเป_น 3 ระดับ ไดWแก[ ผูWดูแลระบบ ผูWดูแลกิจกรรม และนักศึกษา กระบวนการทํางานของ
ระบบประกอบดWวย 1) ระบบการลงทะเบียนเขWาร[วมกิจกรรม 2) ระบบอนุมัติการเขWาร[วมกิจกรรม 
และ 3) ระบบประเมินผลกิจกรรม ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมอยู[ในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.58, S.D. = 0.53) และดWานความพึงพอใจท่ีมีต[อระบบโดยภาพรวมอยู[ในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.55, S.D. = 0.55) 
  
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา  
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop a student activities 

information system phanomwan college of technology 2) evaluate the performance 
of student activities information system and 3) study the user satisfaction on student 
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activities information system. The population of this research was 61 first year 
students of phanomwan college of technology. System analysis and design tools 
used in this study consisted of Context Diagram, Data Flow Diagram and Entity 
Relationship Diagram. The data were analyzed by using descriptive statistics including 
mean ( x ) and standard deviation (S.D.).  
 The result showed that, student activities information system phanomwan 
college of technology divided users into three levels which consisted of system 
administrator, event administrator and students. The working processes of system 
were 1) event registration system 2) event registration approval system and 3) 
activities performance evaluation system. The overall performance of student 
activities information system was at a highest level ( x  = 4.58 ,S.D.= 0.53). Overall 
satisfaction toward the student activities information system was at a highest level        
( x  = 4.55, S.D. = 0.55).  
 
Keywords: information system, student activities 
 
บทนํา 
 ในป�จจุบันความกWาวหนWาทางดWานวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย[างต[อเน่ือง และ
รวดเร็ว ซึ่งป�จจุบันการนําเทคโนโลยีมีเขWามาใชWงานมีบทบาทสําคัญ ไม[ว[าจะเป_นการใชWงาน ทางดWาน
ธุรกิจ ทางดWานวิศวกรรม ทางดWานวิทยาศาสตร? และดWานการศึกษา นอกจากน้ียังเป_นยุคแห[งขWอมูล
ข[าวสารซึ่งการเก็บและเรียกใชWขWอมูลในหน[วยงานต[างๆ จะใชWคอมพิวเตอร?ในการบันทึกและเก็บขWอมูล  
 ในสถาบันอุดมศึกษา การนําระบบสารสนเทศเขWามาใชWในการบริหารจัดการงานดWานต[างๆ 
ถือว[ามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย[างย่ิงมหาวิทยาลัยท่ีมีนักศึกษาจํานวนมาก จะทําใหWยากต[อการ
ประมวลผลและวิเคราะห?ผลในดWานต[างๆ เช[น การเรียน ขWอรWองเรียน และโดยเฉพาะอย[างย่ิงงานดWาน
กิจกรรมนักศึกษา เน่ืองจากงานดWานกิจกรรม เป_นส[วนหน่ึงของงานกิจการนิสิตนักศึกษา (Student 
Affairs) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตWองดูแลใหWมีข้ึนเพ่ือใหWนักศึกษามีโอกาส เลือกทํากิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจของแต[ละคน ท้ังน้ีจากนักศึกษาตระหนักดีว[า การเรียนรูWของนักศึกษา ไม[ไดW
เกิดข้ึนแต[ในช้ันเรียนเท[าน้ัน แต[สิ่งท่ีนักศึกษาไดWปฏิบัตินอกช้ันเรียนและการเขWาร[วมกิจกรรมต[าง ๆ ท่ี
สถานศึกษาจัดข้ึนมาน้ัน การท่ีนักศึกษาไดWใชWท้ังความคิด กําลังกาย กําลังแรงใจในการทํากิจกรรมน้ัน 
มีส[วนช[วยใหWนักศึกษามีการพัฒนาอย[างเต็มท่ีดWวยเช[นกัน อย[างไรก็ดี ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาแต[
ละโครงการน้ันจะตWองมีการประเมินความสําเร็จของโครงการท้ังดWานจํานวนนักศึกษาท่ีเขWาร[วม
โครงการ ความสําเร็จตามวัตถุประสงค?ของโครงการและความพึงพอใจของนักศึกษา โดยการประเมิน
จะตWองไดWผลการประเมินท่ีถูกตWองและไม[มีอคติในการประเมินเกิดข้ึนเพ่ือใหWไดWผลการประเมินท่ี
แทWจริงและสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาต[อไปไดW 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท?เป_นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีขนาดเล็ก แต[
วิทยาลัยไดWใหWความสําคัญและส[งเสริมใหWมีกิจกรรมต[างๆ ของนักศึกษามากมาย และสนับสนุนใหW
นักศึกษาเขWาร[วมกิจกรรมทุกดWาน แต[ป�ญหาท่ีผ[านมาพบว[า การเก็บขWอมูลดWานกิจกรรมของนักศึกษา
ใชWวิธีกรอกขWอความในแบบฟอร?มแลWวเก็บเขWาแฟjม ทําใหWเสียเวลา การคWนหายาก ล[าชWา เพราะมี
เอกสารจํานวนมากเอกสารอาจชํารุดหรือเสียหายไดWง[าย ใชWสถานท่ีในการเก็บรักษาคือตูWเก็บเอกสาร
ขนาดใหญ[ ขWอมูลไม[เป_นระบบ และในบางคร้ังอาจมีความผิดพลาดในการคํานวณผลการประเมิน
ผิดพลาดไดW นอกจากน้ีขWอมูลกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะน้ันแต[ละคณะจะเป_นผูWรวบรวมและเก็บ
ไวWเอง ทําใหWเม่ือส[วนงานกลางตWองการใชWขWอมูลจะทําใหWเกิดความล[าชWาในการคWนหา หรือในบางกรณี
อาจมีการสูญหายของขWอมูลทําใหWเกิดความเสียหายต[อบางส[วนงาน เช[น งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานทุนการศึกษา หรืองานทะเบียน ท่ีมีความจําเป_นตWองใชWขWอมูลกิจกรรมของนักศึกษามา
ใชWในการประกอบการดําเนินงานดWวย  
 ดWวยเหตุน้ีจึงมีการนําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส?เขWามาใชWงานอย[างแพร[หลาย เช[น ระบบ e-
Document ท่ีเป_นระบบซอฟต?แวร?ทางคอมพิวเตอร?ที่มีการพัฒนาข้ึนเพ่ือใชWงาน โดยมีวัตถุประสงค?ใชW
สําหรับจัดการบริหารงานดWานเอกสาร โดยจะมีลักษณะการใชWงานแบบออนไลน?สามารถใชWงานไดWทุกท่ี 
ทุกเวลาผ[านทางเว็บบราวเซอร? โดยใชWเครือข[ายอินเทอร?เน็ต ภายใตWระบบรักษาความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค?ในการสื่อสาร สามารถตรวจสอบ ติดตามเอกสาร ใชWเวลาใน
การทํางานสั้นลง ช[วยลดภาวะโลกรWอน และยังช[วยใหWเกิดความต่ืนเตWนในการทํางาน ไม[เบ่ือหน[ายง[าย 
เหมือนการใชWกระดาษในในการทํางาน ซึ่งเห็นไดWว[าข้ันตอนในการดําเนินงานดWวยกระดาษใชWเวลานาน 
การทํางานท่ีตWองใชWอุปกรณ?ดิจิทัล เช[น การทํางานดWวยคอมพิวเตอร? แต[คอมพิวเตอร?ไม[สามารถทํางาน
ไดW หรือ โปรแกรมไม[สามารถใชWงานไดW หรืออินเทอร?เน็ตไม[สามารถเช่ือมต[อเครือข[ายไดW หรืออุปกรณ?
ดิจิทัลอ่ืนๆ ท่ีตWองใชWแต[ไม[สามารถทํางานไดW ส[งผลใหWงานท่ีตWองใชWอุปกรณ?ดิจิทัลในการทํางานก็ไม[
สามารถดําเนินงานต[อไดWจนกว[าจะไดWการรับแกWไข นอกจากน้ียังส[งผลในเร่ืองการจัดเก็บเอกสารท่ีเป_น
กระดาษน้ันทําใหWสิ้นเปลืองกระดาษ และพ้ืนท่ีในการเก็บรักษาเป_นจํานวนมาก ส[งผลใหWการคWนหา
เอกสารท่ีตWองการใชWงานใชWระยะเวลานาน การนํากลับไปใชWก็ค[อนขWางลําบาก และเอกสารมีโอกาสท่ี
จะเสียหายไดWง[าย ซึ่งในป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปอย[างรวดเร็ว และถูกนําไปใชWในการ
บริหารจัดการงานในส[วนต[างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ังทางตรงและทางอWอม โดย
จะนําขWอมูลท่ีมีอยู[มาประมวลผลเพ่ือใหWเกิดสารสนเทศท่ีใชWประโยชน?ไดW ท้ังขWอมูลท่ีเป_นรายละเอียด 
และขWอมูลสรุป พรพรรณ โพธ์ิศรีแกWว. (2557) [1] 
 เน่ืองจากป�จจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท?ไดWดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ของวิทยาลัยและในการจัดกิจกรรมแต[ละคร้ังจะตWองใชWเอกสารในการจัดกิจกรรมไม[ว[าจะเป_นใบ
รายช่ือผูWท่ีเขWาร[วมกิจกรรม หรือแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม จึงทําใหWสิ้นเปลื้องทรัพยากร
สําหรับหน[วยงานเอกชน รวมถึงระยะเวลาในการประเมินกิจกรรมบางคร้ังใชWเวลานานเกินไป จึงเป_น
ป�ญหาในการเก็บรวมรวมเอกสารล[าชWาและอาจมีการสูญหายของเอกสาร จึงทําใหWผูWท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรมน้ันเกิดป�ญหาในการเก็บรวบรวมและสรุปขWอมูลของกิจกรรม  
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 จากป�ญหาผูWวิจัยเห็นว[าหากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา แลWวนําไปใชW
บันทึกฐานขWอมูลการเขWาร[วมกิจกรรม ขWอมูลท่ีตWองจัดเก็บมีจํานวนมาก และซับซWอนจําเป_นตWองนํา
สารสนเทศมาช[วยในการบริหารจัดการขWอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการคํานวณ 
และจําแนกขWอมูลจํานวนมากไดWอย[างรวดเร็ว สามารถจัดทํารายงานใหWเป_นไปตามความตWองการของ
ผูWใชWแต[ละประเภทไดWง[ายกว[ามีวัตถุประสงค?คือลดการใชWทรัพยากรในการจัดกิจกรรม ประหยัด
งบประมาณในหน[วยงาน ขWอมูลการประเมินท่ีไดWถูกตWองและแม[นยํา และยังสามารถจัดเก็บขWอมูลลง
บนฐานขWอมูลเพ่ือปjองกันขWอมูลสูญหาย  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูWใชWงานระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน 
 
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

การศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ีใชWรูปแบบการจัดเก็บเอกสารดWวยคอมพิวเตอร?พัฒนาระบบ
สารสนเทศข้ึน เพ่ือใชWงานและแกWไขป�ญหา ซึ่งครอบคลุมในส[วนของการจัดกิจกรรมของการ
ลงทะเบียนเขWาร[วมกิจกรรมของนักศึกษา การรายงานการเขWาร[วมกิจกรรม การประเมินผลหลังการ
เขWาร[วมกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิเคราะห?ระบบงานในป�จจุบันทําใหWทราบถึงป�ญหา และขWอจํากัดท่ีไดWมาจากการศึกษา 
และนํามาวิเคราะห?รายละเอียด เพ่ือใชWในการพัฒนาระบบงานใหม[ขึ้นมา โดยการวิเคราะห?ระบบจะใชW

-  การจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส? 
-  การจัดการระบบฐานขWอมูล 
-  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-  กิจกรรมนักศึกษา 
-  การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ 
-  การประเมินความพึงพอใจในการใชWงาน

ระบบสารสนเทศ 

ตัวแปรตาม 
-  ประสิทธิภาพของระบบ 

สารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา 
 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พนมวันท? 

-  ความพึงพอใจในการใชWงาน 
 ระบบสารสนเทศกิจกรรม 
นักศึกษาของวทิยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท? 

 

ตัวแปรอิสระ 
ระบบสารสนเทศงาน
กิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนม
วันท? 
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รูปแบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการดําเนินงานและการไหลของขWอมูล 
(Data Flow Diagram: DFD) เป_นเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิเคราะห?ระบบซึ่งการวิเคราะห?ระบบ จะ
วิเคราะห?ในภาพรวมเก่ียวกับขWอมูลท่ีจําเป_นตWองใชW เก่ียวกับใครบWาง และนํามาสรWางแผนภาพเพ่ือใหW
เขWาใจตรงกันระหว[างผูWวิเคราะห?ระบบงาน และผูWใชWระบบโดยข้ันตอนในการดําเนินงานประกอบดWวย 

การวางแผน 
การออกแบบระบบเพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา เป_นการศึกษาระบบงานเดิมในส[วน

ของการจัดกิจกรรม ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? เป_นข้ันตอนการรวบรวมป�ญหาและความ
ตWองการของผูWใชWระบบ โดยขWอมูลไดWจากการปฏิบัติงานของผูWดูแลกิจกรรม อาจารย? และนักศึกษา ดWวย
การสอบถาม การสัมภาษณ? และเอกสารท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตและวางแผนเพ่ือใชWใน
การพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถสรุประบบงานเดิมไดWดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการทํางานของระบบเก[า 
 

วิเคราะห�ระบบ 
จากการรวบรวมขWอมูลท่ีไดWจากการสํารวจการปฏิบัติงานของผูWดูแลกิจกรรมในการจัด

กิจกรรมแต[ละคร้ัง สามารถสรุปป�ญหาหลักในการทํางานของระบบงานเดิมเพ่ือใชWในการวิเคราะห?
ระบบไดWดังน้ี 

1. ใชWเวลาในการทําเอกสาร การลงทะเบียนเขWาร[วมกิจกรรมนานถึง 7 วัน 
2. นักศึกษาตWองค[อยติดตามกับผูWรับผิดชอบกิจกรรมจึงทําใหWเกิดความล[าชWา 
3. เสียเวลาเพ่ือรออนุมัติเอกสารจากระดับท่ีสูงกว[า 
4. การคWนดูประวัติ เพ่ือสรุปรายงาน เพ่ือใชWในการตรวจประกันคุณภาพทําไดWยาก 
5. ป�ญหาเอกสารเสียหาย ชํารุด สูญหาย ท่ีจัดเก็บไม[เพียงพอ 
6. มีนํากระดาษมาใชWในการดําเนินงานมีมากเกินไป 
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7. การประเมินกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นใชWเวลานาน และไดWขWอมูลท่ีไม[ครบถWวน 
จากการวิเคราะห?ป�ญหาดังกล[าว การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา           

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? เป_นการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงระบบการทํางานเดิมใหWมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนสามารถช[วยแกWป�ญหาท้ังหมดในการดําเนินงานเก่ียวกับป�ญหางานกิจกรรมไดW 

 
 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการทํางานของระบบใหม[ 
 

การออกแบบ Context Diagram 

 
ภาพท่ี 4 Context Diagram 

 
  การพัฒนาและติดต้ัง (Implementation) 
  หลังจากท่ีไดWทําการวิเคราะห?ระบบโดยใชW Context Diagram, Data Flow Diagram และ 
Entity Relationship Diagram แลWวน้ันจะทําใหWทราบถึงการไหลของขWอมูล สามารถดําเนินการสรWาง
ฐานขWอมูลดWวยโปรแกรม MySQL ตาม Entity Relationship Diagram ท่ีไดWออกแบบไวW และแปลง
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ขWอมูลท่ีไดWออกแบบในส[วนของ Data Flow Diagram ใหWอยู[ในรูปของ Source Code ดWวยภาษา 
PHP และ HTML และทําการเช่ือมต[อใหWสามารถทํางานร[วมกันไดW หลังจากพัฒนาเสร็จเรียบรWอยแลWว
ทําการทดสอบระบบ และเตรียมข้ันตอนการเปลี่ยนระบบเก[า เป_นระบบใหม[ ซึ่งร[วมไปถึงการอบรบ
เพ่ือใชWงานระบบใหม[ดWวย 
  เคร่ืองมือวิจัย 
 1. ระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? 
  2. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูWใชWงานระบบ 
   การเก็บรวบรวมข�อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยไดWรวบรวมขWอมูลจากการทดลองดWวยตนเอง ซึ่งการหาประสิทธิภาพการ
ใชWระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? และความพึงพอใจของ
ผูWใชWงาน โดยใชWประชากรเป_น นักศึกษาช้ันปmท่ี 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? จํานวน 61 คนไดW
ทดลองใชWงานระบบว[าระบบสามารถใชWงานไดWจริงและเกิดประโยชน?มากนWอยเพียงใด หลังจากจบการ
ทดลองแลWว ใหWผูWใชWประเมินความพึงพอใจต[อการใชWงานระบบสารสนเทศ ว[ามีความพึงพอใจท่ีไดWใชW
ระบบมากนWอยเพียงใด หลังจากน้ันจะนําผลการทดสอบท่ีไดWมาเขWาสู[กระบวนการทางสถิติ เพ่ือ
วิเคราะห?หาความพึงพอใจของผูWใชWงานระบบต[อไปโดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ติดต[อประสานงานกับหน[วยงานฝ~ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? เพ่ือ
ขออนุญาตและขอความร[วมมือในการใหWขWอมูล และทดลองระบบสารสนเทศใหม[  
 2. ทําการทดสอบก[อนเปลี่ยนระบบใหม[ โดยการสอบถาม และสัมภาษณ?ผูWท่ีเก่ียวขWองกับ
ระบบเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต[อระบบงานเดิม 
 3. แนะนําระบบใหม[ โดยการจัดอบรมการใชWงานระบบใหม[ ท่ีจะเขWามาแทนท่ีระบบเดิม และ
สอนวิธีใชWงานระบบเบ้ืองตWนใหWกับอาจารย?และนักศึกษา 

4. ดําเนินการทดลองใชWระบบใหม[ที่ผูWวิจัยพัฒนาข้ึน ใชWเวลาในการทดลองระบบ 30 วัน 
  5. ทําการประเมินความพึงพอใจของผูWทดลองใชWระบบสารสนเทศงานดWานกิจกรรมนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท? โดยใหWผูWทดลองใชWระบบ ทําแบบสอบถาม Rating scale เก่ียวกับ
ความพึงพอใจของผูWใชWงานท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึน 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป_นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) สําหรับ ระบบ
สารสนเทศงานดWานกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? โดยใชWรูปแบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ในการดํ าเนิน งานและการไหลของขW อ มู ล  (Data Flow 
Diagram: DFD) เป_นเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิเคราะห?ระบบ เป_นการวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
ใชWงานของระบบ และประเมินความพึงพอใจของผูWใชWงานผูWวิจัยไดWดําเนินการวิเคราะห?ขWอมูลและ
นําเสนอรายละเอียดผลการวิจัยโดยแบ[งออกเป_น 3 ส[วน ดังน้ี 
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ส�วนท่ี 1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานด�านกิจกรรมนักศึกษาของ      
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท� 

 
 

ภาพท่ี 5 หนWาจอแสดงเขWาใชWงานของระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หนWาจอแสดงการ Login เพ่ือเขWาสู[ระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หนWาจอแสดงผลการจัดการส[วนของกิจกรรมนักศึกษา 
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ภาพท่ี 8 หนWาจอรายแสดงละเอียดรายช่ือผูWขอเขWาร[วมกิจกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 9 หนWาจอรายแสดงละเอียดการประเมินผลกิจกรรม 
 

ส�วนท่ี 2 ผลการศึกษาประสทิธภิาพการใช�งานของระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท� 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พนมวันท? จํานวน 61 คน ทําการทดสอบระบบท่ีไดWพัฒนาข้ึน โดยแบ[งออกเป_น 4 ดWาน คือ 1) ดWาน
ประสิทธิภาพการออกแบบระบบ 2) ดWานประสิทธิภาพของการนําระบบไปใชWงาน 3) ดWาน
ประสิทธิภาพของระบบ 4) ดWานความถูกตWองของระบบ ซึ่งในแต[ละดWานจะแสดงค[าเฉลี่ย (X) และส[วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
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ตารางท่ี 1 ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานดWาน
กิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? โดยภาพรวมและเป_นรายดWาน 

 

ด�าน โดยภาพรวมทุกด�าน 
ผู�ให�ข�อมูล 
(N = 61) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

X S.D. 

1 ดWานการออกแบบระบบ 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
2 ดWานประสิทธิภาพของการนําระบบไปใชWงาน 4.60 0.53 มากท่ีสุด 
3 ดWานประสิทธิภาพของระบบ 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
4 ดWานความถูกตWองของระบบ 4.51 0.53 มากท่ีสุด 

 โดยรวมทุกด�าน 4.58 0.53 มากท่ีสุด 

 
จากตารางพบว[าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี

พนมวันท? โดยภาพรวมอยู[ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.58) และเม่ือพิจารณาเป_นรายดWาน พบว[า ทุกดWาน
อยู[ในระดับมากท่ีสุด ดWานท่ีมีค[าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดWานการออกแบบระบบ (X = 4.61) รองลงมา คือ  
ดWานประสิทธิภาพของการนําระบบไปใชWงาน  (X = 4.60) รองลงมา คือ ดWานประสิทธิภาพของระบบ  
(X = 4.57) และดWานท่ีมีค[าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดWานความถูกตWองของระบบ (X = 4.51) 

ส�วนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของผู�ใช�งานระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท� 

การประเมินความพึงพอใจของผูWใชWงานระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท? จํานวน 61 คน ทําการทดสอบระบบท่ีไดWพัฒนาข้ึน โดยแบ[งออกเป_น 4 ดWาน คือ 
1) ดWานความสามารถของระบบตรงตามความตWองการของผูWใชW 2) ดWานความถูกตWองของการทํางาน
ฟ�งก?ชันต[างๆ ของระบบ 3) ดWานการติดต[อระหว[างผูWใชWระบบกับระบบ 4) ดWานความปลอดภัยของ
ระบบ ซึ่งในแต[ละดWานจะแสดงค[าเฉลี่ย (X) และ ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูWใชWงานของระบบ
สารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? โดยภาพรวมเป_นรายดWาน 
 

ด�าน โดยภาพรวมทุกด�าน 
ผู�ให�ข�อมูล 
(N = 61) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

X S.D. 

1 ดWานความสามารถของระบบตรง ตามความตWองการของผูWใชW 4.59 0.56 มากท่ีสุด 
2 ดWานความถูกตWองของการทํางานฟ�งก?ชันต[างๆ ของระบบ 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
3 ดWานการติดต[อระหว[างผูWใชWระบบกับระบบ 4.53 0.53 มากท่ีสุด 
4 ดWานความปลอดภัยของระบบ 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

 โดยรวมทุกด�าน 4.55 0.55 มากท่ีสุด 
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จากตารางพบว[าระดับความพึงพอใจของผูWใชWงานต[อของระบบสารสนเทศงานกิจกรรม
นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? โดยภาพรวมทุกดWานอยู[ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.59) และ
เม่ือพิจารณา เป_นรายดWาน พบว[า ทุกดWานอยู[ในระดับมากท่ีสุด ดWานท่ีมีค[าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดWาน
ความสามารถของระบบตรงตามความตWองการของผูWใชW (X = 4.56) รองลงมา คือ ดWานความถูกตWอง
ของการทํางานฟ�งก?ชันต[างๆ ของระบบ (X = 4.53) และดWานท่ีมีค[าเฉลี่ยตํ่าสุด ดWานความปลอดภัย
ของระบบ (X = 4.52) 

 
อภิปรายผลและสรุปผล 

การสรุปผลการวิจัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พนมวันท? เป_นการวิจัยและพัฒนา โดยนํารูปแบบการดําเนินงานการไหลของขWอมูลหรือท่ีเรียกว[า 
SDLC (System Development Life Cycle) ซึ่งจะประกอบไปดWวย การวางแผนในการวิจัย การ
วิเคราะห?ระบบท่ีจะสรWาง การออกแบบระบบ รวมไปถึงการพัฒนา และการซ[อมบํารุงรักษา 
วัตถุประสงค?เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? และทํา
การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใชWงานระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? กลุ[มเปjาหมายในการทดสอบ การสอบถามและประเมินการทดสอบการ
ใชWงานระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? โดยเลือกกลุ[มตัวอย[าง
จากนักศึกษาช้ันปmที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท? จํานวน 61 คน  
     ผลจากการประเมินโดยผูWใชWงาน จํานวน 61 คน สรุปไดWว[า ระบบมีประโยชน?และสามารถใชW
งานไดWจริง และเม่ือทําการวิเคราะห?ระบบพบว[า มีจุดเด[นในเร่ืองของ รูปแบบในการแสดงผล ของ
ระบบกิจกรรมนักศึกษาสามารถใชWงานง[าย สามารถเขWาใชWงานไดWทุกอุปกรณ?ท่ีสามารถเช่ือมต[อ
อินเทอร?เน็ตโดยผ[านเว็บเบราว?เซอร? ลดข้ันตอนการแจWงป�ญหา สามารถดําเนินการไดWอย[างรวดเร็ว 
การแกWไขขWอมูลส[วนตัวทําไดWอย[างถูกตWอง สามารถตรวจเช็คสถานะงานการเขWาร[วมกิจกรรมไดW
ตลอดเวลา สามารถสืบคWนขWอมูลโดยรวม หรือเฉพาะเจาะจงไดWอย[างแม[นยํา สามารถนําขWอมูลใน
ระบบมาออกรายงานเพ่ือใชWในการตัดสินใจสําหรับผูWบริหารไดWอย[างรวดเร็ว ระบบยังถูกแบบใหW
สามารถนําระบบต[างๆ ท่ีใชWภายในองค?กรมาเช่ือมเป_นระบบเดียวกัน โดยใชWฐานขWอมูลเดิม และระบบ
ถูกออกแบบใหWมีความปลอดภัยในการอนุญาตในการเขWาถึงขWอมูลสําคัญสูง 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบว[า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเป_นระบบท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหWรองรับการ
ทํางานแบบ Responsive web design และยังสามารถนําระบบงานต[างๆ ท่ีใชWภายในวิทยาลัย มา
เช่ือมกับระบบใหม[เพ่ือรวมเป_นระบบเดียวกันไดW โดยท่ีไม[มีผลกระทบต[อระบบงานในป�จจุบัน ซึ่งการ
ทํางานของระบบอยู[ในระดับดี แต[ยังมีอุปสรรคในเร่ืองของ การปรับใชWระบบใหม[ ซึ่งผูWใชWมักจะคุWนเคย
กับระบบงานเดิมเน่ืองจากยังไม[เขWาใจการทํางานของระบบ จึงทําใหWการดําเนินงานในข้ันตอนน้ีจะใชW
ระยะเวลานานกว[ากําหนด  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

193 
 

ข�อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 
ควรทําการวิจัยโดยพัฒนาระบบสารสนเทศใหWสามารถเช่ือมโยงกับรับบสารสนเทศอ่ืนๆใน

วิทยาลัยเพ่ือใหWระบบมีความถูกตWองและทันสมัยตลอดเวลา และควรมีระบบแจWงเตือนการเขWาใชWงาน
ระบบควรโดยเก็บวันและเวลาการเขWาใชWงาน เพ่ือสามารถตรวจสอบยWอนหลังไดW ถWาขWอมูลมี
ความสําคัญควรจํากัดการเขWาใชWงานเฉพาะบุคคลและเพ่ิมระบบสํารองขWอมูลอัตโนมัติ เพ่ือสรWางความ
ปลอดภัยใหWกับระบบ และฐานขWอมูลมากย่ิงข้ึน 
 

เอกสารอ�างอิง 
บั ญ ช า  ป ะสี ล ะ เต สั ง . (2553). พั ฒ น า เว็ บ แอป พ ลิ เค ช่ั น  PHP ร� ว ม กั บ  MySQL แล ะ 

Dreamweaver. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ?   ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด. 
กัลยา วานิชย?บัญชา. (2554). การวิเคราะห�สถิติเพื่อการตัดสินใจ(พิมพ�คร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ?แห[งจุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย. 
ธันยพัฒน?  วงศ? รัตน? . (2554). เรียนลัดสร�างเว็บแอพพลิ เค ช่ันด�วย PHP & MySQL ฉบับ 

Workshop. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ? สวัสดี ไอที จํากัด. 
พรพรรณ โพธ์ิศรีแกWว. (2557). ระบบวิเคราะห�เอกสารอิเล็กทรอนิกส�เพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา. (สารนิพนธ?มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลWาพระนครเหนือ. 
นิวัตร จารุวาระกุล . (2558) ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



194 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

กระบวนการและป{จจัยท่ีมีผลต�อการเคล่ือนไหวผลักดันนโยบายการแก�ไข
ป{ญหาหน้ีสินของเกษตรกรในอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก�น  
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาเร่ือง “กระบวนการและป�จจัยท่ีมีผลต[อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไข
ป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรในอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น” ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา
วิเคราะห?ใหWทราบถึงกระบวนการ และป�จจัยท่ีมีผลต[อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหา
หน้ีสินของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การปฏิบัติ
ของกลุ[มเกษตรกรรมในอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น ใชWวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก
ขWอมูลเอกสาร การสัมภาษณ?แบบก่ึงโครงสรWางจากกลุ[มตัวอย[างท่ี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 100 คน  
 ผลการศึกษาพบว[า กระบวนการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของ
เกษตรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การปฏิบัติของกลุ[ม
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น 1. มาตรการท่ีเกษตรกรนํามาใชWในการผลักดัน
เคลื่อนไหวนโยบาย คือ การชุมนุมประทWวง และ การก[อต้ังพรรคการเมือง 2. ป�จจัยท่ีมีผลต[อการ
เคลื่อนไหวนโยบายแกWไขป�ญหาหน้ีสินไปสู[การปฏิบัติของกลุ[มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก[นน้ัน มีป�จจัยท่ีสําคัญ 2 กลุ[มดWวยกัน คือ ป�จจัยในเชิงบริบทท่ียังไม[ไดWรับการแกWไข ไดWแก[ 1) 
โครงสรWางการเกษตร 2) รายไดWของครัวเรือนเกษตร 3) หน้ีสินของครัวเรือนเกษตร 4) หน้ีสินเพ่ือ
การเกษตร 5) แหล[งเงินกูW ส[วนป�จจัยทางดWานกระบวนการบริหารและทรัพยากรท่ีมีผลต[อการ
เคลื่อนไหวของกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูง ในการเคลื่อนไหว 5 คร้ังท่ีผ[านมา ไดWแก[ 1) การ
บริหารงานกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2) การจัดต้ังสํานักงานสาขาในส[วนภูมิภาคและแต[งต้ัง
หัวหนWาสํานักงานสาขาของสํานักงานกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3) การบริหารงานของกลุ[ม
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 
 
คําสําคัญ : การเคลื่อนไหว, เกษตรกร,  
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Abstract 
 This study aims to analyze the process. Factors affecting the motivation of 
the policy to solve the debt problem of farmers under the Agricultural Development 
and Reform Act 2001 to the practice of agriculture in Sam Sung Districk. Khonkaen 
province Use qualitative methods. Based on document information. Semi-structured 
interviews from 100 selected purposive sampling groups were used.  
 The study found that 1. The process of moving the policy to solve the debt 
problem of agriculture under the Agricultural Development and Reform Act 2001 to 
the practice of agriculture in Sam Sung Districk. Khonkaen province Measures taken 
by the farmers to push the policy movement are the protests and the founding of 
political parties. 2. Factors affecting the policy movement to solve the problem of 
debt to the practice of agricultural groups in Sam Sung District. There are two 
important factors in the Khonkaen Province: 1) agricultural structure, 2) agricultural 
household income, 3) agricultural household debt, 4) agricultural debt, 5) loan 
source. Factors in management process and resources affecting the movement of 
agricultural group in Sam Sung District. In the past 5 movements were 1) the Farmer 
Reform and Development Fund Management Office, 2) the establishment of a 
branch office in the provincial area, and the appointment of the branch head of the 
Office of the Farmers Rehabilitation and Development Fund. 
 
Keywords : Movement, Farmer 
 
บทนํา 
 ในอดีตท่ีผ[านมาเกษตรกรไทยไดWใชWชีวิตความเป_นอยู[อย[างพอเพียงในการดํารงชีวิตการทํา
เกษตร เช[น ทํานา ทําสวน ทําไร[ เป_นตWน และก็จะมีการใชWแรงงานจากสัตว? ไดWแก[ วัว ควาย ในการไถ
นา ไถสวน ไถไร[ โดยคิดเป_นประมาณรWอยละ 64 ของประชากรท้ังหมด พ่ึงแรงงานของคนในชุมชนท่ี
อาศัยอยู[ โดยการลงแขกดํานา เก่ียวขWาว ทําสวน ทําไร[มัน ไร[อWอย ใชWมูลสัตว?เป_นปุ§ยในการทําเกษตร
ใชWภูมิป�ญญาทWองถ่ินจากตWนไมW ใบ ดอก มาเป_นยาฆ[าแมลง ทําใหWธรรมชาติเกิดความสมดุลในตัวเอง
ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ ร[างกายแข็งแรงมีอายุยืน ท่ีสําคัญเกษตรกรไม[มีหน้ีสิน พอเร่ิมเขWาสู[ยุคทุน
นิยมเกษตรกรเร่ิมเปลี่ยนแนวคิดจากเศรษฐกิจพอเพียง กินใชWในครัวเรือนเหลือขายบWางก็มุ[งสู[การผลิต
เพ่ือขายสู[ตลาด มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขWามาช[วยเป_นเคร่ืองมือการเกษตร รถไถนาแบบเดิน
ตามรถแทรกเตอร? มีการจWางแรงงานเพ่ิมมากข้ึน นําปุ§ยเคมีมาใชWเพ่ือหวังผลผลิตเพ่ิม ใชWยาฆ[าแมลงท่ี
เป_นอันตรายต[อสุขภาพ โดยมุ[งเนWนเพ่ือใหWไดWผลผลิตมากข้ึน มีการกูWเงินนอกระบบมาเป_นทุน
หมุนเวียน มีการขอเครดิตสินคWาโดยเพ่ิมดอกเบ้ีย ซึ่งสิ่งเหล[าน้ีลWวนเป_นตWนทุนท่ีสูง แต[เกษตรกรขาด



196 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ความย้ังคิด บวกกับกระแสทุนนิยมท่ีกําลังมาแรง ทําใหWตWนทุนการผลิตสูง แต[ผลผลิตตํ่า ราคา
ทWองตลาดถูกกดโดยพ[อคWาคนกลาง ทําใหWเกษตรกรไทยพบกับการขาดทุน มีหน้ีสินลWนพWนตัว ยากท่ีจะ
แกWไขป�ญหาดWวยตนเองไดW ยังไม[นับรวมภัยธรรมชาติ ฝนแลWง นํ้าท[วม ลWวนเป_นจุดบอกเหตุของการเป_น
หน้ีท่ีมาอย[างไม[รูWเน้ือรูWตัว ถWานับรวมกับการส[งเสริมอาชีพตามโครงการของรัฐบาลท่ีประกาศออก
มาแลWวใหWเกษตรกรเขWาร[วมโครงการผ[านสถาบันการเงินต[าง ๆ ผลปรากฏว[าโครงการท่ีรัฐบาลส[งเสริม
พบกับการขาดทุน โครงการลWมเหลว เกษตรกรท่ีเขWาร[วมโครงการก็มีหน้ีสินตามมา  
 จากการศึกษาประวัติศาสตร?ของประเทศไทย ประกอบคําบอกเล[าสืบต[อกันมาของบรรพ
บุรุษเม่ือคร้ังอดีต พบว[าประเทศไทยมีปรากฏการณ?เป_นหน้ีสินในชนบท ซึ่งประชาชนส[วนใหญ[หรือ
ประชาชนประมาณรWอยละ 64 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดWแก[ นาขWาว พืชสวน พืชไร[ เป_นตWน 
ปรากฏการณ?ยุคทุนนิยมน้ีเกิดข้ึนต้ังแต[เขWาสู[ยุคแห[งการพัฒนาสมัยรัฐบาลของ จอมพลสฤษฏ? ธนรัตน? 
การศึกษาป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรเร่ิมเป_นรูปธรรมต้ังแต[สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร เป_นตWนมา 
จนกระท่ังในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ไดWมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว[าดWวย
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือช[วยเหลือเกษตรกร และผูWยากจน ดWานหน้ีสินและท่ีดิน พ.ศ.2536 ซึ่งถือเป_นมิติ
ใหม[ของการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกร  โดยรัฐใหWความช[วยเหลือเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหWดีข้ึนอย[างมีเกียรติ ศักด์ิศรี มีการดําเนินการผ[านทางกลุ[มหรือองค?กร
เกษตรกร ต[อมาไดWมีการแกWไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.กองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544 (ฉบับท่ี 2) 
โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือจัดการป�ญหาหน้ีสินใหWเกษตรกรซึ่งเป_นสมาชิกกลุ[มหรือองค?กรเกษตรกร ซึ่งข้ึน
ทะเบียนกับกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการจัดการหน้ีของเกษตรกรดังกล[าวขWางตWน หน้ี
ดังกล[าวหมายถึง 1) หน้ีเกิดจากโครงการส[งเสริมของรัฐ คือ หน้ีจากโครงการ 4 ประสานเดิม ไดWแก[j
โครงการส[งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ (ออสเตรเลีย – บรามัน) โครงการส[งเสริมการปลูกหม[อนเลี้ยงไหม
โดยมีหม[อนพันธุ?ดีและไหมลูกผสม โครงการส[งเสริมการปลูกไผ[ตง โครงการส[งเสริมการปลูกมะม[วง
หิมพานต? 2) หน้ีท่ีเกิดจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ?การเกษตร (ธ.ก.ส.) คือ หน้ีท่ีเกิดจาก
การกูWยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ?การเกษตรเพ่ือไปทําเกษตรกรรม 3) หน้ีที่เกิดจาก
สถาบันการเงิน คือ หน้ีจากการกูWยืมเงินจากธนาคารพาณิชย?ทุกแห[งเพ่ือไปทําเกษตรกรรม 4) หน้ีท่ี
เกิดจากสถาบันการเงินของเกษตรกร คือ หน้ีจากการกูWยืมเงินจากสหกรณ?การเกษตรหรือกลุ[มองค?กร
ท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายว[าดWวยสหกรณ?เพ่ือไปทําเกษตรกรรม และ 5) หน้ีท่ีเกิดจากนิติบุคคลหรือ
คณะกรรมการกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด ซึ่งต[อมากองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดW
กําหนดสภาพแห[งหน้ีออกเป_นดังน้ี คือ 1) หน้ีปกติ คือ หน้ีท่ีลูกหน้ียังคงสามารถปฏิบัติตามสัญญา
แห[งหน้ีไดW 2) หน้ีผิดนัดชําระ คือ หน้ีท่ีไม[ปฏิบัติตามสัญญาแห[งหน้ี แลWวติดกันเจWาหน้ียังไม[ไดW
ดําเนินการตามสิทธิในกฎหมาย 3) หน้ีทวงถาม คือ หน้ีซึ่งลูกหน้ีผิดนัดตามสัญญาแห[งหน้ีแลWวเจWาหน้ี
จะไดWใชWสิทธิทางศาล 4) หน้ีเร[งด[วน คือ หน้ีท่ีถูกฟjองรWองดําเนินคดีในศาล หรือหน้ีท่ีถูกบังคับคดี 
ไดWแก[ หน้ีอยู[ระหว[างรอการขายทอดตลาด และหน้ีที่ถูกขายทอดตลาดไปแลWว 
 การดําเนินการของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลังการจัดการหน้ี 1) เม่ือกองทุนฟ��นฟู
และพัฒนาเกษตรกร รับภาระชําระหน้ีใหWแก[เจWาหนWาท่ีของเกษตรกรแลWว ทรัพย?สินของเกษตรกรท่ีใชW
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เป_นหลักประกันเจWาหน้ีจะตกเป_นของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2) เกษตรกรซึ่งกองทุนฟ��นฟู
และพัฒนาเกษตรกร เขWารับภาระชําระหน้ีใหWแก[เจWาหน้ีแทน จะตWองทําแผนโครงการเขWาสู[กระบวนการ
ฟ��นฟูชีวิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ[มหรือองค?กรเกษตรกร 3) ทรัพย?สินท่ีเป_น
หลักประกันซึ่งตกเป_นของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามขWอ 1 เกษตรกรจะไดWรับคืนโดยการ
เช[าซื้อหรือซื้อคืนไปจากกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีระยะเวลาชําระค[าเช[าซื้อหรือซื้อคืน
ไปภายในระยะเวลา 20 ปm 4) การชําระค[าเช[าซื้อหรือซื้อคืนทรัพย? หลักประกันตามขWอ 3 
 ในระยะท่ีรอการจัดการหน้ีใหWแก[เกษตรกรท่ีประสบสภาวะกรณีหน้ีเร[งด[วน (ถูกดําเนินคดี
หรือถูกบังคับคดี) กองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดWดําเนินการดังน้ี 1) กรณีถูกดําเนินคดีในศาล 
ทางสํานักงานสาขาจังหวัดจะเขWาร[วมเจรจาเพ่ือขอเลื่อนการพิจารณาคดีไปก[อน หากศาลไม[ยินยอม
จะขอเลื่อนคดีเพ่ือเจรจาต[อรองหน้ี กับเจWาห น้ีของเกษตรกรแลWวขอเลื่อนคดีไปทําสัญญา
ประนีประนอมในนัดต[อไปท่ีศาลนัด 2) กรณีถูกบังคับคดีเพ่ือจะขายทรัพย?ของเกษตรกร จะเขWา
ดําเนินการขอใหWเจWาหน้ีเกษตรกรระงับการขายไปก[อน เพ่ือขอการดําเนินการตามบันทึกขWอตกลงเพ่ือ
ช[วยเหลือเกษตรกรในป�ญหาหน้ีสิน 3) กรณีท่ีเกษตรกรถูกทวงถามเพ่ือใหWชําระหน้ีตามสัญญาแห[ง
หน้ี หากไม[ดําเนินการเจWาหน้ีจะดําเนินการฟjองรWองดําเนินคดี ทางสํานักงานสาขาจังหวัดจะ
ดําเนินการติดต[อขอใหWเจWาหน้ีชะลอการดําเนินการฟjองรWองไวWก[อน โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือแกWไขป�ญหา
หน้ีสินอันเกิดจากการทําเกษตรกรรมและเป_นหน้ีในระบบ แต[การแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรก็
มิไดWเป_นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังน้ันจึงเกิดการรวมตัวของกลุ[ม
เกษตรกรเพ่ือเรียกรWองใหWรัฐบาลดําเนินการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติ
กองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย[างจริงจัง โดยกลุ[มเกษตรกรไดWใชWมาตรการเคลื่อนไหวรวมตัวกัน
ในนามของกลุ[มองค?กรท่ีสมัครเป_นสมาชิกและข้ึนทะเบียนหน้ีของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรมา
เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล มีวัตถุประสงค?เพ่ือแกWไขเหตุการณ?เฉพาะหนWาของเกษตรกรท่ีโดนฟjอง โดน
ยึด โดนขายทอดตลาด และมาตรการระยะยาว โดยใหWรัฐบาลขับเคลื่อนกองทุนฟ��นฟูและพัฒนา
เกษตรกร และพัฒนาเกษตรกรเต็มรูปแบบตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือ
ปกปjองและรักษาผลประโยชน?ของเกษตรกรอย[างแทWจริง 
 จากท่ีไดWกล[าวมาแลWวขWางตWนจะเห็นไดWว[าป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรไทย ส[วนหน่ึงเกิดจากตัว
เกษตรกรเอง ส[วนหน่ึงเป_นผลลัพธ?ของป�ญหาเชิงนโยบายท่ีผิดพลาด อีกท้ังการท่ีเกษตรกรไทยขาด
ความรูWความเขWาใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร ขาดจิตสํานึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
สนับสนุนทุนนิยมทางการเกษตรท่ีผิดพลาด และการใชWนโยบายของรัฐบาลในการแกWไขป�ญหา
ผิดพลาด 
 ผูWวิจัยเคยรับราชการเป_นปลัดอําเภออยู[ในจังหวัดทางภาคอีสานเม่ือปm พ.ศ. 2536-2540 และ
เคยพักอาศัยท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น ไดWคลุกคลีกับชาวบWานท่ีเป_นเกษตรกรมาหลายปm และมี
ขWอมูลปฐมภูมิจากการสัมผัสดWวยตนเองมาแลWวเป_นอย[างดี จึงไดWเลือกเอาพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก[น เป_นพ้ืนท่ีวิจัยในคร้ังน้ี โดยลงเก็บขWอมูลในระหว[างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2562 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห?ใหWทราบถึงกระบวนการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหา
หน้ีสินของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การปฏิบัติ
ของกลุ[มเกษตรกรรมในอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห?ป�จจัยท่ีมีผลต[อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหาหน้ีสิน
ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การปฏิบัติของ
กลุ[มเกษตรกรรมในอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูWวิจัยไดWรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองใชWเป_นแนวทางในการศึกษา 
โดยแบ[งสาระสําคัญไดW ดังน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย 
 2. แนวคิดเก่ียวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
 3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 
 4. ขWอมูลอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น 
 แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย 
 การกําหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารประเทศ จะตWองมีการแถลงนโยบายซึ่งการ
กําหนดนโยบายสาธารณะน้ัน ถือว[าเป_นฉากหลังของการแถลงนโยบายดังกล[าวกว[าท่ีมีนโยบาย
ออกมาน้ันตWองมีการระดมความคิดและตัดสินใจอย[างรอบคอบ เพราะนโยบายสาธารณะจะไปกระทบ
กับชีวิตความเป_นอยู[ของประชาชน ดังน้ันการกําหนดนโยบายสาธารณะจึงมีความสําคัญ จําเป_นตWอง
ศึกษาว[ามีหลักการหรือวิธีการในการกําหนดนโยบาย 
 1. ความหมายของการกําหนดนโยบายสาธารณะ   
 มีนักวิชาการใหWความหมายของการกําหนดนโยบายสาธารณะ ดังน้ี 
 เยเฮชเกิล ดรอร? กล[าวว[า การกําหนดนโยบายสาธารณะก็คือ การตัดสินใจนโยบาย ช า ร? ล ส? 
ลินด?บลอม กล[าวว[า การกําหนดนโยบายสาธารณะเป_นกระบวนการทางการเมือง 
 จากการใหWความหมายการกําหนดนโยบายสาธารณะ จะเห็นว[าการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเกิดจากรัฐบาลตัดสินใจว[าจะทําอะไรบWาง หรือรัฐบาลไดWตัดสินใจแลWวในการวางเปjาหมาย
การทํางาน 
 2. กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ  
 จากความหมายของการกําหนดนโยบายสาธารณะ จะเห็นว[าก[อนท่ีจะมีนโยบายสาธารณะ
ตWองมีการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจน้ันตWองผ[านการวิเคราะห? หรือการศึกษาขWอมูลก[อน จึงจะกําหนด
นโยบายไดW กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ มีนักวิชาการเสนอดังน้ี 
 ธอมัส ดาย ไดWระบุถึงกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะว[าเป_นกิจกรรมทางการเมืองท่ี
อาจสรุปไดWเป_นข้ันตอน 5 ข้ันตอน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ?, 2552, หนWา 6-7) คือ 
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 1. ข้ันระบุป�ญหา เป_นข้ันตอนท่ีมีการแสดงออกถึงความตWองการต[าง ๆ ท่ีเรียกรWองการกระทํา
ของรัฐบาล 
 2. ข้ันจัดทําขWอเสนอนโยบาย เป_นข้ันตอนท่ีมีการจัดระเบียบวาระเพ่ือใหWมีการอภิปรายกัน
อย[างกวWางขวางและจัดทําขWอเสนอแผนงานเก่ียวกับแนวทางแกWไขป�ญหา 
 3. ข้ันประกาศเป_นนโยบาย เป_นข้ันตอนท่ีมีการคัดเลือกขWอเสนอนโยบาย เสริมสรWางแรง
สนับสนุนทางการเมือง และการประกาศใชWนโยบาย 
 4. ข้ันดําเนินการตามนโยบาย เป_นข้ันตอนของการจัดหน[วยงานรับผิดชอบ จัดหาค[าใชWจ[าย
หรือบริการท่ีจําเป_นใหW และทําการจัดเก็บภาษีอากร 
 5. ข้ันประเมินผล ในข้ันตอนน้ีจะมีการศึกษาแผนงานต[าง ๆ รายงานผลท่ีเกิดจากแผนงาน
เหล[าน้ันประเมินผลผลกระทบของโครงการท่ีมีต[อสังคมท้ังท่ีเป_นกลุ[มเปjาหมาย และกลุ[มท่ีไม[เป_น
เปjาหมายดWวย รวมตลอดถึงเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต[อไป 
 กุลธน ธนาพงศธร อธิบายกระบวนการกําหนดนโยบายไวWว[าประกอบไปดWวย 7 ข้ันตอน คือ 
 1. ข้ันการพิจารณาถึงป�ญหาต[าง ๆ ท่ีตWองการแกWไข กล[าวคือ ก[อนท่ีจะมีการกําหนดนโยบาย
อย[างใดอย[างหน่ึงน้ัน ย[อมจะตWองมีการพิจารณาถึงป�ญหาท่ีจะตWองแกWไขโดยนโยบายน้ัน ๆ แต[
เน่ืองจากในประเทศหน่ึง ๆ ในขณะใดขณะหน่ึงย[อมจะมีป�ญหาต[าง ๆ อยู[อย[างมากมาย ดังน้ันใน
ข้ันตอนน้ีผูWกําหนดนโยบายจะตWองทําการคWนหาและรวบรวมป�ญหาต[าง ๆ ท่ีมีอยู[ในสังคมในขณะน้ัน 
และจัดลําดับความสําคัญรีบด[วนก[อนหลังท่ีจะแกWไขป�ญหาเหล[าน้ัน แลWวตัดสินใจเลือกป�ญหาท่ีมี
ความสําคัญรีบด[วนท่ีสุดท่ีจะตWองแกWไขโดยการกําหนดเป_นนโยบายต[อไป 
 2. ข้ันการเสนอความคิดริเร่ิม กล[าวคือ เป_นข้ันของการเสนอแนะความคิดริเร่ิมต[าง ๆ ท่ีจะ
เป_นหนทางในการแกWไขป�ญหาท่ีไดWรับการคัดเลือกแลWวว[ามีความสําคัญรีบด[วนท่ีสุด ในการเสนอแนะ
ความคิดริเร่ิมน้ีผูWเสนออาจจะเสนอแนะหนทางเลือกวิธีแกWไขไดWหลาย ๆ วิธี และผูWเสนอ แนะความคิด
ริเร่ิมอาจจะเป_นบุคคลในฝ~ายการเมือง ขWาราชการประจําหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดก็ไดW 
 3. ข้ันการคWนหารวบรวมข[าวสารขWอมูลและป�จจัยต[าง ๆ เพ่ือเป_นหลักประกันไดWว[าความคิด
ริเร่ิมต[าง ๆ ท่ีมีผูWเสนอแนะข้ึนน้ัน เป_นความคิดท่ีสามารถนําเอามาปฏิบัติไดW และสามารถแกWไขป�ญหา
ดังกล[าวไดWสําเร็จตามเปjาหมาย จึงตWองมีการประมวลรวมข[าวสารขWอมูลและป�จจัยต[าง ๆท่ีสังคมน้ันมี
อยู[หรือเป_นอยู[ในขณะน้ันใหWมากท่ีสุดและถูกตWองตรงกับความเป_นจริงท่ีสุด 
 4. ข้ันการยกร[างนโยบายเบ้ืองตWน เม่ือไดWประมวลรวบรวมข[าวสารขWอมูลและป�จจัยต[าง ๆ ซึ่ง
จะเป_นเคร่ืองตัดสินใจไดWว[า ความคิดริเร่ิมใดท่ีสามารถนํามากําหนดเป_นนโยบายและสามารถแกWไข
ป�ญหาดังกล[าวไดWอย[างแทWจริงแลWว ก็ดําเนินการยกร[างเป_นนโยบายข้ันแรกเอาไวWอย[างคร[าว ๆ โดย
อาจท่ีจะมีการแกWไขเปลี่ยนแปลงไดWในภายหลัง 
 5. ข้ันการแกWไขเปลี่ยนแปลงร[างนโยบาย เม่ือไดWดําเนินการยกร[างนโยบายข้ันตWนแลWว ก[อนท่ี
จะไดWกําหนดเป_นนโยบายอย[างหน่ึงอย[างใดออกไปอย[างเด็ดขาด ผูWกําหนดนโยบายควรจะไดWรับฟ�ง
ความคิดเห็นทัศนคติและปฏิกิริยาจากประชาชน กลุ[มชนและองค?การต[าง ๆ เก่ียวกับร[างนโยบายน้ัน 
ซึ่งข้ันตอนน้ีเท[ากับเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนและกลุ[มอิทธิพลต[าง ๆ ไดWแสดงทรรศนะท่ีจะ
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ยอมรับหรือไม[ยอมรับร[างนโยบายน้ัน ๆ และเท[ากับเป�ดโอกาสใหWผูWกําหนดนโยบายมีเวลาสํารวจ
ตรวจสอบประเมินผลและแกWไขเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ันใหWมีความถูกตWองสมบูรณ?อย[างแทWจริงซึ่ง
เท[ากับเป_นการทําใหWกระบวนการกําหนดนโยบายมีความรอบคอบรัดกุมมากย่ิงข้ึน 
 6. ข้ันการกําหนดหรือวางนโยบาย หลังจากท่ีไดWมีการแกWไขเปลี่ยนแปลงในร[างนโยบายเสร็จ
เรียบรWอยแลWวผูWกําหนดนโยบายก็ดําเนินการวางหรือกําหนดนโยบายเป_นข้ันสุดทWายซึ่งเท[ากับว[า
ภารกิจในการกําหนดนโยบายใกลWที่จะสิ้นสุดลงแลWว 
 7. ข้ันการประกาศใชWนโยบาย นโยบายท่ีไดWกําหนดข้ึนอย[างเรียบรWอยแลWวน้ัน จะยังไม[มีผล
บังคับใชWตราบเท[าท่ียังมิไดWมีการประกาศใหWประชาชนไดWทราบโดยท่ัวถึง ดังน้ันการประกาศใชWนโยบาย
จึงเท[ากับเป_นข้ันตอนสุดทWายของกระบวนการกําหนดนโยบาย และถือว[าเป_นข้ันตอนเร่ิมตWนของการ
นําเอานโยบายไปปฏิบัติ ส[วนวิธีการประกาศใชWนโยบายน้ันอาจเป_นการประกาศในรัฐสภา ซึ่งถือว[า
เป_นการแถลงนโยบายโดยผ[านตัวแทนของประชาชน (ในกรณีท่ีประเทศน้ันมีสภานิติบัญญัติ) หรืออาจ
ประกาศโดยตรงต[อประชาชนหรือโดยผ[านสื่อมวลชนต[าง ๆ ก็ไดW เช[น วิทยุ หนังสือพิมพ? หรือเอกสาร
ของทางราชการ เป_นตWน 
 สมพิศ สุขแสน เสนอว[ากระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะมี 3 ข้ันตอนใหญ[ ๆ คือ 
 1. การก[อตัวของนโยบายสาธารณะ การก[อตัวของนโยบายหรือการก[อรูปนโยบาย เป_นการ
ระบุสภาพป�ญหาสาธารณะใหWชัดเจนเสียก[อนว[าป�ญหาน้ีเป_นป�ญหาของใคร ใครไดWรับความเดือดรWอน
บWาง ถWารัฐบาลไม[เขWาไปแกWไขจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาถWารัฐบาลเขWาไปแกWไขใครจะไดWประโยชน?
ใครเสียประโยชน?และใครควรจะเป_นผูWรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหWบรรลุผลสําเร็จ การก[อ
ตัวของนโยบายจึงมิใช[เพียงแต[ระบุป�ญหาสาธารณะเท[าน้ัน แต[จะเก่ียวขWองสัมพันธ?กับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติอีกดWวย 
 2. การเตรียมเสนอร[างนโยบาย ข้ันตอนน้ีประกอบดWวย การวางขWอกําหนดเก่ียวกับ
จุดมุ[งหมายของนโยบาย การเสนอทางเลือกของนโยบาย และการจัดทําร[างนโยบาย 
 3. การอนุมัติและประกาศเป_นนโยบาย ข้ันตอนน้ีประกอบดWวย การคัดเลือกขWอเสนอนโยบาย 
การสรWางเสียงสนับสนุนทางการเมือง และการประกาศใชWนโยบายสาธารณะ ท่ีกล[าวมาขWางตWนเป_นแค[
ส[วนหน่ึงของนักวิชาการท่ีเสนอกระบวนการกําหนดนโยบาย ในการนําเสนอต[างก็มีความคิดเห็นท่ี
คลWายคลึง และแตกต[างกัน เช[น ธอมัส ดาย เสนอว[ากระบวนการกําหนดนโยบายครอบคลุมถึงการนํา
นโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล แต[กุลธน ธนาพงศธร และสมพิศ สุขแสน เสนอว[ากระบวนการ
กําหนดนโยบายสาธารณะสิ้นสุดลงในข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใชWนโยบาย 
 แนวคิดเก่ียวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
 การสํารวจยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป_นกิจกรรมหน่ึงท่ีสําคัญในการกระทํารวมหมู[ของ
ขบวนการทางสังคม โดยมีฐานคิดในการมองหรือทําความเขWาใจอยู[บนกรอบการวิเคราะห?ของทฤษฎี
ระดมทรัพยากร และทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง โดยจะแบ[งออกเป_น 3 ส[วน ส[วนแรก คือ 
รูปแบบ ลักษณะ และการจัดประเภท โดยแบ[งออกเป_น 1. ยุทธวิธีตามช[องทางระบบการเมืองปกติ 
(Convention) 2. ยุทธวิธีการขัดขวาง ทWาทายระบบการเมืองปกติ (Disruption) และ3. ยุทธวิธีการ
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ใชWความรุนแรง (Violence) ท้ังน้ี การจําแนกรูปแบบน้ีพิจารณาจากความแตกต[างของระดับของการ
ทWาทาย (Challenge) ระดับของความไม[แน[นอน (Uncertainty) รวมท้ังความล[อแหลมของวิธีการ
และระดับความพรWอมดWานองค?กร เช[น ความสมานฉันท? (Solidarity) ความทุ[มเทเอาจริงเอาจังของ
ผูWนํา  
 ส[วนท่ีสอง คือ ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวประทWวงกับผลสําเร็จหรือลWมเหลว และการวิเคราะห?
ป�จจัยท่ีเขWามาเก่ียวขWองต[อประสิทธิภาพ เช[น การเลือกใชWยุทธวิธีการเคลื่อนไหวประทWวง รวมท้ังพลวัต
ของการเคลื่อนไหวประทWวง ท[ามกลางปฏิสัมพันธ?กับฝ~ายท่ีเผชิญหนWา ท[าทีของรัฐและการปราบปราม 
บริบททางการเมืองหรือโครงสรWางโอกาสทางการเมือง ฯลฯ และส[วนสุดทWาย คือ ป�ญหาและขWอควร
คํานึงในการวิเคราะห? (ประภาส ป�ªนตบแต[ง, 2552, หนWา 152-174) 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 จากการสํารวจองค?ความรูWทางดWานผลการศึกษาท่ีตรงหรือใกลWเคียงกับหัวขWอในการวิจัย 
พบว[ามีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ดังน้ี 
 เตชิษฐ? วรณาภรณ? (2551, บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ือง การขับเคลื่อนนโยบายแกWไขป�ญหา
หน้ีสินของชนช้ันชาวนาไทย กรณีศึกษากลุ[มเครือข[ายหน้ีสินชาวนาแห[งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว[า รัฐไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงนโยบายในการขูดรีดส[วนเกินจากประชาชนโดยเปลี่ยนแปลงจากการ
เก็บภาษีจากผลผลิตมาเป_นเงินตรา หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองความแตกต[างของชนช้ันชาวนา
ก็ยังไม[ไดWยุติลง ปริมาณของชาวนาท่ีสูญเสียท่ีดินและยากจนก็มีเพ่ิมข้ึนและดWวยการส[งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจนอกเหนือจากการปลูกขWาวท่ีตWองพ่ึงพิงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหWเกิดแรงบีบค้ันต[อการ
ผลิตซ้ําแบบธรรมดาซึ่งทําใหWตWนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันชาวนาส[วนใหญ[ไดWเปลี่ยนรูปแบบ
การใชWแรงงานเปลี่ยนจากแรงงานความสัมพันธ?ระหว[างเครือญาติมาเป_นการจWางแรงงานผ[านเงินตรา
แทน ดังน้ัน จึงทําใหWการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราในหมู[บWานมากข้ึน เกษตรกรใหWไปผลิตสินคWา
เฉพาะอย[างเพ่ือตอบความตWองการของระบบทุนนิยมแห[งชาติมาก เป_นสาเหตุสําคัญท่ีทําใหWเกษตรกร
เขWาไปอยู[ในวงจรของสินคWาทุน และเป_นจุดเร่ิมตWนสําคัญท่ีทําใหWเกษตรกรเขWาไปสู[วังวนของป�ญหา
หน้ีสิน เม่ือเป_นเช[นน้ีแลWวอาจกล[าวไดWว[าสาเหตุของการเป_นหน้ีของกลุ[มชนช้ันชาวนาน้ัน เป_นผลมา
จากป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก ป�จจัยภายในเป_นผลมาจากตัวเกษตรกรเอง 
 สุเนตร พลโฮม (2541, บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีมีผลต[อการชําระหน้ีเงินกูWของลูกคWา
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ?การเกษตร ในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม[ ท้ังน้ีเพ่ือวิเคราะห?
สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคมของลุกคWา วิเคราะห?ป�จจัยท่ีมีผลต[อการชําระหน้ีเงินกูWของลูกคWา
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ?การเกษตร ผูWที่ใหWขWอมูลคือเกษตรกรลูกคWาในอําเภอ 
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม[ ผลการศึกษาสรุปไดWดังน้ี คือ เกษตรกรลูกคWาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ?การเกษตร ท่ีชําระหน้ีไดWตามปกติ และท่ีเป_นหน้ีคWางชําระ ส[วนใหญ[เป_นเพศชาย มีอายุ
ระหว[าง 41-60 ปmจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปmท่ี 4 สถานภาพทางครอบครัวส[วนใหญ[สมรสแลWว 
และอยู[ร[วมกัน มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ระยะเวลาในการเป_นเป_นลูกคWาอยู[ระหว[าง 11-15 ปm 
ขนาดการถือครองท่ีดินของเกษตรกรลูกคWาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ?การเกษตร ชําระหน้ีไดW
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ตามปกติเฉลี่ย 8.44 ไร[ สําหรับป�จจัยท่ีมีผลต[อการชําระหน้ีเงินกูWของเกษตรกรลูกคWาธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ?การเกษตร คือ ขนาดการถือครองท่ีดิน ขนาดของการลงทุน รายไดWในฟาร?ม 
รายไดWนอกฟาร?ม การใชWเงินกูWตามวัตถุประสงค? 
 ประภาส ป�ªนตบแต[ง (2541, บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ือง การเมืองบนทWองถนน 99 วันสมัชชา
คนจนผลการศึกษาวิจัย พบว[า การรวมตัวของสมัชชาคนจนน้ันเป_นการเรียกรWองเพ่ือปกปjองการ
รุกรานจากรัฐและภาคธุรกิจท่ีเขWาไปแย[งชิงทรัพยากร จุดมุ[งหมายของการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนจน 
คนดWวยโอกาสเหล[าน้ีไม[ใช[เร่ืองของผลประโยชน?เฉพาะหนWา แต[อยู[ภายใตWการสรWางประชาธิปไตย
โดยตรง คนเหล[าน้ีตWองการใหWเกิดความเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางอํานาจในโครงสรWางเดิมท่ีไม[มี
ช[องทางและพ้ืนท่ีแก[คนจน ยกตัวอย[างเช[น ชาวปกากะญอ คนเล็ก ๆ ในลุ[มนํ้า ชาวประมงพ้ืนบWาน
ภาคใตW ฯลฯ เขWาร[วมเคลื่อนไหวในเครือข[ายสมัชชาคนจนก็เพราะชีวิตในชุมชนเหล[าน้ีถูกรุกรานจาก
การพัฒนาของรัฐ การเคลื่อนไหวต[อสูWจึงเป_นการเมืองของการใหWรับรองสิทธิชุมชน ตWองการใหWมีการ
จัดสัมพันธภาพทางอํานาจระหว[างรัฐและชุมชนเสียใหม[ 
 กนกศักด์ิ แกWวเทพ (2526, บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ือง สหพันธ?ชาวไร[ชาวนาแห[งประเทศไทย : 
เศรษฐศาสตร?การเมืองว[าดWวยการเมืองว[าดWวยชาวนาสมัยใหม[ ผลการศึกษาพบว[าการรวมตัวของ
ชาวนาชาวไร[เพ่ือจัดต้ังสหพันธ?ชาวไร[ชาวนาแห[งประเทศไทยน้ันเป_นเคร่ืองช้ีใหWเห็นว[าชนช้ันชาวนา
เร่ิมมีความเช่ือม่ันในตนเอง ดังน้ันจึงอาจกล[าวไดWว[าชาวนาจึงไม[ลWาหลังอีกต[อไป วัตถุประสงค?การ
รวมตัวกันของชนช้ันชาวนาก็เพ่ือลุกข้ึนมาทวงสิทธิและความชอบธรรมของตน และเพ่ือต[อตWานการ
เอารัดเอาเปรียบชาวนาจากชนช้ันนายทุนและถูกกระทําจากอํานาจรัฐ 
 วีณารัตน? ศรีกุลเรืองโรจน? (2550, บทคัดย[อ) ไดWศึกษาเร่ือง ป�ญหาหน้ีสินและวิธีการแกWไข
ของเกษตรกร ในอําเภอปากช[อง จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาถึงป�ญหา
หน้ีสินของเกษตรกร ศึกษาวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกร และศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?
กับวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกร โดยใชWวิธีการเก็บขWอมูลเชิงปริมาณจากหัวหนWาครัวเรือน
เกษตรกร ดWวยแบบสอบถาม จํานวน 452 ตัวอย[าง และเก็บขWอมูลเชิงคุณภาพจากผูWใหWขWอมูลสําคัญใน
ชุมชน (Key Informant) จํานวน 8 ตัวอย[าง วิเคราะห?ขWอมูลเชิงปริมาณดWวย 
ค[ารWอยละ (Percentage) ค[าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห?การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติก (Multinomial Logistic 
Regression) และวิเคราะห?ขWอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห?เน้ือหา (Content Analysis)  
 ผลการวิจัยพบว[า หัวหนWาครัวเรือนส[วนใหญ[มีอายุเฉลี่ย 49 ปm ส[วนใหญ[จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ครัวเรือนมีหน้ีสินในป�จจุบันเฉลี่ย 20,112 บาท สาเหตุในการกูWยืมเงินส[วนใหญ[มาจาก
ค[าใชWจ[ายในการลงทุนประกอบกิจกรรมการเกษตร โดยเกษตรกรส[วนใหญ[ใชWวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสิน
ในช[วงก[อนวิกฤติเศรษฐกิจ (ก[อน พ.ศ.2540) โดยการกูWยืมเงินนอกระบบ ในช[วงวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ.
2540-2544) โดยการลดตWนทุนการผลิต และในช[วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ.2544-2548) ยังคงใชW
วิธีการลดตWนทุนการผลิตเป_นหลัก แมWว[าครัวเรือนมีวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสินท่ีหลากหลายวิธีมากข้ึน 
แต[วิธีแกWไขป�ญหาหน้ีสินท่ีเกษตรกรคิดว[าดีที่สุด คือ การกูWยืมเงินจากแหล[งต[างๆ  
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 จากการวิเคราะห?ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกร โดย
จําแนกวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสินแบ[งเป_น 3 วิธีคือ การแกWไขในภาคเกษตร การแกWไขนอกภาคเกษตร 
และการกูWยืมเงินจากแหล[งอ่ืน พบว[า อายุของหัวหนWาครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนจํานวนแรงงานท่ี
ออกนอกภาคเกษตร และการใชWเทคโนโลยีในการผลิต มีความสัมพันธ?กับวิธีการแกWไขป�ญหาหน้ีสิน
ของเกษตรกรอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการวิจัยมีขWอเสนอแนะ คือ เกษตรกรควรเนWนการพ่ึงพาตนเองและลดรายจ[ายในส[วนท่ีไม[
จําเป_นลงในส[วนของภาครัฐ ควรตWองเร[งขยายการใหWสินเช่ือชนบทใหWมากข้ึนและเพียงพอกับความ
ตWองการ เพ่ือแกWป�ญหาการขาดเงินทุนท่ีจะใชWในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกร มีการ
พัฒนาทุนทางสังคมในหมู[บWานในรูปแบบของกลุ[มออมทรัพย?แบบต[างๆ การติดตามตรวจสอบการใชW
จ[ายเงินงบประมาณของรัฐตามวัตถุประสงค?ของเกษตรกร ซึ่งจะสามารถเพ่ิมรายไดWและลดความเสี่ยง
ในภาคการเกษตรลงไดW 
 ข�อมูลอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก�น 
 ทWองท่ีอําเภอซําสูงเดิมเป_นส[วนหน่ึงของอําเภอกระนวน ทางราชการไดWแบ[งพ้ืนท่ีการปกครอง
ออกมาจัดต้ังเป_น ก่ิงอําเภอซําสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 
โดยมีผลบังคับต้ังแต[วันท่ี 30 เมษายน ปmเดียวกัน ต[อมาจึงไดWมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป_น 
อําเภอซําสูง ในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับต้ังแต[วันท่ี 8 กันยายน ปmเดียวกัน พ้ืนท่ี
ท้ังหมด 116.7 ตร.กม. (45.1 ตร.ไมล?) ประชากร (2562) ท้ังหมด 23,651 ความหนาแน[น 202.66 
คน/ตร.กม. (524.9 คน/ตร.ไมล?) 
 คําขวัญอําเภอ: เมืองพระเจWาใหญ[ ไร[นาสวนผสม ชมป~ายางสวย เลิศดWวยประเพณี วิถีธรรม
นําทาง 
  ท่ีอยู[ที่ว[าการอําเภอ: ท่ีว[าการอําเภอซําสูง ถนนกระนวน-เชียงยืน จังหวัดขอนแก[น  
 ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ 
  1. อาชีพหลัก ไดWแก[ ทํานา ทําไร[ ทําสวน และปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
  2. อาชีพเสริม ไดWแก[ ผักปลอดภัยจากสารพิษ สินคWาโอท็อป  
  ด�านสังคม 
 โรงเรียนมัธยม ไดWแก[ โรงเรียนซําสูงพิทยาคม โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีพิทยาคม โรงเรียนคูคํา
พิทยาสรรพ?  
 ด�านทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอ สวนป�าดงซํา   
 คําว[า "ซําสูง" มีความหมายตามฐานทางภาษาอีสาน หรือภาษาลาว คําว[า "ซํา" แปลว[า 
บริเวณท่ีตํ่าท่ีมีนํ้าไหลมารวมเป_นแอ[งขัง หรือเป_นท่ีชุ[มช่ืนมีนํ้าใตWดินมาก เช[น ท่ีตํ่าของเนินป~า ร[อง
ภูเขา เช[นช่ือซําต[าง ๆ ของภูกระดึง เป_นตWน โดยช่ือหมู[บWานในเขตอําเภอซําสูงท่ีมี "ซํา" เช[น บWานซํา
โอง ฉะน้ัน ซําสูง จึงหมายถึง ช่ือหน่ึงของชุมชนบWานกระนวน บWานโคกสูง ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 
ซึ่งต้ังอยู[บริเวณท่ีชุ[มช้ืนมีนํ้าใตWดินไหลมาจากท่ีสูงของป~าดงซํา ซึ่งเป_นป~าดิบแลWงท่ีอุดมสมบูรณ? ผืนป~า
ดงซําผืนน้ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมและเป_นส[วนหน่ึงของพ้ืนท่ีรอยต[อของอําเภอนํ้าพอง อําเภอกระนวน และ
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อําเภอซําสูง โดยอําเภอซําสูงมีพระพุทธรูปอันศักด์ิสิทธ์ิปางสะดุWงมาร ก[อสรWางสมัยทวาราวดี นามว[า 
"หลวงปู~พระเจWาใหญ[" ประดิษฐานท่ีวัดโพธ์ิชัย เป_นท่ีเคารพสักการะของ ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
 อําเภอซําสูงมีเขตการปกครองรวม 5 ตําบล แต[ละตําบลแบ[งออกเป_นหมู[บWานรวม 35 
หมู[บWาน ไดWแก[ 
 1.กระนวน  6 หมู[บWาน  
 2. คําแมด  5 หมู[บWาน  
 3. บWานโนน  9 หมู[บWาน  
 4. คูคํา    8 หมู[บWาน  
 5. หWวยเตย  7 หมู[บWาน  
 การปกครองส[วนทWองถ่ิน ทWองท่ีอําเภอซําสูงประกอบดWวยองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 5 แห[ง 
ไดWแก[ 
 1.เทศบาลตําบลซําสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกระนวนท้ังตําบล 
 2.องค?การบริหารส[วนตําบลคําแมด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคําแมดท้ังตําบล 
 3.องค?การบริหารส[วนตําบลบWานโนน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลบWานโนนท้ังตําบล 
 4.องค?การบริหารส[วนตําบลคูคํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคูคําท้ังตําบล 
 5.องค?การบริหารส[วนตําบลหWวยเตย ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลหWวยเตยท้ังตําบล 
 ด�านการคมนาคม 
 ทางบก รถยนต? ทางหลวงแผ[นดินหมายเลข ซําสูง-โคกสี-ขอนแก[น 
  ด�านการเกษตร และอุตสาหกรรม  
 1.ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดWแก[ ขWาว ขWาวโพด ผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุWง)  
อWอย มันสําปะหลัง  
 2.ช่ือแหล[งนํ้าท่ีสําคัญไดWแก[ 
    หWวยสายบาตร หนองสิม บึงกะชา หนองบึงใหม[ หนองคํา  
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดWแก[  
  โรงงานทําเฟอร?นิเจอร? ม. 5 ต.กระนวน อําเภอซําสูง 
  โรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดิน (ปุ§ยยอดดอย) ต.บWานโนน อําเภอซําสูง 
  โรงงานผลิตพลาสติก ต.บWานโนน อําเภอซําสูง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การศึกษาเร่ืองการเคลื่อนไหวของเกษตรกรในการแกWไขป�ญหาหน้ีสิน ตามพระราช บัญญัติ
กองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 กรณีศึกษากลุ[มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 5 ตําบล 35 
หมู[บWาน ของพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น เป_นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร? (History Research) ในลักษณะเป_นกรณีศึกษาโดยในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีข้ันตอน
กระบวนการศึกษา ดังน้ี  
 1) การเก็บรวบรวมขWอมูล คือ การศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร? การสัมภาษณ?กลุ[ม
ตัวอย[างท่ีเลือกโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 100 คน  
 2) การวิเคราะห?ขWอมูล โดยการการตรวจสอบความถูกตWองโดยนําขWอมูลท่ีรวบรวมจากแบบ
บันทึกประจําวัน ผลการสัมภาษณ? การสังเกตการณ?มาเปรียบเทียบและตรวจสอบโดยยึดหลักสามเสWา 
(Triangulation) ท้ั ง 3 ดW าน  คือ  ดW านขWอ มูล  (Data Triangulation) ดW านผูW วิ จัย  (Investigator 
Triangulation) และดWานวิธีการ (Methodological Triangulation) เพ่ือเป_นการเสริมจุดแข็งของ
ขWอมูลแต[ละชุด การเปรียบเทียบจากการใชWทฤษฎีและแนวคิดหลาย ๆ ชุด (Triangulation theories) 
เป_นการใชWมุมมองดWานทฤษฎีหลาย ๆ ชุด เขWาไปมองสถานการณ?หรือปรากฏการณ?ท่ีตWองศึกษา และ 
3) การวิเคราะห?ขWอมูล โดยการตีความสรWางขWอสรุปแบบอุปนัย (inductive) ซึ่งไดWจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ?ท่ีไดWจดบันทึกไวWจากสิ่งท่ีเป_นรูปธรรมหรือปรากฏการณ?ท่ีมองเห็น การวิเคราะห?เชิง
กระบวนการ เพ่ืออธิบายถึงวิธีการสรWางเครือข[ายในการผลักดันนโยบายในการแกWไขป�ญหาหน้ีสินตาม
พระราชบัญญัติของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการวิเคราะห?สาเหตุ เพ่ืออธิบายถึงป�จจัย
ดWานเน้ือหาบริบท ป�จจัยดWานทรัพยากร ป�จจัยดWานกระบวนการการบริหาร และป�จจัยดWานสิ่งแวดลWอม 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษากระบวนการ และป�จจัยท่ีมีผลต[อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไข
ป�ญหาหน้ีสินของเกษตรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การ
ปฏิบัติของกลุ[มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น พบว[า  

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแก[น 

กระบวนการ และป�จจัยท่ีมีผลต[อการ
เคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหา
หน้ีสินของเกษตรตามพระราชบัญญัติกองทุน
ฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544  ไปสู[การ
ปฏิบัติของกลุ[มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก[น 
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 1) กระบวนการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การปฏิบัติของกลุ[มเกษตรกรรมใน
พ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น มาตรการท่ีเกษตรกรนํามาใชWในการผลักดันเคลื่อนไหวนโยบาย 
คือ การชุมนุมประทWวง และการก[อต้ังพรรคการเมือง   
 2) ป�จจัยท่ีมีผลต[อการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายการแกWไขป�ญหาหน้ีสินของเกษตรตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ไปสู[การปฏิบัติของกลุ[มเกษตรกรรมใน
พ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น พบว[ามีป�จจัยท่ีสําคัญ 2 กลุ[มดWวยกัน คือ 1) ป�จจัยในเชิงบริบทท่ี
ยังไม[ไดWรับการแกWไข ไดWแก[ (1) โครงสรWางการเกษตร (2) รายไดWของครัวเรือนเกษตร (3) หน้ีสินของ
ครัวเรือนเกษตร (4) หน้ีสินเพ่ือการเกษตร (5) แหล[งเงินกูW 2) ป�จจัยทางดWานกระบวนการบริหารและ
ทรัพยากรท่ีมีผลต[อการเคลื่อนไหวของกลุ[มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก[น ในการ
เคลื่อนไหว 5 คร้ังท่ีผ[านมา ไดWแก[ (1) การบริหารงานกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร (2) การจัดต้ัง
สํานักงานสาขาในส[วนภูมิภาคและแต[งต้ังหัวหนWาสํานักงานสาขาของสํานักงานกองทุนฟ��นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร (3) การบริหารงานของกลุ[มเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี  
 
อภิปรายผล 
 การวิเคราะห?ถึงองค?ความรูWใหม[ท่ีไดWจากการวิจัย ผูWวิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว[างขWอ
คWนพบท่ีไดWจากการศึกษาและองค?ความรูWเดิม ดังน้ี 
 ป�จจัยท่ีอยู[เบ้ืองหลังการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ถือไดWว[าเป_นป�จจัยท่ีมี
ความสําคัญมาก อันจะมีผลต[อความสําเร็จและความลWมเหลวของกระบวนการนโยบาย โดยเฉพาะผูWมี
อํานาจกําหนดนโยบาย ท้ังน้ีเพราะเป_นผูWท่ีจะส[งผลทําใหWกระบวนการนโยบายสาธารณะน้ันใหWคุณใหW
โทษแก[กลุ[มบุคคลใดก็ไดW กล[าวไดWว[าผูWมีอํานาจกําหนดนโยบายจะเขWามามีบทบาทในพระราช บัญญัติ
กองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรน้ัน สามารถแบ[งไดWเป_น 3 ฝ~ายหลัก ๆ คือ นักการเมือง นายทุน 
และกลุ[มเกษตรกร ในกลุ[มรัฐบาลและนักการเมืองน้ัน กล[าวไดWว[าเป_นพันธมิตรในกระบวน การ
นโยบายสาธารณะ ท้ังในข้ันของการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในข้ัน
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ัน หากนโยบายดังกล[าวสามารถท่ีจะขับเคลื่อนไดWอย[างเป_นรูปธรรมแลWว 
น่ันย[อมส[งผลกระทบต[อโครงสรWางการผลิตภาคการเกษตร เพราะจุดมุ[งหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการ
เกิดข้ึนของพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ การฟ��นฟูชีวิตของเกษตรกร สําหรับ
การแกWไขป�ญหาหน้ีสินน้ันเป_นเพียงส[วนการแกWไขเฉพาะหนWาเพ่ือมุ[งไปสู[การสรWางคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหWแก[เกษตรกร ดังน้ันหากโครงสรWางการผลิตเปลี่ยนแปลงไป น่ันย[อมหมายถึงความสามารถในการ
ผลิตย[อมเปลี่ยนแปลงไปดWวย อันอาจส[งผลต[อความสัมพันธ?ของกระบวนการผลิต ความขัดแยWง
ระหว[างความสามารถในการผลิตกับความสัมพันธ?ของกระบวนการผลิต อาจเป_นมูลเหตุแห[งการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติของรูปแบบการผลิต และก็เป_นมูลเหตุพ้ืนฐานแห[งการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม น่ันย[อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ซึ่งรูปแบบดังกล[าวไดWรับการ
ส[งเสริมใหWเกษตรกรท่ีเขWาร[วมกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรปฏิบัติ กล[าวคือ แกนนําเกษตรกร
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หลายคนไดWส[งเสริมใหWเกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเดิมท่ีตWองพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือใชWสารเคมี
เพ่ือช[วยเพ่ิมผลผลิต โดยพยายามส[งเสริมใหWเกษตรกรหันมาทําการผลิตแบบพ่ึงตนเอง ภายใตWแนวคิด
เกษตรกรอินทรีย?และการรวบกลุ[มของเกษตรกรเพ่ือเป_นผูWกําหนดราคาผลผลิต แน[นอนว[าหาก
เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดWตามท่ีแกนนําเกษตรช้ีแนะแลWว ย[อมส[งผลต[อธุรกิจทางการเกษตรของกลุ[ม
นายทุนภาคการเกษตรท่ีเคยไดWผลประโยชน?อย[างมากมายจากการแสวงหาส[วนเกินทางการผลิตใน
ภาคเกษตรกรรม ท้ังในส[วนของการเป_นผูWประกอบการป�จจัยในการผลิตและการไดWผลประโยชน?ตอบ
แทนจากการคWาขายผลผลิตของเกษตรกร โดยนายทุนเหล[าน้ีถือเป_นแหล[งเงินทุนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินกิจการทางการเมืองของนักการเมือง ดังน้ันตลอดระยะเวลาท่ีผ[านมาจึงมีความพยายามของ
ฝ~ายการเมืองและนายทุนท่ีจะเขWามาแทรกแซงการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฟ��นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรมาโดยตลอด และเป_นเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหWกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม[
สามารถช[วยเหลือเกษตรกรไดWตามวัตถุประสงค?ที่ต้ังไวW 
 ในขณะท่ีกลุ[มเกษตรกรผูWซึ่งตWองการใหWกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรขับเคลื่อนและ
ช[วยเหลือเกษตรกรน้ัน กลับตWองรอคอยอย[างมีความหวังแต[สุดทWายการแกWไขป�ญหาหน้ีสินต[าง ๆ ของ
เกษตรกร ก็ตWองประสบกับความลWมเหลวมาโดยตลอด การชุมนุมเรียกรWองและกดดันรัฐบาล จึงเป_น
ทางออกสุดทWายท่ีรัฐบาลจะหันมาใหWความสนใจกับป�ญหาของเกษตรกร ทําใหWตลอดระยะเวลาท่ีผ[าน
มาจึงมีการชุมนุมเรียกรWองของกลุ[มเกษตรกรมาโดยตลอด ท้ังน้ีเพ่ือหวังว[าหากกองทุนฟ��นฟูและพัฒนา
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดWอย[างเป_นรูปธรรม ป�ญหาท่ีมีอยู[จะไดWรับการแกWไขอันจะมีผลต[อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหWดีข้ึน ซึ่งหัวใจสําคัญท่ีจะนําไปสู[การสรWางความเท[าเทียมระหว[าง
ชนช้ันเกษตรกรและชนช้ันอ่ืนในสังคมไทย 
 การเคลื่อนไหวของกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูง สอดคลWองกับงานวิจัยของ ประภาส ป�ªนตบ
แต[ง (2541) ไดWศึกษาเร่ืองการเมืองบนทWองถนนเกWาสิบเกWาวันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร?การ
เดินขบวนชุมนุมประทWวงในสังคมไทย ท่ีช้ีใหWเห็นถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนจนว[าไม[ไดWมารWองขอ 
แต[เป_นการต[อสูWเพ่ือปกปjองการรุกรานจากภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีเขWามาแย[งชิงทรัพยากร จุดมุ[งหมาย
ของการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนจน คนดWอยโอกาสเหล[าน้ีไม[ใช[เป_นเร่ืองของผลประโยชน?เฉพาะหนWา 
แต[อยู[ภายใตWกระบวนการสรWางประชาธิปไตยโดยตรง คนเหล[าน้ีตWองการใหWเกิดความเปลี่ยนแปลง
สัมพันธภาพทางอํานาจในโครงสรWางเดิมท่ีไม[มีช[องทางและพ้ืนท่ีแก[คนจน นอกจากน้ีแลWวงานวิจัยน้ียัง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ กนกศักด์ิ แกWวเทพ (2530) ไดWศึกษาเร่ืองบทวิเคราะห?สหพันธ?ชาวไร[ชาวนา
แห[งประเทศไทย : เศรษฐศาสตร?การเมืองว[าดWวยชาวนาสมัยใหม[ ท่ีไดWกล[าวถึงการรวมตัวของชาวนา
ชาวไร[ที่รวมตัวกันจัดต้ัง “สหพันธ?ชาวนาชาวไร[แห[งประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2517 ท้ังน้ี
เพ่ือแสดงใหWเห็นว[าชาวนาไดWลุกข้ึนมาเพ่ือทวง “สิทธิ” และ “ความชอบธรรม” ของตนและเพ่ือ
ต[อตWานการเอารัดเอาเปรียบชาวนาจากชนช้ันนายทุนและถูกกระทําจากอํานาจรัฐ 
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ข�อเสนอแนะ 
 ขWอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากขWอคWนพบท่ีไดWจากการศึกษา ผูWวิจัยเห็นว[าควรมีขWอเสนอแนะท่ีเป_นนัยยะในเชิงนโยบายท่ี
สําคัญดังน้ี 
 1. จากการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายแกWไขป�ญหาหน้ีสินท่ีผ[านมา พบป�ญหาอุปสรรคในการ
รวมพลเพ่ือเคลื่อนไหว ผูWวิจัยจึงเสนอแนะใหWกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูง มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรWาง
ความสามัคคีของสมาชิกภายในกลุ[ม โดยจัดใหWมีการประชุมรับทราบป�ญหาความเดือดรWอนของสมาชิก
กลุ[ม อย[างนWอยเดือนละ 2 คร้ัง และร[วมกันแกWไขป�ญหาโดยใชWมติท่ีประชุมอย[างเป_นรูปธรรม อีกท้ัง
ตWองปลูกฝ�งจิตสํานึกใหWกับสมาชิกของกลุ[ม ว[าป�ญหาทุก ๆ ป�ญหาตWองใชWความสามัคคี ความร[วมมือ
ร[วมใจกันของสมาชิกกลุ[มท่ีจะแกWไขป�ญหาต[าง ๆ ไดW เป_นการสรWางความเขWมแข็งของกลุ[มเกษตรกรรม
ตําบลหัวถนนอย[างย่ังยืน 
 2. ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดใหWรัฐตWองดําเนินการ
คุWมครองและรักษาผลประโยชน?ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส[งเสริมใหWสินคWาเกษตรไดWรับ
ผลตอบแทนสูงสุด ผูWวิจัยจึงเสนอแนะใหWกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูงสรWางความเขWมแข็งของกลุ[มดWวย
ตนเอง โดยการจัดต้ังสหกรณ?เพ่ือใหWสมาชิกกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูง ไดWมีตลาดซื้อขายสินคWา
ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก สามารถท่ีจะกําหนดราคาสินคWาของกลุ[ม และมีศักยภาพในการ
ต[อรองราคากับพ[อคWาคนกลางไดW เป_นทางเลือกหน่ึงในการท่ีจะเพ่ิมรายไดWใหWกับเกษตรกรของกลุ[ม
เกษตรกรรมอําเภอซําสูง ท่ีเป_นสมาชิกกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีความสามารถในการชําระ
หน้ีสินคืนกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดW  
 3. การแกWไขป�ญหาหน้ีสินของสมาชิกกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูง ผูW วิจัยเสนอแนะใหW
คณะกรรมการบริหารกลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูงปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน? กลยุทธ? ยุทธศาสตร? และ
แนวทางการดําเนินงานของกลุ[ม ในการมุ[งเสริมสรWางความเขWมแข็งของสถาบันครอบครัว กล[าวคือ 
ควรส[งเสริมใหWเกษตรกรรูWจักการพ่ึงพาตนเองใหWมากข้ึน โดยเฉพาะในระดับสถาบันครอบครัวตWอง
ส[งเสริมใหWสมาชิกในครัวเรือนกWาวขWามพWนจากวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม ไม[ว[าจะเป_นในเร่ืองป�จจัย
ดWานการผลิต โดยเฉพาะสินคWาทุนและสินคWาสําหรับการบริโภค โดยลดการใชWจ[ายสินคWาเหล[าน้ีลงและ
หันมาส[งเสริมใหWเกษตรกรมีการพ่ึงพาตนเองในดWานของสินคWาทุน หรือการรวมกลุ[มของเกษตรกรเพ่ือ
ผลิตสิ่งของอุปโภค-บริโภคท่ีจําเป_นในการดําเนินชีวิตไดW อันจะนําไปสู[การแกWไขป�ญหาหน้ีสินของ
เกษตรกรในระยะยาวไดW 
 ขWอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต[อไป 
 หลังจากท่ีไดWดําเนินการวิจัยเร่ืองการเคลื่อนไหวของเกษตรกรในการแกWไขป�ญหาหน้ีสินตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544 กรณีศึกษากลุ[มเกษตรกรรมอําเภอซําสูง
เป_นท่ีเรียบรWอยแลWว ผูWวิจัยเห็นว[าควรมีการดําเนินการวิจัยหลังจากน้ีคือ 
 1. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ท้ังน้ีเพ่ือใหWเห็นภาพและทิศทางการดําเนินงานของกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว[า
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ตลอดระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544 มีผลบังคับใชW กองทุน
ฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดWเขWาไปช[วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบใดบWาง ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค?ขององค?กรมากนWอยเพียงใด มีป�ญหาอุปสรรคอะไรบWางต[อการดําเนินงาน หรือควรมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรWางในการบริหารหรือนโยบายทางดWานการบริหารอย[างไร เพ่ือใหW
องค?กรแห[งน้ีสามารถท่ีจะช[วยเหลือและตอบสนองความตWองการของกลุ[มเกษตรกรไดWอย[างแทWจริง 
 2. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลขององค?กรเกษตรกรกลุ[มเกษตรกรรม
อําเภอซําสูงว[าเกษตรกรท่ีเป_นสมาชิกกลุ[มท่ีไดWรับการชําระหน้ีแทนจากกองทุนฟ��นฟูและพัฒนา
เกษตรกร มีความสามารถเขWาสู[กระบวนการฟ��นฟูและพัฒนาอาชีพเป_นอย[างไร รวมถึงควรมีการศึกษา
เก่ียวกับการดํารงชีพของสมาชิกกลุ[มท่ีไดWรับการชําระหน้ีแทนจากกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ดWวย เพ่ือใหWทราบถึงความสามารถในการชําระหน้ีคืนกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกรไดWต[อไป 
 3. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรคของสมาชิกองค?กรเกษตรกรกลุ[มเกษตรกรรม
อําเภอซําสูงว[าในการจัดการหน้ีสินของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ��นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ.2554 สมาชิกกลุ[มท่ียังไม[ไดWรับการชําระหน้ีแทนจากกองทุนฟ��นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีป�ญหาอุปสรรคอย[างไร รวมถึงแนวทางการแกWไขท้ังในรูปของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือ
ช[วยเหลือและตอบสนองความตWองการของสมาชิกกลุ[มเกษตรกรไดW 
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 บทคัดย�อ 

 การศึกษาน้ี เป_นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกต?ใชWแนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับกรอบแนวคิดในการเคราะห?พฤติกรรม
สุขภาพแบบ สหป�จจัย PRECEDE FRAMWORK หรือ PRECEDE Model  

ประชากรท่ีใชWในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูWสูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส[งเสริม
สุขภาพตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย
เป_นแบบสัมภาษณ? วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชWโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชWไดWแก[ จํานวน ค[ารWอยละ 
(Percent) ค[าเฉลี่ย (Mean) ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค[าสูงสุดและค[าตํ่าสุด 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson’ Product Moment correlation Coefficient) และ
ไคว?สแควร? (Chi – Square test) 
 ผลการศึกษา พบว[า ส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง จํานวน 52 คน คิดเป_นรWอยละ 56.5 อายุส[วน
ใหญ[มีอายุระหว[าง 60 – 64 ปm จํานวน 26 คน คิดเป_นรWอยละ 28.3 สถานภาพสมรสส[วนใหญ[สมรส 
จํานวน 65 คน คิดเป_นรWอยละ 70.7 ระดับการศึกษาส[วนใหญ[ประถมศึกษา จํานวน 85 คน คิดเป_น
รWอยละ 92.4 ป�จจัยดWานความรูW อยู[ในระดับมาก คิดเป_นรWอยละ 83.7 ป�จจัยดWานทัศนคติ อยู[ในระดับ
มาก คิดเป_นรWอยละ 97.8 ป�จจัยดWานป�จจัยเอ้ือ พบว[า อยู[ในระดับมาก คิดเป_นรWอยละ 96.7 ป�จจัย
ดWานป�จจัยเสริม พบว[า อยู[ในระดับปานกลาง คิดเป_นรWอยละ 52.2 ป�จจัยดWานพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพ พบว[า อยู[ในระดับปานกลาง คิดเป_นรWอยละ 62.0 ป�จจัยส[วนบุคคลมีความสัมพันธ?กับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ และป�จจัยดWานความรูW ทัศนคติ แรงจูงใจ การไดWรับขWอมูล
ขWาวสารเก่ียวกับดูแลทันตสุขภาพมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ อย[าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01 
 
คําสําคญั : พฤติกรรมการดูแลทันตสขุภาพ 
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Abstract 
This study is a survey research the objective was to study dental health care 

behaviors of the elderly in Ban Sanuan, Village No. 4 , Nong Khai Nam Subdistrict, 
Mueang District, Nakhon Ratchasima Province by applying theoretical concepts 
Regarding the conceptual framework for multidisciplinary health behavior PRECEDE 
FRAMWORK or PRECEDE Model the population used in the study was 9 2  elderly 
persons in Nong Khai Nam Subdistrict Health Promotion Hospital, Mueang District, 
Nakhon Ratchasima Province the tool used was interview form. Data were analyzed 
by using software package the statistics used are Percent,Mean ,Standard 
Deviation,Pearson’ Product Moment correlation Coefficient,Chi – Square test  
 The results showed that most of the 52 women were 56.5%, most of the age 
were between 60 - 64 years old, 26 persons, representing 28.3%. Most marital status 
were 65 people, accounting for 70.7%. Most of them study in primary school, 85 
persons, representing 92.4%. At a high level Representing 83.7% knowledge factor At 
a high level 83.7% were attitude factors At a high level Accounted for 97.8% factors 
in supporting factors were found at a high level Accounted for 96.7 %Supplementary 
factors were found to be at a medium level 52.2% of the factors affecting dental 
health care behaviors were at a moderate level. Accounting for 62.0% personal 
factors correlated with dental care behaviors of the elderly. And the factors of 
knowledge, attitude, motivation, receiving information about dental health care 
related to dental health behaviors of the elderly. Statistical significance p-value <.01 
 
Keywords : Oral health care behavior 
 
บทนํา 
 จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจWาอยู[หัวภูมิพลอดุลยเดช เมษายน พ.ศ.2547 
“เวลาไม[มีฟ�น กินอะไรก็ไม[อร[อย ทําใหWไม[มีความสุข จิตใจก็ไม[สบาย ร[างกายก็ไม[แข็งแรง” จะเห็นไดW
ว[าป�ญหาสุขภาพช[องปาก ส[งผลโดยตรงต[อคุณภาพชีวิต ป�ญหาทางสุขภาพช[องปากผูWสูงอายุเป_น
ป�ญหาท่ีสะสมมาต้ังแต[วัยเด็กและทวี ความรุนแรงเม่ือเขWาสู[วัยสูงอายุ (Bureau of Dental Health, 
Department of Health, 2005) จากการ สํารวจสภาวะสุขภาพช[องปาก กองทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย (2556) คร้ังท่ี 7 ดําเนินการเก็บขWอมูลปm 2555 พบว[า ผูWสูงอายุสูญเสียฟ�นบางส[วน รWอยละ 
88.3 สูญเสียฟ�นท้ังปาก รWอยละ 7.2 ฟ�นผุท่ียังไม[ไดWรับการรักษา พบรWอยละ 48.3 (Department of 
Disease Control, Ministry of Public Health, 2015) เน่ืองจากสภาวะ ความเป_นอยู[และวิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนไป ทําใหWผูWสูงอายุเป_นโรคเร้ือรัง โดยเฉพาะโรคสําคัญคือโรคหัวใจและหลอดเลือด, 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

213 
 

โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเร้ือรัง เป_นภัยเงียบคร[าชีวิตประชากรท่ัวโลกถึงรWอยละ 85 ของ
การเสียชีวิต (Azarpazhooh & Tenenbaum, 2012) ผูWสูงอายุโรคเร้ือรัง มีความสัมพันธ?กับป�ญหา
สุขภาพในช[องปาก (Southerland, 2012) โดยพบว[าโรคปริทันต? อัก เสบ (Periodontitis) มี
ความสัมพันธ?กับโรคเร้ือรัง ผูWป~วยเบาหวาน ท่ีมีปริทันต?อักเสบจะทําใหWการควบคุมนํ้าตาลยากข้ึน 
เน่ืองจากกระบวนการอักเสบ ทําใหWร[างกายเกิดภาวะ ด้ือ ต[ออินสุลิน ผูWป~วยเบาหวาน ท่ีมีปริทันต?
อักเสบข้ันรุนแรง จะมีผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวมากกว[าผูWท่ีไม[มีป�ญหา เหงือกอักเสบ และยังพบ
ป�ญหาของโรคหัวใจขาดเลือดมากข้ึน (Scully & Cawson, 2014) การใชWยาบางกลุ[ม ของกลุ[มโรค
เร้ือรังส[งผลใหWมีการหลั่งนํ้าลายท่ีลดลง หรือ Xerostomia ส[งผลใหWเกิดช[องปากแหWง ฟ�นผุเพ่ิมข้ึน 
และโรคปริทันต? (Bureau of Dental Health, Department of Health, 2009) สุขภาพช[องปากมี
ความ สัมพันธ?กับสุขภาพและโรคทางระบบป�ญหาสุขภาพในช[องปากน้ันช[องปากถือว[าเป_นประตูแห[ง
การติดเช้ือโรค เน่ืองจากช[องปากของคนเรามีเช้ือโรค และจุลินทรีย?อยู[มากมาย เป_นแหล[งของการติด
เช้ือ อาจแพร[กระจายสู[ อวัยวะอ่ืน ๆ นําไปสู[การติดเช้ืออวัยวะสําคัญของร[างกายท้ังทางตรงและ
ทางอWอมในผูWสูงอายุ เพ่ิมความเสี่ยงต[อ การตายก[อนวัยอันสมควร (Bureau of Dental Health, 
Department of Health, 2015) สุขภาพช[องปาก เป_นส[วนหน่ึงของการมีสุขภาพดีช[วยเสริมคุณภาพ
ชีวิต มีผลกระทบต[อสุขภาพจิต การออกเสียง บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และ
การดูแลสุขภาพในช[องปากผูWสูงอายุจะลดอาการเจ็บปวด และการตาย ในผูWสูงอายุ และส[งผลใหW
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ในส[วนของสุขภาพช[องปากผูWสูงอายุ พบว[า รายงานผลการสํารวจสภาวะสุขภาพช[องปาก
แห[งชาติ คร้ังท่ี 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ผูWสูงอายุ 60-74 ปm รWอยละ 56.1 มีฟ�นถาวรใชWงาน ไดWอย[าง
นWอย 20 ซี่ เฉลี่ย 18.6 ซี่/คน รWอยละ 40.2 มีฟ�นหลังสบกันอย[างนWอย 4 คู[สบ เพียงรWอยละ 12.1 ทํา
ใหWประสิทธิภาพการบดเค้ียวลดลงชัดเจน แมWว[ากลุ[มผูWสูงอายุตอนจํานวนมากกว[าคร่ึง มีฟ�นถาวรใชW
งานไดW 20 ซี่ แต[ฟ�นถาวรท่ีเหลืออยู[น้ี ยังมีป�ญหารอยโรคและความผิดปกติในช[องปากท่ีจําเป_นตWอง
ไดWรับการดูแลท่ีเหมาะสม เพ่ือปjองกันการลุกลาม ทีนําไปสู[ความเจ็บปวดและการสูญเสียฟ�น ซึ่ง
ป�ญหาสําคัญ ไดWแก[ การสูญเสียฟ�น โดยเฉพาะการสูญเสียฟ�นท้ังปาก ในผูWสูงอายุ 60-74 ปm พบรWอยละ 
8.7 แต[เม่ืออายุ 80-85 ปm เพ่ิมสูง ถึงรWอยละ 31.0 ส[งผลกระทบต[อคุณภาพชีวิตดWานการบดเค้ียวอย[าง
มาก นอกจากน้ียังพบฟ�นผุท่ียัง ไม[ไดWรับการรักษารWอยละ 52.6 รากฟ�นผุท่ีสัมพันธ?กับเหงือกร[นในวัย
สูงอายุรWอยละ 16.5 โรคปริทันต? อักเสบท่ีมีการทําลายของเน้ือเย่ือและกระดูกรองรับรากฟ�นรWอยละ 
36.3 โดยรWอยละ 12.2 เป_นโรค ปริทันต?อักเสบท่ีอยู[ในระดับรุนแรงมาก (มีร[องลึกปริทันต?ต้ังแต[ 6 มม. 
ข้ึนไป) ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงต[อ การอักเสบ ปวดบวม ติดเช้ือ และสูญเสียฟ�นแลWว ยังสัมพันธ?กับความ
รุนแรงของเบาหวานดWวย ป�ญหาดักล[าวสามารถปjองกันไดWจาก การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตWองและ
เหมาะสม ท้ังในเร่ือง การทําความสะอาดช[องปาก ท่ีพบว[ามีผูWสูงอายุแปรงฟ�นก[อนนอน โดยไม[
รับประทานอาหารใดๆ อีก รWอยละ 53.7 มีการใชWอุปกรณ?เสริมการแปรงฟ�น ไดWแก[ ไหมขัดฟ�น แปรง
ซอกฟ�น เพียงรWอยละ 4.1 และ 1.9 ตามลําดับ และมีการไปรับบริการทันตกรรมในปmท่ีผ[านมารWอยละ 
38.6 ในจํานวนน้ีเหตุผล ท่ีไปรับบริการสูงสุดรWอยละ 12.3 คือรูWสึกมีอาการปวดหรือเสียวฟ�น การ
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รักษาโดยการเก็บรักษาฟ�นไวW จึงมีความยุ[งยากซับซWอน หลายข้ันตอน ทําใหWผูWสูงอายุไม[สามารถมารับ
บริการต[อเน่ืองไดWจนถูกถอนฟ�น ไปในท่ีสุด ดังน้ันประเด็นท่ีควรใหWความสําคัญสําหรับกลุ[มผูWสูงอายุ 
นอกจากการสื่อสารความรูWใหWเขWาใจ และตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพช[องปากดWวยตนเองท่ีถูกตWอง 
ซึ่งช[องทางหลักท่ีกลุ[มผูWสูงอายุ เขWาถึงและไดWรับขWอมูลสูงสุดคือ การสื่อสารผ[านบุคลากรสาธารณสุข
รWอยละ 54.7 และผ[านสื่อโทรทัศน? รWอยละ 36.2 รวมท้ังการสนับสนุนใหWเขWารับการตรวจสุขภาพช[อง
ปากประจําปm ซึ่งจากการสํารวจคร้ังน้ี มีรWอยละ 8.4 และเขWารับบริการรักษาต้ังแต[ระยะแรกเร่ิม เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียฟ�น พรWอมกับ การใส[ฟ�นเทียมบางส[วนและท้ังปากเพ่ือทดแทนฟ�นถาวรท่ี
สูญเสียไปรายงาน(การสํารวจสภาวะสุขภาพช[องปากแห[งชาติ คร้ังท่ี 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560) 

จากประชากรผูWสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็ว มีการสะสมป�ญหาสุขภาพช[องปากผูWสูงอายุ การ
สูญเสียฟ�น เพ่ิมข้ึนต[อเน่ืองตามอายุ ผูWสูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรังจะส[งผลใหWมีป�ญหาสุขภาพช[องปากมากข้ึน 
ผูWวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ
ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบล หนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป_นการปjองกันการเกิดโรค 
ชะลอ การสูญเสียฟ�น ลดอาการเจ็บปวด เพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงต[อการตายก[อนวัยอันสมควร 
ในผูWสูงอายุ  

 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างป�จจัยส[วนบุคคล ไดWแก[ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, 

อาชีพ, รายไดWต[อเดือน, ระดับการศึกษา, โรคประจําตัว, สิทธิการรักษา, คร้ังสุดทWายท่ีเขWารับการรักษา, 
สูบบุหร่ี, ด่ืมสุรา, กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนอง
ไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างป�จจัยนํา, ป�จจัยเอ้ือ, ป�จจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแล
ทันตสุขภาพของผูWสูงอายุใน บWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ป�จจัยส[วนบุคคลมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ ในบWาน
สนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

2. ป�จจัยนํา,ป�จจัยเอ้ือ,ป�จจัยเสริมมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ
ผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

 
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูWวิจัยศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาตาม
แบบจําลองการวางแผนเพ่ือส[งเสริมสุขภาพ (PRECEDE FRAMEWORK MODEL) มาใชWประยุกต?ใชWใน
การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย 
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 ตัวแปรต�น                     ตัวแปรตาม 
  
 
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. วิธีดําเนนิการวิจัย/รูปแบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชWในการศึกษาคร้ังน้ีเป_นผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 92 คน 
 
 

ป{จจัยส�วนบุคคล 
- เพศ,อายุ,สถานภาพสมรส,อาชีพ,รายไดWต[อเดือน,
ระดับการศึกษา,โรคประจําตัว,สิทธิการรักษา,คร้ัง
สุดทWายท่ี เขWารับการรักษา,สูบบุห ร่ี,ด่ืมสุราหรือ
เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล?,การสวมใส[ฟ�นเทียม 

ป{จจัยนํา 

- ความรูWเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

- ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

ป{จจัยเอื้อ 
 - ทักษะการแปรงฟ�นท่ีถูกวิธี 
 - ทั กษ ะการ เลื อก รับ ป ระท านอาหาร ท่ี มี      
ประโยชน?และหลีกเลี่ยงอาหารท่ีเป_นโทษต[อ
สุขภาพ 
- การเขWาถึงบริการทันตสุขภาพ 

พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 
  - การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน?ต[อ
สุขภาพฟ�น 
  - การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีมีโทษต[อ
สุขภาพ 
  - การแปรงฟ�นท่ีถูกวิธีและสมํ่าเสมอ 
  - การพบทันตบุคลากรเพ่ือตรวจสุขภาพช[อง
ปากปmละ1คร้ัง 

 

ป{จจัยเสริม 
- การไดWรับขWอมูลข[าวสารการดูแลทันตสุขภาพ
จากเจWาหนWาท่ีสาธารณสุข 
- อสม,บุคลากรในครอบครัว, เพ่ือนบWาน, 
จนท.อส 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับ
ผูWสูงอายุ ในหมู[ 4 บWานสนวน ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชWเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขWอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีเป_นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ[งออกเป_น 5 ส[วน 
ประกอบดWวย 
 ส[วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขWอมูลท่ัวไป  ส[วนท่ี 2 แบบสอบถามดWานป�จจัยนํา  
 ส[วนท่ี 3 แบบสอบถามดWานป�จจัยเอ้ือ  ส[วนท่ี 4 แบบสอบถามดWานป�จจัยเสริม 
 ส[วนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ  
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง อายุ รายไดWต[อเดือน กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ
ผูWสูงอายุการหาความสัมพันธ?ระหว[าง อายุ รายไดWต[อเดือน กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ
ผูWสูงอายุ ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา      

(n=92)        

ป{จจัย 
สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สัน (r) 

p-value 
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

อายุ -.027 .797 
รายไดWต[อเดือน  -.060 .568 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01 
 

จากตารางท่ี 1 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง อายุ รายไดWต[อเดือน ผลการวิเคราะห? พบว[า 
อายุ รายไดWต[อเดือนไม[มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ  

 
ตารางท่ี 2 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง ความรูW ทัศนคติ ป�จจัยเอ้ือ ป�จจัยเสริมเก่ียวกับทันตสุขภาพ
กับพฤติกรรมการดูแลทันตสขุภาพของผูWสูงอายุ   

(n=92)              

ป{จจัย 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพยีร�สนั (r) 

p-value 
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

ป�จจัยนําเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการดูแล ทันตสุขภาพ .373 .000** 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล ทันตสุขภาพ .370 .000** 
ป�จจัยเอือ้ในการดูแลทันตสุขภาพ .455 .000** 
ป�จจัยเสริมเกี่ยวกับทันตสุขภาพ .318 .002** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01,< .05 
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จากตาราง 2 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง ป�จจัยนํา ทัศนคติ ป�จจัยเอ้ือ และป�จจัยเสริม
เก่ียวกับทันตสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ ผลการวิเคราะห? พบว[า ความรูWมี
ความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01 โดยมีค[า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เท[ากับ .373 ทัศนคติมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เท[ากับ .370 ป�จจัยเอ้ือการดูแลทันต
สุขภาพมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01 
โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เท[ากับ .455 ป�จจัยเสริมมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value< .05 โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เท[ากับ .318 
 
ตารางท่ี 3 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด โรค
ประจําตัว และสิทธิการรักษากับทันตสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ    

(n=92) 

 
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

จํานวน (ร�อยละ) X2 df 
p-

value 
 น�อย ปานกลาง มาก 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
1 (1.0) 
2 (2.0) 

 
22 (22.0) 
35 (35.0) 

 
17 (17.0) 
15 (15.0)  

 
1.890 

 
2 

 
.389 

สถานภาพสมรส 
  หย[ารWาง 
  สมรส 
  หมWาย 

 
0 (0.0) 
2 (2.0) 
1 (1.0) 

 
1 (1.0) 

38 (38.0) 
18 (18.0) 

 
0 (0.0) 

25 (25.0) 
7 (7.0) 

 
 

1.713 

 
 
4 

 
 

.788 

อาชีพ 
  ไม[ไดWประกอบอาชีพ 
  รับจWาง  
  คWาขาย/ธุรกิจส[วนตัว 
  อ่ืนๆ เช[น ทํานา 

 
3 (3.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
39 (39.0) 
12 (12.0) 
1 (1.0) 
5 (5.0) 

 
23 (23.0) 
4 (4.0) 
0 (0.0) 
5 (5.0) 

 
 

3.651 

 
 
6 

 
 

.724 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ไม[ไดWเรียน 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนตWน 

 
0 (0.0) 
3 (3.0) 
0 (0.0) 

 
6 (6.0) 

50(50.0) 
1 (1.0) 

 
0 (0.0) 

32 (32.0) 
0 (0.0) 

 
 

4.652 

 
 
4 

 
 

.325 
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ตารางท่ี 3 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด โรค
ประจําตัว และสิทธิการรักษากับทันตสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ (ต[อ)   

(n=92) 

 
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 

จํานวน (ร�อยละ) X2 df p-value 
 น�อย ปานกลาง มาก 

โรคประจําตัว 
  ไม[มีโรค 
  โรคความดันโลหิตสูง 
  โรคเบาหวาน 
  โรคหัวใจ 
  อ่ืนๆ เช[น โรคเก�าท?   
  โรคหอบหืด 

 
0 (0.0) 
1 (1.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
2 (2.0) 

 
0 (0.0) 

17 (17.0) 
14 (14.0) 
1 (1.0) 

25 (25.0) 

 
0 (0.0) 
8 (8.0) 
7 (7.0) 
0 (0.0) 

17 (17.0) 

 
 
 

2.182 

 
 
 
6 

 
 
 

.902 

สิทธิการรักษา 
  ไม[มสีิทธิการรักษา 
  ประกันสังคม 
  สทิธิบัตรทอง 
  สทิธิขWาราชการ 
  อ่ืน ๆ เช[น สทิธิการ  
  รักษานอกเขต 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
2 (2.0) 
0 (0.0) 
1 (1.0) 

 
3 (3.0) 
1 (1.0) 

52 (52.0) 
0 (0.0) 
1 (1.0) 

 
0 (0.0) 
1 (1.0) 

29 (29.0) 
2 (2.0) 
0 (0.0) 

 
 
 

20.168 

 
 
 
8 

 
 
 

.010* 

***นัยสําคัญทางสถิติ p-value< .05 และ 0.01 
 

จากตารางท่ี 3 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
สูงสุด โรคประจําตัว และสิทธิการรักษากับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ ผลการ
วิเคราะห? พบว[า สิทธิการรักษามีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุอย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value< .05  
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ตารางท่ี 4 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง คร้ังสุดทWายท่ีเขWารับการรักษาทันตกรรม การสูบบุหร่ี การด่ืม
สุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล? การสวมใส[ฟ�นเทียมกับพฤติกรรมการดูแล  ทันตสุขภาพของผูWสูงอายุ 
ในบWานสนวน หมู[ 4 ตําบลหนองไข[นํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

(n=92) 

 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ 
จํานวน (ร�อยละ) 

 
X2 

 
df 

 
p-

value  น�อย ปาน
กลาง 

มาก 

คร้ังสุดท�ายที่เข�ารับการรักษาทันตกรรม 
 ใชWบรกิารในรอบ 1 ปmที่ผ[านมา   
 นานกว[า 1 ปm 
 ไม[เคยใชWสิทธริกัษา 

 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
3 (3.0) 

 
 

11 (11.0) 
17 (17.0) 
29 (29.0) 

 
 

18(18.0) 
6 (6.0) 
8 (8.0) 

17.071 4 .002** 

การสูบบุหร่ี 
  สูบ 
  ไม[สูบ 

 
0 (0.0) 
3 (3.0) 

 
11 (11.0) 
47 (47.0) 

 
4 (4.0) 

28 (28.0) 

1.298 2 .523 

การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล� 
  ดื่ม 
  ไม[ดื่ม 

 
0 (0.0) 
3 (3.0) 

 
6 (6.0) 

51 (51.0) 

 
4 (4.0) 

28 (28.0) 

0.461 2 .794 

การสวมใส�ฟ{นเทียม 
  ใส[ 
  ไม[ใส[ 

 
0 (0.0) 
3 (3.0) 

 
5 (5.0) 

52 (52.0) 

 
1 (1.0) 

31 (31.0) 

1.288 2 .525 

** มีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01 
 

จากตารางท่ี 4 การหาความสัมพันธ?ระหว[าง คร้ังสุดทWายท่ีเขWารับการรักษาทันตกรรม การสูบ
บุหร่ี การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล? การสวมใส[ฟ�นเทียมกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ
ผูWสูงอายุ ผลการวิเคราะห? พบว[า คร้ังสุดทWายท่ีเขWารับการรักษาทันตกรรมมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม
การดูแลทันตสุขภาพของผูWสูงอายุอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value< .01  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยข�อท่ี 1 ป{จจัยส�วนบุคคลมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพของผู�สูงอายุในบ�านสนวน หมู� 4 ตําบลหนองไข�น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 ผลการวิเคราะห? พบว[า ป�จจัยส[วนบุคคล มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของผูWสูงอายุอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value< .05 ซึ่งสอดคลWองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวWและ
สอดคลWองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน? รอดแสวง (2558) ไดWศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต[อพฤติกรรมการดูแล
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สุขภาพช[องปากของผูWสูงอายุ ในเขตตําบลทุ[งทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค? พบว[า การรับรูW
ประโยชน?ของการดูแลสุขภาพช[องปาก,การรับรูWโอกาสเสี่ยงท่ีทําใหWเกิดโรคสุขภาพช[องปาก,การเขWาถึง
การบริการการดูแลสุขภาพช[องปาก,แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพ่ือน จากบุคลากร
ทาง การแพทย? และรายไดWมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช[องช[องปาก 
 สมมติฐานการวิจัยข�อท่ี 2 ป{จจัยนํา ,ป{จจัยเอ้ือ ,ป{จจัยเสริมมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรม
การดูแลทันตสุขภาพของผู�สูงอายุในบ�านสนวน หมู� 4 ตําบลหนองไข�น้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  
 ผลการวิเคราะห? พบว[า ความรูWมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย[างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ p-value< .01 โดยมีค[าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ? เท[ ากับ .373 ทัศนคติมี
ความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value< .01 โดยมีค[า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เท[ากับ .370 ซึ่งสอดคลWองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวWและสอดคลWองกับงานวิจัยของ 
ศิริรัตน? รอดแสวง(2558) ไดWศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต[อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช[องปากของผูWสูงอายุ ใน
เขตตําบลทุ[งทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค?  
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือศึกษาป�ญหาการดําเนินงานกระบวนการรับสินคWาของ
โรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับ
สินคWาโดยใชWระบบ AS 400 (Application System 400) ของโรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง โดย
กลุ[มตัวอย[างเป_นพนักงานคลังสินคWาท่ีปฏิบัตงานเก่ียวกับกระบวนการรับสินคWา โดยการนําระบบ AS 
400 จําลองกระบวนการรับสินคWาภายในคลังสินคWา 
 ผลการวิจัย พบว[า ป�ญหากระบวนการรับสินคWาส[วนใหญ[ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานเน่ืองดWวยยังไม[มีการนําระบบเทคโนโลยีเขWามาประยุกต?เพ่ืออํานวยความสะดวก ความแม[นยํา 
และรวดเร็ว รวมท้ังการบันทึกขWอมูลลงในเอกสารผิดพลาด และการปjอนขWอมูลท่ีล[าชWา จากการจําลอง
นําระบบ AS 400 ประยุกต?ใชWกับกระบวนการรับสินคWาภายในคลังสินคWา ส[งผลใหWพนักงานดําเนินงาน
ดWวยความสะดวก และรวดเร็วข้ึนโดยเฉลี่ยคิดเป_นรWอยละ 16.47 รวมท้ังลดความผิดพลาดในการ
บันทึกขWอมูลของสินคWา และขWอมูลท่ีไดWมีความชัดเจนมากข้ึนโดยเฉลี่ยคิดเป_นรWอยละ 11.42 ซึ่งการนํา
ระบบเทคโนโลยีเขWามาประยุกต?ในกระบวนการต[างๆ ส[งผลต[อประสิทธิภาพ และตWนทุนในการ
ดําเนินงานขององค?กร รวมท้ังลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของแรงงาน ท้ังน้ีการนําระบบมา
ใชWตWองสอดคลWองกับการดําเนินธุรกิจ และความพรWอมของบุคลากรท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทํางานจากการทํางานดWวยมือ มาเป_นการทํางานดWวยระบบคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยี 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ การรับสินคWา โรงงานผลิตยางรถยนต? 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the operational problems on 
product receiving process of the tire industry and to study the guidelines on 
improving the efficiency of product receiving process using AS400. The sample were 
the warehouse clerk whose works were related to the product receiving process 
using the AS400 system that simulate the process of product receiving within the 
warehouse.  
 The result found at the problem of product receiving process was mainly 
caused by the employees who do not applied technological system to increase 
convenience, precision and speedy. Moreover, the mistakes on recording and the 
delay of input information were also the causes. Due to the application of AS400 
system with the product receiving process, it provided effectiveness to the operation 
where it can increase the convenience, precision and speedy on average of 11.42%. 
By implementing the technological system in production process, it will affect the 
efficiency and cost of an organization. In addition, they will also reduce an error from 
operation. The use of system must be related to the nature of business operation 
and the ability of employee that they can adapt to the change of working process in 
becoming the technological process 
 
Keywords : Efficiency, Receiving Processes, Tire Industry 
 
บทนํา 
 คอมพิวเตอร?มีส[วนช[วยในกระบวนการและข้ันตอนของการผลิตสินคWา การบริการ และการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งเป_นป�จจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต เน่ืองจากการประกอบธุรกิจต[างๆ ท้ังขนาด
เล็กและขนาดใหญ[ มีสิ่งสําคัญร[วมกัน คือ กําไร เม่ือนําระบบคอมพิวเตอร?เขWามาใชWในแต[ละกิจกรรม
ทางธุรกิจย[อมก[อใหWเกิดผลกําไรมากข้ึน ซึ่งเป_นสิ่งจูงใจท่ีสําคัญในทางธุรกิจ ในป�จจุบันการใชW
คอมพิวเตอร?เพ่ือการแข[งขันและขยายตัวทําใหWเกิดความเจริญกWาวหนWาของกิจการจึงเป_นป�จจัยสําคัญ
ของการทําธุรกิจ โดยสรุปคอมพิวเตอร?ในงานธุรกิจ หมายถึง การนําคอมพิวเตอร?เขWามามีบทบาทใน
งานธุรกิจ เพ่ือทําใหWเกิดผลกําไรและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเทคโนโลยีมี
บทบาทมากข้ึนเร่ือย ๆ ดWวยความกWาวหนWาท่ีรวดเร็ว และเท่ียงตรง ทําใหW เทคโลยี พลิกโฉม
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจป�จจุบันมีการแข[งขันสูง เพ่ือใหWสามารถ
รองรับการใหWบริการลูกคWา การจัดการขWอมูลสินคWาไดWอย[างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ก่ิงกาญจน? สุข
คณาภิบาล, ม.ป.ป.) 
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 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ?ยางในปm 2562 คาดว[าราคายางจะทรงตัวในระดับตํ่าท่ี 47 -  
49 บาทต[อกิโลกรัม โดยกลุ[มยางแผ[นและยางแท[งจะอยู[ในภาวะทรงตัวถึงเติบโตเล็กนWอยท่ีรWอยละ  
0-3 ขณะท่ีกลุ[มยางลWอและถุงมือยางยังคงเติบโตต[อเน่ืองท่ีรWอยละ 0.97 และ 13.18 โดยมีแรงผลักดัน
จากตลาดส[งออกเป_นสําคัญ ท้ังน้ีผูWประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ?ยาง คาดว[าจะเผชิญป�ญหา
ขาดทุนสต�อกยางนWอยลงจากความผันผวนของระดับราคาท่ีลดลงราคายาง อย[างไรก็ตามผูWประกอบ
กิจการผลิตภัณฑ?ยางข้ันปลาย ไดWแก[ ยางลWอและถุงมือยาง/ถุงมือตรวจยังคงเติบโตไดWดีโดยเฉพาะผูW
ส[งออก เน่ืองจากตWนทุนราคายางข้ันตWนอยู[ในระดับตํ่ารวมถึงตลาดต[างประเทศยังมีความตWองการ
สูงข้ึนอย[างต[อเน่ือง (ธนาคารออมสิน, 2562)  
 อน่ึงโรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึงในจังหวัดระยอง มีการขยายฐานการผลิตจากไตWหวัน
เพ่ือมาทําการผลิตในประเทศ การทํางานในแต[ละวันจึงตWองใชWคนและเคร่ืองจักรเพ่ือทํางานควบคู[กัน 
แต[การผลิตของบริษัทผลิตยางรถยนต?น้ี มีการผลิตในแต[ละวันค[อนขWางสูงมีการผลิตถึง 20,000 เสWน
ต[อวัน ส[งผลต[อการรับสินคWาท่ีผิดพลาด ตาม ภาพท่ี 1 ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 1 ความผิดพลาดในการรับสินคWา 
 
 จาก ภาพท่ี 1 พบว[า แต[ละเดือนมีความผิดพลาดในการปjอนขWอมูลทุกเดือน ซึ่งดWวยกําลัง
การผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนส[งผลต[อความขWอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน แต[ละคร้ังเกิดข้ึนจากการปjอนขWอมูลเป_นส[วน
ใหญ[ โดยการปjอนขWอมูลผิดในแต[ละคร้ังทําใหWตWองเสียเวลาในการแกWไขระบบ 3-4 ช่ัวโมงต[อคร้ัง ทําใหW
เสียเวลามากในการปฏิบัติงาน เม่ือนําระบบเขWามาช[วยในการปjอนขWอมูล หากพบว[าขWอมูลไม[ตรงกับ
สินคWาสามารถทําการลบขWอมูลไดWเลย ก[อนทําการยืนยันเขWาระบบ ซึ่งทําใหWลดระยะเวลาในการแกWไข
ความผิดพลาดลงไดW ท่ีผ[านมายังไม[มีการพัฒนาดWานเทคโนโลยีมากนัก 
 จากท่ีไดWกล[าวมาขWางตWนจึงมีความสนใจท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
กระบวนการรับสินคWา โดยใชWระบบ AS400 (Application System 400) เขWามาช[วยแทนการจด
บันทึกขWอมูลลงกระดาษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการรับเขWาสินคWา ลดความผิดพลาดจากการ
บันทึกขWอมูล  
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาป�ญหากระบวนการรับสินคWาโดยใชWระบบ AS 400 (Application System 400) 
ของโรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคWาโดยใชWระบบ AS 400 
(Application System 400) ของโรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดการคลังสินคWา 
 คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2556) ไดWกล[าวไวWว[า การจัดการคลังสินคWาเป_นกระบวนการประสม
ประสานทรัพยากรต[าง ๆ เพ่ือใหWการดําเนินกิจการคลังสินคWาเป_นไปอย[างมีประสิทธิผล และบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค?ของคลังสินคWาแต[ละประเภท สอดคลWองกับ ชุมพล มณฑาทิพย?กุล (2550, น. 
4) การจัดการคลังสินคWาเป_นการจัดระเบียบ ดWานการเคลื่อนยWายในการรับ การจัดเก็บ การวางและ
การรักษาสินคWาอย[างเป_นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพ่ือปjองกันและรักษาสินคWาใหWอยู[ในสภาพท่ีดีดWวย
ตWนทุนการดําเนินการท่ีตํ่าเพ่ือช[วยในการดําเนินงานและกําไรใหWกับกิจการ ท้ังน้ีเพ่ือ ลดระยะทางใน
การเคลื่อนยWายใหWมากท่ีสุดการใชWพ้ืนท่ี และปริมาตรในการจัดเก็บ สรWางความม่ันใจไดWว[ามีอุปกรณ? 
เคร่ืองมือ และการสนับสนุนท่ีเพียงพอ สรWางความพอใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหWเกิดการบริหาร
ตWนทุนพัสดุคงคลังใหWมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลWองกับ สุนา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ และคณะ (2551, 
น. 171) การจัดการคลังสินคWา เป_นวิธีการจัดเก็บรักษาสินคWา ตลอดจนการจัดระบบ การวางผัง การ
ออกแบบ การเลือกทําเลท่ีต้ังของคลังสินคWา เพ่ือก[อใหWเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานของ
คลังสินคWา 
 กิจกรรมการบริหารคลังสินคWา 
 กิจกรรมในคลังสินคWาเป_นกิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการซัพพลายเชนท่ีมีส[วนร[วมอยู[ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานมักจะข้ึนอยู[กับว[าคลังสินคWาน้ันใชWอุปกรณ?พ้ืนฐานท่ีตWองใชWแรงงานคนบังคับ หรือคลังสินคWา
ท่ีมีระบบส[วนใหญ[เป_นอัตโนมัติ และมีระบบจัดเก็บ โดยคลังสินคWาท่ัวไปจะมองไดWเป_น 2 ดWาน ไดWแก[ 
1) ดWานองค?ประกอบพ้ืนฐานหลักท่ีเป_นกลุ[มของกิจกรรม ซึ่งแต[ละองค?ประกอบสามารถมีหลาย
กิจกรรม 2) ดWานลักษณะของการไหลของสินคWาผ[านคลังสินคWาจะผ[านไปยังกิจกรรมต[างของ
องค?ประกอบพ้ืนฐานของคลังสินคWา (อธิศานต? วายุภาพ, 2550) ท้ังน้ีการรับสินคWา (Receive) มี
ความสําคัญเน่ืองจากเป_นจุดเร่ิมตWนกิจกรรมคลังสินคWาในการปฏิบัติงานตWองทําอย[างถูกตWอง และ
แม[นยํา เน่ืองจากหากมีการรับสินคWาผิดพลาดจะมีผลกระทบต[อส[วนอ่ืน ๆ ซึ่งการรับสินคWาตWองมีการ
วางแผนอย[างรอบคอบ ดังน้ันการพัฒนากระบวนการรับสินคWา เพ่ือใหWกระบวนการไหลเป_นไปอย[าง
สะดวก ก[อนสินคWาจะถูกส[งมอบสินคWา คลังสินคWาจะตWองเตรียมจัดหาอุปกรณ? และทรัพยากรต[างๆ ท่ี
จําเป_นต[อการปฏิบัติงานเพ่ือไม[ใหWเป_นการเสียเวลา ข้ันตอนการรับสินคWาจําเป_นตWองมีการการ
ประสานงานล[วงหนWา หรือการส[งขWอมูลล[วงหนWาทางการแลกเปลี่ยนขWอมูลทางคอมพิวเตอร? 
(Electronic Data Interchange: EDI)  
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 แนวคิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป_นการเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใชWไปกับผลท่ีไดWจาก
การทํางานว[าใชWไปอย[างไร มากนWอยแค[ไหน ในขณะท่ีทํางานใชWโดยประหยัดใหWไดWผลผลิตหรือผลลัพธ?
ตามเปjาหมายขององค?กรท่ีคาดหวังอย[างคุWมค[าหรือไม[ โดยการเปรียบเทียบระหว[างค[าใชWจ[ายในการ
ลงทุนกับผลกําไรท่ีไดWรับ โดยใชWสูตรในการคํานวณ (ประเวศ มหารัตน?สกุล, 2553, น. 109) ดังน้ี 
 

 
 

 ท้ังน้ีประสิทธิผล (Effectiveness) เป_นเคร่ืองมือหรือตัวบ[งช้ีในการตัดสินใจว[าการบริหารของ
หน[วยงานหรือองค?กรใดองค?กรหน่ึงสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปjาหมาย ซึ่งการท่ีองค?กรไดW
ดําเนินงานใด ๆ โดยการใชWทรัพยากรต[าง ๆ คํานึง 3 ลักษณะ (Zamuto, 1982; (อาภรณ? อ[อนคง, 
2556) ไดWแก[ 1) ความหมายท่ีใชWในแนวทางเปjาหมาย (Goal – based Approach) เป_นการพิจารณา
ว[าการดําเนินงานบรรลุเปjาหมายท่ีต้ังไวWหรือไม[ 2) ความหมายท่ีใชWแนวทางระบบ (System – based 
Approach) เป_นการพิจารณาว[าองค?การนําทรัพยากรมาใชWใหWเกิดประโยชน?แก[องค?การและบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค?ขององค?การ 3) ความหมายท่ี ใชWแนวทางกลุ[มผูW ท่ี เก่ียวขWอง (Multiple – 
Constituencies Approach) เป_นการพิจารณาว[าองค?การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ[มท่ีเก่ียวขWองไดW ท้ังน้ีความสัมพันธ?ของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 ประสิทธิผล (effectiveness) และ ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพเป_นมาตรฐาน
ของประสิทธิผลของหน[วยงาน กล[าวคือ องค?กรตWองบรรลุเปjาหมายโดยใชWทรัพยากรใหWเกิดประโยชน?
สูงสุด องค?กรตWองบรรลุถึงท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป_นท่ีพึงปรารถนาของทุกองค?กร ซึ่งจะ
เห็นไดWว[าองค?กรอาจมีประสิทธิผลแต[ไม[มีประสิทธิภาพ หรือไม[มีประสิทธิผลแต[อาจมีประสิทธิภาพ 
ฉะน้ันประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงมีความสัมพันธ?กัน (อาภรณ? อ[อนคง, 2556) 
 ระบบปฏิบัติการ AS400 
 AS400 เป_นระบบท่ีพัฒนาโดย IBM เพ่ือท่ีใชWรองรับการใชWงานขWอมูลท่ีมีความสําคัญ 
(Sensitive Data) โดยระบบน้ีสามารถทําใหWการเก็บขWอมูลและการประมวลผลขWอมูลสามารถทําไดW
โดยผูWใชWหลายคนพรWอมกัน(Multitasking) เช[น ขWอมูลของการปฏิบัติงาน และระบบท่ีพัฒนาน้ันใชW
สําหรับการเก็บขWอมูลท่ีมีปริมาณมาก ๆขWอดีของระบบ AS/400 เป_นระบบท่ีวางโครงสรWาง
สถาป�ตยกรรมแบบเป_นลําดับช้ัน (Layered Machine Architecture) สามารถปรับเปลี่ยนตัว
อุปกรณ? Hardware โดยไม[ตWองมีการหยุดการประมวลผลของงาน ระบบน้ีสามารถรองรับการ
ประมวลผลโดยเทคโนโลยีการแบ[งพาร?ติช่ันแบบโลจิคัล (logical partition-LPAR) โดยสามารถติดต้ัง 
Software ประมวลผลหลายตัวพรWอมกัน (ธนาคารแห[งประเทศไทย, 2558, น. 4) ท้ังน้ี The AS/400 
Operating System (OS/400) OS/400 เป_นโปรแกรมหรือเคร่ืองมือสําหรับสั่งใหWเคร่ือง AS/400 
ทํางานโดยท่ีจะสามารถทํางานไดWหลายๆ งานพรWอมกันในขณะเดียวกัน ส[วนประกอบท่ีสําคัญของ 
OS/400 (atom blogger. BlogSpot. (2559) ประกอบดWวย 
 - Control Language เป_นชุดคําสั่งต[างๆ ท่ีจะใชWติดต[อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร? 
 - Data Management เป_นเร่ืองเก่ียวกับการกําหนดและการใชWแฟjมขWอมูล 
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 - Work Management เป_นสิ่งท่ีควบคุมการทํางานหลายๆ งานจากผูWใชWหลายๆ คนใน
ขณะเดียวกัน 
 - Programmer Services เป_นสิ่งท่ีมีไวWเพ่ือใหWโปรแกรมเมอร?ใชWในการเขียนโปรแกรม 
 - Security เป_นระบบรักษาและปjองกันขWอมูลของงานต[างๆ ในเคร่ือง 
 - Communication Support เป_นการเช่ือมต[อการทํางานระหว[างเคร่ือง AS/400 กับเคร่ือง
อ่ืนหรือกับเคร่ือง AS/400 ดWวยกัน 
 - PC Support เป_นโปรแกรมท่ีใชWเช่ือมต[อระหว[างเคร่ือง PC กับเคร่ือง AS/400 ซึ่งจะทําใหW 
PC เคร่ืองน้ันทําหนWาท่ีเป_นจอภาพท่ีต[อมาจากเคร่ือง AS/400 เคร่ือง AS/400 และโปรแกรม 
OS/400 เป_นสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ัน ผูWใชWจึงควรใชWอรรถประโยชน?เหล[าน้ันอย[างเต็มท่ี  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย[างระบบปฏิบัติการ AS400 
ท่ีมา: atomoblogger.blogspot, (2559) 

 
 แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) 
 แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) คือ แนวทางท่ีจะขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล[า 
(Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีไม[ไดWก[อใหWเกิดมูลค[า โดยการทําใหWตWนทุน
ตํ่าลง และจัดเรียงทุกๆ กิจกรรมท่ีสรWางคุณค[า (Value) ใหWกับผลิตภัณฑ? ใหWมีประสิทธิภาพดWวยตWนทุน
ท่ีนWอยท่ีสุด เพ่ือสรWางมูลค[าใหWกับลูกคWาโดยการใชWทรัพยากรอย[างจํากัด ซึ่งแนวคิดน้ีสามารถนําไป
ประยุกต?ใชWไดWกับท้ังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ความสูญเปล[า (Wastes) 8 ประการ ตามแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) จะเนWนไปท่ีการ
สรWางคุณค[าท่ีลูกคWาตWองการ โดยการขจัดความสูญเปล[า (Wastes) ท้ัง 8 ประการ (สิริพงศ? จึงถาวร, 
2016) ไดWแก[ 1) งานท่ีตWองแกWไข (Defect) ผลิตสินคWาท่ีไม[ไดWคุณภาพ ทําใหWตWองมาเสียเวลาในการ
แกWไข 2) การผลิตสินคWามากเกินความตWองการ (Overproduction) 3) การรอคอย (Waiting) การรอ
คอยทําใหWเกิดตWนทุนแฝงต[างๆ 4) ความคิดสรWางสรรค?ท่ีไม[ไดWนํามาใชWประโยชน? (Non-utilized 
Talent) 5) การขนยWายบ[อยๆ (Transportation) จากการผลิตเกินมักจะเป_นผลใหWเกิดการเก็บสินคWา
มาเกินไป 6) สินคWาคงคลังมากเกินไป (Inventory) 7) การเคลื่อนไหวท่ีไม[จําเป_น (Motion) และ 8) 
ข้ันตอนซ้ําซWอนไม[ถูกตWอง (Excess Processing) ข้ันตอนต[างๆ ไม[เคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
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 พนิดา หวานเพ็ชร (2555) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยใชWแนวคิดไคเซ็น เพ่ือ
วิเคราะห?กระบวนการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและจํากัดขWอบกพร[องในการทํางานท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยมุ[งเนWนใหWพนักงานท่ีมีอยู[จํานวน 7 คน สามารถรองรับงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเป�ดท่ีทําการ
สาขาใหม[ 9 สาขา แนวคิดไคเซ็นท่ีใชWในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดWวยการลดข้ันตอนในบาง
กระบวนการท่ีไม[ก[อใหWเกิดประโยชน?ออกไป (MUDA) การรวมข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซWอนในแต[
ละกระบวนการเขWาดWวยกัน (MURI) และจัดใหWเกิดความสมํ่าเสมอการนําส[งเอกสารทางการบัญชีจาก
รWานคWา (MURA) มาประยุกต?ใชWงาน ท้ังน้ี สุจิตรา เทียนชัย (2559) ศึกษาการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานในคลังสินคWาของอุตสาหกรรมยานยนต? วิเคราะห?สาเหตุของป�ญหา 
ท่ีเกิดข้ึนโดยใชWแผงผังกWางปลาเพ่ือหาแนวทางในการแกWไขป�ญหา จัดทําแผงผังคลังสินคWาใหม[ จัดทํา
ปjายบ[งช้ีสั่งซื้อช้ันวางวัตถุดิบ กําหนดรอบการเบิก-จ[ายวัตถุดิบใหWกับสายการผลิต และทําการจัดกลุ[ม
การจัดเก็บวัตถุดิบแบบ ABC Analysis โดยดูขWอมูลจากปริมาณการเบิกวัตถุดิบยWอนหลัง 3 เดือน 
รวมถึงเสนอแนวทางในการลดปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบและเพ่ิมความถ่ีในการการจัดส[งวัตถุดิบของ
ผูWจําหน[ายวัตถุดิบใหWมากข้ึน ผลจากการวิจัยช[วยใหWการดําเนินงานคลังสินคWามีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ
วัตถุดิบท่ีเพียงพอและสามารถลดจํานวนพนักงานในการคWนหา รวบรวมและจัดส[งวัตถุดิบจาก 3 คน 
เหลือ 2 คน คิดเป_นจํานวนเงิน 184,140 บาทต[อปm ช[วยใหWเกิดการบริหารการจัดการคลังสินคWามี
ประสิทธิภาพและใชWทรัพยากรท่ีมีอยู[ใหWเกิดประโยชน?สูงสุดแก[องค?กร และสอดคลWองกับงานวิจัย คณิศร 
ภูนิคม (2560) ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดWวยเทคนิคการปรับปรุงงาน เพ่ือ
นําความรูWทางดWานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประยุกต?ใชWเพ่ือช[วยลดตWนทุนดWานเวลาและแรงงานใหWกับ
ผูWประกอบการ ซึ่งมีผลิตภัณฑ?หลัก คือ นํ้าด่ืมบรรจุถังขนาด 20 ลิตร นํ้าด่ืมบรรจุขวดขนาด 600 
มิลลิลิตร และขนาด 300 มิลลิลิตรและใชWแรงงานคนในการผลิตหลัก หลังจากศึกษาข้ันตอนการทํางาน
ในป�จจุบันแลWวพบว[า กระบวนการผลิตเป_นไปดWวยความล[าชWาและมีการรอคอยของพนักงาน ซึ่งเป_นการ
เสียเวลาโดยเปล[าประโยชน? จึงไดWนําเคร่ืองมือทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมต[างๆ มาช[วยแกWป�ญหาใหWกับ
โรงงานโดย พบว[า หลังจากการปรับปรุงการทํางานแลWวสามารถลดเวลาความสูญเปล[าในการทํางานไดW
จากเดิม 254.40 วินาที เหลือ 174.16 วินาที ลดลงไป 80.24 วินาที คิดเป_นรWอยละ 32.17 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคWาโดยใชWระบบ AS 400 ของ
โรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง เป_นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีข้ันตอน
การดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. ศึกษาสภาพป�จจุบันของกระบวนการรับเขWาสินคWา โดยมีวิธีการดําเนินงานและข้ันตอนการวิจัย
เก็บรวบรวมขWอมูลและข้ันตอนในการคัดแยกสินคWา การรับเขWาสินคWา เพ่ือมาจัดเก็บและเตรียมส[งออก 
 1.1 ศึกษาข้ันตอนการทํางานของกระบวนการรับเขWาสินคWา ดังน้ี 
 1) เม่ือกระบวนการผลิตผลิตยาง จะทําการปล[อยยางไหลมาตามสายพานเพ่ือส[งข้ึน
คลังสินคWา 
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 2) เม่ือสินคWาไหลมาถึงจุดคัดแยกดWวยเคร่ือง ICR880 จะเป_นตัวทําการคัดแยกสินคWาลง
ตามรางท่ีเคร่ืองอ[านและกําหนดไวW 
 3) เม่ือเคร่ือง ICR880 ไดWทําการคัดแยกแลWวพนักงานจะทําการบรรจุสินคWาใส[ในพา
เลทและทําการลากออกมาเรียงไวWเพ่ือรอทําการรับสินคWาอีกคร้ัง หากพนักงานทําการคัดแยกสินคWาผิด
อาจทําใหWเกิดความผิดพลาดของขWอมูล และการส[งออกของสินคWาไดW 
 1.2 ศึกษาข้ันตอนการรับเขWาสินคWา 
 1) พนักงานจะทําการปร้ินเอกสารขWอมูลของสินคWาท่ีจะตWองรับเขWาในแต[ละวัน 
 2) ทําการตรวจเช็คยางตามรายการในเอกสาร จะมีลักษณะการตรวจเช็คคือการ
สังเกต TR CODE สินคWาว[าหันไปทิศทางเด่ียวกัน ทําการตรวจสอบขนาดของสินคWาว[าสินคWาพาเลทน้ี
เป_นขนาดเด่ียวกันท้ังหมด ไม[มีขนาดอ่ืนมาปน 
 3) ตรวจสอบจํานวนท่ีบรรจุในพาเลทตรงตามมาตรฐาน ตรวจสอบสภาพของยางอยู[
ในสภาพสําเร็จรูปไม[ผิดรูป ไม[มีสิ่งผิดปกติ เป_นตWน 
 4) เม่ือตรวจสอบดWวยสายตาแลWวทําการจดบันทึกขWอมูลลงในเอกสารในกรณีมียาง 
Size ใหม[ขึ้นมา พนักงานจะทําการจดบันทึกเพ่ิมเติมลงในเอกสาร 
 5) เม่ือจบการทํางานในหน่ึงวันพนักงานจะตWองทําการรวมยอด ท่ีทําการบันทึกขWอมูล
ลงในทWายสุดของเอกสาร 
 6) หลังจากทําการรวมยอดแลWว พนักงานตWองทําการปjอนขWอมูลลงในระบบ เพ่ือใหW
ส[วนงานท่ีเก่ียวขWองรับรูWถึงยอดของการรับเขWาในแต[ละวัน จบการทํางาน 
 2. วิเคราะห?ป�ญหาของกระบวนการรับเขWาสินคWาข้ันตอนการรับเขWาสินคWาการจดบันทึกขWอมูล
ลงในเอกสาร เป_นความผิดพลาดท่ีตรวจสอบและจดบันทึกขWอมูลลงในเอกสารการตรวจสอบสินคWา 
และจดบันทึกขWอมูลท่ีผิดพลาดและการปjอนขWอมูลท่ีล[าชWา หากข้ันตอนการทํางานไม[ไดWรับการ
ตรวจสอบจะทําใหWส[งผลต[อส[วนงานอ่ืนๆ ในแต[ละส[วนงานไดW ทําใหWเกิดผลกระทบกับหน[วยงานอ่ืน 
 3. เสนอแนวทางในการไขป�ญหาจากการวิเคราะห?ป�ญหาของกระบวนการรับเขWาสินคWา คือ 
การบันทึกขWอมูลท่ีผิดพลาดและการปjอนขWอมูลท่ีล[าชWา โดยทําการวิจัยและไดWระดมความคิดหาแนว
ทางการแกWไขป�ญหาโดยการใชWเทคโนโลยีและระบบโปรแกรม AS400 (Application System 400) 
มาช[วยปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรับเขWาสินคWา เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซWอนจาก
ข้ันตอนการทํางานแบบเดิม 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคWาโดยใชWระบบ AS 400 ของ
โรงงานผลิตยางรถยนต?แห[ งหน่ึง เป_นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาป�ญหากระบวนการรับสินคWาของโรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง พบว[า การ
ดําเนินงานกระบวนการรับสินคWาของพนักงานในคลังสินคWามีการบันทึกขWอมูลท่ีผิดพลาด ส[วนใหญ[เป_น
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การบันทึกโดยใชWแรงงานในการตรวจรับและบันทึกขWอมูลดังกล[าว จากปริมาณจํานวนการผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึนเกิดความผิดพลาดของพนักงานในการบันทึกขWอมูล ส[งผลใหWกระบวนการรับสินคWาตWอง
ยWอนกลับมาแกWไขส[งผลใหWการดําเนินงานในกระบวนการต[อตWองหยุดชะงักเกิดความสูญเสียจากการรอ
คอยสินคWาเกิดข้ึน สอดคลWองกับ สิริพงศ? จึงถาวร, (2016) ท่ีกล[าวถึงความสูญเปล[า (Wastes) 8 
ประการ ท่ีส[งผลต[อตWนทุนในการดําเนินงานขององค?กร ท้ังน้ีจากการจําลอง นําระบบ AS400 
ประยุกต?ใชWในกระบวนการรับสินคWา พบว[า การคัดแยกยางโดยใชW TR CODE (P231) หันไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือง[ายต[อการตรวจเช็คสินคWา จากน้ันบันทึกขWอมูลลงระบบโปรแกรม AS400 โดยใชW TR 
CODE ปjอนขWอมูล และทําการสั่งพิมพ?ปjายติดสินคWาเพ่ือระบุชนิดและรายละเอียดท่ีเก่ียวขWอง รวมท้ัง
ระบุจํานวนพ้ืนท่ีจัดเก็บจากระบบรวมท้ังตรวจเช็คขWอมูลท่ีปjายกับสินคWาตรงกัน จํานวนการรับเขWาตรง
กับสินคWา ตามภาพท่ี 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การปjอนขWอมูลลงระบบโปรแกรม AS 400   ภาพท่ี 4 ตรวจเช็คขWอมูลท่ีปjายกับสินคWาตรงกัน 
 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคWาโดยใชWระบบ AS 
400 (Application System 400) ของโรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึง พบว[า การนําระบบ AS 400 
(Application System 400) มาใชWส[งผลต[อความผิดพลาดท่ีลดลง รวมท้ังพนักงานปฏิบัติงานไดW
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน ตามภาพท่ี 5  
 

 
 

ภาพท่ี 5 การปฏิบัติงานหลังทดลองการนําระบบ AS 400 มาทดลองระยะเวลา 1 เดือน 
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 จากภาท่ี 5 ผลการปฏิบัติงานหลังทดลองการนําระบบ AS 400 มาทดลองระยะเวลา 1 
เดือนท่ีไดWจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรับเขWาสินคWา มีการทํางาน ท่ีรวดเร็วมาก
กว[าเดิม สามารถรับสินคWาไดWอย[างต[อเน่ือง และลดความเวลาของกระบวนการรับเขWาสินคWา ลดความ
ผิดพลาดของขWองมูลโดยการบันทึกขWอมูลของสินคWาและขWอมูลท่ีไดWมีความชัดเจนมากข้ึนเน่ืองจากลด
ความคลาดเคลื่อนของขWอมูล ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินงานของพนักงาน
คลังสินคWา พบว[า พนักงานใชWระยะเวลาในการดําเนินงานมีความรวดเร็วข้ึนโดยเฉลี่ยคิดเป_นรWอยละ 
16.47 และลดความผิ ดพลาดของขW อ มู ล ในการบั น ทึ กขW อ มู ลของสิ นคW าและขW อ มู ล ท่ี ไดW 
มีความชัดเจนมากข้ึนเน่ืองจากลดความคลาดเคลื่อนของขWอมูลโดยเฉลี่ยคิดเป_นรWอยละ 11.42 
 
อภิปรายผล 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับเขWาสินคWาโดยใชWระบบโปรแกรม AS400 ของ
โรงงานผลิตยางรถยนต?แห[งหน่ึงในจังหวัดระยอง เม่ือมีการนําระบบโปรแกรม AS400 มาใชWทํางาน
จริงส[งผลใหWการทํางานมีความคล[องตัวมากย่ิงข้ึนและยังสามารถรองรับการผลิตท่ีสูงในแต[ละวัน โดย
โปรแกรมมีการบันทึกขWอมูลของการรับเขWาสินคWาแต[ละช้ินงานและจํานวนการรับเขWาในแต[ละวัน 
สามารถตรวจเช็คขWอมูลยWอนหลังแต[ละวันการทํางานไดWทําใหWมีการอัพเดตขWอมูลตลอดเวลาในการ
ทํางาน จากการประยุกต?ใชWงานระบบใหม[น้ีไดWเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและสะดวกในการ
ทํางานมากย่ิงข้ึน สามารถลดป�ญหาในการทํางานซ้ําซWอน ลดเวลาในการทํางาน สอดคลWองกับ คณิศร 
ภูนิคม (2560) ทําการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดWวยเทคนิคการปรับปรุง
งาน เพ่ือนําความรูWทางดWานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประยุกต?ใชWเพ่ือช[วยลดตWนทุนดWานเวลาและแรงงาน 
โดยใชWแผงภูมการไหล (Flow Process Chart) และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) มาช[วยแกWป�ญหา
ใหWกับโรงงาน พบว[า หลังจากการปรับปรุงการทํางานแลWวสามารถลดเวลาความสูญเปล[าในการทํางาน
ไดWจากเดิม 254.40 วินาที เหลือ 174.16 วินาที ลดลงไป 80.24 วินาที คิดเป_นรWอยละ 32.17 และ
สอดคลWองกับแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) การขจัดความสูญเปล[า (Wastes) 8 ประการ (สิริ
พงศ? จึงถาวร, 2016) ซึ่งเป_นแนวทางท่ีจะขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล[า (Wastes) ของทุก
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีไม[ไดWก[อใหWเกิดมูลค[า โดยการทําใหWตWนทุนตํ่าลง และจัดเรียง
ทุ กๆ  กิ จก รรม ท่ี ส รW า ง คุณ ค[ า  (Value) ใหW กั บ ผลิ ต ภัณ ฑ?  ใหW มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ดW วยตW น ทุ น 
ท่ีนWอยท่ีสุด เพ่ือสรWางมูลค[าใหWกับลูกคWาโดยการใชWทรัพยากรอย[างจํากัด ซึ่งแนวคิดน้ีสามารถนําไป
ประยุกต?ใชWไดWกับท้ังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ขWอเสนอแนะในการนําไปใชW 
 1.1 ควรมีความรูWเก่ียวกับระบบโปรแกรม ข้ันตอนการทํางานของระบบและความรอบ
ครอบในการใส[ขWอมูลเง่ือนไขต[างๆ ของระบบ 
 1.2 ควรมีความรูWเก่ียวกับภาษาต[างๆ ภายในระบบโปรแกรม AS400  
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 2. ขWอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังต[อไป 
 หากมีการนําระบบไปพัฒนาต[อในส[วนต[างๆ จะทําใหWเขWาใจการทํางานของระบบมากข้ึน 
รวมท้ังจัดทําคู[มือการปฏิบัติงาน 
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บทคัดย�อ 
การออมถือเป_นการวางแผนทางการเงินท่ีทําใหWประชาชนรูWสึกถึงความม่ันคงทางการเงินใน

อนาคต เราอาจจะไม[ไดWใหWความสําคัญต[อการออม ถWาในป�จจุบันชีวิตมีความสุขดี แต[ในอนาคตเป_นสิ่ง
ท่ีใม[แน[นอน เม่ือถึงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ?ท่ีไม[คาดฝ�น เช[น เกิดป�ญหาสุขภาพ การถูกเลิกจWาง เกิด
อุบัติเหตุ ฯลฯ จะเกิดความเดือดรWอนถWาไม[มีเงินออมสํารองไวW 
   การศึกษาเร่ืองป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชน มีวัตถุประสงค? 1. เพ่ือศึกษา
ป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชน 2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกWไขป�ญหาการออม 
และส[งเสริมการออมเพ่ืออนาคตอย[างย่ังยืน โดยรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองเป_น
กรอบในการศึกษาในคร้ังน้ี ป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชนมีหลายป�จจัย ไดWแก[ รายไดW 
ระดับราคาของสินคWา อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพของบุคคล และสภาพสังคมท่ีเนWนวัตถุนิยม 
 
คําสําคญั: การออม ป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออม พฤติกรรมการออม 
 

Abstract 
Savings are financial plans that make people feel financial security in the 

future. We may not give importance to saving. If today life is happy. But in the future 
it is uncertain. When it comes to unexpected events such as health problems 
Termination Accidents etc. will cause trouble if there is no spare savings. 

The study of factors affecting people's savings The objective is 1. To study the 
factors that affect people's savings. 2. To determine ways to solve the savings. And 
promote saving for a sustainable future By collecting relevant concepts, theories and 
research as a framework for this study There are many factors that affect people's 
savings, such as income, price level of goods, age, occupation, education, status of 
people. And social conditions that emphasize materialism 
 
Keywords: Saving, factors that affect saving, Saving behavior 
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บทนํา 
การออมเป_นการวางแผนทางการเงินรูปแบบหน่ึง การออมทําใหWผูWออมมีความม่ันคงใน

อนาคต  เม่ือบุคคลมีงานทํา มีรายไดWตอบแทนจากการทํางาน ในรูปค[าจWางหรือเงินเดือน ถWามีรายไดW
มากกว[ารายจ[าย โดยท่ัวไปก็มักจะเกิดการออม แต[ในภาวะเศรษฐกิจป�จจุบัน การออมถดถอยลง 
เน่ืองจากครัวเรือนมีรายไดWนWอย ไม[เพียงพอในการใชWจ[าย จึงทําใหWไม[มีเงินเหลือเก็บสําหรับการออม 
ย่ิงไปกว[าน้ันคือยังตWองกูWหน้ียืมสินจากแหล[งเงินทุนท้ังในระบบสถาบันการเงินของรัฐและแหล[งเงินทุน
นอกระบบ ตWองเสียอัตราดอกเบ้ียเงินกูW มีป�ญหาหน้ีสิน จึงถูกผลักดันเขWาสู[วงจรความยากจน เน่ืองจาก
ขาดความรูW ความเขWาใจในการบริหารการเงิน รวมท้ังเร่ืองของการขาดวินัยในการใชWจ[าย ใชWเงินเกินตัว 
ขาดการปลูกฝ�งการประหยัดอดออม ย่ิงในเวลาน้ีสังคมเต็มไปดWวยความฟุjงเฟjอทางวัตถุนิยม ความ
ตWองการดWานการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหWเกิดป�ญหารายจ[ายมากกว[ารายไดW  ถWาไม[มีการ
ออมจะเกิดป�ญหาไดWในอนาคต เน่ืองจากเราไม[สามารถกําหนดเหตุการณ?ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดW ไม[
สามารถรูWล[วงหนWาไดW อาจจะเกิดเหตุการณ?ท่ีไม[คาดฝ�น เช[น ตกงาน เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความ
เจ็บป~วยกะทันหัน เป_นตWน ชีวิตคนเราอยู[บนความไม[แน[นอน ถWาไม[มีเงินออมสํารองเก็บไวWก็อาจจะทํา
ใหWเดือนรWอน ตWองไปกูWยืมเงิน เป_นการเพ่ิมภาระค[าใชWจ[ายใหWกับครอบครัว 

หากเปรียบเทียบการออมของต[างประเทศ คือประเทศท่ีพัฒนาแลWวกับประเทศไทย ประเทศ
ท่ีพัฒนาแลWวมีการออมตํ่ากว[าประเทศไทย เพราะประเทศท่ีพัฒนาแลWว มีการจัดเก็บภาษีในระดับท่ีสูง 
ทําใหWเงินไดWสุทธิและเงินออมลดลง แต[เน่ืองจากมีการจัดระบบสวัสดิการท่ีดี การพัฒนางานดWาน
สวัสดิการสังคมอย[างเขWมแข็ง ประชาชนไดWรับการดูแลช[วยเหลือจากรัฐบาลอย[างเต็มท่ี ประชาชนจึง
ไม[มีความกังวลเร่ืองการออมเม่ือยามแก[ชรา ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนา เช[นประเทศไทย มีระบบ
สวัสดิการท่ียังไม[แน[นอนและไม[เพียงพอ มีเพียงเบ้ียยังชีพผูWสูงอายุ จึงตWองใหWความสําคัญของการออม
เพ่ือดูแลตนเองในอนาคตเม่ืออายุมากข้ึน 

ดังน้ันจึงควรใหWความสําคัญป�ญหาการออมอย[างจริงจัง สรWางค[านิยม การสรWางจิตสํานึกใน
การออมเพ่ือประโยชน?ในอนาคต ส[งเสริมกระตุWนใหWมีการออมเป_นประจํา สมํ่าเสมอ มีวินัยการออม
อย[างต[อเน่ือง เพ่ือเป_นหลักประกันท่ีม่ันคงในระยะยาว จะทําใหWครัวเรือนมีความสุข ไม[ใชWจ[ายเกินตัว 
ไม[มีหน้ีสิน รูWจักตนเอง รูWจักอดออม มีเหตุผล พอประมาณ สอดคลWองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค�  

1. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชน 
2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกWไขป�ญหาการออม และส[งเสริมการออมเพ่ืออนาคตอย[างย่ังยืน   
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 บทความวิชาการนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาป�จจัยที่ส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชน 
และกําหนดแนวทางในการแกWไขป�ญหาการออม และส[งเสริมการออมเพ่ืออนาคตอย[างย่ังยืน โดยใชW
วิธีการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิชาการในแวดวงการศึกษาไทย ต้ังแต[ ปm พ.ศ. 2555 – ปm พ.ศ. 2557   
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการออม 
 ความหมายของการออม  

เงินออม ตามความหมายของพจนานุกรมศัพท?ทางเศรษฐศาสตร? หมายถึง ส[วนหนึ่งของ
รายไดWที ่ไม[ไดWใชWจ[ายเพื่อการบริโภค หากแต[เก็บไวWโดยมีวัตถุประสงค?เพื่อการใชWจ[ายต[างๆ ใน
อนาคต การใชWเงินออมอาจทําไดWหลายรูปแบบ เช[น การถือไวWเป_นเงินสด นําเงินออมไปฝาก
ธนาคารหรือนําเงินออมไปซื ้อหลักทรัพย?เป_นตWน จํานวนเงินที่ออมนั้นขึ้นอยู[กับป�จจัยหลาย
ประการ ไดWแก[ 

1. จํานวนรายไดW ถWามีบุคคลมีรายไดWเพ่ิมข้ึน การออมก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดWวย 
2. การคาดการณ?เกี่ยวกับรายไดWในอนาคต ถWาผูWมีรายไดWคาดว[าในอนาคตจะมีรายไดWมากก็

อาจจะเก็บออมในป�จจุบันนWอยลง 
3. อัตราดอกเบี้ย ถWาอัตราดอกเบี้ยในป�จจุบันอยู[ในระดับสูงจะจูงใจใหWคนเก็บเงินออม

มากข้ึน 
การออม (Saving) หมายถึง ในส[วนของบุคคล ถWาบุคคลใชWจ[ายรายไดWของเขาไปในการ

บริโภคนWอยกว[ารายไดWที่ไดWรับ รายไดWส[วนที่เหลือจากการใชWจ[ายเรียกว[า เงินออม สามารถเขียน
เป_นสมการการออม (รัตนา สายคณิต.2537: 37-41) ไดWดังน้ี 

Yd  =    C   +  S 
S       =    Yd  -  C    
โดยท่ี Yd  คือ รายไดWสุทธิส[วนบุคคล 
 C    คือ ค[าใชWจ[ายในการบริโภค 
 S     คือ การออม 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการออมมีความเกี่ยวขWองกับรายไดWและการบริโภค จึงจําเป_นท่ี

จะตWองศึกษาทฤษฎีของรายไดW และฟ�งก?ชั่นการบริโภค เพราะรายไดWเป_นตัวกําหนดการใชWจ[ายใน
การอุปโภคบริโภค โดยสมการการบริโภคท่ีสัมพันธ?กับรายไดWสามารถเขียนไดW ดังน้ี 

C =   a+  bYd 
โดยท่ี  C คือ ระดับการบริโภค 

a คือ ระดับการบริโภคตํ่าสุดท่ีใม[ข้ึนกับระดับรายไดWสุทธิ 
b คือ ระดับการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือรายไดWสุทธิ 
                             เปลี่ยนแปลงไป 1 หน[วย 
Yd คือ ระดับรายไดWส[วนบุคคล 

และเม่ือแทนสมการการบริโภคลงในสมการขWางตWนจะไดW 
S=    Y -a - bYd 
หรือ 
S=    - a +(1 – b)Yd 
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สมการที่ไดWคือการออม แสดงใหWเห็นว[าระยะสั้น การออมมีความสัมพันธ?กับรายไดWใน
ทิศทางเดียวกัน แต[เมื่อรายไดWเท[ากับศูนย? การออมจะเท[ากับ -a ต[อเมื่อระดับรายไดWเพิ่มขึ้นแลWว 
การออมจึงเพ่ิมข้ึนตาม แต[จะเพ่ิมข้ึนเป_นสัดส[วนเท[ากับ (1-b) ของระดับรายไดW 

ส[วนหลักการและแนวคิดว[าดWวยป�จจัยที่มีผลต[อการออมของประชาชนเพื่อใชWจ[ายใน
อนาคต เพ่ือเป_นกรอบแนวความคิดของการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปดWวยแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 

วเรศ อุปปาติก (2544) กล[าวว[า ทฤษฎีความตWองการถือเงินของ Milton Friedman อธิบาย
ไวWในปm 1968 ไดWพัฒนามาจากแนวคิดของนักทฤษฎีปริมาณเงินของสํานักเคมบริดจ?ซึ่งอธิบายป�จจัยท่ี
กําหนดความตWองการถือเงินโดยมองว[าเงินเป_นสิ่งท่ีก[อใหWเกิดอรรถประโยชน? (Utility) บุคคลมีอุปสงค?
ต[อเงินเพราะเห็นว[าเงินจะก[อใหWเกิดอรรถประโยชน?ข้ึนไดWพฤติกรรมการเลือกถือเงินของบุคคลเป_น
สัดส[วนโดยตรงกับรายไดWที่เป_น 
ตัวเงินและมีบางส[วนมีความคิดคลWายคลึงกับ John Maynard Keynes ท่ีเรียกว[าทฤษฎีความพอใน
สภาพคล[อง (Liquidity Preference Theory) ซึ่งอธิบายความตWองการถือเงินของบุคคลออกเป_น 3 
ประการคือ 

1. ความตWองการถือเงินไวWเพ่ือใชWสอยในชีวิตประจําวัน 
2. ความตWองการถือเงินเพ่ือใชWจ[ายยามฉุกเฉิน 
3. ความตWองการถือเงินเพ่ือเกร็งกําไร 
บุญรุ[ง จันทร?นาค (2554) กล[าวว[า ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออม ประกอบไปดWวยดังน้ี 
1. รายไดW เป_นป�จจัยสําคัญท่ีทําใหWเกิดการออม เพราะผูWมีรายไดWย[อมมีเงินเหลือและออมไดW

มากกว[าผูWที่ไม[มีรายไดW โดยแหล[งของรายไดWมาจากหลายทาง เช[น งานประจํา งานอดิเรก เป_นตWน โดย
ป�จจัยท่ีเป_นตัวกําหนดรายไดWของแต[ละบุคคล 

2. ค[าใชWจ[าย เป_นป�จจัยสําคัญอันหน่ึงในการกําหนดขีดความสามารถในการออม เพราะหาก
บุคคลใดมีค[าใชWจ[ายเงินท่ีเหลือจากรายไดW เพ่ือนําไปออมก็จะลดนWอยลง 

3. สถาบันการลงทุน สถาบันใหWบริการท่ีมีความม่ันคงสูง ก็จะเป_นแรงจูงใจใหWมีผูWออมมากข้ึน 
4. อัตราดอกเบ้ีย ถWาหากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูง ก็จะเป_นแรงจูงใจใหWผูWบริโภคลดการใชWจ[าย

ลง และนําเงินมากออมทรัพย?มากข้ึน 
5. โอกาสในการลงทุน ถWามีโอกาสในการลงทุน และการลงทุนน้ันใหWผลตอบแทนดีก็จะเป_น

การจูงใจใหWมีการออมมากข้ึน 
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย[างมีอิทธิพลต[อการใชWจ[ายและการออมทรัพย?ไดWมาก

เหมือนกันเช[น งานบวชนาค งานศพ งานแต[งงาน ในบางทWองท่ีมีการแข[งขันกันมาก ทําใหWเกิดการใชW
จ[ายเงินท่ีเก็บออมมาหลายปmจนหมด บางรายถึงกับตWองมีหน้ีสินไปอีกนาน 

สุวีณา กลัดเกิด (2551) กล[าวว[า แนวคิดเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต[อการออมของบุคคลจาก
งานวิจัยในอดีต พบว[า ป�จจัยท่ีมีความสอดคลWองกับการศึกษาพฤติกรรมการออม ดังน้ี 

1. รายไดW รายไดWท่ีใชWจ[ายจริงหลักหักภาษีแลWวเป_นป�จจัยสําคัญในการกําหนดการออม ของ
บุคคลเพราะเงินออมก็ คือ รายไดWหลังจากท่ีไดWจับจ[ายใชWสอยไปเพ่ือการบริโภคแลWว 
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2. การบริโภค เป_นป�จจัยโดยตรงท่ีมีผลต[อการออม เพราะการออมเกิดจากรายไดWที่เหลือจาก
การบริโภคหากบุคคลมีการบริโภคมากก็จะมีเงินเหลือเพ่ือเก็บออมนWอยลง 

3. อัตราดอกเบ้ีย เป_นผลตอบแทนจากการนําเงินไปฝากไวWกับสถาบันการเงิน หากมี อัตรา
ดอกเบ้ียสูงก็จะทําใหWไดWรับผลตอบแทนสูง บุคคลก็จะนําเงินไปออมกับสถาบันการเงินมากข้ึน หาก
ดอกเบ้ียตํ่าผลตอบแทนท่ีไดWก็จะตํ่า บุคคลก็จะเก็บออมไวWกับสถาบันการเงินลดลง 

4. ระดับราคาสินคWา ถWาราคาสินคWาอยู[ในระดับตํ่า บุคคลก็จะมีรายไดWท่ีเหลือจากการ ซื้อ
สินคWาและบริการเก็บไวWในรูปแบบของเงินออม ถWาราคาสินคWาอยู[ในระดับสูง เงินออมของบุคคลก็จะมี
นWอย เน่ืองจากตWองใชWจ[ายเพ่ิมข้ึน รายไดWที่เหลือในการออมก็จะนWอยลง 

5. จํานวนสาขาของสถาบันการเงิน หากการไปใชWบริการท่ีสถาบันการเงินทําไดWง[ายย[อมเป_น
สิ่งจูงใจและใหWความสะดวกกับประชาชนในการออม 

6. อายุมีผลต[อการออมตามทฤษฏีวัฏจักรชีวิต คือ ผูWท่ีมีอายุอยู[ในช[วงวัยกลางชีวิตซึ่ง มักจะ
เป_นวัยทํางานจะมีการออมสูงกว[าในวัยตอนตWนและวัยปลายชีวิต 

7. การศึกษาโดยท่ัวไปผูWท่ีมีการศึกษาสูงจะออมมากกว[าผูWท่ีมีการศึกษานWอยกว[า ท้ังน้ันอาจ
เน่ืองมาจากผูWท่ีมีการศึกษาสูงมักมีรายไดWสูงกว[าหรือมีโอกาสในการแสวงหางานมากกว[าผูWท่ีการศึกษา
นWอย 

8. อาชีพ เป_นป�จจัยหน่ึงท่ีมีผลต[อการออม เพราะนอกจากความแตกต[างกันของอาชีพจะทํา
ใหWเกิดความแตกต[างกันในเร่ืองรายไดW 

9. เปjาหมายการออม ผูWท่ีมีเปjาหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับการออม
มักจะมีแนวโนWมท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกว[าผูWที่ไม[มีเปjาหมายในการออม 

10. การโฆษณาและสิ่งจูงใจเป_นผลใหWผูWออมต่ืนตัวและมีความตWองการท่ีจะออมมากข้ึนตาม
แรงโฆษณาและสิ่งจูงใจ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ป�ทมา โกเมนท? จํารัส (2556) ไดW ศึกษาป�จจัยท่ี มีผลต[อการออมของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานครการวิเคราะห?ขWอมูลใชWค[าสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว[า กลุ[มตัวอย[างเลือก
รูปแบบการออมในรูปของเงินฝากธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ การซื้อประกันชีวิต สลากออมสิน 
สลาก ธกส. และในรูปของหุWนตลาดหลักทรัพย? ตามลําดับ จุดมุ[งหมายในการออมท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
การออมเพ่ือเป_นทุนในอนาคต เพ่ือใชWจ[ายในยามฉุกเฉิน เพ่ือไวWใชWในยามชราเพ่ือช[วยใหWฐานะทาง
เศรษฐกิจม่ันคง เพ่ือซื้อทรัพย?สินถาวร เพ่ือซื้อรถยนต?เพ่ือซื้อเคร่ืองประดับและทองคํา เพ่ือลดหย[อน
ภาษี เพ่ือเป_นหลักประกันในการกูWยืม และเพ่ือตWองการดอกเบ้ียตามลําดับ ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับ
ปริมาณเงินออมอย[างมีนัยสําคัญ ไดWแก[ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาอาชีพ ระดับรายไดW และ
ระดับรายจ[าย 

เดือนรุ[ง ช[วยเรือง (2555) ไดWศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือน
ในชุมชนเกาะเปmยะ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมและป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อ
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พฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของครัวเรือนท่ีเป_นสมาชิก
ของกลุ[มออมทรัพย?เพ่ือการผลิตกับครัวเรือนท่ัวไป ผลการศึกษา พบว[า ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออมของ
ภาครัวเรือน คือ รายไดWค[าใชWจ[าย สินทรัพย?และผลตอบแทน (ดอกเบ้ียเงินฝาก เงินป�นผล) เม่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหว[างครัวเรือนท่ีเป_นสมาชิกกลุ[มออมทรัพย?เพ่ือการผลิตกับ
ครัวเรือนท่ัวไปพบว[า ครัวเรือนท่ีเป_นสมาชิกกลุ[มออมทรัพย? มีพฤติกรรมออมก[อนจ[าย และฝาก
ประจําทุกๆเดือน มีวัตถุประสงค?ในการออมเพ่ือเป_นมรดกใหWลูกหลานและเพ่ือขอสินเช่ือในอนาคต 
ส[วนครัวเรือนท่ัวไปมีพฤติกรรมการออมคือ จ[ายก[อนเงินเหลือแลWวจึงออม และไม[ไดWฝากประจําทุก
เดือน มีวัตถุประสงค?ในการออมเพ่ือใชWจ[ายในยามจําเป_น และเป_นมรดกใหWลูกหลาน สําหรับป�ญหา
และอุปสรรคในการออมคือ ครัวเรือนมีรายไดWไม[เพียงพอกับรายจ[าย 

เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ไดWทําการวิจัยเร่ือง “ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออมเพ่ือเตรียมความ
พรWอมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ[” ผลการศึกษา 
พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[ มีความถ่ีในการออมต[อปm 4 คร้ังข้ึนไปมีการออมเงินเฉลี่ยเดือนละ 
5,000 บาทข้ึนไปมีระยะเวลาการออม 1-6 ปm มีการออมในรูปแบบเงินฝากประจํา และการออม
ประเภทอ่ืน เช[น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออมมากท่ีสุด คือ ทัศนคติการออม 
รองลงมา คือ อัตราผลตอบแทน การยอมรับความเสี่ยง และป�จจัยดWานเศรษฐกิจ ตามลําดับ ส[วนผล
การทดสอบสมมติฐานพบว[า เพศ อายุ ระดับการศึกษารายไดW สถานภาพสมรสมีผลต[อรูปแบบการ
ออมประเภทอ่ืน ๆ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต[อรูปแบบการออมประเภท
เงินฝาก อายุ ระดับการศึกษา รายไดW และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต[อรูปแบบการออม
ประเภทตราสารหน้ี และอายุ ระดับการศึกษา รายไดW สถานภาพสมรสมีผลต[อรูปแบบการออม
ประเภทอสังหาริมทรัพย? ความถ่ีในการออมมีผลต[อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก และตราสารทุน
จํานวนเงินออม และระยะเวลาการออมมีผลต[อรูปแบบการออม ทุกประเภท อัตราผลตอบแทนมีผล
ต[อรูปแบบการออมประเภทเงินฝากและการออมรูปแบบอ่ืน ป�จจัยดWานเศรษฐกิจมีผลต[อการออม
รูปแบบอ่ืน ทัศนคติการออมมีผลต[อการออมประเภทตราสารหน้ี ตราสารทุนและการออมรูปแบบอ่ืน 

กุศล สุนทรธาดา และ ธารทิพย? จินดาคา (2556) ไดWศึกษาการออมของครัวเรือนไทยโดย
ศึกษาลักษณะการออมของครัวเรือนท่ีมีประชากรท่ีมีอายุประมาณ 30-50 ปm โดยป�จจุบันเป_นวัย
แรงงาน และจะกลายเป_นผูWสูงอายุในอนาคตในอีก 10-30 ปmขWางหนWา การศึกษาใชWขWอมูลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 ท่ีจัดเก็บโดยสํานักงานสถิติแห[งชาติ ผลการศึกษา
พบว[า ครัวเรือนมีการออมเกือบรWอยละ 70 แต[มีเงินออมเฉลี่ยค[อนขWางตํ่าคือจํานวน 6,000 บาทต[อ
เดือน คิดเป_นรWอยละ 23 ของรายไดWต[อเดือนซึ่งอยู[ในเกณฑ?การออมตํ่ากว[า 1 ใน3 ของรายไดW ป�จจัยท่ี
มีผลต[อการออมพบว[า รายไดWและรายจ[ายต[อเดือนมีความสัมพันธ?โดยตรงกับการออมของครัวเรือน 
ส[วนตัวแปรท่ีมีผลทางอWอม คือ รWอยละของสมาชิกครัวเรือนท่ีมีการศึกษาสูงกว[าระดับมัธยม และ
อาชีพหลักของครัวเรือน 

กาญจนา สมภารเพียร (2556) ศึกษาพฤติกรรมการออม และป�จจัยท่ีส[งผลต[อการออมของ
แรงงานนอกระบบในตลาดนัดจตุจักร ใชWสมการถดถอยแบบพหุคูณในการวิเคราะห?ขWอมูล ผล
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การศึกษาพฤติกรรมการออม พบว[า ส[วนใหญ[ออมกับสถาบันการเงินในรูปแบบผลิตภัณฑ?การเงิน
ต[างๆ และมีวัตถุประสงค?ในการออมเพ่ือการซื้อทรัพย?สินต[างๆ เช[น บWานท่ีดิน ส[วนป�จจัยท่ีมีผลต[อ
การออม ไดWแก[ ระดับการศึกษา รายไดWต[อเดือน มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกัน ส[วนรายจ[ายต[อ
เดือนและหน้ีสินต[อเดือนมีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWาม 

 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง “ป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชน” โดยศึกษาจาก
ทฤษฎี และจากการรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองต[างๆ ท่ีไดWรวบรวมดังกล[าวขWางตWน ผูWเขียนพบว[าป�จจัย
ท่ีส[งผลกระทบต[อการออมน้ันมีหลายป�จจัย ซึ่งขอนําเสนอดังน้ีคือ 

1. รายไดW เป_นป�จจัยสําคัญ ท่ีทําใหWเกิดการออม บุคคลถWารายไดWแตกต[างกันการอออม
ต[างกันและถWาบุคคลมีรายไดWเพ่ิมข้ึน การออมก็จะเพ่ิมข้ึนดWวย แต[ถWารายไดWนWอยกว[ารายจ[าย ไม[
เพียงพอกับค[าใชWจ[ายในครัวเรือน ก็จะไม[เกิดการออม 

2. ระดับราคาของสินคWา ถWาราคาสินคWาอยู[ในระดับตํ่า ก็จะมีรายไดWเหลือจากการซื้อสินคWา 
ถWาสินคWามีราคาสูง ตWองใชWจ[ายเพ่ิมข้ึน เงินท่ีจะเหลือสําหรับออมก็จะมีนWอยลง 

3.  อายุ มีผลต[อการออม ผูW ท่ีอยู[ในวัยทํางาน หรือวัยกลางคน จะมีการออมสูงกว[าวัย
ตอนตWนหรือวัยชรา เน่ืองจากเป_นช[วงชีวิตท่ีมีรายไดWจากการทํางาน ก็จะมีการออมมากกว[า 

4. อาชีพ เป_นป�จจัยหน่ึงท่ีมีผลต[อการออม เพราะความแตกต[างของอาชีพ ก็จะมีรายได
ต[างกัน ตามท่ีนําเสนอขWางตWน 

5. การศึกษา โดยท่ัวไปผูWท่ีมีการศึกษาสูงจะออมมากว[าผูWท่ีมีการศึกษานWอยกว[า เน่ืองจากผูW
ท่ีมีการศึกษาสูงน้ันก็มีโอกาสในการทํางานท่ีดีกว[า มีรายไดWท่ีดีกว[า ประกอบกับผูWท่ีมีการศึกษาสูงจะมี
ความรูWความเขWาใจในการบริหารจัดการดWานการเงินไดWดีกว[า 

6. สถานภาพของบุคคล จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต[อการออม ผูWท่ีเป_นโสด ไม[มีภาระ
เลี้ยงดูอุปการะก็จะสามารถออมเงินไดWมากกว[า 

7. เน่ืองจากสังคมในป�จจุบันนิยมเร่ืองของวัตถุนิยม ความฟุjงเฟjอ ความตWองการสินคWา
เทคโนโลยีใหม[ๆ ท่ีทันสมัย ทําใหWรายไดWไม[เหลือสําหรับการออม 

 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาป�จจัยท่ีส[งผลกระทบต[อการออมของประชาชน โดยผูWเขียนขออภิปรายผล
การศึกษาในประเด็นท่ีสําคัญ ท่ีไดWจากการทบทวนวรรณกรรมบทความในคร้ังน้ี พบว[ามีความ
สอดคลWองกันดังน้ี 

1. ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับปริมาณเงินออมอย[างมีนัยสําคัญ ไดWแก[ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษาอาชีพ ระดับรายไดW และระดับรายจ[าย 
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2. ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออมของภาครัวเรือน คือ รายไดWค[าใชWจ[าย สินทรัพย?และผลตอบแทน 
(ดอกเบ้ียเงินฝาก เงินป�นผล) สําหรับป�ญหาและอุปสรรคในการออมคือ ครัวเรือนมีรายไดWไม[เพียงพอ
กับรายจ[าย 

3. เพศ อายุ ระดับการศึกษารายไดW สถานภาพสมรสมีผลต[อรูปแบบการออมประเภทอ่ืน ๆ 
อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต[อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดW และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต[อรูปแบบการออมประเภทตราสารหน้ี และ
อายุ ระดับการศึกษา รายไดW สถานภาพสมรสมีผลต[อรูปแบบการออมประเภทอสังหาริมทรัพย? 

4. ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออมพบว[า รายไดWและรายจ[ายต[อเดือนมีความสัมพันธ?โดยตรงกับการ
ออมของครัวเรือน ส[วนตัวแปรท่ีมีผลทางอWอม คือ รWอยละของสมาชิกครัวเรือนท่ีมีการศึกษาสูงกว[า
ระดับมัธยม และอาชีพหลักของครัวเรือน 

5. ป�จจัยท่ีมีผลต[อการออม ไดWแก[ ระดับการศึกษา รายไดWต[อเดือน มีความสัมพันธ?ในทิศทาง
เดียวกัน ส[วนรายจ[ายต[อเดือนและหน้ีสินต[อเดือนมีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWาม 

 
ข�อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว[าป�จจัยรายไดW รายจ[ายมีผลต[อการออมเงิน และจํานวนเงินท่ีจะออมดังน้ัน
ทางออกท่ีดีท่ีสุด ประการแรกคือ การส[งเสริมหรือสรWางแรงจูงใจใหWประชาชนมีการทําอาชีพเสริมเกิด
ความรูWติดตัว พัฒนาทักษะดWานวิชาชีพ เพ่ือใหWมีรายไดWหลายทาง มีรายไดWเพ่ิมข้ึน เพราะในเม่ือราคา
สินคWาอุปโภคบริโภคเพ่ิมสูงข้ึน ประชาชนก็ควรมีรายไดWเสริม หรือรายไดWมากกว[าหน่ึงช[องทาง เม่ือ
รายไดW เพ่ิม ข้ึน จะเป_นป�จ จัยสําคัญ ท่ีจะทําใหW เกิดการออม การพัฒนาทักษะดWาน วิชาชีพ 
กรุงเทพมหานครมีศูนย?ฝ�กอาชีพ กว[า 17 ศูนย? กระจายอยู[ท่ัวกรุงเทพฯ ซึ่งเรียนฟรี ไม[มีค[าใชWจ[าย มี
หลักสูตรใหWเลือกเรียนมากมาย ประชาชนสามารถนําความรูWท่ีไดWไปประกอบอาชีพ หรือทําอาชีพเสริม
ไดWทันที ประการต[อมาคือ การปลูกฝ�งวินัยการออมใหWกับเยาวชนต้ังแต[อายุยังนWอย ใหWรูWจักประหยัด 
อดออม เห็นคุณค[าของเงิน สรWางนิสัยการออมสมํ่าเสมอ เช[น การหยอดกระปุกออมสินทุกวัน มีนWอย
ออมนWอย มีมากออมมาก  

 ประการสําคัญท่ีสุดคือ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจWาอยู[หัวรัชกาลท่ี 9 เป_นการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต[ระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุWมกันในตัวท่ีดี ใชWจ[ายอย[างมีสติ
รูWจักประมาณตน คิดก[อนการใชWจ[ายเพ่ือใหWไดWรับประโยชน?สูงสุด จะทําใหWมีเงินเหลือท่ีจะเก็บออม การ
ออมจะมากหรือนWอยไม[สําคัญเท[ากับการไดWเร่ิมตWนออม ใชWหลักความประหยัด ใชWจ[ายเท[าท่ีจําเป_น ท่ี
เหลือก็เก็บออมไวWการใชWจ[ายอย[างประหยัดโดยคํานึงถึงสิ่งท่ีจําเป_นก[อน เม่ือมีเงินเหลือจากการใชWจ[าย
จึงเก็บออมไวWเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน  
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ข�อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช� 
1. นําผลการศึกษาใชWเป_นแนวทางในการส[งเสริม สนับสนุนพฤติกรรมการออมของประชาชน

ใหWมากย่ิงข้ึนเพ่ือมีไวWใชWจ[ายในอนาคต และควรทําการศึกษาเร่ืองน้ีซ้ําเป_นระยะๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การออม หรือทัศนคติของประชาชนท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

2. สถาบันการเงินและธนาคารต[างๆ นําผลการศึกษามาปรับใชW เพ่ือเขWาถึงกลุ[มเปjาหมายใน
การบริการการออมเงินและการลงทุนต[างๆ เป_นการเพ่ิมเปjาหมายทางการตลาดมากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

ประเทศไทยจะเป_นสังคมผูWสูงอายุโดยสมบูรณ? (Complete Aged Society) ในปm 2564 โดย
จะมีประชากรสูงอายุถึง 1 ใน 5 และในปm 2574 จะกWาวเขWาสู[สังคมผูWสูงอายุระดับสุดยอด การเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนผูWสูงอายุท่ีรวดเร็วมาก ทําใหWตอนน้ีมีผูWสูงอายุไม[นWอยท่ีมีภาวะซึมเศรWา เก็บตัวอยู[แต[ในบWาน 
และมีอาการเจ็บป~วย ซึ่งนํามาสู[การเสียชีวิตหรือฆ[าตัวตายในท่ีสุด เน่ืองจากผูWสูงอายุมักมีกิจกรรม
นWอยลง และไม[ค[อยชอบเขWาสังคมเท[ากับวัยอ่ืนๆ แต[ตWองการแสวงหาความสงบ และความสุขใหWกับ
ชีวิตเป_นหลัก จึงไดWมีการส[งเสริมการเขWาร[วมกิจกรรมทางสังคมของผูWสูงอายุในสังคมไทย เช[นการเขWา
ร[วมกิจกรรมของชมรมผูWสูงอายุท่ีจะช[วยเหลือสังคมและทํางานอาสาสมัครตามความถนัดของตนเอง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูWสูงอายุอย[างเป_นรูปธรรมและมีความย่ังยืน และการเขWาร[วมกิจกรรม
นันทนาการต[างๆในยามว[างของผูWสูงอายุ ก็ช[วยสรWางความสุข ส[งเสริมสุขภาพร[างกายและจิตใจของ
ผูWสูงอายุไดW การดูแลเร่ืองกิจกรรมทางสังคมของผูWสูงอายุ ควรเป_นหนWาท่ีของลูกหลาน คนใกลWชิด และ
ยังตWองคํานึงถึงความชอบ ความปลอดภัย และประโยชน?เป_นหลัก ส[งเสริมและสนับสนุนใหWผูWสูงอายุมี
ส[วนร[วมในกิจกรรมทางสังคม ตามศักยภาพของตนเองอย[างมีคุณค[าและมีศักด์ิศรี เพ่ือเป_นการเตรียม
ตัวเขWาสู[สังคมผูWสูงอายุ หรือ Aging Society ของสังคมไทยในอนาคต 

 
คําสําคญั: สังคมผูWสูงอายุ, กิจกรรมผูWสูงอายุในสังคมไทย 
 

Abstract 
Thailand will be a complete aging society in 2021, with an aging population of 

1 in 5 and in 2031 will step into the top elderly society. The increase in the number 
of seniors is very fast. Making now quite a few elderly people with depression Kept 
only in the house And have illness Which eventually leads to death or suicide Since 
the elderly tend to have less activities And not like socializing like other ages But 
wanting to find peace And mainly happiness for life Therefore promoting 
participation in social activities of the elderly in Thai society Such as joining activities 
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of the elderly club that will help society and volunteer work according to their own 
aptitude. To develop the quality of life of the elderly with concrete and 
sustainability And participation in recreation activities in the free time of the elderly 
Helps create happiness Can promote physical and mental health of the elderly 
Caring for social activities of the elderly It should be a duty of the offspring and close 
relatives and must also take into account the preference for safety and benefits 
Promote and support the elderly to participate in social activities. According to their 
potential with value and dignity In order to prepare to enter the aging society or 
aging society of Thai society in the future. 
 
Keyword : Aging Society , Activities of the elderly in Thai society 
 

บทนํา 
การเพ่ิมข้ึนของประชากรวัยสูงอายุน้ันไดWเร่ิมข้ึนมาร[วมสองทศวรรษ ประเทศต[างๆ ท่ัวภูมิภาค

ไดWใหWความสนใจต[อการเปลี่ยนแปลงโครงสรWางของประชากรโลกเป_นอย[างมาก โดยเฉพาะอย[างย่ิงการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนผูWสูงอายุ อันเน่ืองมาจากอัตราเกิดและภาวะเจริญพันธุ?ไดWลดลงอย[างมาก พรWอมๆ กับ
การลดลงของอัตราตายและการเพ่ิมข้ึนของอายุขัยเฉลี่ยของประชากรท่ีเป_นผลมาจากความเจริญท้ัง
ทางดWานวิทยาศาสตร?การแพทย? การพัฒนาสภาวะโภชนาการ การดูแลดWานการบริการพ้ืนฐานทาง
สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมโรคติดต[อต[าง ๆ ไดWเพ่ิมข้ึน (United Nations, 1996) 
กล[าวคือในปm 2518 ประชากรโลกมีจํานวน 4,100 ลWานคน ประชากรผูWสูงอายุมีจํานวน 350 ลWานคน คิด
เป_นสัดส[วนต[อประชากรท้ังหมดรWอยละ 8.54 และจากการคาดประมาณประชากรในปm 2568 ประชากร
โลกจะมีจํานวน 8,200 ลWานคน ประชากรผูWสูงอายุจะมีจํานวน 1,100 ลWานคน คิดเป_นสัดส[วนต[อ
ประชากรท้ังหมดรWอยละ 13.41 นอกจากน้ีแนวโนWมสัดส[วนผูWสูงอายุท่ีมีอายุมากยังเพ่ิมข้ึนดWวย อีกท้ัง 2 
ใน 3 ของผูWสูงอายุในโลกอยู[ในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในภาคพ้ืนเอเชีย สําหรับประเทศไทยจาก
ขWอมูลประชากรผูWสูงอายุ (อายุต้ังแต[ 60 ปm ข้ึนไป) จากการคาดคะเนจํานวนประชากรในปm 2563 
ประชากรผูWสูงอายุจะเพ่ิมจํานวนเป_น 11.88 ลWานคน คิดเป_นสัดส[วนต[อประชากรท้ังหมดรWอยละ 16.78 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ, 2546:23) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประเทศ
ไทยมีอัตราตายและอัตราเจริญพันธุ?ลดลง ทําใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรWางทางอายุของประชากร 
และในปm 2560 จํานวนผูWสูงอายุของประเทศไทย สํารวจโดยสํานักงานสถิติแห[งชาติ มีรวม 11.3 ลWานคน 
เป_นหญิง 6.2 ลWานคน และชาย 5.1 ลWานคน (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2560) ประเทศไทยไดWกWาวเขWาสู[
การเป_นสังคมผูWสูงอายุ (Aged society) ต้ังแต[ปm พ.ศ.2548 เน่ืองจากมีสัดส[วนประชากรผูWสูงอายุ 
มากกว[ารWอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ ในปm พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะกWาวสู[สังคมผูWสูงอายุใน
ระดับสมบูรณ? (Complete-aged society) คือมีประชากรผูWสูงอายุรWอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ 
และในปm พ.ศ.2575 ประเทศไทยจะกWาวเขWาสู[สังคมสูงอายุในระดับสุดยอด (Super aged society) โดยมี
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ประชากรสูงอายุรWอยละ 28 ของประชากรท้ังประเทศ ดังน้ันกล[าวไดWว[าสถานการณ?ประชากรสูงอายุเป_น
ปรากฏการณ?สําคัญท่ีส[งผลกระทบต[อคุณภาพชีวิตในทุกดWาน ไม[เฉพาะในระดับชุมชน แต[รวมถึงใน
ระดับประเทศและโลกดWวย (คู[มือการดําเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย?, 
2562)  

การเปลี่ยนแปลงทางดWานสังคมและวัฒนธรรมของผูWสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงท้ังบทบาทและ
สภาพทางสังคม เช[น การเปลี่ยนแปลงจากผูWหาเลี้ยงครอบครัวเป_นผูWพ่ึงพาอาศัยใหWลูกหลานเลี้ยงดู การ
เกษียณอายุท่ีส[งผลใหWสูญเสียอํานาจและบทบาททางสังคมท่ีเคยมี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม[ที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองจนทําใหWวิถีชีวิตเปลี่ยนไป หากผูWสูงอายุไม[สามารถปรับตัวเขWากับ
สถานการณ?หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดWจะส[งผลต[อสภาพจิตใจของผูWสูงอายุเป_นอย[างมาก เช[น เกิด
ความรูWสึกถูกทอดท้ิง วWาเหว[ หมดหวัง หวาดระแวง ฯลฯ (คู[มือกิจกรรม one day learning, 2560:42) 
กิจกรรมทางสังคมของผูWสูงอายุจึงมีความสําคัญเป_นอย[างมาก เช[น การเขWาร[วมกิจกรรมของชมรม
ผูWสูงอายุท่ีจะช[วยเหลือสังคมและทํางานอาสาสมัครตามความถนัดของตนเอง ร[วมมือกันเพ่ือส[งเสริมใหW
ชมรมผูWสูงอายุมีความเขWมแข็ง ในฐานะของการเป_นศูนย?รวมของกลุ[มผูWสูงอายุ มีการบริหารโดยผูWสูงอายุ 
และเกิดประโยชน?ต[อผูWสูงอายุและสมาชิกกลุ[มวัยต[างๆ ในชุมชนและสังคม ส[งเสริมใหWชมรมผูWสูงอายุ
เรียนรูWการดําเนินงานร[วมกับเครือข[ายต[างๆ ท่ีอยู[ในชุมชน ส[งเสริมบทบาทของชมรมผูWสูงอายุใหWเป_นศูนย?
รวมของผูWสูงอายุโดยมีกิจกรรมเป_นเคร่ืองมือชักชวนผูWสูงอายุท่ีมีอายุยืนยาวและมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
ส[วนมากมีการลดภาระจากการทํางานประจํา ทําใหWมีเวลาว[างมากข้ึน ซึ่งมีความตWองการเพ่ือนและ
ตWองการติดต[อกับคนในสังคม กิจกรรมของชมรมผูWสูงอายุในรูปแบบต[างๆ จะช[วยเติมเต็มในส[วนท่ี
ผูWสูงอายุถูกลดทอนและขาดหายไป  ทําใหWเกิดความมีชีวิตชีวาใหWแก[ผูWสูงอายุ นับเป_นการสรWางความสุขใน
วัยสูงอายุ (คู[มือส[งเสริมการดําเนินงานชมรมเครือข[ายคุณภาพ,2561:5) และการเขWาร[วมกิจกรรม
นันทนาการต[างๆในยามว[างของผูWสูงอายุ โดยการจัดใหWผูWสูงอายุไดWพบปะสมาคมกัน เพ่ือใหWมีโอกาสไดW
แลกเปลี่ยนข[าวสาร ขWอคิดเห็นระหว[างกลุ[มผูWสูงอายุดWวยกัน ควรจัดกิจกรรมนันทนาการตามความ
ตWองการของผูWสูงอายุ มีการรวมกลุ[มร[วมทํากิจกรรมต[างๆ การสอดแทรกกิจกรรมบันเทิง และเป�ดโอกาส
ใหWผูWสูงอายุมีส[วนร[วมในการช[วยเหลือสังคม (คู[มือกิจกรรม one day learning, 2560:46) ควรส[งเสริม
ใหWทุกชุมชนจัดต้ังชมรมผูWสูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการต[างๆท่ีสอดคลWองกับความตWองการ อันจะ
นําไปสู[การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสภาพร[างกาย จิตใจ เกิดความเอ้ืออาทร และเกิดความสามัคคีขึ้น
ในชุมชนไดWเป_นอย[างดี เกิดประโยชน?ต[อกลุ[มผูWสูงอายุ (คู[มือชมรมผูWสูงอายุ ของสมาคมสภาผูWสูงอายุแห[ง
ประเทศไทย) ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสังคมไทยน้ันเอง 

สถานการณ?ทางประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย[างมากส[งผลใหWรูปแบบการใชW
ชีวิต/ วิถีชีวิตของผูWสูงอายุและคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การศึกษา หาแนวทางการส[งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูWสูงอายุท่ีเหมาะสมต[อการใชWชีวิตของผูWสูงอายุและสังคมในป�จจุบันและอนาคตจึง
เป_นสิ่งจําเป_นท่ีภาครัฐและภาคประชาสังคมควรตระหนักถึงสถานการณ?ดังกล[าวโดยอาศัยการมอง
ภาพรวมและความเช่ือมโยงในมิติต[างๆ ของการพัฒนางานดWานผูWสูงอายุ ท้ังในมิติของสังคม สุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสภาพแวดลWอม เพ่ือใหWผูWสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดWอย[างมีความสุขและมีศักด์ิศรี แนวทาง
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สําคัญในการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยดWานสังคม การปฏิรูปดWานสังคมสามารถดําเนินการไดWใน 
๕ ประเด็นย[อย ไดWแก[ 

๑) การเตรียมความพรWอมเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาประชากรไทยใหWสามารถ
พ่ึงตนเองใหWไดWนานท่ีสุด ใหWสามารถรองรับกับแนวโนWมทางประชากร และรูปแบบของครอบครัวท่ี
เปลี่ยนแปลงไดWทันการณ? 

๒) การส[งเสริมการวางแผนชีวิตครอบครัวแนวใหม[เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครอบครัวในการสั่งสมทุน
มนุษย?และเป_นสถาบันหลักในการสรWางความม่ันคงของมนุษย?ตลอดช[วงชีวิต 

๓) การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของชุมชนเพ่ือคนทุกวัย เพ่ือใหWชุมชนมีบทบาทในการส[งเสริม
และเก้ือกูลสมาชิกในชุมชนท่ีมีหลากหลายวัยใหWสามารถใชWชีวิตในชุมชนไดWอย[างม่ันคงและย่ังยืน 

๔) การเร[งรัดการทํางานเชิงรุกของภาครัฐและเอกชนเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เพ่ือใหWเกิดการบูร
ณาการและการทางานเชิงรุกเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

๕) เพ่ิมคุณค[าผูWสูงอายุ เพ่ือสรWางคุณค[าประชากรในทุกช[วงวัยการสั่งสมคุณค[าประชากรจะช[วย
พัฒนาทัศนคติที่ดี และความเคารพซึ่งกันและกันอย[างต[อเน่ืองต้ังแต[ส[งเสริมและขยายโอกาสผูWสูงอายุที่มี
ศักยภาพใหWมีส[วนร[วมในการพัฒนาสังคม โดยปรับปรุงและจัดทําเป_นทะเบียนภูมิป�ญญาผูWสูงอายุ 
จํานวน ๑๕,๐๐๐ คนและส[งเสริมใหWผูWสูงอายุจํานวน ๓,๐๐๐ คน มีส[วนร[วมในการถ[ายทอดภูมิป�ญญา
ผูWสูงอายุใหWกับชุมชนและสังคม การเขWาร[วมกิจกรรมของผูWสูงอายุ พบว[าผูWสูงอายุท้ังชายและหญิงเกินรWอย
ละ ๖๐ ไดWเขWาร[วมกิจกรรมหมู[บWาน/ชมรม สําหรับผูWสูงอายุวัยตWน (๖๐ - ๖๙ ปm) มีการเขWาร[วมกิจกรรม
มากท่ีสุดคิดเป_นรWอยละ ๗๒.๓ และผูWสูงอายุท่ีอยู[นอกเขตเทศบาลไดWเขWาร[วมกิจกรรมสูงกว[าผูWสูงอายุใน
เขตเทศบาล (แผนกลยุทธ?กรมกิจการผูWสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ,กรมกิจการผูWสูงอายุ) 

การแบ�งกลุ�มของผู�สูงอายุ 
การแบ[งกลุ[มของผูWสูงอายุ โดยการพิจารณาจากองค?ประกอบดWานความสามารถและความ

ตWองการของผูWสูงอายุ ตามแบบประเมินผูWสูงอายุตามกลุ[มศักยภาพและความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน  (Barthel Activities of Daily Living : ADL) แบ[งไดWเป_น 3 กลุ[มใหญ[ๆ คือ 

กลุ�มท่ี1 ผู�สูงอายุติดสังคม Social Bound (สีเขียว) คือกลุ[มผูWสูงอายุท่ีช[วยเหลือตนเองไดWดี 
ดําเนินชีวิตในสังคมไดWอย[างอิสระ สามารถทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานและกิจวัตรประจําวันต[อเน่ือง
ไดW เป_นผูWมีสุขภาพท่ัวไปดี ไม[มีโรคเร้ือรังหรือเป_นเพียงผูWที่มีภาวะเสี่ยงต[อการเกิดโรค หรือเป_นผูWท่ีมีโรค
เร้ือรัง 1-2 โรค ท่ียังควบคุมไดW สามารถช[วยเหลือผูWอ่ืน สังคม ชุมชนไดW และมักเขWาร[วมกิจกรรมใน
สังคม มีสภาพป�ญหา เช[น อาศัยอยู[เพียงลําพัง รับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน รายไดWไม[เพียงพอ ไม[ไดW
ประกอบอาชีพ ติดสื่อออนไลน? เป_นตWน 

กลุ�มท่ี2 ผู�สูงอายุกลุ�มติดบ�าน Home Bound (สีเหลือง) คือกลุ[มผูWสูงอายุท่ีพอจะช[วยเหลือ
ตนเองไดWบWาง หรือตWองการความช[วยเหลือจากผูWอ่ืนเพียงบางส[วน มีความจํากัดในการดําเนินชีวิตใน
สังคมและเป_นกลุ[มผูWสูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรังท่ีควบคุมไม[ไดW มีภาวะแทรกซWอนดWานร[างกายและจิตใจ จน
ส[งผลต[อการรูWคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน มีสภาพป�ญหา เช[น อาศัยอยู[เพียง
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ลําพัง มีป�ญหาดWานสุขภาพกายและสุขภาพจิต (เคลื่อนไหวลําบาก ซึมเศรWา หลงลืม สมองเสื่อม) ไม[
ชอบออกสังคม รายไดWไม[เพียงพอ ไม[ไดWประกอบอาชีพ เป_นตWน 

กลุ�มท่ี3 ผู�สูงอายุติดเตียง Bed Bound (สีแดง) กลุ[มผูWสูงอายุท่ีไม[สามารถช[วยเหลือตนเอง
ในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานไดW ตWองการความช[วยเหลือจากผูWอ่ืนในการเคลื่อนยWาย มีโรค
ประจําตัวหลายโรคท่ีควบคุมไม[ไดW มีการเจ็บป~วยเร้ือรังมายาวนาน และมีภาวะแทรกซWอนจากโรคท่ี
เป_นอยู[ เป_นกลุ[มท่ีป~วยและช[วยเหลือตนเองไม[ไดW พิการหรือทุพพลภาพ มีสภาพป�ญหา เช[น อาศัยอยู[
เพียงลําพัง รายไดWไม[เพียงพอ ไม[ไดWประกอบอาชีพ มีอาการเจ็บป~วยเร้ือรัง เกิดภาวะซึมเศรWา ไม[
สามารถช[วยเหลือตนเองในการดํารงชีวิตประจําวัน ทุพพลภาพ เป_นตWน (คู[มือการดําเนินงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย?, 2562) 

การจัดต้ังชมรมผู�สูงอายุ จึงเป_นทางเลือกหน่ึงสําหรับชุมชนและเป_นรูปแบบหน่ึงของการ
จัดการป�ญหาในสังคมของผูWสูงอายุ เพราะชมรมผูWสูงอายุถือเป_นองค?กรชุมชนท่ีบริหารจัดการโดย
ผูWสูงอายุ เพ่ือผูWสูงอายุ สมาชิกในชมรมมีความเอ้ืออาทรต[อกันในระหว[างเพ่ือสมาชิก มีการทํากิจกรรม
ร[วมกัน เนWนกระบวนการมีส[วนร[วม และการสรWางศักด์ิศรีในตัวผูWสูงอายุ 

หลักเกณฑ�สําคัญของชมรมผู�สูงอายุ ชมรมผูWสูงอายุเป_นการรวมตัวของผูWสูงอายุที่อายุ 60 ปm
ข้ึนไปท่ีมีความสนใจร[วมกัน อย[างนWอย 30 คน ท้ังชายและหญิง และวัยผูWท่ีมีอายุระหว[าง 25-59 ปm 
(สมาชิกสมทบ) ไม[เกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกท่ีมีอายุเกิน 60 ปmข้ึนไป การจัดต้ังไม[มีขWอบังคับทาง
กฎหมาย สามารถจัดต้ังไดWเลย วัตถุประสงค?ของการรวมกลุ[มเป_นชมรม เพ่ือใหWสมาชิกพบปะ สังสรรค? 
และดําเนินกิจกรรมท่ีก[อใหWเกิดประโยชน?ท้ังต[อตนเองและผูWอ่ืนในชุมชน เพ่ือใหWเกิดความคุWนเคย รัก
ใคร[ มีความสามัคคี ความเบิกบาน หายเหงา และเกิดความสุข 

กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการสรWางเสริม
สุขภาพ กิจกรรมเสริมรายไดW กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทWองถ่ินและภูมิป�ญญา กิจกรรมท[องเท่ียว 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน ฯลฯ ยกตัวอย[างดังน้ี 

กิจกรรมด�านสุขภาพ "สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี" เป_นกิจกรรมท่ีมุ[งเนWนความแข็งแกร[งของ
ร[างกาย การสรWางสมดุลทางร[างกายและจิตใจ สามารถสรWางกิจกรรมไดWหลากหลาย ไดWแก[ 

1) โครงการการออกกําลังกายส[งเสริมสุขภาพ (ดWวยการทํากายบริหาร/การรํามวยจีน/การฝ�ก
โยคะ/การรําไมWพลอง/แอโรบิก/การป�ªนจักรยานเพ่ือสุขภาพ/ยืดกลWามเน้ือดWวยยางยืด) 
2) การจัดแข[งขันกีฬา เช[น การเดินเร็ว เปตอง บาสโลป วูWดบอล 
3) การใหWความรูWเร่ืองสุขภาพ เช[น การดูแลสุขภาพของตนเองการปjองกันโรค 
4) การตรวจสุขภาพประจําปm 
5) ดนตรีบําบัด 
กิจกรรมด�านการศึกษา “ผูWสูงอายุเป�ดรับความรูWใหม[ ในโลกยุคขWอมูลข[าวสาร”เป_นกิจกรรมท่ี

มุ[งเนWนใหWผูWสูงอายุมีความรูW แลกเปลี่ยนประสบการณ?และพัฒนาศักยภาพตนเองอย[างเต็มท่ี 
ประกอบดWวยกิจกรรมท่ีน[าสนใจไดWแก[ 

1) กิจกรรมโรงเรียนผูWสูงอายุ 
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2) การเขWาร[วมการอบรมความรูWดWานต[างๆ เช[น การอบรมความรูWเก่ียวกับเทคโนโลยี การ
อบรมความรูWในการดูแลสุขภาพตนเอง 
3) การศึกษาดูงานชมรมผูWสูงอายุ ศูนย?การเรียนรูWของหน[วยงานนอกชุมชน 
4) การแลกเปลี่ยนความรูWประสบการณ?กับกลุ[มวัยเดียวกันและคนต[างวัย 
5) การรับการอบรมเพ่ือปjองกันการตกเป_นเหย่ือของมิจฉาชีพ 
กิจกรรมด�านอาชีพและรายได� “มีอาชีพ มีรายไดW มีคุณค[า”เป_นกิจกรรมท่ีเนWนการสรWาง

ผลผลิตและสรWางรายไดWสําหรับผูWสูงอายุตัวอย[างกิจกรรม ไดWแก[ 
1) การรวมกลุ[มประกอบอาชีพ เช[น การทํานํ้าพริกแปรรูปสมุนไพร การสานตะกรWาดWวยเสWน

พลาสติก  การทําไมWกวาด ตุ�กตาการบูร ยาหม[องการพับผWาขนหนู/ผWาเช็ดหนWา การทํากระเป§าผWา การ
ถักนิตต้ิง ฯลฯ 

3) การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ? เช[น พัฒนารสชาตินํ้าพริกใหWหลากหลาย การทําอาหาร
รสชาติด้ังเดิม 

4) การออกแบบบรรจุภัณฑ?สินคWาท่ีผลิตโดยผูWสูงอายุ 
5) การแนะนําแหล[งงานและอาชีพสําหรับผูWสูงอายุ 
6) การประสานหน[วยงานภาครัฐเพ่ือใหWการอบรมอาชีพใหWแก[ผูWสูงอายุ 
กิจกรรมด�านท่ีอยู�/สภาพแวดล�อม “สะดวก สะอาด ปjองกันอุบัติเหตุ” เป_นกิจกรรมท่ี

มุ[งเนWนใหWผูWสูงอายุเรียนรูW ตระหนักถึงความปลอดภัยของสภาพแวดลWอมท่ีเหมาะสมสําหรับผูWสูงอายุ 
ไดWแก[ 

1) การใหWความรูWเร่ืองท่ีอยู[อาศัยท่ีปลอดภัย/ปjองกันอุบัติเหตุ 
2) กิจกรรมจัดบWานปลอดภัยสําหรับผูWสูงอายุ 
3) การปรับสภาพแวดลWอมท้ังภายในบWานและบริเวณภายนอกท่ีเหมาะสมสําหรับผูWสูงอายุ 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูWการปรับบWานเพ่ือการดูแลผูWป~วยสูงอายุและผูWสูงอายุพิการ 
กิจกรรมด�านศาสนา “ปล[อยวาง สุข สงบ”เป_นกิจกรรมท่ีเนWนความเช่ือ ความศรัทธา และวิธี

ปฏิบัติทางศาสนาเพ่ือจรรโลงจิตใจของผูWสูงอายุ รวมถึงการเตรียมความพรWอมในช[วงสุดทWายของชีวิต 
กิจกรรมท่ีน[าสนใจ ไดWแก[ 

1) การฝ�กสมาธิ/การปฏิบัติธรรม 
2) การฟ�งเทศน?/ฟ�งธรรมะ 
3) การเขWาร[วมพิธีกรรมทางศาสนา เช[น ตักบาตร รับศีลเวียนเทียน 
กิจกรรมด�านศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิป{ญญา“สรWางคุณค[าตนเอง ถ[ายทอดภูมิป�ญญาสู[คนรุ[น

หลัง”เป_นกิจกรรมท่ีเนWนการอนุรักษ? ฟ��นฟู และถ[ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิป�ญญา กิจกรรมท่ีผูWสูงอายุ
สามารถเขWาร[วมไดW ไดWแก[ 

1) กิจกรรมตามประเพณีตามเทศกาล และประเพณีไทยเดิมเช[น รดนํ้าดําหัวผูWสูงอายุ 
ประเพณีแห[เทียนพรรษา ประเพณีย่ีเป_ง การตักบาตรเทโว ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีถวายสลากภัต 
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2) กิจกรรมอนุรักษ?วัฒนธรรมทWองถ่ิน/พ้ืนบWาน เช[น การอนุรักษ?เพลงลําตัด เพลงฉ[อย เพลง
เรือ เพลงจ�อย เพลงกล[อมเด็กพ้ืนบWาน 

3) การอนุรักษ?ศิลปะพ้ืนบWาน เช[น เคร่ืองป��นดินเผา การทําเคร่ืองถมเงิน เคร่ืองทอง การทอ
ผWาทWองถ่ิน การแกะสลักไมWเพ่ือทําเคร่ืองเรือนการแกะสลักหนังตะลุง การจักสานและถักเป_นภาชนะ
เคร่ืองใชW การทํากระดาษสา 

4) การถ[ายทอดภูมิป�ญญาดWานอาชีพ เช[น หมอทําขวัญ แพทย?พ้ืนบWาน สมุนไพรรักษาโรค 
กิจกรรมด�านคุ�มครองสิทธิ “รูWสิทธิ ไปใชWสิทธิ ไดWรับสิทธิ”เป_นกิจกรรมท่ีใหWผูWสูงอายุรูW เขWาใจ 

และสามารถใชWสิทธิของตนรวมถึงการทําหนWาท่ีในการปกปjองสิทธิของตนเองและผูWอ่ืนไดW ตัวอย[าง
กิจกรรม ไดWแก[ 

1) การใหWความรูWสิทธิตามพระราชบัญญัติผูWสูงอายุ พ.ศ. 2546 
2) กิจกรรมการส[งเสริมและเผยแพร[การไปใชWสิทธิต[างๆ 
3) การช[วยเหลือผูWสูงอายุ เช[น กิจกรรมเพ่ือนช[วยเพ่ือน การเป_นอาสาสมัคร 
4) กิจกรรมเฝjาระวังป�ญหาการทอดท้ิง การทํารWายผูWสูงอายุในชุมชน 
5) การอบรมกฎหมายท่ีควรรูWสําหรับผูWสูงอายุ 
ลักษณะกิจกรรมชมรมผู�สูงอายุ การก[อต้ังชมรมในระยะแรก ควรจัดทํากิจกรรมท่ีเป_นความ

ตWองการของสมาชิกก[อน ในลักษณะกิจกรรมท่ัวไปก[อน แลWวค[อยพัฒนาไปสู[กิจกรรมเชิงพัฒนา โดยมี
ตัวอย[างกิจกรรมดังน้ี  

 
กิจกรรมท่ัวไป กิจกรรมเชิงพัฒนา 

-การประชุมกรรมการและสมาชิกตามปกติ - การประชุมระดมสมอง และขWอเสนอแนะ ร[วมคิด ร[วม
ทํา ร[วมแกWไขป�ญหาจากสมาชิก 

-การออกกําลังกาย -การเป_นแกนนําโดยนําผูWอ่ืนออกกําลังกาย  

-การเลี้ยงอาหารกันเอง -การไปเลี้ยงอาหารผูWดWอยโอกาสและช[วยเหลือผูWอ่ืน 

-กิจกรรมนันทนาการ -กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม 

-การขอคําปรึกษา -การใหWคําปรึกษา 

-การฟ�งการบรรยายจากวิทยากร -การเป_นวิทยาการ บรรยาย และถ[ายทอดใหWผูWอ่ืน 

-การบริจาคเงินของสมาชิกเพ่ือทํากิจกรรม -การทําโครงการ โดยการคิดหาแหล[งทุนจากภายนอก 

-การศึกษาดูงานชมรมอ่ืนๆ -การเป_นแหล[งศึกษาดูงาน ศูนย?การเรียนรูWใหWกับชมรม
และกลุ[มอ่ืนๆ 

-การดูงานและทัศนศึกษา -การประยุกต?ความ รูWและนําไป ใชW กับชมรมอย[าง
เหมาะสมกับชมรมของตนเองโดยร[วมคิดร[วมทํา 

-การทํากิจกรรมท่ีสนองต[อนโยบายภาครัฐ -การทํางานเชิงรุก และบูรณาการในการพัฒนาชุมชน 

-การทํางานกับกลุ[มสมาชิกในชุมชน -ชมรมทํางานร[วมกับเครือข[ายผูWสูงอายุในตําบล อําเภอ 
จังหวัด และเครือข[ายอ่ืนๆ 

ท่ีมา (หนังสือการพัฒนาศักยภาพเครือข[ายชมรมผูWสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2553) 
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การทํางานภาคีเครือข�ายในชุมชน เพ่ือใหWการดําเนินงานของชมรมผูWสูงอายุดําเนินการไดW
อย[างย่ังยืน การประสานความร[วมมือและการทํางานร[วมกับองค?กรภาคีต[างๆ ต้ังแต[ภาครัฐ (ซึ่ง
รวมถึงองค?กรปกครองทWองถ่ิน) ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ท่ีอยู[ในชุมชนท่ีชมรม
ผูWสูงอายุต้ังอยู[ เป_นกิจกรรมท่ีชมรมควรดําเนินการ ท้ังการขอสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ?เคร่ืองมือ
ต[างๆ หรือการสนับสนุนดWานองค?ความรูWและบริการอ่ืนๆ องค?กรภาคีเหล[าน้ี จะเป_นตัวช[วยสนับสนุน
การบริหารงานและกิจกรรมของชมรมผูWสูงอายุ ใหWเกิดความสําเร็จตามแผนงานท่ีวางไวW การทํางาน
ร[วมกับภาคีเครือข[ายจะทําใหWเกิดความสัมพันธ?ท่ีดี ในแนวราบและสนับสนุนใหWการทํางานของชมรม
ผูWสูงอายุมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (คู[มือชมรมผูWสูงอายุของสมาคมสภาผูWสูงอายุแห[งประเทศไทย) 

ป{จจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน : ชมรมผูWสูงอายุชมรมผูWสูงอายุจะสามารถดําเนินงานใหW
ประสบความสําเร็จ ตWองประกอบดWวยป�จจัยสําคัญต[อไปน้ี 

1. ด�านผู�นําและสมาชิกชมรมผู�สูงอายุ 
• คณะกรรมการและสมาชิกชมรมตWองเขWาใจอุดมการณ?ของชมรมผูWสูงอายุ คือ เป_นชมรม

ของผูWสูงอายุ โดยผูWสูงอายุ เพ่ือผูWสูงอายุ และเพ่ือสังคมโดยรวม 
• ประธานและคณะกรรมการมีภาวะผูWนํา    
• ผูWนํามีความเสียสละ และผูWนํายอมรับความคิดเห็นจากสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมต[าง ๆ 
• มีสมาชิกวัยอ่ืนนอกจากวัยสูงอายุเขWาร[วม 

2. ด�านการบริหารจัดการ 
• มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกตามระเบียบขWอบังคับ 
• เป�ดโอกาสใหWสมาชิกมีส[วนร[วม ท้ังการเสนอแนะกิจกรรมการเขWาร[วม และการ

ประเมินผลกิจกรรม 
• การทําทะเบียนสมาชิก บัญชีการเงินใหWเป_นป�จจุบัน 
• มีความโปร[งใสในการดําเนินงาน (ช้ีแจง รายงานผลการดําเนินงานอย[างสมํ่าเสมอ) 
• การจัดกิจกรรมต[อเน่ือง และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3. ด�านการพึ่งพาตนเอง 
• ตWองมีการแสวงหาแหล[งทุนในการบริหารงานและดําเนินกิจกรรม 
• ใชWแหล[งทรัพยากร/ทุนทางสังคมท่ีมีอยู[ในชุมชน เช[น บุคคลความรูW เคร่ืองมือเคร่ืองใชW 

4. ด�านการประสานงานกับเครือข�าย 
• มีเครือข[ายท่ีหลากหลาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน และภาคธุรกิจ 
• มีการติดต[อกับเครือข[ายอย[างสมํ่าเสมอ มีการเชิญมาร[วมกิจกรรมท่ีชมรมผูWสูงอายุจัดข้ึน 

หรือไปเขWาร[วมกิจกรรมของเครือข[าย 
• ทําใหWเครือข[ายมีความเขWาใจขWอดีและเห็นคุณค[าของการต้ังชมรมผูWสูงอายุ 

ชมรมผู�สูงอายุเข�มแข็งควรได�รับการส�งเสริมในเร่ืองท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. การมีอุดมการณ?ท่ีชัดเจน คือ การกําหนดเปjาหมายวัตถุประสงค?ของชมรมท่ีเป_นจุดยึดเหน่ียว

ของกรรมการและสมาชิก 
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2. การบริหารจัดการชมรมท่ีจะทําใหWเกิดความม่ันคง โดยมีการวางแผนการทํางาน มีการ
ประชุม เพ่ือใหWเกิดความร[วมมือในการดําเนินงาน 

3. การจัดกิจกรรม ท่ีเกิดจากความตWองการของสมาชิก หรือสมาชิกมีส[วนร[วมในการเสนอ
ความตWองการในการทํากิจกรรม โดยกิจกรรมน้ันตWองไม[เป_นกิจกรรมซ้ําๆ เดิมๆ ควรมีรูปแบบกิจกรรม
ใหม[ๆหมุนเวียนมาจัดในชมรมผูWสูงอายุ และการจัดกิจกรรมน้ันตWองต[อเน่ือง เช[น จัดทุกเดือน  

4. การมีระบบสนับสนุนในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดWวย 
• การมีพ่ีเลี้ยง คือ มีท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม การระดมทุน หรือ

กรณีประสบป�ญหา สามารถขอคําแนะนําไดW 
• การมีเครือข[าย ท้ังภาครัฐ องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินภาคเอกชน ภาคประชาชน อย[าง

นWอย 3-5 เครือข[าย 
• การสรWางความร[วมมือกับเครือข[าย ท้ังภายในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี เชิญเครือข[ายมาร[วม

กิจกรรม 
5. การมีความสามารถในการแสวงหาทุนและทรัพยากร 

• การแสวงหาทุน ควรเป_นแหล[งทุนท่ีใหWเปล[า หรือการเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุน
ซึ่งชมรมตWองมีศักยภาพในการเขWาถึงแหล[งทุนไดW 

• การแสวงหาทรัพยากร สามารถประสานเพ่ือขอใชWทรัพยากรในชุมชนอย[างเหมาะสม จึง
ควรมีฐานขWอมูลทรัพยากรท่ีสําคัญ เช[น คลังป�ญญาผูWสูงอายุ บุคคลตWนแบบหรือหน[วยงานท่ีเอ้ือ
ประโยชน?กับชมรม เช[น การเป_นกรรมการร[วม หรือกรรมการเครือข[าย (คู[มือส[งเสริมการดําเนินงาน
ชมรมเครือข[ายคุณภาพ, 2561) 

กิจกรรมด�านนันทนาการ จะทําใหWเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินท่ีเหมาะสมกับวัย 
บุคลิก ความสามารถ ร[างกาย จิตใจ เวลา โอกาส และสถานท่ี ของแต[ละบุคคล โดยแต[ละบุคคล
อาจจะเลือกนันทนาการท่ีเหมาะสมกับตนเองใหWมากท่ีสุด ลักษณะของนันทนาการท่ีสําคัญ พอสรุปไดW
ดังน้ี 

1. เป_นกิจกรรมท่ีทําโดยความสมัครใจไม[ถูกบังคับ เช[น ว่ิงออกกําลังกายเม่ือมีเวลาว[าง เล[น
กีฬาตามท่ีตนเองชอบ เป_นตWน 

2. เป_นกิจกรรมท่ีทําในเวลาว[างนอกเหนือจากเวลาในการทํางาน ในการประกอบกิจวัตร
ประจําวน ซึ่งไม[ก[อใหWเกิดความเสียหายกับงานประจํา 

3. เป_นกิจกรรมท่ีทําใหWเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช[วยผ[อนคลายความตึงเครียดท้ัง
ร[างกายและจิตใจ 

4. เป_นกิจกรรมท่ีไม[มีจุดประสงค?เพ่ืออาชีพ เช[น การอ[านหนังสือ การดูโทรทัศน?ภาพยนตร? 
เป_นตWน  

5. ไม[ขัดต[อธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบWานเมือง และไม[ก[อใหWเกิดความ
เสียหายแก[ตนเองและผูWอ่ืน เช[น การเล[นการพนัน การลักขโมย เป_นตWน 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมสําหรับผูWสูงอายุควรเป_น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

251 
 

กิจกรรมเบา ท่ีผูWสูงอายุเลือกทําตามความตWองการ หรือผูWดูแลผูWสูงอายุจัดใหWเหมาะสมกับผูWสูงอายุ 
กิจกรรมดังกล[าว ไดWแก[ 

1. กิจกรรมทางสังคม ไดWแก[ การร[วมในงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล งานของเพ่ือน
บWาน ซึ่งเป_นกิจกรรมภายในชุมชนท่ีผูWสูงอายุส[วนใหญ[ยังเขWาร[วมอยู[ นอกจากน้ันผูWสูงอายุบางส[วนยัง
เขWาร[วมเป_นสมาชิกชมรมหรือกลุ[ม เช[น ชมรมผูWสูงอายุ กลุ[มศาสนา ซึ่งผูWสูงอายุเองเห็นดWวยว[ามีความ
จําเป_นท่ีผูWสูงอายุควรเขWาสังคมพบปะกับบุคคลต[างๆ โดยเฉพาะการพบพูดคุยกับลูกหลาน ญาติ เพ่ือน
ฝูง ตลอดจนการดูโทรทัศน?กับครอบครัว ศึกษาปฏิบัติธรรม และปลูกตWนไมWกับครอบครัวหรือเพ่ือน
ร[วมวัยเดียวกัน 

2. กิจกรรมการออกกําลังกาย เป_นสิ่งท่ีมีประโยชน?แก[ผูWสูงอายุซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ
ร[างกายจากความเสื่อม จึงจําเป_นตWองออกกําลังกายเพ่ือปjองกันการเสื่อมสภาพและพิการของอวัยวะ
ต[างๆ เช[น กลWามเน้ือและขWอต[างๆ ปอดและหัวใจ เป_นตWน การออกกําลังกายยังช[วยใหWร[างกาย
คล[องตัว ไม[หกลWมง[าย และไมอWวนเกินไป ซึ่งเป_นป�จจัยเสี่ยงต[อการเกิดโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
หรือความดันโลหิตสูง นอกจากน้ันยังช[วยใหWผูWสูงอายุไดWลดความเครียด กิจกรรมการออกกําลังกายมี
หลายรูปแบบ ไดWแก[ 

1) การทํากายบริหาร เช[น รํามวยจีน การฝ�กโยคะ เป_นตWน การทํากายบริหารจะช[วยทํา
ใหWขWอต[อและกลWามเน้ือแข็งแรง ทรงตัวดี ไม[หกลWมง[าย 

2) การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เป_นการเคลื่อนไหวของร[างกายอย[างต[อเน่ืองนาน
ประมาณ 3-5 นาทีข้ึนไป เพ่ือช[วยปjองกันโรคเสWนเลือดหัวใจตีบ ซึ่งควรไดWรับการตรวจสุขภาพ และ
คําแนะนําจากแพทย?ก[อน ท้ังน้ีควรออกกําลังกายแบบแอโรบิกสําหรับผูWสูงอายุโดยเฉพาะ และเหมาะ
สําหรับร[างกายของแต[ละคน เช[น การว่ิงเหยาะ การเดินเร็ว การข่ีจักรยาน ว[ายนํ้า เป_นตWน 

3) การเล[นกีฬาหรือเกม เช[น เล[นหมากรุก หมากฮอส กอล?ฟ โยนห[วง เปตอง ทอยเกือก
มWา และเกมต[างๆ เป_นตWน ผูWสูงอายุสามารถเลือกเล[นกีฬาท่ีตนเองชอบเป_นการออกกําลังกายท่ี
สนุกสนาน และยังไดWพบปะผูWอ่ืนเป_นการส[งเสริมดWานการเขWาสังคมดWวย 

3. กิจกรรมการท�องเท่ียว ไดWแก[ การเดินทางไกลในโลกกวWาง การท[องเท่ียวในเมืองไทย ท้ัง
ในกรุงเทพมหานครและต[างจังหวัด การเป_นมัคคุเทศก?หรือไกด?บรรยายในการท[องเท่ียว การเขียน
หนังสือคู[มือการท[องเท่ียว เป_นตWน เน่ืองจากการเดินทางท[องเท่ียวเป_นการสั่งสมประสบการณ?ของชีวิต 
เสริมสรWางความคิดใหWกWาวไกล ทําใหWชีวิตไม[ตWองอยู[กับท่ีตลอดเวลา เหมือนกับไดWชาร?จไฟหรือ
แบตเตอร่ีใหWกับตัวเองทําใหWมองดูเปล[งปลั่งดังคนหนุ[มสาวอยู[เสมอ ชีวิตมีความสุขสนุกสนานไปอีก
รูปแบบหน่ึง แมWว[าจะเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางบWางก็ตาม แต[ก็เป_นการสรWางความสนุกสนานร่ืนเริง
บันเทิงใจไดWเป_นอย[างดี เม่ือหัวใจเป_นสุข ทุกข?ย[อมไม[มี เป_นการหนีความเปลี่ยนแปลงของร[างกาย
ก[อนวัยอันควรไม[มากก็นWอย 
 กิจกรรมการท[องเท่ียวอาจจะเป_นการเขWาชมพิพิธภัณฑ? สวนสัตว? วัดวาอาราม พระราชวัง 
อุทยาน ประวัติศาสตร? อุทยานธรรมชาติ การท[องเท่ียวเชิงเกษตรนิเวศน? การท[องเท่ียวแบบร[วมอาศัย
ท่ีบWานเดียวกับคนในทWองถ่ินหรือโฮมสเตย? การท[องเท่ียวแบบวิถีสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งป�จจุบันสถานท่ี
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ท[องเท่ียวหลายแห[งใหWผูWสูงอายุเขWาชมโดยไม[เก็บค[าเขWาชมหรือถWามีเก็บก็เพียงคร่ึงเดียว นอกจากน้ัน 
ยังมีบริการรถน่ัง เข็นรถ กระเชWา ไวWบริการใหWแก[ผูWสูงอายุ รวมท้ังค[าโดยสารรถไฟ รถประจําทาง รถ
ปรับอากาศ ก็ลดราคาใหWกับผูWสูงอายุ 

4. กิจกรรมงานอดิเรก เช[น การทํางานฝmมือ งานเย็บป�กถักรWอย ทอผWา ทําหุ[น ทําอาหารคาว
หวาน งานวาดภาพ ฟjอนรําหรือเตWนรํา รWองเพลง งานช[างไมW การจัดสวน เป_นตWน กิจกรรมงานอดิเรก
น้ีเป_นการทํางานท่ีตนรัก ชอบ และประสงค?ท่ีจะทําต[อไป เพ่ือความผ[อนคลาย ความบันเทิงใหWกับชีวิต
ตนเอง บางคร้ังรูWสึกอ่ิมเอมและพึงพอใจกับผลงานท่ีไดWรับ เช[น งานฝmมือต[างๆ และย่ิงเป_นสุขใจมาก
ย่ิงข้ึน เม่ือไดWมอบสิ่งท่ีเป_นงานฝmมือเหล[าน้ันแก[ลูกหลาน ญาติ พ่ีนWอง และเพ่ือนฝูง ซึ่งงานอดิเรกน้ี 
บางคร้ังทําใหWผูWสูงอายุมีโอกาสไดWบําเพ็ญสาธารณะประโยชน? เช[น การเป_นอาสาสมัครการเป_น
วิทยากรในการอบรมวิชาการ และวิชาชีพแก[สังคม เป_นการถ[ายทอดภูมิป�ญญาจากคนรุ[นหน่ึงสู[รุ[น
ต[อๆไป ทําใหWมีการดํารงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทWองถ่ินและของชาติสืบไป 

หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการมีหลายประเภท บุคคลแต[ละคน
ย[อมมีความแตกต[างกันในเร่ืองความชอบและความถนัด นอกจากน้ี การเลือกกิจกรรมนันทนาการยัง
ตWองคํานึงลักษณะงานประจําท่ีทําอยู[ และฐานะทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหWการดําเนินชีวิตเป_นไปอย[างมี
ความสุข หลักการเลือก ดังน้ี 

1. คํานึงถึงวัย การเลือกกิจกรรมนันทนาการควรเหมาะกับวัยของผูWทํากิจกรรม 
2. คํานึงถึงสุขภาพ บางคนอาจมีขWอจํากัดทางดWานสุขภาพ ทําใหWไม[เหมาะแก[การเขWาร[วม

กิจกรรมบางประเภท 
3. คํานึงถึงความถนัดหรือความชอบของตนเอง การเลือกสิ่งท่ีตนเองชอบหรือถนัด จะช[วยทํา

ใหWเกิดความรูWสึกเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมน้ัน 
4. คํานึงถึงลักษณะงานประจําวัน งานแต[ละประเภทจะมีความแตกต[างกัน ดWานการใชW

ความคิดและการเคลื่อนไหว เราควรเลือกนันทนาการท่ีสอดคลWองกับลักษณะของงานประจํา 
5. คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ กิจกรรมบางประเภทมีค[าใชWจ[ายค[อนขWางมาก การเลือก

กิจกรรมนันทนาการ จึงควรหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมท่ีอาจก[อใหWเกิดผลกระทบทางลบต[อเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัว 

ประโยชน�ของนันทนาการ นันทนาการเป_นกิจกรรมอย[างหน่ึงท่ีใหWประโยชน?ต[อการดํารงชีวิต
ของมนุษย?เป_นอย[างมาก ซึ่งพอจะสรุปไดWดันน้ี 

1. ประโยชน?ต[อตนเอง ทําใหWมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ เน่ืองจากชีวิตประจําวันเต็มไปดWวยสิ่ง
อํานวยความสะดวก ทําใหWคนไม[ค[อยไดWมีโอกาสออกกําลังกายมากนัก ร[างกายจึงมักจะไม[สมบูรณ?
แข็งแรง การนันทนาการดWวยการออกกําลังกายก็จะสามารถทดแทนไดW เพ่ือใหWสมรรถภาพทางกาย
สูงข้ึน ส[วนทางดWานจิตใจก็จะไดWพักผ[อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ทําใหWบุคคลสามารถ
ปรับตัวใหWเขWากับสภาพแวดลWอมหรือประกอบการงานต[างๆไดWดีขึ้น 
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2. ประโยชน?ต[อครอบครัว กิจกรรมนันทนาการบางอย[างนอกจากจะใหWความสนุกสนานเพลิน
เพลินทําใหWชีวิตครอบครัวเป_นสุขและอบอุ[นแลWว ยังอาจช[วยเพ่ิมรายไดWของครอบครัวโดยทางอWอมอีก
ดWวย เช[น การปลูกตWนไมW การปลูกผักสวนครัว เป_นตWน 

3. ประโยชน?ต[อสังคม ก[อใหWเกิดความสามัคคีรักใคร[กลมเกลียวกันในหมู[คณะ ส[งเสริมความ
เป_นพลเมืองดี ลดป�ญหาการประพฤติผิดศีลธรรม หรือป�ญหาอาชญากรรม โดยการรูWจักการใชWเวลา
ว[างใหWเกิดประโยชน?ร[วมกันทําใหWเกิดความสนิทสนมขณะทํางานดWวยกัน ทําใหWเพ่ิมคุณธรรมแก[บุคคลผูW
ร[วมกันทํากิจกรรมน้ันๆ (คู[มือกิจกรรม one day learning, 2560:46) 
 
ข�อเสนอแนะ 

ขWอเสนอแนะการมีส[วนร[วมในกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาผูWสูงอายุ ดังน้ี 
1.ควรใหWความรูWและกระตุWนใหWผูWสูงอายุ เครือญาติ และผูWท่ีเก่ียวขWองกับผูWสูงอายุ มีความเขWาใจ

และเห็นความสําคัญของบทบาทของผูWสูงอายุที่มีต[อชุมชนและสังคม 
2.ควรกระตุWนส[งเสริมใหWผูWสูงอายุมีความตWองการในการรวมกลุ[มมากข้ึน โดยจัดทําโครงการ

แทรกแซงในชุมชน   จัดกิจกรรมใหWผูWสูงอายุไดWมีโอกาสมารวมตัวกัน และไดWพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือใหWผูWสูงอายไดWเขWาไปมีส[วนร[วมและเกิดความสัมพันธ? อันดีกับผูWอ่ืนในกลุ[ม
และรูWสึกว[าการรวมกลุ[มเป_นประโยชน?ต[อตนเอง 

3. ควรส[งเสริมสนับสนุนใหWผูWสูงอายุ มีการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึนเพ่ือรับรูWว[าตนเองมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ? สามารถเขWาไปมีส[วนร[วมในกิจกรรมต[าง ๆ ทางสังคมไดW 

4. ควรส[งเสริมบทบาทของครอบครัวขยาย เพ่ือการดูแลผูWสูงอายุ โดยการปลูกฝ�งค[านิยมแก[
บุตรหลาน เยาวชน ใหWมีความรับผิดชอบต[อครอบครัว มีความกตัญ�ูเอาใจใส[ดูแลใหWความรัก ความ
เคารพและเห็นคุณค[าของผูWสูงอายุ ไม[ทอดท้ิง ซึ่งสถาบันครอบครัวถือว[าเป_นสถาบันหลักในการ
ช[วยเหลือผูWสูงอายุ 

5. หน[วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนและส[งเสริมการจัดบริการและสวัสดิการท่ี
เป_นประโยชน?แก[ผูWสูงอายุ เช[น ระบบความปลอดภัยในชุมชน 

6. ผูWบริหารหรือผูWนําระดับทWองถ่ิน ควรส[งเสริมการใหWผลประโยชน?แลกเปลี่ยนทางสังคม เช[น 
การใหWเกียรติ การใหWการยกย[องเชิดชูผูWทําคุณประโยชน?แก[สังคมหรือกิจกรรมทางสังคม 

7. ควรสนับสนุนใหWผูWสูงอายุมีส[วนร[วมในกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน โดยการจัดต้ังกลุ[มหรือ
ชมรมผูWสูงอายุที่แตกต[างจากเดิม เช[น ชมรมผูWสูงอายุท[องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
สรุป 

ผูWสูงอายุตWองรวมกันเป_นชมรมชมรม ตWองการผูWสูงอายุท่ีมีส[วนร[วมและเป_นสมาชิกชมรม
ผูWสูงอายุเขWมแข็ง ผูWสูงอายุเป_น...ผูWสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ ผูWสูงอายุท่ียังประโยชน? ผูWสูงอายุท่ีเปmªยม
ดWวยความหมาย เป_นผูWสูงอายุท่ีมีความสุข คือมีสุขภาพดี ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความ
ภาคภูมิใจ ความพึงพอใจในตนเอง งานประจํา งานอดิเรก ฐานะ และชีวิตความเป_นอยู[ของตนเอง มี
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เวลาพักผ[อนหย[อนใจ มีอารมณ?ขัน มีความประมาณตน รักตนเอง รักผูWอ่ืนไม[ท้ิงความรูWความสามารถ
ของตน ทําตนใหWเป_นคนมีค[า มีประโยชน?ต[อผูWอ่ืน มีเพ่ือนมากๆ เขWาสังคม คบหาสมาคมกับผูWอ่ืน โดย
การเขWาร[วมกิจกรรมทางสังคม ดังกล[าวขWางตWน คือการเขWาร[วมเป_นสมาชิกชมรมผูWสูงอายุเพ่ือช[วยเหลือ
ผูWอ่ืน และสามารถเป_นอาสาสมัครทํางานตามท่ีตนเองสนใจเพ่ือเพ่ิมคุณค[าใหWกับผูWสูงอายุ การร[วม
กิจกรรมนันทนาการต[างตามความถนัดและความเหมาะสมของผูWสูงอายุ ทําใหWเกิด“สนุกสนาน ผ[อน
คลาย ไดWสุขภาพดี”เป_นกิจกรรมท่ีเนWนการใชWเวลาว[างเพ่ือใหWเกิดความเพลิดเพลินผ[อนคลายความตึง
เครียด ท้ังร[างกายและจิตใจ ตัวอย[างกิจกรรมท่ีน[าสนใจ ไดWแก[ การเล[นเกม เช[น หมากรุก หมากฮอส 
โยนห[วง ตารางเกWาช[อง การทํางานอดิเรก เช[น วาดภาพสีนํ้า การถ[ายภาพ การทําการ?ดอวยพร 
ทํางานฝmมือ งานเย็บป�กถักรWอย รWองคาราโอเกะ การจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค? การฉลองในโอกาส
พิเศษต[างๆการจัดเลี้ยงปmใหม[ งานเลี้ยงวันเกิด การแสดงของผูWสูงอายุ ลีลาศ รําวง กลองยาว และ
กิจกรรมการท[องเท่ียว เช[น การเขWาชมวัด พิพิธภัณฑ? พระราชวังอุทยานประวัติศาสตร? อุทยาน
ธรรมชาติ สวนสัตว? เป_นตWน ซึ่งกิจกรรมทางสังคมดังกล[าว ลWวนแต[มีประโยชน?ต[อผูWสูงอายุ และทําใหW
สังคมผูWสูงอายุท่ีเราตWองพบเจอในอนาคตขWางหนWา ไดWมีการเตรียมพรWอมรับมือกับสังคมท่ีจะเปลี่ยนเป_น
สังคมผูWสูงอายุอย[างสมบูรณ?แบบน้ันเอง 
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บทคัดย�อ 

 “การทุจริตคอร?รัปชันในระบบราชการไทย” เกิดจากโครงสรWางส[วนบนของระบบบริหาร โดย
มีอํานาจอิทธิพลในการสั่งการจากสายการบังคับบัญชาท่ีเหนือกว[า มีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรม
ของเจWาหนWาท่ีในหน[วยงาน และโยงใยไปสู[กระบวนการทุจริตคอร?รัปชัน การรณรงค?จากองค?กรของรัฐ
หรือองค?กรอิสระต[างๆ ต[างเห็นพWองกันว[าการทุจริตคอร?รัปชันเป_นป�ญหาท่ีนําไปสู[ความยากจน และ
เป_นอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาอย[างแทWจริง ประเทศไทยถือว[าป�ญหาทุจริตคอร?รัปชันเป_นป�ญหาอยู[
ในระดับตWนๆ ในแวดวงของระบบราชการไทยท่ีจะตWองรีบดําเนินการแกWไข ถือเป_นนโยบายของรัฐบาลท่ี
ทุกภาคส[วนราชการจะตWองหาวิธีการปjองกันและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังการสรWางระบบตรวจสอบท่ีมี 
ประสิทธิภาพ จะสามารถลดแรงจูงใจใหWเกิดการทุจริตคอร?รัปชัน นํามาซึ่งการปjองกันและลดป�ญหา
การทุจริตคอร?รัปชันในประเทศไทยใหWหมดไปอย[างย่ังยืน 

 

คําสําคัญ: การทุจริตคอร?รัปชัน, ระบบราชการไทย 
 

Abstract 

 “Corruption of Thai Bureaucracy”,Caused by the structure of the management 
system. By having the power to control the superior command line. Have a role in 
determining the behavior of the staff in the writing deparment and connect to the 
corruption process. Campaigns from various government organization or independent 
organizations agree that, Corruption is a problem leading to poverty and is a real 
obstacle to development. Thailand considers that the problem of corruption is the 
first level of corruption. In the circles of the Thai bureaucratic system that must 
immediately take corrective action. Considered a government policy that every 
sector must find ways to provent and implement. Including the creation of an 
efficient inspection system. Will be able to reduce incentives for corruption. Bring 
sustainable prevention and reduction of corruption in Thailand. 
 

Keyword: Corruption, Thai Bureaucracy 
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บทนํา 
  การทุจริตคอร?รัปชันในระบบราชการไทยกลายเป_นประเด็นสาธารณะท่ีทุกภาคส[วนใหWความ
สนใจและยอมรับว[าตWองดําเนินการแกWไขอย[างเป_นรูปธรรม เป_นการกระทําท่ีก[อใหWเกิดผลประโยชน?
ทับซWอนและเสียหายท้ังต[อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยอย[างรุนแรง 
เพราะทําใหWเกิดการเร[งรัดใชWจ[ายทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะสมบัติ งบประมาณ ในระยะสั้นเพ่ือ
ผลประโยชน?ของตนเอง ซึ่งเกิดข้ึนไดWกับทุกองค?กร ไม[ว[าจะเป_นกลุ[มนักการเมืองและกลุ[มขWาราชการ
ไทย ซึ่งกลุ[มคนท่ีทําการทุจริตคอร?รัปชันเหล[าน้ี ลWวนเป_นกลุ[มบุคคล ท่ีมีอํานาจในการอนุมัติโครงการ 
และงบประมาณ เพ่ือก[อใหWเกิดประโยชน?ส[วนตนหรือพวกพWองมากกว[า ไปสรWางผลประโยชน?ระยะยาว
ใหWกับประชาชนส[วนใหญ[ การเร[งทําลายทรัพยากรเพ่ือผลิตสินคWาและบริการ เพ่ือแสวงหาผลกําไร
สูงสุด การกระจายรายไดWและทรัพย?สินท่ีไม[เป_นธรรม ทําใหWเกิดป�ญหาความยากจน และป�ญหาทางสังคม 
ค[านิยมของสังคมไทยท่ีเห็นแก[เงินและเห็นแก[ตัว 

องค?กรระหว[างประเทศดWานความโปร[งใส Transparency International (TI) เป_นองค?กร
อิสระนานาชาติท่ีก[อต้ังข้ึนเพ่ือรณรงค?การแกWไขป�ญหาคอร?รัปชันและมีเครือข[ายใน 120 ประเทศ ท่ัว
โลกใหWนิยามคําว[า การทุจริตคอร?รัปชัน คือ การใชWอํานาจท่ีไดWรับความวางใจในทางท่ีผิด (abuste of 
entrusted power) เพ่ือประโยชน?ส[วนบุคคล ซึ่งใชWไดWท้ังภาครัฐและเอกชน (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ?, 
2556) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ใหWความหมายคําว[า คอร?รัปชัน หมายถึง การ
โกง การเบียดบัง การทุจริต การฉWอราษฎร?บังหลวง การรับสินบน 

ระบบราชการไทยจําเป_นจะตWองมีการบริหารดําเนินงานอย[างเป_นกระบวนการท่ีเป_นระบบ 
เป_นข้ันตอนท่ีต[อเน่ืองตลอดเวลา เพราะสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการดําเนินงานกิจกรรมน้ันๆ เสร็จสิ้น
แลWวจะมีผลกระทบโดยตรงและโดยอWอมต[อหน[วยงานและประชาชนอย[างหลีกเลี่ยงไม[ไดW ดังน้ัน การ
บริหารราชการท่ีดีจะตWองเป_นการตอบสนองต[อป�ญหา ความจําเป_น ความคาดหวัง และ ความ
ตWองการของประชาชน หนWาท่ีหลักท่ีสําคัญของหน[วยงานราชการก็คือ การใชWทรัพยากรทางการ
บริหารเพ่ือใหWเกิดประสิทธิภาพอย[างสูงสุด 

ป�ญหาการทุจริตคอร?รัปชันในระบบราชการไทยส[วนหน่ึงเกิดจากระบบอุปถัมภ? (Patronage 
System ) เป_นระบบความสัมพันธ?ของคน 2 ฝ~าย ซึ่งไม[เท[าเทียมกันระหว[าง ฝ~ายอุปถัมภ? คือ ผูWมี
ทรัพยากรมากกว[าหรือมีอํานาจมากกว[าและผูWรับอุปถัมภ? คือ ผูWท่ีอยู[ตํ่ากว[าหรือมีทรัพยากรหรือ
อํานาจนWอยกว[าต[างฝ~ายต[างมีการแสวงหาแลกเปลี่ยนผลประโยชน?กันในลักษณะต[างตอบแทนตาม
เง่ือนไขท่ีมีต[อกัน ซึ่งระบบอุปถัมภ? มีช่ืออ่ืนท่ีมีความหมายใกลWเคียงกัน อาทิเช[น ระบบเสWน หรือระบบ
เล[นพรรคเล[นพวก เป_นตWน 
 ระบบอุปถัมภ? ( Patronage System ) เร่ิมมีมาต้ังแต[สมัยอยุธยา เกิดจากการจัดระเบียบ
การปกครองแบบศักดินา (Feudal System) เป_นระบบมูลนายกับไพร[ ซึ่งท้ังสองฝ~ายต[างพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน เร่ิมข้ึนอย[างชัดเจนเม่ือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครองสมัยกรุง
ศรีอยุธยา เพ่ือจัดระเบียบคนในอยุธยา รวมถึงควบคุมกําลังคนในอยุธยา จากการปฏิรูปดังกล[าวทําใหW
เกิดระบบศักดินา ซึ่งเป_นการแบ[งกลุ[มชนช้ันต[าง ๆ อย[างชัดเจน สามารถแบ[งไดW 2 ชนช้ันใหญ[ๆ ไดWแก[ 
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ชนช้ันปกครองและชนช้ันถูกปกครอง ชนช้ันท้ังสองจะแตกต[างกันมากในดWานฐานันดร และสิ่งท่ี
แตกต[างตามมาท่ีเห็นไดWอย[างชัดเจนคือความสัมพันธ?ทางชนช้ัน ท่ีเก้ือหนุนกันเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน?บางประการใหWแก[กันและกัน  

ระบบอุปถัมภ? ( Patronage System ) ในระบบราชการยังคงมีอยู[อย[างชัดแจWง เช[น ระบบ
พรรคพวกท่ีเป_นการแสวงหาผลประโยชน?เพ่ือความกWาวหนWาในตําแหน[งหนWาท่ีการงาน เกิดเป_นหน้ี
บุญคุณท่ีตWองตอบแทนกัน ซึ่งหากพิจารณาแลWวการช[วยเหลือดูแลกันดWวยอัธยาศัยไมตรีและการตอบ
แทนบุญคุณดWวยความกตัญ�ู ย[อมถือว[าเป_นเร่ือง น[ายกย[องสรรเสริญ แต[ตWองตอบแทนดWวยทรัพย?สิน
ส[วนตัวเท[าน้ัน มิใช[การนําผลประโยชน?ส[วนรวมของประเทศชาติไปตอบแทน เพราะทันทีท่ีนํา
ผลประโยชน?ส[วนรวมของประเทศมาต[อรองกัน ย[อมเกิดการทุจริตคอร?รัปชันประเทศชาติตWองเสียหาย
และการตอบแทนหน้ีบุญคุณน้ีจะประเมินค[าความเสียหายไม[ไดW และเม่ือเป_นหน้ีบุญคุณกันแลWว แมW
ตอบแทนชดใชWเท[าใดก็ไม[หมดเหมือนกับความเป_นเจWานายกับลูกนWอง แมWเป_นเพียงวันเดียวก็ตWองเป_น
ตลอดไปจึงเกิดระบบท่ีเรียกว[าเจWานายเก[าลูกนWองเก[าต[างอุปถัมภ?คํ้าชูช[วยเหลือตอบแทนกัน เม่ือฝ~าย
ใดฝ~ายหน่ึงตWองการความช[วยเหลืออันเก่ียวพันกับประโยชน?ของประเทศชาติ ลูกนWองผูW มี
ความกWาวหนWาในตําแหน[งหนWาท่ีการงานย[อมตWองใหWความช[วยเหลือเจWานายเก[าดWวยเพราะมีบุญคุณคํ้า
กันอยู[ แมWว[าจะมีหนWาท่ีท่ีตWองทําอยู[แลWวก็ตWองรับเอาป�ญหาของเจWานายเก[ามาเป_นป�ญหาของตนเอง
ดWวย ทําใหWไม[สามารถทํางานใหWกับประเทศชาติไดWอย[างเต็มท่ี(ธานินทร? กรัยวิเชียร, 2559) 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือกระตุWน ส[งเสริม ปลูกฝ�ง สรWางจิตสํานึกใหWคนไทย และจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งอยู[ใน
ระดับป�จเจกบุคคล ใหWยึดม่ันในความมีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย? สุจริต ร[วมกันปjองกัน
และเฝjาระวังเหตุการณ?และพฤติกรรมท่ีอาจเป_นภัยต[อการคอร?รัปชันของขWาราชการ 

2. เพ่ือส[งเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหWเป_นท่ียอมรับในทุกภาคส[วนของสังคม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

รวบรวมรายงาน ผลงานวิจัย จากหน[วยงานท่ีน[าเช่ือถือและเอกสารทางวิชาการต[าง ๆ ท่ี
เก่ียวขWองกับการคอร?รัปชัน พรWอมท้ังศึกษานโยบายหรือแนวทางในการแกWไขป�ญหาในเร่ืองดังกล[าวนํา
ขWอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห?เพ่ือสรุปเป_นภาพรวมของป�ญหาการคอร?รัปชันของระบบราชการไทยและ 
เสนอแนะแนวทางการในแกWไขป�ญหาเพ่ือเป_นประโยชน?ต[อการพัฒนาประเทศในอนาคตต[อไป  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. วิธีดําเนินการศึกษา 
เป_นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห?ผลประเมินจากเอกสาร โดยการรวบรวมขWอมูล

รายงานการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ? บทความวิชาการ และเอกสารทางราชการ หลังจากน้ันจะนํา
ขWอมูลเหล[าน้ีมาวิเคราะห?ร[วมกันอย[างเป_นระบบ 
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2. ขWอมูลท่ีจะใชWในการศึกษา 
แหล[งขWอมูลจากเอกสาร โดยการรวบรวมและวิเคราะห?จากแหล[งต[าง ๆ เช[น รายงาน

การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ? บทความ ขWอมูลทางสื่อมวลชน หน[วยงานรัฐ และเอกสารทางราชการ 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
แพทริเซีย โมเรียรา ผูW อํานวยการท่ัวไปของ TI กล[าวไวWว[า “คอร?รัปชันเป_นตัวทําลาย

ประชาธิปไตย และนําไปสู[วงจรอุบาทว? คอร?รัปชันบ[อนทําลายสถาบันประชาธิปไตย และเม่ือสถาบัน
มีความอ[อนแอ ก็ไม[สามารถจัดการกับคอร?รัปชันไดW"  

 
วงจรของคอร�รัปชัน 

แหล[งท่ีมา : http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/135/5/วงจรคอร?รัปชัน. สืบคWน
เม่ือ 22 กันยายน 2562 

 
 
แหล[งท่ีมา : http://www.transparency.org รวบรวมโดย ศูนย?ปฏิบัติการต[อตWานการทุจริต 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ. (2561). สืบคWนเม่ือ 22 กันยายน 2562 
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องค�กรความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ไดWเผยแพร[รายงานผล
การจัดอันดับความโปร[งใส สถานการณ?คอร?รัปชันจากท่ัวทุกมุมโลกในปm 2018 ท่ี ผ[านมา พรWอมค[า
คะแนนดัชนีการรับรูWการทุจริตปm 2018 หรือ Corruption Perception Index 2018 ซึ่งเป_นการจัด
อันดับท่ีไดWทําเป_นประจําทุกปmต[อเน่ืองมาต้ังแต[ปm 1995  

ผลการจัดอันดับความโปร[งใสสถานการณ?คอร?รัปชันในปm 2018 สะทWอนใหWเห็นว[าความ
พยายามการต[อตWานคอร?รัปชันประเทศส[วนใหญ[ลWมเหลว จึงส[งผลต[อวิกฤติประชาธิปไตยท่ัวโลก การ
จัดอันดับความโปร[งใสสถานการณ?คอร?รัปชันในปm 2018 ไดWจากการสํารวจถึง 13 คร้ัง และสอบถาม
ผูWเช่ียวชาญในการประเมินการคอร?รัปชันในภาครัฐใน 180 ประเทศและเขตการปกครอง ท่ัวโลก โดย
ใหWคะแนนต้ังแต[ 0 ถึง 100 

ผลการการจัดอันดับความโปร[งใสสถานการณ?คอร?รัปชันพบว[า 2 ใน 3 ของประเทศท้ังหมดมี
คะแนนตํ่ากว[า 50 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 43 เท[าน้ัน นัยต้ังแต[ปm 2012 มีเพียง 20 ประเทศท่ีมี
คะแนนดีข้ึนมากซึ่งรวมถึง เอสโตเนียและ ไอวอรีโคสต? ขณะท่ีมี 16 ประเทศท่ีมีคะแนนลดลงอย[าง
มาก เช[น ออสเตรเลีย ชิลี และมอลตา เดนมาร?ก และนิวซีแลนด? ทําคะแนนสูงสุดท่ี 88 และ 87 
ตามลําดับ ขณะท่ีโซมาเลีย เซาท?ซูดาน และซีเรีย ทําคะแนนไดWตํ่ามากในระดับท่ี 10, 13, 13 คะแนน
ตามลําดับ ส[วนภูมิภาคท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ยุโรปตะวันตกและสหภาพยุโรป โดยมีคะแนนเฉลี่ย 66 
คะแนน ภูมิภาคท่ีมีคะแนนตํ่าสุดคือ ประเทศแอฟริกาใตWในเขตตอนใตWทะเลทรายซาฮารา ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 32 คะแนน ขณะท่ียุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีคะแนนเฉลี่ย 35 คะแนนเท[ากัน 

นอกจากน้ี 7 ประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุดอันดับแรกยังคงไม[เปลี่ยนแปลงเป_นเวลา 3 ปm
ติดต[อกัน ประกอบดWวย ประเทศจากกลุ[มนอร?ดิก 4 ประเทศ คือเดนมาร?ก ฟ�นแลนด? สวีเดน และ
นอร?เวย? ท่ีเหลือคือ นิวซีแลนด? สิงคโปร? และสวิตเซอร?แลนด? มีคะแนนระหว[าง 84-88 คะแนน แมWไม[
มีประเทศไหนท่ีไดWคะแนนเต็ม แต[ก็มีตัวช้ีวัดความเป_นประชาธิปไตยหลายตัวท่ีมีผลต[อคะแนน เช[น มี
สถาบันท่ีเขWมแข็ง ยึดหลักนิติธรรม และมีการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดี Corruption Perception Index 
2018 เป_นตัวช้ีวัดการคอร?รัปช่ันในภาครัฐ ประเทศท่ีมีการใหWสินบนนWอย มีการจัดสรรงบประมาณท่ี
หลากหลาย ความขัดแยWงของผลประโยชน?ตํ่า ก็จะไดWคะแนนสูง แต[ก็ไม[ไดWหมายความว[าประเทศ
เหล[าน้ีไม[มีการคอร?รัปชัน 

 
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (CPI) ย�อนหลงัของประเทศไทย ต้ังแต�ปz พ.ศ.2538-2561 

พ.ศ. คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10) 

อันดับ จํานวน
ประเทศ 

พ.ศ. คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10) 

อันดับ จํานวน
ประเทศ 

2538 2.79 34 41 2550 3.30 84 179 
2539 3.33 37 54 2551 3.50 81 179 
2540 3.36 39 52 2552 3.50 80 180 
2541 3.00 61 85 2553 3.50 78 178 
2542 3.20 68 98 2554 3.40 80 183 
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พ.ศ. คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10) 

อันดับ จํานวน
ประเทศ 

พ.ศ. คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10) 

อันดับ จํานวน
ประเทศ 

2543 3.20 60 90 2555 37(คะแนนเต็ม 100)  88 176 
2544 3.20 61 91 2556 35(คะแนนเต็ม 100) 102 177 
2545 3.20 64 102 2557 38(คะแนนเต็ม 100) 85 175 
2546 3.30 70 133 2558 38(คะแนนเต็ม 100) 76 168 
2547 3.60 64 146 2559 35(คะแนนเต็ม 100) 101 176 
2548 3.80 59 159 2560 37(คะแนนเต็ม 100) 96 80 
2549 3.60 63 163 2561 36(คะแนนเต็ม 100) 99 180 
แหล*งท่ีมา : http://www.transparency.org รวบรวมโดย ศูนยRปฏิบัติการต*อตKานการทุจริต 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ. (2561). สืบคKนเม่ือ 22 กันยายน 2562 
 

ปm 2018 ประเทศไทยไดW 36 คะแนน อยู[ในอันดับ 99 จาก 180 ประเทศซึ่งลดลงจาก ปm 
2017 ซึ่งอยู[ในอันดับท่ี 96 จาก 180 ประเทศ ปm 2018 ไทยไดWคะแนนและอันดับเดียวกับฟ�ลิปป�นส?ซึ่ง
อันดับกWาวกระโดดข้ึนจากอันดับ ท่ี 111 และคะแนนเพ่ิมข้ึนจาก 34 คะแนนในปmก[อน เพราะมีความ
คืบหนWาในการขจัดคอร?รัปชัน ดัชนีภาพลักษณ?การคอร?รัปชันในภาครัฐ ท่ัวโลกในปmท่ีแลWวช้ีว[า 2 ใน 3 
ของประเทศต[าง ๆ ท่ัวโลก ทําคะแนนไดWไม[ถึง 50 คะแนน ซึ่งไทยก็เป_นหน่ึงในน้ันโดยทําคะแนนไดW 
36 คะแนน ขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยอยู[ที่ 43  

 

 
 

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย ปz พ.ศ.2561 
ประเทศไทยอันดับท่ี 5 จาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

แหล[งท่ีมา : http://www.transparency.org รวบรวมโดย ศูนย?ปฏิบัติการต[อตWานการทุจริต 
สํานักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ. (2561). สืบคWนเม่ือ 22 กันยายน 2562 

ประเทศ คะแนน 

สิงคโปร? 85 

บรูไน 63 

มาเลเซีย 47 

อินโดนีเซีย 38 

ไทย 36 

เวียดนาม 36 

ฟ�ลิปป�นส? 33 

เมียนมาร? 29 

ลาว 29 

กัมพูชา 20 
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ป{จจัยสําคัญท่ีก�อให�เกิดการทุจริตคอร�รัปชันในระบบราชการไทย 
1. ทัศนคติของคนไทยกลุ[มอาชีพต[างๆ ท่ีมีต[อการทุจริตคอร?รัปชันน้ันมีลักษณะเฉพาะของ

ตัวเอง สําหรับกลุ[มขWาราชการ ทหารและตํารวจน้ัน พบว[าประเพณีนิยมปฏิบัติท่ีมีมาต้ังแต[สมัยด้ังเดิม 
ยังคงมีอิทธิพลต[อความคิดและการใหWความหมายของคําว[าคอร?รัปชันอยู[ค[อนขWางมาก ฉะน้ันพฤติกรรม
การปฏิบัติของขWาราชการท่ีไม[สอดคลWองกับแนวความคิดของการเป_น “บุคคลสาธารณะ” หรือ 
“ขWาราชการสมัยใหม[” จึงปรากฏใหWเห็นอยู[โดยท่ัวไป การทุจริตคอร?รัปช่ันของขWาราชการดWวยความไม[
รูW หรือดWวยความบริสุทธ์ิใจจึงยังคงดํารงอยู[ค[อนขWางมาก 

2. ระบบราชการมีส[วนทําใหWทุจริตคอร?รัปชันมากกว[าตัวขWาราชการในฐานะป�จเจกบุคคล ฉะน้ัน
การแกWไข ป�ญหาจะตWองวางนํ้าหนักไปท่ีการแกWไขป�ญหาความคิด ความเช่ือของตัวระบบ ความไม[มี
ประสิทธิภาพของตัวระบบ ควบคู[ไปกับการแกWไขป�ญหาตัวของขWาราชการในฐานะป�จเจกบุคคล ไม[ว[า
จะเป_นเร่ืองของรายไดW สวัสดิการ จริยธรรมในการทํางาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัว
ขWาราชการในระยะยาว ฯลฯ 

3. ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผ[นดิน เป_นสาเหตุท่ีสําคัญ
ท่ีสุดประการหน่ึงของการเกิดการทุจริตคอร?รัปชันในวงราชการ อันนําไปสู[การสูญเสียเงินรายไดW ของ
รัฐบาลการใชWจ[ายเงินของรัฐบาลอย[างไม[มีประสิทธิภาพ มีความลดหลั่นในการใหWบริการของ
ขWาราชการแก[ผูWที่มาติดต[อ ประชาชนผูWเสียภาษีไม[ไดWรับบริการท่ีมีคุณภาพ นักธุรกิจตWองจ[ายเงินในการ
ติดต[อกับหน[วยราชการมากข้ึนส[งผลใหWธุรกิจตWองมีตWนทุนในการประกอบกิจการสูงข้ึน ในการแกWไข
ป�ญหาทุจริตคอร?รัปชัน จึงมีคํากล[าวว[า หัวกระดิกหางจึงส[าย หากรัฐมนตรีเป_นผูWซื่อตรงสุจริต ไม[หา
ผลประโยชน?เขWาสู[ตนเอง พรรคพวกและพรรคการเมืองของตนเองแลWว การแกWป�ญหาการทุจริตคอร?รัป
ชันในระบบราชการจึงจะพอมีทางเห็นผลไดW แต[ถWารัฐมนตรีเป_นผูWทุจริตเสียเองแลWวย[อมเป_นการยากท่ีจะ
แกWป�ญหา หากมีการตรวจสอบฟjองรWองกันข้ึนจนปรากฏแก[สาธารณะ ผูWรับผิดก็คงเป_นขWาราชการระดับ
ต[าง ๆ ท่ีเป_นแพะ จะเอาผิดระดับสูงไดWเพียงใดก็อยู[ท่ีอํานาจและอิทธิพล ในกรณีน้ัน ๆ ย[อมเป_นการ
ยากท่ีจะสอบสวนหาหลักฐาน เอาผิดไปถึงนักการเมือง ( 336 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน? มจร ปmท่ี 
4 ฉบับท่ี 2 ) 

 
รูปแบบของการทุจริตท่ีพบในสงัคมไทยมากท่ีสุด ได�แก� 

1. การรับสินบน ของกํานัล หรือรางวัลต[าง ๆ  
2. การซื้อขายหรือว่ิงเตWนขอตําแหน[งในวงราชการ  
3. การรับส[วยและการรีดไถประชาชน  
4. การทุจริตเชิงนโยบาย เช[น การทุจริตงบประมาณแผ[นดิน โครงการก[อสรWางต[าง ๆ ของรัฐ 
5. การแต[งต้ังโยกยWายขWาราชการ  
6. การทุจริตในเร่ืองของเวลา เช[น การทํางานแบบเชWาชามเย็นชาม  
รูปแบบท่ีพบในสังคมไทยใหม[ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมไทยในวงกวWางและเป_นรูปแบบท่ี

น[าสนใจในขณะน้ีของนักการเมือง คือ การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเป_นรูปแบบท่ีกัดกร[อนความเจริญใน
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สังคมไทยมาก เพราะเป_นการทุจริตในวงเงินงบประมาณท่ีมีจํานวนค[อนขWางสูง เม่ือทราบถึงสภาพ
ป�ญหา ท้ังป�จจัยท่ีทาใหWเกิด สาเหตุ และรูปแบบการทุจริตในระบบราชการแลWว คณะผูWศึกษาขอ
นําเสนอมาตรการปjองกันและปราบปรามการทุจริตในส[วนราชการท่ีมีความเสี่ยงต[อการทุจริตระดับ
เพ่ือใหWเกิดแนวทางท่ีเป_นรูปธรรมและสอดคลWองกับทรัพยากรของภาครัฐท่ีมีอยู[อย[างจากัด เน่ืองจาก
ถWาภาครัฐเสียงบประมาณไปกับการตรวจสอบและปjองกันการทุจริตมากเกินไปอาจทําใหWเกิดป�ญหาใน
การนํางบประมาณของแผ[นดินไปพัฒนาประเทศไดW (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ, 
รายงานการสํารวจความคิดเห็นของเครือข[ายภาคประชาชน เร่ือง การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สังคมไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาประจําปm 2547 หนWา 2-3) 

 
การป=องกันการทุจริตคอร�รัปชันในระบบข�าราชการไทย 

 สํานักงาน ก.พ. ไดWกําหนดใหWมีศูนย?ปฏิบัติการต[อตWานการทุจริตข้ึนตามกฎกระทรวง แบ[งส[วน
ราชการสํานักงานคณะกรรมการขWาราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2556 
เพ่ือทําหนWาท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปjองกันและปราบปราม ทุจริตและการ
ส[งเสริมคุWมครองจริยธรรมในสํานักงาน ก.พ. อันจะทําใหWการปฏิบัติราชการมี ความโปร[งใสและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน มาตรการภายในของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือส[งเสริม ความโปร[งใสและปjองกันการ
ทุจริต  

• มาตรการเผยแพร[ขWอมูลต[อสาธารณะ 
• มาตรการการใหWผูWมีส[วนไดWเสียมีส[วนร[วม 
• มาตรการส[งเสริมความโปร[งใสในการจัดซื้อจัดจWาง 
• มาตรการจัดการเร่ืองรWองเรียนการทุจริต 
• มาตรการปjองกันการรับสินบน 
• มาตรการปjองกันการขัดกันระหว[างผลประโยชน?ส[วนตนกับผลประโยชน?ส[วนรวม 
• มาตรการตรวจสอบการใชWดุลยพินิจ 
 

กฎหมายต�อต�าน การทุจริต และคอร�รปัชัน 
องค?การ สหประชาชาคติ เห็นว[าป�ญหาดังกล[าวกระทบต[อความบริสุทธ์ิโปร[งใสในการ

บริหารงานภาครัฐ กระทบต[อการปกครองระบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจของโลก จึงไดWมีการจัดทํา
อนุสัญญาสหประชาชาติว[าดWวยการต[อตWานการทุจริต ค.ศ.2003 ข้ึน (United Nations Convention 
against Corruption) ซึ่งมีผลบังคับ เม่ือวันท่ี 14 December 2005 โดยมีประเทศท่ีลงนามรับรอง
อนุสัญญาฯ จํานวน 140 ประเทศ จากยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกา อเมริกา รวมท่ีประเทศ
ไทยดWวย มีผลทําใหWทุกประเทศสมาชิกต[างออกกฎหมายควบคุม ต[อตWานการทุจริตและคอร?รัปชัน ใน
กลุ[มประเทศอาหรับ เราจะพบการต้ังหน[วยงานและองค?กรอิสระร[วมกันต[อตWานและตรวจสอบการ
ทุจริตในหลายประเทศ เช[น เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย เป_นตWน 
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แนวทางการป=องกันและแก�ไข 
การทุจริตคอรัปชันในระบบราชการไทยถือเป_นกระบวนการท่ีรุนแรงท่ีสุด เพราะเป_น

กระบวนการท่ีมีการใชWความสัมพันธ?เชิงอุปถัมภ? และการท่ีจะแกWไขป�ญหาการทุจริตคอร?รัปชันไดWน้ัน 
ตWองประกอบดWวยส[วนสําคัญ 2 ส[วน ดังน้ี(338 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน? มจร ปmที่ 4 ฉบับท่ี 2 ) 

1) การสรWางค[านิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งอยู[ในตัวบุคคลของ
ขWาราชการ การบริหารงานราชการ รวมท้ังความยุติธรรมตWองเบ่ียงเบนไปจากหลักการท่ีควรจะเป_น 
การทุจริตคอร?รัปช่ันท่ีดําเนินการอีกรูปแบบเป_นในลักษณะกลุ[ม จะเกิดข้ึนตามสายงานขององค?กรท่ีมี
รูปแบบดําเนินการจากผูWมีอํานาจในกลุ[ม แต[มีอํานาจรองหรือลดหลั่นกันมาตามสายการควบคุมของแต[
ละกลุ[ม การบังคับใชWกฎหมายถือว[าเป_นองค?ประกอบหลักในการท่ีจะดําเนินงานใหWบรรลุเปjาหมายไม[
ว[าเป_นเร่ืองใด การแสวงหาอํานาจอิทธิพลน้ัน จําเป_นท่ีจะตWองมีป�จจัยในการดําเนินการจึงทําใหWผูWท่ี
ตWองการอํานาจจะตWองทําทุกวิถีทางเพ่ือใหWไดWอํานาจมา รวมถึงความจําเป_นทางเศรษฐกิจท่ีเป_นป�จจัย
สําคัญต[อการดํารงชีวิตในสังคมของบุคลากรทําใหWตWองเบ่ียงเบนไปจากกรอบของสังคม 

2) การส[งเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหWเป_นท่ียอมรับในทุกภาคส[วนของสังคม เป_น
กฎเกณฑ?กติกาของสังคมในการส[งเสริมการบริหารกิจการบWานเมืองท่ีดี รวมท้ังหน[วยงานราชการ
จะตWองมีการวางแผนในการปjองกันและปราบปรามป�ญหาการคอร?รัปชันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
ซึ่งหากหน[วยงานราชการสามารถสรWางวัฒนธรรมของความโปร[งใส ซื่อสัตย? และ การแยกระหว[าง
ผลประโยชน?ส[วนตัวกับผลประโยชน?สาธารณะ รวมท้ังการสรWางระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ( 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน? มจร ปmท่ี 4 ฉบับท่ี 2 339) และลดแรงจูงใจใหWเกิดการทุจริตคอร?รัปชันไดW 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเป_นการสรWางกลไกของการพัฒนา ระบบราชการใน แบบประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน เพราะ
สมาชิกแต[ละคน มิไดWผ[านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาเหมือนๆ กัน ย[อมมีความแตกต[างกันทาง
ค[านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม การหม่ันศึกษาอบรมทางจริยธรรมย[อมส[งผลใหWคนในสังคมมี
ความรูWสึกดWานสิ่งท่ีสมควรทําหรือไม[สมควรทํา รูWผิดชอบช่ัวดี ลดละความเห็นแก[ตัวและยกระดับความ
เป_นคนดีของสังคม 

 
อภิปรายผล 

1. สาเหตุของการทุจริตคอร?รัปชันในระบบราชการไทย พบว[ามีสาเหตุมาจากการขาดความ
ซื่อสัตย?และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนWาท่ีของขWาราชการหรือเจWาหนWาท่ีภาครัฐ ท้ังน้ีเป_น
เพราะขWาราชการหรือเจWาหนWาท่ีภาครัฐ มีความเห็นแก[ตัว มีความโลภ ขาดการยับย้ังช่ังใจ ขาด
จิตสํานึก ขาดความรับผิดชอบต[อหนWาท่ี มีค[านิยมท่ีผิด ช่ืนชอบวัตถุนิยม เพ่ือยกระดับฐานะทางการ
เงินโดยไม[คํานึงถึงความถูกตWอง เห็นแก[ผลประโยชน?ของตนเองมากกว[าผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับส[วนรวม
หรือประเทศชาติ สอดคลWองกับผลการศึกษาของแมคคาธี (McCarthy, 1982) พบว[า ป�ญหาการคอร?
รัปชันต[อกระบวนการยุติธรรมเกิดจากการควบคุมท่ีดี สอดคลWองกับ เกวลิน สถิตานนท? (2551) ท่ี
พบว[า สาเหตุสําคัญของการทุจริตเกิดจากตัวพนักงานขาดความซื่อสัตย?และมีนิสัยใชWจ[ายฟุ~มเฟ�อย อีก
ท้ังองค?กรยังขาดระบบการควบคุมท่ีรัดกุม ท้ังยังสอดคลWองกับ พุทธชาด สุธีวสินนนท? (2551) ท่ีพบว[า
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ป�จจัยท่ีก[อใหWเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอร?รัปชันในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม[ พบว[า ความตWองการของผูWบริหารและบุคลากรองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินบางส[วน
ตWองการเงินทอง ตลอดจน สภาพแวดลWอมทางสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางวัตถุ
นิยม การทุจริตคอร?รัปชันมีสาเหตุมาจากการใชWอํานาจของนักการเมืองในทางท่ีผิด การบริหารงาน
ขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช[องว[างเป�ดโอกาสใหWบุคลากรทุจริตในหนWาท่ี 
กระบวนการคัดเลือกคนเขWาสู[ระบบใหWความสําคัญดWานความรูWมากกว[าคุณธรรมจริยธรรม ใชWระบบ
อุปถัมภ? เห็นแก[พวกพWอง กฎหมายการลงโทษขWาราชการท่ีคอร?รัปชันไม[เด็ดขาดจริงจัง ไม[มีระบบ
ตรวจสอบท่ีเป_นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ผูWบังคับบัญชาประพฤติทุจริตคอร?รัปชันใหWขWาราชการช้ัน
ผูWนWอยเห็นเป_นตัวอย[าง การเล[นพรรคเล[นพวก การจัดซื้อจัดจWางของ ทางราชการมีช[องโหว[ เช[น มีการ
จํากัดลักษณะจําเพาะหรือล็อกสเปค ตลอดจนพ[อคWา นักธุรกิจ และประชาชนมีส[วนส[งเสริมใหWเกิดการ
คอร?รัปชันเพราะตWองการความสะดวกสบาย มีผลประโยชน?ร[วมกันและเพ่ือผูกขาดในกิจการท่ีตWองไดW
สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงการฮ้ัวประมูลโครงการต[าง ๆ 

2. ป�ญหาของการทุจริตคอร?รัปชัน พบว[า มีป�ญหาจากกระบวนการการบังคับใชWกฎหมายมี
การเลือกปฏิบัติ ขาดการบูรณาการความร[วมมือระหว[างภาครัฐและภาคเอกชน ระบบการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐมีการใชWอํานาจเพ่ือเอ้ือประโยชน?ใหWกับผูWมีอํานาจ และผูWท่ีกระทําผิดมีแนวคิดว[ามีโอกาสท่ี
จะหลุดพWนจากความผิดเน่ืองจากสามารถพ่ึงพากลุ[มผูWมีอิทธิพลท่ีมีอํานาจทางการเมือง สอดคลWองกับ
ขWอคWนพบท่ีว[า ป�ญหาการปjองกันการทุจริตคอร?รัปชัน เกิดจากการรูWเห็นเป_นใจกันระหว[างนักการเมือง 
ผูWบริหารของภาครัฐและเจWาหนWาท่ีทางดWานกระบวนการยุติธรรม เพ่ือปกปูองสมาชิกในกลุ[มตนเองใหW
พWนจากความผิด เพราะในการปฏิบัติงานราชการไดWมีการช[วยเหลือเพ่ือนฝูง ลูกนWอง และนายบางคน
เป_นกรณีพิเศษ (ทวีศักด์ิ บูรณกลัศ, 2539) ในระบบความสัมพันธ?ทางสังคมไทยน้ัน ทําใหWสถานภาพ
ของสมาชิกในกลุ[มไม[เท[าเทียมกัน โดยเฉพาะระหว[างผูWนํากับบรรดาสมาชิกภายในกลุ[ม ก[อใหWเกิด
ความสัมพันธ?แบบพ่ึงพา (Dependence) ต[อกันเป_นทอด ๆ ความสัมพันธ?เป_นไปอย[างไม[เสมอภาค
เท[าเทียมกัน เพราะความมีอาวุโส มีบารมี หรือการมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงกว[า จน
กลายเป_นผูWอุปถัมภ?กลุ[มทางการเงิน (ชัยอนันต? สมุทวณิช, 2533) 

 
สรุปและข�อเสนอแนะ 
 การคอร?รัปชันถือเป_นหน่ึงในป�ญหาสําคัญท่ีขัดขวางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย[างย่ิงการขจัดความไม[เท[าเทียมกันกันในสังคมซึ่งวัดโดย ความเหลื่อมล้ําทางรายไดW
ของคนในสังคมท่ีมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่งรัฐตWองสูญเสียเงินเป_นจํานวนพัน ๆ ลWาน สําหรับขWาราชการต้ังแต[
ระดับล[างไปจนถึงรัฐมนตรีแต[ไม[สามารถหาผูWกระทําความผิดมาลงโทษไดW(อรพิน ป�ยะสกุลเกียรติ,2539) 

การควบคุมคอร?รัปชัน สามารถวัดไดWจาก ระดับความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมคอร?
รัปชัน ความสามารถในการปกปjองประโยชน?สาธารณะ การปjองกันมิใหWเกิดการใหWสินบน รวมถึงการ
ปjองกันมิใหWผูWนํา ของรัฐบาล ตลอดจนกลุ[มผลประโยชน? และภาคเอกชนร[วมมือกันแสวงหาประโยชน?
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จากรัฐเพ่ือประโยชน?ส[วนตน ย่ิงประเทศใดมีความสามารถในการควบคุม คอร?รัปชันไดWมากประเทศ
น้ันก็จะมีธรรมาภิบาลสูงข้ึน (วรเดช จันทศร,2562) 

 
เอกสารอ�างอิง 

เกวลิน สถิตานนท?. (2551). แนวทางป=องกันการทุจริตในองค�กรธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ=าและ
อิเล็กทรอนิกส�. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลWาพระนครเหนือ. 

จารุวรรณ สุขุมาลพงษ?. (2556). แนวโน�มของคอร�รัปชันในประเทศไทย. ออนไลน?: แหล[งท่ีมา  
https:// www.parliament.go.th สืบคWนเม่ือ 22 กันยายน 2562. 

ชัยอนันต? สมุทวณิช. (2533). ไตรลักษณรัฐไทยพหุสังคมสยาม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ? 
จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย. 

ทวีศักด์ิ บูรณกลัศ. (2539). กลุ�มอิทธิพลกับระบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยเกริก. 
ธานินทร?  ก รัย วิ เชียร .(2559). ระบบ อุป ถัมภ� ในวงราชการไทย . ออนไลน?  : แหล[ ง ท่ี มา 

https://thairath.co.th/content561411 สืบคWนเม่ือ 22 กันยายน 2562 
พิชญ?ณิฐา พรรณศิลป¢ , ภักดี โพธ์ิสิงห? และสัญญา เคณาภูมิ .(2556). การคอร�รัปชันในระบบราชการ

ไทย : แนวทางการป=องกันและแก�ไข . วารสารสันติศักษาปริทรรศน? มจร ปmท่ี 4 ฉบับท่ี 2 : 
หนWา 326-340. 

พุทธชาด สุธีวสินนนท?. (2551). ช�องทางและโอกาสในการทุจริตคอร�รัปชันในองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน. เชียงใหม[ : ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม[. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : หนWา 248.  

วิทยากร เชียงกูล.(2560). ข�อมูลสําคัญของการต�อต�านคอร�รัปช่ัน. ออนไลน?  : แหล[งท่ีมา 
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/135/5/วงจรคอร?รัปชัน สืบคWนเม่ือ 
22 กันยายน 2562. 

วรเดช จันทศร.(2562). รัฐประศาสนศาสตร� : ศาสตร�และศิลป̈ของการบริหารราชการแผ�นดิน.
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิตากสินเพ่ือพัฒนาการศึกษา. 

ศูนย?ปฏิบัติการต[อตWานการทุจริต สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ. (2561). 
ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ�คอร�รัปช่ัน. ออนไลน? : แหล[งท่ี https://www.nesdb.go.th. สืบคWน
เม่ือ 22 กันยายน 2562. 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ.(2547). รายงานการสํารวจความคิดเห็นของ เครือข�าย
ภาคประชาชนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบของสังคมไทย. เอกสารประกอบการ
สัมมนาประจําปm 2547 : หนWา 2-3.  

อรพิน ป�ยะสกุลเกียรติ. (2539). ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : เกษม
บัณฑิตปร้ินต้ิง. 



266 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Maccarthy, B.J. (1 9 8 1 ) . An Exploratory Study of Corruption in Corrections. The 
Florida State University. Dissertation Abstracts International. Issue 42-01A.  

  
  
  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

267 
 

การรู�เท�าทันส่ือสังคมออนไลน�ของเด็กและเยาวชน 
Social Media Literacy of Children and Youth 

 
ศิรินภา หวังพทัิกษ� 

Sirinapa Wangpithuk 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
Kasen Bundit University 

e-mail: e20mnt@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 สื่อสังคมออนไลน? เขWามามีบทบาทกับเด็กและเยาวชนของไทยเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง ไม[
เพียงแต[จะใชWในการติดต[อสื่อสาร เพ่ือความบันเทิงแต[ยังสามารถคWนควWาหาความรูWอีกดWวย สื่อสังคม
ออนไลน?มีความหลากหลายและยากต[อการควบคุมมีท้ังสื่อท่ีเป_นประโยชน?และมีโทษ การดูแลอย[าง
ใกลWชิด การสอนกระบวนการคิดวิเคราะห? การฝ�กฝนใหWมีทักษะในการเลือกใชWสื่อท่ีเหมาะสมจึงเป_นสิ่ง
สําคัญสําหรับเด็กและเยาวชน อีกท้ังการเสริมสรWางและพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือใหWเด็กและเยาวชน
มีวิจารณญาณในการเลือกใชWประโยชน?จากสื่อสังคมออนไลน? ซึ่งการรูWเท[าทันสื่อสังคมออนไลน? ก็จะ
เป_นภูมิคุWมกันและปjองกันภัยแฝงต[างๆ ท่ีมากับเทคโนโลยีการติดต[อสื่อสาร หรือสื่อสังคมออนไลน?ไดW
เป_นอย[างดี 
 
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน? ,เด็กและเยาวชน , การรูWเท[าทันสื่อ 
 

Abstract 
Social media has continually increased its role with Thai children and youth. 

It is not only used to communicate for entertainment, but can also research the 
knowledge. Social media is diverse and difficult to control, has both useful and 
helpful media. Close Care Sonkrabuan Analysis Practicing the skills to choose the 
right media is important for children and youth. In addition, strengthening and 
developing thought processes to help children and youth to choose the benefit of 
social media. The awareness of social media is both immune and anti-aliasing and 
protects the presence of communications technology or social media as well. 
 
Keywords: Social media, children, and youth, Media literacy 
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บทนํา 
 สังคมโลกในป�จจุบันถูกพัฒนาไปอย[างรวดเร็ว หรือเรียกไดWว[าเป_นยุคโลกาภิวัตท่ีการพัฒนา
ดWานเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต[อสื่อสาร ระบบเครือข[ายคอมพิวเตอร? ระบบเครือข[ายอินเตอร?เน็ต
รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน? ดWวยความกWาวหนWาของเทคโนโลยีดWานต[างๆ จึงเขWามามีบทบาทในการ
อํานวยความสะดวก ความรวดเร็วใหWกับมนุษย? เทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต[อสื่อสาร หรือสื่อ
สังคมออนไลน?เร่ิมเขWามามีบทบาทมากท่ีสุดโดยเฉพาะในกลุ[มของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
ความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีส[งผลกระทบต[อชีวิตของเด็กและเยาวชนท้ังทางบวกและทางลบหลาย
ประการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีความซับซWอนเพ่ิมข้ึนอย[างมาก รวมไปถึงอุปกรณ?
การสื่อสารต[างๆ เช[น คอมพิวเตอร? โนWตบุ�ก โทรศัพท?เคลื่อนท่ี เป_นตWน มีการพัฒนาจนความสามารถ
ในการใชWงานของอุปกรณ?แต[ละอย[างเกือบเท[าเทียมกัน โทรศัพท?เคลื่อนท่ีสามารถเป_นไดWท้ังโทรศัพท?
ใชWสื่อสาร เคร่ืองเล[นเกม อุปกรณ?เช่ือมต[ออินเตอร?เน็ต ทํากิจกรรมต[างๆบนเครือข[ายสังคมออนไลน?ไดW
ตลอดเวลา และยังสามารถใชWเป_นวิทยุ โทรทัศน? เป_นอุปกรณ?ดูหนัง ฟ�งเพลง ฯลฯ (ชมรมจิตแพทย?เด็ก
และวัยรุ[นแห[งประเทศไทย. 2556) 
 ป�จจุบันเด็กและเยาวชนไทยใชWเวลาอยู[กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป_นส[วนใหญ[จนขาดการ
ปฏิสัมพันธ?กับคนรอบขWาง รวมถึงการใชWเทคโนโลยีในทางท่ีไม[เหมาะสม จากการสํารวจ “การใชW
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561” ของสํานักงานสถิติแห[งชาติพบว[า ช[วง
ระยะเวลา 4 ปm ระหว[าง พ.ศ. 2558 - 2561 ประชากรอายุ 6 ปmข้ึนไป ใชWอินเตอร?เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
เม่ือพิจาณาแยกตาม กลุ[มอายุต[างๆ ในปm 2558 - 2561 พบว[า ทุกกลุ[มอายุมีแนวโนWมใชW อินเทอร?เน็ต 
กลุ[มอายุ 15-24 ปm มีการใชWอินเทอร?เน็ตสูงสุดคือ รWอยละ 93.5 รองลงมา คือ กลุ[มอายุ 25-34 ปm รWอย
ละ 88.3 และในกลุ[มอายุ 50 ปmขึ้นไป มีเพียงรWอยละ 24.3 (สํานักงานสถิติแห[งชาติ.ออนไลน?.2561)  
 ผลสํารวจพฤติกรรมผูWใชWอินเทอร?เน็ตในประเทศไทย ปm 2561 (ขWอมูลล[าสุดเม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ? 2562) ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? (องค?การมหาชน) กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจ  และสังคม จากหลากหลายเพศและหลากหลายวัย พบว[า YouTube, Line และ 
Facebook ยังคงเป_นสื่อสังคมออนไลน?ยอดนิยมท่ีครองใจคนไทยในยุคน้ี และมีผูWใชWงานมากเป_น 3 
อันดับแรก โดยมีสัดส[วน  คือ YouTube รWอยละ 98.8 LINE รWอยละ 98.6 และ Facebook รWอยละ 
96.0 
 จะเห็นไดWว[าเทคโนโลยีการติดต[อสื่อสาร ระบบเครือข[ายอินเตอร?เน็ต และสื่อสังคมออนไลน?
เร่ิมเขWามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน มีประโยชน?ในหลายดWาน เช[น ใชWศึกษาคWนควWาหา
ความรูW ใหWความบันเทิง ช[วยใหWการติดต[อสื่อสาร การรับส[งขWอมูลข[าวสารเป_นไปดWวยความรวดเร็ว ทัน
ต[อเหตุการณ?ป�จจุบัน แต[การใชWเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน? ก็มีโทษเช[นกันหากใชWในทาง
ท่ีไม[ถูกตWอง ไม[มีวิจารณญาณ ในการกลั่นกรองขWอมูล หรือผูWเผยแพร[ขWอมูลขาดความรับผิดชอบในการ
เผยแพร[ต[อสาธารณะ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีใชWสื่อสังคมออนไลน?เพ่ิมข้ึนและมากข้ึนเร่ือยๆ 
วิจารณญาณทางดWานความคิดและประสบการณ?ของเด็กและเยาวชนยังมีนWอย อาจทําใหWมีการเป�ดเผย



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

269 
 

ขWอมูลส[วนตัว ถูกล[อลวงจนอาจตกเป_นเหย่ือของมิจฉาชีพไดWง[าย การใชWสื่อในทางท่ีไม[ถูกตWอง การ
เผยแพร[ขWอมูลท่ีไม[เหมาะสม ไม[เป_นความจริง และการใชWสื่อในการละเมิดสิทฺธิของผูWอ่ืนก็เป_นไดW  
 ดังน้ัน ควรฝ�กฝนใหWเด็กและเยาวชนมีทักษะในการเรียนรูWการใชWประโยชน?ต[างๆจาก
เทคโนโลยี  สื่อสังคมออนไลน?ต[างๆ มีการพัฒนาและเสริมสรWางแนวคิดในการรูWเท[าทันสื่อสังคม
ออนไลน? ใหWเด็กและเยาวชนมีความรูWความเขWาใจ วิเคราะห?และสามารถใชWสื่อใหWเป_นประโยชน?ต[อ
ตนเอง และครอบครัวไดW ซึ่งการรูWเท[าทันสื่อสังคมออนไลน? ก็จะเป_นภูมิคุWมกันใหWกับเด็กและเยาวชน 
สามารถปjองกันภัยแฝงต[างๆ ท่ีมากับเทคโนโลยีการติดต[อสื่อสาร หรือสื่อสังคมออนไลน?ไดWเป_นอย[างดี 
 
ป{ญหา 

1. เด็กและเยาวชนยังไม[มีวิจารณญาณในการแยกแยะว[าสื่อใดดีหรือไม[ดี 
2. ผูWปกครองปล[อยปะละเลยใหWเด็กและเยาวชนอยู[กับสื่อออนไลน?เพียงลําพง 
3. เด็กและเยาวชนใชWเวลาอยู[กับสื่อออนไลน?มากเกินไป 

 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือใหWเด็กและเยาวชนมีความรูWและเขWาใจในการแยกแยะสื่อท่ีดีและสือ่ท่ีไม[ดีไดW 
2. เพ่ือใหWเด็กและเยาวชนมีภูมิคุWมกันในการใชWสื่อออนไลน? รูWจักใชWสื่อใหWเป_นประโยชน?ต[อ

ตนเอง 
3. เพ่ือใหWเด็กและเยาวชนใชWสื่อออนไลน?ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ไม[มากเกินไป 

 
 

สถานการณ�ในป{จจุบนั 
 1. การสํารวจการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ของสํานักงานสถิติ
แห[งชาติ พบว[า ในปm2561 (ไตรมาส 4) มีประชากรประมาณ 67.9 ลWานคน อยู[ในกรุงเทพมหานคร 
รWอยละ 13.0 ภาคกลาง (ไม[ รวมก รุงเทพฯ) รWอยละ 29.3 ภาค เห นือ  รWอยละ 16.7 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รWอยละ 27.3 และภาคใตWรWอยละ 13.7 จากจํานวนประชากรท่ีสํารวจจะพบว[า 
ประชากรอายุ 6 ปm ข้ึนไปประมาณ  63.4ลWานคน มีผูWใชWคอมพิวเตอร? 17.2 ลWานคน (รWอยละ 27.2) 
และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต 38.5 ลWานคน   (รWอยละ 60.8) เม่ือเปรียบเทียบระหว[างเขตการปกครอง 
พบว[า ในเขตเทศบาล มีผูWใชWคอมพิวเตอร? รWอยละ 33.8 และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 69.9 ส[วนนอก
เขตเทศบาล มีผูWใชWคอมพิวเตอร?รWอยละ 21.8 และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 53.3 เม่ือพิจารณาตาม
ภาค พบว[า กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ6 ปmขึ้นไป  8.2 ลWานคน มีผูWใชWคอมพิวเตอร?รWอยละ 45.8 
และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 81.2 ภาคกลางมีประชากร 18.7 ลWานคน มีผูWใชWคอมพิวเตอร?รWอยละ 
26.3 และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 66.7 ภาคเหนือมีประชากร 10.7 ลWานคน มีผูWใชWคอมพิวเตอร?รWอย
ละ 25.0 และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 52.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 17.3 ลWานคน มี
ผูWใชWคอมพิวเตอร?รWอยละ 22.1 และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 50.0 ภาคใตW มีประชากร 8.6 ลWานคน มี
ผูWใชWคอมพิวเตอร? รWอยละ 24.2 และมีผูWใชWอินเทอร?เน็ต รWอยละ 60.0 (ตาราง 1) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรWอยละของประชากรอายุ 6 ปmข้ึนไปท่ีใชWคอมพิวเตอร? และอินเทอร?เน็ตจําแนก
ตามภาคและเขตการปกครอง 

 

 
 
 เม่ือพิจารณาการใชWคอมพิวเตอร?และอินเทอร?เน็ตแต[ละกลุ[มอายุ พบว[า ประชากรกลุ[มอายุ 
6-14 ปmใชWคอมพิวเตอร?สูงท่ีสุด รWอยละ 71.2 รองลงมาคือ กลุ[มอายุ 15-24 ปm รWอยละ 51.8 และกลุ[ม
อายุ 25-34 ปm รWอยละ 29.0 การใชWอินเทอร?เน็ต กลุ[มอายุ 15-24 ปm เป_นกลุ[มท่ีใชWอินเทอร?เน็ตสูงท่ีสุด
คือ รWอยละ 93.5 รองลงมาคือ กลุ[มอายุ 25-34 ปm รWอยละ 88.3 และกลุ[มอายุ 6-14 ปm รWอยละ 74.6 
(ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 รWอยละของประชากรอายุ 6 ปmข้ึนไปท่ีใชWคอมพิวเตอร?และอินเทอร?เน็ต จําแนกตามกลุ[ม
อายุ 
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 จะเห็นว[าประชากรอายุ 6 ปmข้ึนไป มีการใชWอินเตอร?เน็ตมากกว[าการใชWคอมพิวเตอร?ถึงรWอยละ 
60  มีการใชWอินเตอร?เน็ตมากท่ีสุดจะอยู[ในช[วงอายุ 15-24 ปm ส[วนการใชWคอมพิวเตอร?มากท่ีสุดอยู[
ในช[วงอายุ  6-14 ปm ซึ่งช[วงอายุดังกล[าวคือช[วงวัยเด็กและเยาวชนท่ีเขWามาใชWเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และใชWสื่อสังคมออนไลน? 
 2. ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช�อินเตอร�เน็ตของคนไทย จากขWอมูลของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? (องค?การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปm 2561 พบว[า 
ส[วนใหญ[  ใชWเพ่ือความบันเทิงและการติดต[อสื่อสาร โดยกิจกรรมหลักไดWแก[ (1) ใชW Social Media 
ท่ัวไปรWอยละ 93.6 (2) ใชWในการรับส[ง email รWอยละ 74.2 (3) ใชWเพ่ือคWนหาขWอมูล รWอยละ 70.9 ผล
การสํารวจพฤติกรรมการใช�อินเตอร�เน็ตในประเทศไทย ปm 2561 โดยสํานักงานสถิติแห[งชาติ ระบุว[า 
ประชากรช[วงอายุ 15-24 ปm เขWาถึงอินเทอร?เน็ตคิดเป_นสัดส[วนรWอยละ 93.5 รองลงมาคืออายุ 25-34 
ปm คิดเป_นสัดส[วนรWอยละ 88.3 และอายุ 6-14 ปm รWอยละ 74.6 
 3. ผลสํารวจพฤติกรรมการเข�าถึงข�อมูลออนไลน�ของเด็กไทย ของสํานักงานส[งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีปjา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดย จากขWอมูลการสํารวจเด็กและ
เยาวชนไทยท่ีมีอายุ ระหว[าง 8 - 12 ปm ว[าเด็กไทยมีโอกาสเสี่ยงภัยจากออนไลน?ถึง รWอยละ60 ขณะท่ี
ค[าเฉลี่ยท่ัวโลกอยู[ท่ีรWอยละ 56  การเติบโตท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร?เน็ตในมือถือ ตามมาติดๆ 
กับความรวดเร็วของการรับสื่อ จึงทําใหWยากท่ีเด็กจะคัดกรองหรือแยกแยะเน้ือหาท่ีสรWางสรรค?และ
เน้ือหาท่ีไม[เหมาะสมออกจากกันไดW จากรายงานดังกล[าวพบว[าเด็กไทยใชWเวลากับหนWาจอท[อง
อินเทอร?เน็ต 35 ช่ัวโมงต[อสัปดาห? ซึ่งสูงกว[าค[าเฉลี่ยโลกถึง 3 ช่ัวโมง นับว[าเป_นสถิติท่ีสูงไม[นWอย โดย
แบ[งเป_นเขWาอินเทอร?เน็ตผ[านสมาร?ทโฟนสูงสุดรWอยละ 73 และรองลงมาคือคอมพิวเตอร?โรงเรียนรWอย
ละ 48 ตWองยอมรับว[าอินเทอร?เน็ต นํามาซึ่งป�ญหาท่ีกําลังเร่ิม "ใหญ[" มากข้ึน ถึงสื่ออินเทอร?เน็ตจะมี
ขWอดีอยู[มากมาย แต[ก็มีหลายขWอท่ีน[ากังวลเช[นกัน เพราะเด็กท่ีอยู[กับสื่อมากๆ ย[อมไม[ส[งผลดีต[อ
สติป�ญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ? 
 ภัยออนไลน�หรือป{ญหาจากการใช�ชีวิตดิจิทัลของเด็กไทยท่ีพบมากท่ีสุดคือ 4 ประเภท 
คือ  
 1. Cyber bullying หรือ การรังแกในโลกออนไลน? รWอยละ 49  
 2. การเขWาถึงสื่อลามกและพูดคุยเร่ืองเพศกับคนแปลกหนWาในโลกออนไลน? รWอยละ 19  
 3. ติดเกม รWอยละ 12  
 4. ถูกล[อลวงออกไปพบคนแปลกหนWา รWอยละ 7  
 จะเห็นว[าค[าเฉลี่ยของ Cyber bullying หรือ การรังแกในโลกออนไลน?ของเด็กไทยยังสูงกว[า
ค[าเฉลี่ยโลกท่ีอยู[ท่ี รWอยละ 47 ดังน้ัน Cyberbullying ท่ีพอจํากัดความไดWว[า เป_นการถูกกลั่นแกลWง
ทางออนไลน?ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การด[าทอกันดWวยขWอความหยาบคาย การตัดต[อภาพ สรWาง
ขWอมูลเท็จ รวมไปถึงการต้ังกลุ[มออนไลน?กีดกันเพ่ือนออกจากกลุ[ม ฯลฯ เหล[าน้ีกําลังเป_นอีกผลิตผล
จากอินเทอร?เน็ต ท่ีเป_นป�ญหาซึมลึกส[งผลต[อป�ญหาสังคมไทย ปรากฏใหWเห็นและเร่ิมทวีความรุนแรง
มากในเวลาน้ีประเด็นความกังวลเหล[าน้ี จะถูกแกWไขไดW ผ[านการเรียนรูWร[วมกันของท้ังภาครัฐและ
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เอกชนจนพัฒนากลายเป_นการปjองกันเชิงรุกเพ่ือเป_นการสรWางภูมิคุWมกันแก[เด็กไวWต[อสูWกับการกลั่น
แกลWงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 กิจกรรมท่ีเด็กไทยนิยมใชWเม่ือเขWาอินเทอร?เน็ตมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดWแก[ การดูวีดิโอ
ออนไลน?  รWอยละ 73, การคWนหาขWอมูลรWอยละ 58, การฟ�งเพลงรWอยละ 56, การเล[นเกมรWอยละ 52 
และการรับส[งอีเมลหรือแชทขWอความผ[านแอพลิเคช่ันบนมือถือรWอยละ 42  
 นอกจากน้ี พบว[าเด็กไทยใชWโซเชียลมีเดียถึงรWอยละ 98 ซึ่งสูงกว[าค[าเฉลี่ยท่ัวโลกถึงรWอยละ 12 
และในจํานวนน้ีมีการใชWงานอย[างสมํ่าเสมอ (Highly Active User) มากถึงรWอยละ 50 เช[น โพสรูป 
โพสคอมเมนต? ซื้อหรือขายของออนไลน?  
 สําหรับโซเชียลมีเดียท่ีเด็กไทยนิยมใชWมากท่ีสุด ไดWแก[ YouTube รWอยละ 77, Facebook 
รWอยละ 76 และ Line รWอยละ 61 (voicetv online.2561) 
 4. ผลการสํารวจสถานการณ�เด็กไทยกับภัยออนไลน� ปz 2560 ของศูนย?ประสานงาน
ขับเคลื่อนการส[งเสริมและปกปjองคุWมครองเด็ก และเยาวชนในการใชWสื่อออนไลน? ทําใหWมองเห็นภาพ
สถานการณ?และป�ญหาเด็กกับภัยออนไลน?ชัดเจนมาก ย่ิงข้ึน เช[น เด็กเช่ือว[าอินเทอร?เน็ตใหWประโยชน?
มากมาย ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว[ามีภัยอันตราย และความ เสี่ยงหลากหลายรูปแบบบน
อินเทอร?เน็ต ไม[ว[าจะเป_นเร่ืองของการ ถูกล[อลวง ติดตามคุกคาม ล[วงละเมิด ทางเพศ กลั่นแกลWง ถูก
หลอกในการซื้อสินคWา เอาขWอมูลส[วนตัวไปใชW 
ในทางมิชอบ ติดเกม และเขWาถึงเน้ือหา ผิดกฎหมายหรือเป_นอันตราย และท่ีน[าเป_นห[วงคือเด็กส[วน
ใหญ[เช่ือว[าเพ่ือนมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะเกิดภัย อันตรายอย[างใดอย[างหน่ึง แต[ไม[คิดว[าการกลั่นแกลWง
รังแกหรือการละเมิดทางเพศจะเกิดข้ึนกับตัวเอง เม่ือเผชิญป�ญหาภัยหรือความเสี่ยงออนไลน?แลWว
สามารถจัดการป�ญหาน้ันเองไดW ท้ังยังสามารถช[วยเหลือเพ่ือนท่ีประสบป�ญหาภัยออนไลน?ไดWอีกดWวยซึ่ง
จากผลการสํารวจสามารถสรุปไดWว[ามี  10 สถานการณ?วิกฤตภัยออนไลน?ท่ีส[งผลกระทบกับเด็กและ
เยาวชน ดังน้ี  
 1. ป�ญหาการเล[นเกม เด็กติดเกม และอีสปอร?ต (E - Sports) 
 2. ป�ญหาการครอบครองสื่อโดยท่ีอายุยังไม[ถึงเกณฑ?  
 3. การใชWสื่อออนไลน?กับการพนันออนไลน?  
 4. การกลั่นแกลWงรังแกออนไลน? และการตกเป_นเหย่ือคุกคามทางเพศออนไลน?  
 5. การถูกล[อลวงและล[อออกไปพบคนแปลกหนWาจากสื่อสงัคมออนไลน?  

6. การใชWสื่อไปในทางเสริมสรWางอัตลักษณ?ออนไลน?สรWางภาพและเลียนแบบพฤติกรรม 
ค[านิยมท่ีผิด  
 7. การหลงผิดเป�ดเผยขWอมูลและความเป_นส[วนตัวบนสื่อออนไลน?  
 8. การขาดการส[งเสริม สรWางทักษะการรูWเท[าทันสื่อออนไลน?  
 9. การขาดกฎหมายปกปjองคุWมครองเด็กจากสื่อออนไลน?  
 10. การขาดหน[วยงานกํากับดูแลปjองกันแกWไขป�ญหาท่ีบูรณาการและเท[าทันสถานการณ? 
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(ศูนย?ประสานงานขับเคลื่อนการส[งเสริมและปกปjองคุWมครองเด็กและเยาวชนในการใชWสื่อออนไลน?.
2560) 
  

ข�อดีและข�อเสยีของสื่อออนไลน� 
 การใชWสื่อสังคมออนไลน? ข้ึนอยู[กับวัตถุประสงค?ของการใชWงาน ซึ่งมีทั้งขWอดีและขWอเสีย ดังน้ี 

 ข�อดีของสื่อออนไลน� 
 1. สามารถแลกเปลี่ยนและศึกษาขWอมูลท่ีตWองการไดWรวดเร็ว ดWวยความท่ียุคน้ีอินเตอร?เน็ตคือ
สิ่งท่ีสามารถทําไดWเราทําอะไรไดWอย[างรวดเร็ว social media เองจึงกลายเป_นตัวกลางท่ีจะเอาไวW
แลกเปลี่ยนขWอมูลหรือศึกษาขWอมูลต[างๆ ไดWรวดเร็ว ทันใจ 
 2. สะดวกรวดเร็วและประหยัดค[าใชWจ[าย ไม[ว[าจะเป_นการคWนหาความรูW การติดต[อสื่อสารกับ
ผูWอ่ืนสามารถทําไดWง[ายๆ โดยท่ีไม[ตWองเสียเงินอะไรมาก 
 3. สามารถแสดงสิ่งต[างๆ ของตัวเองใหWคนอ่ืนไดWเห็นไดW ความสามารถทุกอย[างสามารถแสดง
ผ[าน social media ไดW และหากเป_นท่ีถูกใจคนอ่ืนก็จะไดWรับความนิยมจนกลายเป_นคนดังไปอย[าง
ง[ายๆ 
 4. สรWางรายไดWใหWกับผูWใชWงาน ตรงจุดน้ีเราเห็นไดWชัดเจนมากในป�จจุบัน ท้ังการขายของ
ออนไลน? การรับงานต[างๆ ผ[าน social media เหล[าน้ีลWวนสรWางรายไดWใหWกับผูWที่ใชWงานกันมานักต[อนัก
แลWว 
 5. ทําใหWติดต[อคนท่ีห[างไกลหรือไม[ไดWติดต[อกันนานไดWง[าย นอกจากน้ียังรวมไปถึงยังสามารถ
เห็นความเคลื่อนไหวของคนเหล[าน้ีไดWแมWไม[ไดWอยู[ดWวยกันก็ตามที 
 6. เป_นช[องทางการตลาดรูปแบบใหม[ องค?กรหลายๆ แห[งหันมาใหWความสําคัญกับ social 
media เป_นอย[างมากในการสรWางเป_นช[องทางการตลาดใหม[ๆ เพ่ือขายสินคWาหรือบริการ 
 ข�อเสียของสื่อออนไลน� 
 1. ลWวงลึกขWอมูลส[วนตัวมากเกินไป เราจะเห็นว[าการสมัครบัญชีผูWใชWงานแต[ละคร้ังจําเป_นตWอง
รูWขWอมูลส[วนตัวซึ่งมันสามารถหลุดหรือแพร[กระจายไปไดW 
 2. โดนหลอกจากการใชW social media เห็นกันอยู[บ[อยๆ อาทิ หลอกลวงไปทํามิดีมิรWาย 
หลอกขายสินคWา สิ่งเหล[าน้ีสามารถเกิดข้ึนไดWบน social media เพราะมันไม[ไดWเห็นหนWาตา ไม[รูWนิสัย
ใจคอท่ีแทWจริงต[อกัน 
 3. โดนละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานต[างๆ ไดWง[าย การท่ีคุณแมWแต[ลงรูปหรือผลงานต[างๆ หากไม[ใส[
ลายเซ็นหรือจุดเด[นของตัวเองลงไปก็อาจโดนเอาสิ่งเหล[าน้ันไปทําอย[างอ่ืนโดยท่ีเราไม[รูWตัว เช[น เอาไป
ตัดต[อเป_นสิ่งผิดกฎหมาย เป_นตWน 
 4. ทําใหWหมกมุ[นจนเกินเหตุ บางคนติด social media มากจนเสียงาน เสียการเรียน ก็มีใหW
เห็นเยอะแยะไป จึงควรเล[นแต[พอดี (www.unmeeonline.org .2560) 
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ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช�อินเทอร�เน็ตของเด็กและเยาวชน  
 1) ผลกระทบดWานร[างกาย เด็กและเยาวชนท่ีเล[นคอมพิวเตอร?เป_นเวลานานอาจ มีอาการทาง
กายท่ีไม[ทราบสาเหตุ เช[น ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดขWอ ปวดทWอง เจ็บหนWาอก อ[อนเพลีย เป_นตWน 
อาการเหล[าน้ี  จะหายไปไดWหลังจากหยุดการใชWคอมพิวเตอร? การเล[น คอมพิวเตอร?ยังสัมพันธ?กับการ
เป_นโรคอWวนในเด็กและเยาวชน นอกจากน้ียังมีรายงานว[าการเล[นคอมพิวเตอร?อาจกระตุWนใหWเกิด
อาการลมชักไดW และบางคนอาการลมชักหายไปหลังจากเลิกเล[น คอมพิวเตอร?โดยไม[ไดWกินยากันชัก  
 2) ผลกระทบดWานจิตใจ-อารมณ? เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดมักเป_นผูWเล[น อินเทอร?เน็ต
ประเภทท่ีมีความรุนแรงอย[างหมกมุ[นและกระทําความผิดในลักษณะเดียวกับลักษณะการใชW
อินเทอร?เน็ตเกมท่ีมีความรุนแรงทําใหWเด็กและวัยรุ[นมีความคิด อารมณ? และ พฤติกรรมกWาวรWาวรุนแรง 
 3) ผลกระทบในระดับครอบครัว ในครอบครัวท่ีมีเด็ก และเยาวชนเล[นอินเทอร?เน็ตจนขาดการ
ควบคุมตนเองมักพบการเปลี่ยนแปลงในดWานความสัมพันธ?ภายในสมาชิกในครอบครัว เกิดความไม[เขWาใจ
และความขัดแยWงในครอบครัว เน่ืองจากพ[อแม[ไม[พอใจกับพฤติกรรมการเล[นอินเทอร?เน็ตของ เด็กทําใหW
เกิดป�ญหาหรือทะเลาะกันเร่ืองการจํากัดเวลาในการ เล[นอินเทอร?เน็ตของลูก นอกจากน้ียังเกิดจากการ
พูดคุยหรือทํากิจกรรมระหว[างสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมถึงปฏิเสธ ท่ีจะร[วมกิจกรรมกับครอบครัว 
 4) ผลกระทบในระดับสังคม พบป�ญหาสังคมท่ีเกิดจากการเล[นอินเทอร?เน็ต ก[อใหWเกิดการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ท้ังในประเทศและต[างประเทศ ดังท่ีปรากฏเป_นข[าวตามหนWา 
หนังสือพิมพ?  เช[น เด็กวัยรุ[นฆ[าปาดคอคนขับแท็กซี่เลียนแบบ เกม GTA ข[าวเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ใชWอาวุธป�นยิงครู  เป_นตWน รวมไปถึงเด็กและเยาวชนอาจตกเป_นเหย่ือในการถูกล[อลวงจากการใชWสื่อ
สังคมออนไลน?ที่ไม[เหมาะสม (ภัทริกา.2557.หนWา 176) 
 
นิยามความหมาย 
 1. เด็กและเยาวชน (Children and Youth) ตามพระราชบัญญัติส[งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2550 ใหWคํานิยามความหมายของเด็กและเยาวชน ดังน้ี 
  เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากว[า 18 ปmบริบูรณ? 
  เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต้ังแต[ 18 ปmบริบูรณ?ถึง 25 ปmบริบูรณ? 
 2. การรู�เท�าทันสื่อ (Media literacy) หมายถึง ความสามารถของแต[ละบุคคลในการเขWาถึง
เขWาใจตีความ ประเมินและสรWางเน้ือหาสื่อในรูปแบบท่ีหลากลายดWวยความตระหนักถึงผลกระทบของ
สื่อโดยไม[ถูกครอบงําจากสื่อ และสามารถเสริมสรWางพลังอํานาจของตนเพ่ือใหWสามารถใชWสื่อเป_น
ประโยชน?ต[อการเรียนรูWและดํารงชีวิตของท้ังต[อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (อุษณี.2559) 
 3. สื่อสังคมออนไลน� (social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลท่ีเป_นเคร่ืองมือในการปฏิบัติการ
ทางสังคมเพ่ือใชWสื่อสารระหว[างกันในเครือข[ายทางสังคม (SOCIAL NETWORK) ผ[านทางเว็บไซต?และ
โปรแกรมประยุกต?บนสื่อใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต[อกับอินเทอร?เน็ต โดยเนWนใหWผูWใชWท้ังท่ีเป_นผูWส[งสารและผูWรับ
สารสารมีส[วนร[วมอย[างสรWางสรรค? ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง ในรูปของขWอมูล ภาพ และเสียง 
(ratnadolsite.2559) 
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การรู�เท�าทันสือ่สังคมออนไลน� 
สถาบันครอบครัว 

 ครอบครัวถือว[ามีอิทธิพลกับเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด เพราะถือว[าใกลWชิดกับเด็กและเยาวชน
มาก ครอบครัวควรท่ีจะปลูกฝ�ง ดูแล ใหWคําแนะนําในการใชWเทคโนโลยีการติดต[อสื่อสาร รวมไปถึงการ
ใชWสื่อสังคมออนไลน?ต[างๆ คนในครอบครัวในป�จจุบัน มักปล[อยใหWเด็กใชWอุปกรณ?การสื่อสารเพียงลําพัง 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหWกับตัวผูWปกครองเอง เพราะเม่ือเด็กไดWใชWอุปกรณ?ในการใชWสื่อออนไลน?แลWว 
ก็มักจะไม[รบกวนผูWปกครอง เพราะในสื่อออนไลน?มีสิ่งต[างๆท่ีน[าสนใจมากมาย และหลากหลาย
รูปแบบ ยกตัวอย[างเช[น ผูWปกครองบางคนจะใหWเด็กเล็กท่ีมีอายุไม[เกิน 3 ขวบ สามารถใชWสมาร?ทโฟน 
ในการเขWาถึงสื่อออนไลน?ไดW  ซึ่งหากผูWปกครองยังปล[อยปะละเลย อาจทําใหWเด็กเล็ก เร่ิมเขWาสู[การใชWสื่อ
ออนไลน?ท่ีเร็วเกินไป โดยวุฒิภาวะของเด็กน้ันยังไม[สามารถรับรูWไดWว[าสื่อใดดีหรือไม[ดี เป_นตWน จะเห็น
ไดWว[าการเขWาถึงสื่อออนไลน?ในป�จจุบันไม[ว[าจะวัยใด ก็สามารถเขWาถึงสื่อออนไลน?ไดWอย[างง[ายดาย หาก
ผูWใชWสื่อออนไลน?เป_นเด็กและเยาวชนท่ียังไม[มีวิจารณญาณในการคิด ไม[สามารถแยกแยะว[าสื่อใดดี
หรือไม[ดีไดW ก็อาจจะเกิดป�ญหาต[างๆ ท่ีตามมา  เพราะการไม[รูWทันสื่อก็เป_นไดW เพราะฉะน้ันสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดท่ีจะทําใหWเด็กสามารถรูWเท[าทันสื่อสังคมออนไลน?  ในป�จจุบันไดW ก็คือครอบครัวน่ันเอง  
 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะจิตแพทย? แนะนํา
ว[า เด็กยังเป_นวัยท่ีไม[สามารถวิเคราะห?หรือแยกแยะสื่อไดWดWวยตัวเอง พ[อแม[ผูWปกครองควรเขWามา
ควบคุมดูแลและสอนใหWเด็กรูWว[า สื่อประเภทใดท่ีไม[เหมาะแก[เขา และสื่อประเภทใดท่ีเหมาะแก[เขา 
พ[อแม[ควรใชWเวลาอยู[กับลูกใหWมาก และทําใหWลูกเห็นอยู[บ[อยๆ ว[าการสื่อและเทคโนโลยีท่ีถูกตWองทํา
อย[างไร เวลาไหนท่ีเหมาะสมหรือไม[เหมาะสม หรือแมWกระท่ังการเลือกเสพสื่อ เด็กจะเกิดการจดจํา
และปฏิบัติตามเอง แต[ถึงอย[างไรพ[อแม[ควรเรียนรูWท่ีจะรูWเท[าทันสื่อก[อนท่ีจะไปสอนลูก นอกจากน้ี ยัง
ตWองระวังเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการใชWสื่อมากเกินไป เน่ืองจากจะทําใหWเด็กมีสภาวะใจรWอนมากข้ึน 
มีอารมณ?หงุดหงิดง[าย เน่ืองจากสื่อน้ันมีความรวดเร็วซึ่งจะทําใหWเด็กติดเป_นนิสัย ว[าทําอะไร หรือ
ตWองการอะไร ตWองรวดเร็วทันใจ ไม[ชอบความเช่ืองชWา จะส[งผลกระทบไปยังพ[อแม[ผูWปกครอง ถWาหาก
ทําอะไรไม[ไดWด่ังใจ เด็กก็จะเกิดพฤติกรรมกWาวรWาว ถWาเป_นเด็กเล็กจะกระทบในเร่ืองสมาธิ เพราะว[า สื่อ
เคลื่อนไหวตอบสนองอย[างรวดเร็ว อาจจะทําใหWเด็กไม[มีเวลาจดจ[อกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือว[าไม[ไดWพัฒนา
ในเร่ืองสมาธิมากพอ พ[อแม[ครูอาจารย?เป_นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อเด็ก ควรเตรียมความพรWอมดWวยการใชW
เวลาร[วมกัน โดยทํากิจกรรมต[างๆ ท่ีจะทําใหWเด็กเรียนรูWเร่ืองการใชWสื่ออย[างถูกตWอง เรียนรูWเท[าทันสื่อ 
รูWจักแยกแยะ และดูแลตัวเองไดW และบอกผลเสียใหWเคWาไดWรับรูWดWวยว[า ผลเสียท่ีตามมาคืออะไร ถWาเด็ก
ไดWรับการดูแลจากครอบครัว และคนรอบขWางท่ีดี เด็กก็จะเติบโตข้ึนมาอย[างสมบูรณ? สําหรับการเลี้ยง
ลูกในยุคเทคโนโลยีหรือดิจิทัลน้ัน พญ.พรรณพิมล ระบุว[า การนําเทคโนโลยีมาใชWกับเด็กตWองพิจารณา
หลักการใหWสอดคลWองกับเร่ืองการสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก และความเหมาะสมในดWานการรับสื่อ 
เพราะสื่อบางประเภทก็ยากท่ีเด็กจะศึกษาและเขWาใจดWวยตัวเอง ผูWปกครองควรมีส[วนร[วมและใหW
คําปรึกษากับเด็ก เพราะผูWปกครองเป_นบุคคลท่ีคลุกคลีกับเด็กมากท่ีสุด จึงมีความจําเป_นอย[างมากท่ี
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ผูWปกครองจะตWองมีความรูWเท[าทันสื่อ เพ่ือท่ีจะสอนและแนะนําใหWเด็กใชWสื่ออย[างถูกตWอง และในภาย
ภาคหนWา เด็กจะตWองเติบโตไปในยุคเทคโนโลยี 
 ดร.สิขเรศ ศิรากานต� นักวิชาการดWานสื่อ มีขWอแนะนํา ว[า ตWองเขWาใจสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของ สื่อว[าเป_นสื่อยุคดิจิทัล และกําลังจะกWาวเขWาสู[ยุค 5G ต[อไปจะกWาวเขWาสู[ยุค Internet of things 
เพราะฉะน้ันวิธีการเดิมๆ อาจจะไม[ค[อยมีประสิทธิภาพ ตWองใหWเด็กรูWจักวิเคราะห?และแยกแยะดWวยตัว
ของเขาเอง ว[าสิ่งใด ท่ีมีประโยชน?และมีโทษ เพราะการท่ีเราจะไปบังคับใหWเด็กรับสื่อตามใจเราน้ัน
เป_นไปไดWยาก เราตWองยอมรับว[าทําไม[ไดW เพราะสื่อออนไลน? เช[น สมาร?ทโฟนน้ันอยู[กับเราแทบคลอด 
24 ช่ัวโมง เพราะฉะน้ัน ทางโรงเรียน หรือสถาบันต[างๆ และสถาบันครอบครัว ก็ตWองสอนใหWเด็กรูWจัก
วิเคราะห?เน้ือหา คอนเทนต?ต[างๆ ในเคร่ืองมือสื่อเทคโนโลยีต[างๆ ว[าเหมาะสมและมีประโยชน?ต[อเด็ก
หรือไม[ ซึ่งเป_นหลักการง[ายๆ ในการสอนใหWเขา  รูWเท[าทันสื่อ(นฤมล.2561. MGR Online)  

สถาบันการศึกษา  
 เป_นศูนย?รวมของวิทยาการความรูW ควรมีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกเน้ือหาการรูWเท[าทันใน
การใชWสื่อ หรือควรจัดใหWมีกิจกรรมในการสอนเร่ืองการใชWสื่ออย[างต[อเน่ืองเป_นประจําในทุกระดับช้ัน
เรียน เพราะในป�จจุบันการสื่อสารและเทคโนโลยีเขWามามีบทบาทอย[างมากท่ีไม[สามารถหลีกเลี่ยงไดW
เลย นอกจากสถาบันทางครอบครัวแลWวท่ีตWองช[วยดูแลเด็กและเยาวชนใหW รูWทันสื่อ โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาท่ีเป�ดการเรียนการสอนก็ตWองร[วมมือกันดWวย การใหWวิชาความรูW การ
ฝ�กคิด หรือการเลือกสื่อท่ีหลากหลายเขWามาบูรณาการในการเรียนสอน ผูWสอนตWองฝ�กกระบวนการคิด 
ต้ังคําถาม วิเคราะห? จนสามารถประเมินผลท่ีไดWรับไดW สามารถเรียนรูWจาการใชWสื่อท่ีง[าย ทําซ้ําอย[าง
ต[อเน่ือง ฝ�กฝนในการวิเคราะห?สื่อท่ีหลากหลาย ก็จะทําใหWมีทักษะในการรูWเท[าทันสื่อท่ีแข็งแรงข้ึน จน
ผูWเรียนสามารถเลือกใชWสื่อ วิเคราะห?สื่อไดWว[าสื่อใดเหมาะสมกับตนเอง เพราะการรูWเท[าทันสื่อ เป_น
ทักษะในการใชWชีวิตในสังคมป�จจุบัน ซึ่งคนส[วนใหญ[ตWองคิดเป_น และเป_นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพใน
ยุคท่ีมีสื่อเป_นแรงขับเคลื่อน การสอนใหWเด็กรูWเท[าทันสื่อ เป_นเสมือนการสรWางภูมิคุWมกันท่ีจะช[วยปjองกัน
เด็กจากภัยอันตราย จากสิ่งช่ัวรWาย ซึ่งอาจเกิดจากการเสพสื่อมากเกินพอดีน่ันเอง 
 การสอนเด็กใหWรูWเท[าทันสื่อควรเร่ิมจากเด็กปฐมวัย เพ่ือใหWรูWจักความตWองการของตนเอง รูWจัก
การเลือกขWอมูลความรูWจากข[าวสารท่ีหลากหลายดWวยความเขWาใจ สิ่ งสําคัญ ท่ีผูWสอนควรจัด
ประสบการณ?ใหWเด็กไดWเรียนรูW แบบค[อยเป_นค[อยไปตามลําดับของพัฒนาการของเด็กแต[ละช[วงวัย ซึ่ง
หลักการสําคัญในการสอนแบบเท[าทันสื่อ คือ การสรWางกระบวนการเรียนรูW มิใช[การเรียนรูWจากสื่อ
เพียงอย[างเดียว โดยวิธาการเรียนรูWในช้ันเรียน น้ันสิ่งสําคัญ ดังน้ี 

1. เรียนรูWร[วมกันเป_นกลุ[ม ผ[านการสนทนาเพ่ือใหWมองเห็นความคิดท่ีแตกต[างกันโดยผูWสอน
เป_นผูWสรWางคําถามท่ีชวนกระตุWนในการพูดคุย 

2. สรWางการมีส[วนร[วม กระตุWนความกระตือรือรWน เด็กตWองมีส[วนการพูด ฟ�ง และโตWตอบ 
ผูWสอนตWองรูWจักลักษณะเด[นของนักเรียนและนํามาปรับใชWใหWเขWากับแบบฝ�กหัดต[างๆ หากเด็กไม[ค[อยพูด
ตWองกระตุWนดWวยคําถามปลายเป�ดใหWเด็กแสดงความรูWสึกออกมา 
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3. เรียนรูWผ[านบทสนทนา การเรียนรูWเท[าทันสื่อเป_นกระบวนการท่ีเก่ียวขWองกับการสื่อสารเป_น
หลัก ไม[มีคําตอบท่ีถูกตWอง มีเพียงความเขWาใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

4. การเรียนรูWเท[าทันสื่อไม[เหมือนการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม การสอนเท[าทันสื่อไม[ใช[กร
สอนใชWสื่อ การเลือกใชWสื่อประเภทต[างๆ ตWองสอดคลWองกับวัตถุประสงค?ของบทเรียน และความสนใจ
ของเด็ก สนุกสนาน สรWางบรรยากาศใหWเด็กอยากมีส[วนร[วม การเรียนรูWเกิดข้ึนจากบทสนทนา 
แลกเปลี่ยน ผูWสอนช[วยเนWนประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกิดจาการพูดคุยของเด็ก พรWอมส[งเสริมใหWเด็กเสนอ
ความคิดของกลุ[ม เพ่ือสะทWอนกลับของขWอมูลจากการเรียนรูW 

5. การประเมินผลการเรียนรูW ใชWการวัดผลจากความเขWาใจและเรียนรูWไดWเพียงใด ไม[ประเมิน
เป_นคะแนน หรือประเมินว[าดี ไม[มดี เพราะการเรียนรูWเท[าทันสื่อไม[มีถูก ผิด ตWองใหWเด็กรูWเท[าทัน
อารมณ? ความตWองการของตนเอง กระบวนการเรียนรูWเท[าทันาสื่อเป_นการเรียนรูWท่ีต[อเน่ือง วัดผลใน
ระยะสั้นไม[ไดW ขอเพียงแค[เด็กเขWาใจ สามารถแสดงออกถึงความรูWสึกต[อเร่ืองราว สามารถเลือกไดW และ
มีหลักในการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดW 

6.  ผูWสอนตWองคัดสรรเลือกเน้ือหาและสื่อประกอบการสอน ท่ีเป_นประเด็นท่ีเด็กสนใจ ใกลWตัว 
สอดคลWองกับเน้ือหาท่ีเด็กควรรูW เพ่ือนํามาเป_นตัวอย[างในการพูดคุย 

7. ใชWการจัดประสบการณ?ของเด็กเป_นองค?ประกอบสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูW 
เพราะกระบวนการเรียนรูWเท[าทันสื่อ เนWนการเรียนรูWแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกันเป_นกลุ[ม 
ผูWสอนอาจจัดกิจกรรม เช[น การนําตัวอย[างโฆษณา มาเป�ดใหWเด็กดู แลWวชวนคุยถึงเน้ือหา สินคWา หรือ
การนําการ?ตูนท่ีเก่ียวกับเน้ือหาท่ีจะสอนในชีวิตประจําวัน เช[น การอาบนํ้า แปรงฟ�น การรังแกเพ่ือน 
รังแกสัตว? ช[วยกันคิดวิเคราะห? พฤติกรรมของตัวละครว[าเหมาะสมหรือไม[ เด็กจะมีวิธีการแกWไข
อย[างไร เป_นตWน 

8. ผูWสอนตWองสรWางความร[วมมือกับผูWปกครอง ขอใหWร[วมมือในการส[งเสริมพฤติกรรมของเด็ก 
ใหWสอดคลWองไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งท่ีตWองทําความเขWาใจกับผูWปกครอง ในเร่ืองการรับสื่อ คือ 

8.1 สรWางวินัย ควรปลูกฝ�งเร่ืองความมีวินัย ใหWรูWจักควบคุมความตWองการของตนเอง เพ่ือ
ปjองกันป�ญหาต[างๆ เพราะหากไม[สามารถสรWางความมีวินัยไดW เด็กจะตกเป_นทาสของสื่อ พ[อแม[ 
ผูWปกครองตWองเป_นแบบอย[างท่ีดี เช[น เด็กเล็กพ[อแม[ตWองเป_นผูWต้ัง กฎ ควบคุมวินัยใหWลูก เม่ือลูกโตข้ึน 
ลูกตWองควบคุมตัวเองตามวัย และอย[าลืมคําชมเชยเม่ือลูกสามารถทําไดWแลWว 

8.2 สรWางกระบวนการคิดวิเคราะห? พ[อ แม[ ผูWปกครองตWองเป_นตWนแบบท่ีดีในการรับสื่อ 
แนะนําสิ่งท่ีตWองหWาม สิ่งท่ีถูกตWอง ดีงาม และขWอเท็จจริงต[างๆ ผ[านการพูดคุยเก่ียวกับสื่อท่ีลูกรับรูW เม่ือ
ลูกมีความพรWอมก็จะสามารถแยกแยะถึงสิ่งต[างๆ ไดWอย[างเหมาะสม 

8.3 ความรักและความผูกผัน การใชWเวลาร[วมกันในครอบครัวเป_นสิ่งสําคัญมาก เพราะ 
เป_นหัวใจท่ีจะหยุดทุกสิ่งทุกอย[าง พ[อแม[ ผูWปกครองควรใหWความรัก ความผูกผันอย[างต[อเน่ือง มีเวลา
ใหWกันอย[างเพียงพอ ก็ไม[มีสื่อใดท่ีจะเขWามาทําอันตรายลูกไดW(กลุ[ม we are happy. 2557) 
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หน�วยงานภาครัฐ  
 ควรสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาวิจัย การจัดการฝ�กอบรม โครงการหรือกิจกรรมต[างๆ 
เพ่ือสรWางกระบวนการเรียนรูW พัฒนาความคิด ศักยภาพ ในการเสริมสรWางความรูWเท[าทันสื่อในสังคม
ป�จจุบัน แก[เด็กและเยาวชน ผูWท่ีเก่ียวขWอง รวมไปถึงครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพ่ือใหWพลเมืองทุกคน
ในประเทศมีทักษะการใชWสื่อ เลือกสื่อท่ีปลอดภัย ไม[ตกเป_นทาสในการเสพสื่อมากจนเกินไป ควรมีการ
ออกกฎหมายควบคุมสื่อและโฆษณาท่ีปรากฏบนสื่อออนไลน? โดยกฎหมายควรมีความทันสมัย ทันต[อ
เหตุการณ? และทันต[อเทคโนโลยีสมัยใหม[อย[างอินเทอร?เน็ต กฎหมายท่ีออกมาก็ควรมีความครอบคลุม
ความผิดหลายประการดWวย การดําเนินการตามมาตรการของกฎหมายตWองมีความชัดเจน มีมาตรฐาน
เดียวกันในการลงโทษผูWกระทําความผิด สําหรับประมวลกฎหมายอาญาก็อาจจะปรับปรุงแกWไขใหW
ครอบคลุมธุรกิจสื่อลามกบนอินเทอร?เน็ต และมีการบังคับใชWกฎหมายอย[างเขWมแข็งจริงจัง มีมาตรการ
ในการปjองกันและคุWมครองเด็กและเยาวชนในการใชWสื่อออนไลน?อย[างปลอดภัย มีแนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับผูWผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชน ภาครัฐควรรวมมือกับหน[วยงานอ่ืน เอกชน สื่อมวลชน 
ในการพัฒนาศักยภาพพลเมืองของประเทศดWวยการจัดรณรงค? จัดกิจกรรม ในการเรียนรูWการใชWสื่อท่ี
เหมาะสม และปลอดภัย ร[วมกันเฝjาระวัง ปjองกันและแกWไขป�ญหาของสื่อท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน
ไดWอย[างทันท[วงที 
 
แนวทางในการส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนรู�เท�าทันสื่อสงัคมออนไลน� 

1. พ[อแม[ ผูWปกครองควรเป_นแบบอย[างท่ีดีในการใชWสื่อ มีการสอนใหWรูWจักสื่อท่ีดีและไม[ดี มี
การควบคุมการใชWสื่อออนไลน? เพ่ือปjองกันการใชWสื่อมากจนเกินไป 

2. สถาบันการศึกษา ควรมีการสอดแทรกเน้ือหาในการสอนการรูWเท[าทันสื่อ ในทุกระดับช้ัน 
มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการต[างๆ เพ่ือรณรงค?ใหWเด็กและเยาวชนรูWเท[าทันสื่อ 

3. ควรใหWความสําคัญในการพัฒนาองค?ความรูWเร่ืองการรูWเท[าทันสื่อแก[เด็ก เยาวชน ผูWปกครอง
ชุมชน และผูWที่เก่ียวขWอง 

4. ภาครัฐควรร[วมมือกับทุกภาคส[วนในการส[งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ หรือมี
นโยบายท่ีต[อเน่ืองเป_นประจําในการเรียนรูWเท[าทันสื่อของเด็กและเยาวชน  

5. ควรมีหน[วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแล กํากับ ควบคุม สื่อออนไลน?ต[างๆ ใหWนําเสนอแต[
เร่ืองท่ีเป_นความจริง ไม[บิดเบือน ไม[ส[อในทางท่ีผิดกฎหมาย เฝjาระวังและดําเนินการตามกฎหมายกับ
สื่อออนไลน?ที่บ[อนทําลายสังคม และประเทศ 

6. ผูWที่ผลิตสื่อต[างๆ ควรมีจรรยาบรรณในการสรWางสรรค?สื่อข้ึนมา มีมาตรฐานในการผลิตและ
การนําเสนอ ไม[เพียงเพราะตWองการเพียงผลกําไร แต[ควรคํานึงเด็กและเยาวชนเป_นสําคัญ 

7. กฎหมายในการบังคับใชW ท่ีเก่ียวกับสื่อออนไลน? ควรมีความชัดเจน ทันสมัย ครอบคลุม มี
บทลงโทษท่ีจริงจัง มีการใหWความรูWดWานกฎหมายต[างๆท่ีเก่ียวขWองแก[เด็กและเยาวชน เพ่ือปjองกันการ
กระทําผิด 
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สรุป 
 การใชWสื่อออนไลน?ของเด็กและเยาวชนมีมากข้ึน รวมไปถึงการเขWาใชWงานก็ง[ายข้ึน หากไม[มี
ความรูWเท[าทันในการใชWสื่อก็อาจเกิดผลเสีย และเกิดป�ญหาสังคมต[างๆ ตามมา ครอบครัว สถานศึกษา 
มีความสําคัญอย[างย่ิงในการใหWความรูWและการดูแลอย[างใกลWชิด สอนกระบวนการคิด วิเคราะห? 
เลือกใชWสื่อใดท่ีเหมาะสม เพ่ือเป_นการสรWางภูมิคุWมกันปjองกันภัยจากสื่อท่ีเป_นอันตรายไดW เม่ือเด็กและ
เยาวชนรูWเท[าทันสื่อออนไลน? ก็ไม[ตกเป_นเหย่ือของสื่อ ไม[เสพติสื่อมากเกินไป อีกท้ังยังสามารถเลือกใชW
ประโยชน?จากสื่อท่ีมีอยู[หลากหลายไดWเหมาะสมกับตนเอง จึงนับว[าป�ญหาการไม[รูWเท[าทันสื่อออนไลน?
ของเด็กและเยาวชนน้ี ทุกภาคส[วนควรร[วมมือกันในการแกWป�ญหาเร่ืองน้ี เพ่ือใหWพลเมืองของประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการใชWสื่อออนไลน?อย[างเหมาะสมและปลอดภัย 
 

เอกสารอ�างอิง 

ชมรมจิตแพทย?เด็กและวัยรุ[นแห[งประเทศไทย.(2556).การใช�อินเตอร�เน็ตของเด็กและวัยรุ�นและ
คํ าแ น ะนํ า   สํ าห รับ พ� อ แม� ผู� ป ก ค รอ ง .[อ อน ไล น? ].เขW า ถึ ง ไดW จ าก  : https://ja-
jp.facebook.com.(25.9.62) 

สํานักงานสถิติแห[งชาติ.(2561).การสํารวจการมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4).[ออนไลน?].เขWาถึงไดWจาก : http://www.nso.go.th. 
(25.9.62) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส?(องค?การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.
(2562).สรุปพฤติกรรมการใช�งานอินเทอร�เน็ตคนไทยในปz 2561. [ออนไลน?].เขWาถึงไดWจาก : 
https://www.thumbsup.in.th › thailand-internet-user-profile-2018.(25.9.62) 

 สํานักงานส[งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม.(2561).ผลสํารวจพบ
เด็ ก ไทย ติดสื่ อออน ไลน� สู งกว� าค� า เฉลี่ ย โลก  3 ชม .[ออน ไลน? ].เขW า ถึ งไดW จ าก  : 
https://voicetv.co.th .(25.9.62) 

ศูนย?ประสานงานขับเคลื่อนการส[งเสริมและปกปjองคุWมครองเด็กและเยาวชนในการใชWสื่อออนไลน?.
(2560). การจัดทํารายงานการสํารวจสถานการณ�เด็กกับภัยออนไลน� ประจําปz 2560[
ออนไลน?].เขWาถึงไดWจาก : https://www.dcy.go.th›webnew›network.(25.9.62) 

ภัทริกา วงศ?อนันต?นนท?.(2557).พฤติกรรมการใชWอินเทอร?เน็ตของเด็กและเยาวชน.วารสารพยาบาล
ทหารบก ปzท่ี 15 ฉบับท่ี 2 หน�า 173-178 

สํานักงานส[งเสริมสวัสดิภาพและพิ ทักษ? เด็ก เยาวชน ผูWดWอยโอกาสและผูWสู งอายุ . 2550).
พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550.กรุงเทพฯ:สํานักงานฯ.  

บทท่ี 1 สังคมออนไลน? (2559). [ออนไลน?].เขWาถึงไดWจาก:https://ratnadolsite.wordpress.com. 
(25.9.62) 

 



280 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

นางสาวอุษณี กังวารจิตต?.(2559). “การรูWเท[าทันสื่อสังคมออนไลน?ของเด็กและเยาวชน”.รัฏฐาภิรักษ� 
วารสารราย 4 เดือน ปzที่ 58 ฉบับท่ี 3 หน�า 79-92 

ขWอดีและขWอเสียของ social media มีอะไรบWาง.(2560).[ออนไลน?].เขWาถึงไดWจาก: www.unmeeon 
line.org. (28.9.62) 

นฤมล จํารูญสุข.(2561).ไทยแลนด� 4.0 ยังน�าห�วง เม่ือเด็กไทยยังใช�สื่อและเทคโนโลยีไม�เป̂น.
[ออนไลน?].เขWาถึงไดWจาก: https://mgronline.com › qol › detail .(29.9.62) 

กลุ[ม we are happy(องค?การสาธารณะประโยชน?).(2557).คู�มือแนวทางการจัดประสบการณ�
สําหรับเด็กปฐมวัยบูรณาการนวัตกรรมเท�าทันสื่อ.กรุงเทพ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

281 
 

การศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพื่อเป̂นแนวทางในการออกแบบชุดกระถาง
แคสตัส กรณีศึกษากลุ�มตัวอย�างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน

มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
Study of natural patterns As a guideline for designing a cactus 

pot set A case study of high school students at Mathayom 
Puranawas School, Taweewattana District, Bangkok Province 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัย เร่ือง การศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพ่ือเป_นแนวทางในการออกแบบชุดกระถาง
แคสตัส กรณีศึกษากลุ[มตัวอย[างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผูWวิจัยไดWนําผลการดําเนินงานดWานการบริการวิชาการแก[สังคมจากโครงการ
การบริการวิชาการทางดWานศิลปะและการออกแบบ ประจําปmการศึกษา 2561 มาบูรณาการกับ
งานวิจัย โดยผ[านการ  จัดกิจกรรมการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โดยศึกษาจากกลุ[ม
ตัวอย[าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพ่ือใหWนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณา
วาส ไดWรับความรูW ความเขWาใจ และสามารถสรWางสรรค?ผลงานศิลปะและการออกแบบ การศึกษา
ลวดลายจากธรรมชาติ เพ่ือเป_นแนวทางในการออกแบบชุดกระถางแคสตัส เพ่ือทําใหWทราบถึง
กระบวนการผลิต การออกแบบลวดลวดธรรมชาติใหWเกิดความสวยงามและเพ่ิมมูลค[าใหWกับผลิตภัณฑ?
ไดWมากย่ิงข้ึน 

จากกลุ[มตัวอย[างของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ส[วนใหญ[เป_นเพศชาย จํานวน 19 คน คิดเป_นรWอยละ 63.33 
ส[วนใหญ[มีอายุระหว[าง 16-17 ปm จํานวน 16 คน คิดเป_นรWอยละ 53.33 ดWานระดับการศึกษา ส[วน
ใหญ[อยู[ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปmท่ี 4 จํานวน 26 คน คิดเป_นรWอยละ 86.66 ผลการวิเคราะห?ขWอมูล
ระดับความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW จากการเขWารับการฝ�กอบรมโครงการ
เชิงปฏิบัติการ (Work Shop) พบว[า ความคิดเห็นของกลุ[มตัวอย[างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยรวมอยู[ในระดับมาก

ท่ีสุด ค[าเฉลี่ย (  = 4.50) ค[าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.70) เม่ือพิจารณาเป_นรายขWอพบว[าความ
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คิดเห็นท่ีมีค[าเฉลี่ยอยู[ในระดับมากท่ีสุด ไดWแก[ การเรียนรูWวิธีกระบวนการผลิตกระถางแคสตัส ค[าเฉลี่ย 

(  = 4.73) ค[าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45)  
 

คําสําคัญ: เครื�องปั �นดนิเผา, ลวดลายจากธรรมชาต,ิ ออกแบบ, แคสตสั 

 
Abstract 

Research on the study of patterns from nature To be a guideline for designing 
a cactus pot set A case study of a group of high school students in Purana Wat 
Secondary School, Thawi Watthana District, Bangkok. "The researcher brought the 
results of academic services to society from the Academic Services in Art and Design. 
Academic year 2018, integrated with research Through workshops, workshops were 
conducted by studying from a sample of 30 high school students in Puranawat High 
School, Thawi Watthana District, Bangkok, for 30 high school students in Purna 
School. Nawat, Thawi Watthana, Bangkok Gain knowledge, understanding, and be 
able to create works of art and design. Study of natural patterns To be a guideline 
for designing a cactus pot set In order to be informed of the production process 
Natural pattern design to create beauty and add more value to the product. 
 The sample consisted of 30 high school students in Puranawat High School, 
Thawi Watthana District, Bangkok, with a total of 30 people, mostly males, 
accounting for 63.33 percent. Most were 16-17 years old, 16 being a hundred. 53.33 
per educational level Most of them are in Mattayomsuksa 4 students, which is equal 
to 86.66 percent. Results of the data analysis are satisfied. Cognition And applying 
knowledge From the training program in the workshop (Work Shop), the research 
found that The opinions of a sample of 30 high school students in Puranawat High 
School, Thawi Watthana District, Bangkok, in total of 30 people, were in a very good 
level. With the mean equal to (¯x = 4.50) standard deviation (S.D = 0.70) when 
considered In each item, it was found that the opinions with the highest mean values 
were learning process of cactus pot production, mean (x = 4.73), standard deviation 
(S.D = 0.45). 
 

Keyword: pottery, natural patterns, design, cactus
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บทนํา 
 ประเทศไทยมีการทําเคร่ืองป��นดินเผาสืบเน่ืองมาเป_นเวลานานหลายพันปm การคWนพบ
เคร่ืองป��นดินเผาท่ีเก[าแก[ของไทยในช[วงเวลา 20 ปm ท่ีผ[านมาทําใหWเกิดความสามารถยืนยันไดWถึงความ
เจริญรุ[งเรืองและความมีวัฒนธรรมของชนชาติไทยในอดีตกาล โดยมีทั้งชนิดเคลือบและชนิดไม[เคลือบ
ในสมัยเร่ิมแรกมีลักษณะเป_นเคร่ืองป��นดินเผาแบบไม[เคลือบ เผาไฟตํ่า ข้ึนรูปดWวยมือ ตกแต[งลวดลาย
ง[าย ๆ โดยมีการขูดขีด กดประทับและเขียนลวดลายอย[างง[ายๆ มีจุดมุ[งหมายในการทํา คร่ืองป��น 
ดินเผาในสมัยก[อน เพ่ือประโยชน?ใชWสอยในครัวเรือน เช[น การทําภาชนะหุงตWมและใส[อาหาร มีบWางท่ี
ใชWในพิธี เช[น การฝ�ªงภาชนะในหลุมศพ 
 ชีวิตประจําวันของมนุษย?ในยุคใหม[ โดยส[วนใหญ[ น้ันทําใหWมนุษย?ตWองแยกตัวออกจาก
ธรรมชาติอยู[ตลอดเวลาท้ังวันตWนวนเวียนจําเจอยู[กับสิ่งก[อสรWาง ก[อใหWเกิดความเบ่ือหน[าย ซ้ําซาก อึด
อัด ดังน้ันการนําตWนไมWชนิดต[าง ๆ ไปประดับตกแต[งยังบริเวณท่ีว[างต[าง ๆ ภายในอาคาร จึงนับเป_นสิ่ง
ท่ีทดแทนทางใจไดW ความงามและสีสันของพันธุ?ไมWต[าง ๆ จะช[วยทําใหWอารมณ?อันตึงเครียดไดWลดลง  
 กระถางเคร่ืองป��นดินเผา เป_นอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีองค?ประกอบสําคัญเคร่ืองป��นดินเผาสามารถสรWางข้ึน
จากความตWองการท่ีจะปลูกไมWลงในกระถาง เป_นอีกหน่ึงจุดหมายหน่ึงในการทําเคร่ืองป��นดินเผา เพ่ือใชWใน
การปลูกไมWดอกไมWประดับ และนํามาตกแต[งอาคารในอาคารในสถานท่ีที่มีพ้ืนท่ีจํากัด ซึ่งสามารถโยกยWาย
สับเปลี่ยนพรรณไมWไดWตามความพึงพอใจไดWอีกดWวย ในป�จจุบันกระถางตWนไมWจึงไดWรับความนิยมอย[าง
แพร[หลาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ[ที่มีท่ีดินราคาแพง จําเป_นตWองใชWประโยชน?จากพ้ืนท่ีใหWคุWมค[าท่ีสุด เพ่ือ
สรWางสภาพแวดลWอมใหWมีชีวิตชีวา ดWวยการนําไมWประดับกระถางแทนสภาพอ่ืน ๆ ท่ีขาดหายไป การปลูก
ตWนไมWไวWในกระถางตามบWานเรือนน้ันจะตWองดูแล เอาใจใส[ รดนํ้า ใส[ปุ§ย (ทองเหลือง บุญพรWอม 2535:) 
 ป�จจุบันการเลี้ยงตWนกระบองเพชรหรือแคคตัส (Cactus) เป_นแพร[หลายมากในหมู[วัยรุ[น ท้ังใน
ต[างประเทศและประเทศไทยท่ีมีการเลี้ยงตWนกระบองเพชร เป_นพืชอวบนํ้าท่ีมีรูปร[างสวยงามและ
หลากหลาย เลี้ยงง[าย ทนต[อทุกสภาพแวดลWอม เลยทําใหWไดWรับความนิยมในการตกแต[งสวนหรือปลูกใส[
กระถางเล็กไวWประดับบWานและวางบนโต�ะทํางาน การทํางานหลายอย[างตWองใชWคอมพิวเตอร? บางคนถึงกับ
น่ังหนWาคอมพิวเตอร?ติดต[อกันเป_นเวลานานหลายช่ัวโมง ผลท่ีตามมาคืออาการเม่ือยลWาทางสายตา ไปจนถึง
ข้ันปวดศีรษะ และอาเจียน หลากหลายวิธีลดความเจ็บปวดจากการใชWคอมพิวเตอร?นาน ๆ มีผลวิจัยจาก
ต[างประเทศเช่ือว[า ตWนกระบองเพชร ท่ีต้ังหนWาคอมพิวเตอร? สามารถช[วยลดป�ญหารังสีท่ีแผ[ออกมาไดW เป_น
พืชท่ีมีการเจริญเติบโตชWา แต[เพราะไดWรับความนิยมอย[างมาก และมีราคาสูง 

ผูW วิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพ่ือเป_นแนวทางในการ
ออกแบบกระถางแคสตัส เพ่ือเป_นการสรWางสรรค?งานศิลปะ ท่ีสามารถสรWางใหWความหลากหลายตามไอ
เดีย รูปทรงและสีสันต[างของลวดลายธรรมชาติ ๆ ใหWโดดเด[นเป_นเอกลักษณ?ตามสไตล?ตัวเอง การเลี้ยง
ตWนแคสตัสเป_นท่ีนิยมอย[างมาก ไม[ว[าจะเลี้ยงแบบเล[นๆ ไม[ก่ีตWนหรือเลี้ยงแบบจริงจัง ทําเป_นสวน
กระถาง ซึ่งส[วนใหญ[นิยมนํามาวางตกแต[งโต�ะทํางาน โต�ะรับประทานอาหาร เพ่ือความสวยงาม และ
ยังสามารถสรWางอาชีพและเป_นการเพ่ิมมูลค[าผลิตภัณฑ?เคร่ืองป��นดินเผาใหWขยายองค?ความรูWสู[ท่ีผูWท่ี
สนใจในการศึกษา 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ  
 2. เพ่ือการออกแบบกระถางแคสตัส  
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชWของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 1. กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค?ขWอท่ี 2 เพ่ือออกแบบกระถางแคสตัส ผูWวิจัยไดWศึกษากรอบ
แนวความคิดกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ?ของ (นิรัช สุดสังข? : 2543) ไดWอธิบาย
ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ?ใหม[ 5 ข้ันตอน (1) การสรWางความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ?ใหม[, (2) การ
กลั่นกรองความคิด, (3) การพัฒนาความคิด, (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ? และ (5) การทดสอบตลาด 
 2. กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค?ท่ี 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการ
นําความรูWไปใชWของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ผูWวิจัย
ไดWศึกษากรอบแนวความคิดดWานความพึงพอใจเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการ
นําความรูWไปใชW จะเกิดข้ึนต[อช้ินงานน้ันตWองพิจารณาถึงลักษณะของผลิตภัณฑ?ประกอบกับความรูWสึก
ของผูWรับในมิติต[าง ๆ ของแต[ละบุคคล ดังน้ันการวัดความพึงพอใจอาจจะทําไดWดังวิธีการดังต[อไปน้ี 
(สาโรช ไสชสมบัติ : 2534) การใชWแบบสอบถามเป_นวิธีการท่ีนิยมใชWกันอย[างแพร[หลายอีกวิธีหน่ึง โดย
การรWองขอหรือขอความร[วมมือ จากกลุ[มบุคคลท่ีตWองการจะวัดและแสดงความคิดเห็นลงใน
แบบฟอร?มท่ีไดWกําหนดคําตอบไวWใหWเลือกตอบหรือเป_นคําตอบอิสระโดยคําถามท่ีถามอาจจะถามถึง
ความพึงพอใจในดWานต[าง ๆ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดWานเน้ือหา เพ่ือศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพ่ือการออกแบบกระถางแคสตัส 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW จากประชากรกลุ[มตัวอย[าง  

2. ขอบเขตดWานประชากรและกลุ[มตัวอย[าง  
2.1 ประชากร (Population) ท่ีใชWในการวิจัย ไดWแก[ เยาวชนท่ีมีอายุระหว[าง 15-18 ปm 
2.2 กลุ[มตัวอย[าง (Sample) ท่ีใชWในการวิจัย ไดWแก[ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. ขอบเขตดWานพ้ืนท่ี โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือการศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพ่ือเป_นแนวทางในการ
ออกแบบ  ชุดกระถางแคสตัส กรณีศึกษากลุ[มตัวอย[างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของการวิธีดําเนินการวิจัย ดังต[อไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ 
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   1.1 ศึกษาขWอมูลเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคWนควWาขWอมูลจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารทางวิชาการต[าง ๆ บทความวารสาร และขWอมูลจากอินเตอร?เน็ต โดยการศึกษาจาก
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ซึ่งผูWวิจัยไดWนําขWอมูลบางส[วนนํามาใชWประโยชน? และเพ่ือใหWทราบถึง
ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนและไดWรวบรวมขWอมูลงานวิจัย 
  1.2 ศึกษาขWอมูลรูปแบบของลวดลายธรรมชาติ เช[น ลวดลายรอยต[อบนพ้ืนผิว, 
ลวดลาย รอยแตก และลวดลายรอยร้ิว ทําการวิเคราะห?โดยการบันทึกขWอมูลในการถ[ายภาพ และ
ศึกษาลวดลายใกลWตัว เช[น ลวดลายจากหิน ลวดลายจากก่ิงไมW ลวดลายจากตWนไมW ฯลฯ 
 2. เพ่ือการออกแบบกระถางแคสตัสรูปแบบของลวดลายธรรมชาติ 
   2.1 ศึกษาขWอมูลเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคWนควWาขWอมูลจากหนังสือ 
ตํารา เอกสารทางวิชาการต[าง ๆ บทความวารสาร และขWอมูลจากอินเตอร?เน็ต โดยศึกษาจากทฤษฎี 
งานวิจัยทีเก่ียวขWอง ขWอมูลท่ีไดWจากการรวบรวมโดยนําแนวคิดในการออกแบบลวดลายเป_นการ
ออกแบบท่ีหล[อหลอมเอาประสบการณ? ความคิด จินตนาการ องค?ประกอบทางศิลปะเขWาดWวยกัน โดย
ใชWกรรมวิธีที่แตกต[างกันออกไปตามลักษณะของงาน 
   2.2 ศึกษาขWอมูลการออกแบบกระถางแคสตัส ศึกษาขWอมูลจากเอกสารและรูปแบบของ
ขWอมูลการออกแบบกระถางแคสตัส ทําการวิเคราะห?โดยการบันทึกขWอมูลในการถ[ายภาพ และ
ออกแบบกระถางแคสตัส 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยการสรWางแบบสอบถามความ
คิดเห็น จํานวน 30 คน ในการใชWวิธีการสุ[มตัวอย[างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ประเมิน
ตามแบบมาตรฐานค[าระดับ (Rating Scale) และนําคะแนนท่ีไดWมาวิเคราะห?หาค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ย 
(Mean) และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ  
  1.1 ผลงานการออกแบบลวดลายท่ีมนุษย?สรWางสรรค?ข้ึนมา บ[งบอกถึงจินตนาการไม[มีท่ี
สิ้นสุดของมนุษย?ซึ่งผลงานจะมีลักษณะท่ีแตกต[างกันออกไปตามลักษณะของงาน ของวัสดุ และของ
กรรมวิธีในการสรWางสรรค?ลวดลายท่ีมนุษย?นํามาออกแบบเพ่ือสรWางสรรค?ผลงาน ลWวนแลWวจะไดWรับ
อิทธิพลมาจากสิ่งท่ีอยู[รอบตัวแทบท้ังสิ้น บางลวดลายก็จะนําเอาสิ่งท่ีพบเห็นแสดงออกมาตรง ๆ โดยไม[
ประยุกต?หรือดัดแปลง แต[บางลวดลายไดWผ[านข้ันตอนกระบวนการคิดและกลั่นกรองมาอย[างเป_นระบบ 
เพ่ือใหWลวดลายมีความสมบูรณ?ท่ีสุด ลวดลายบางประเภทจะมีความหมายซ[อนเรWนหรือแอบแฝงอยู[ โดย
ลักษณะของลวดลายจะเป_นสัญลักษณ?หรือปริศนาธรรม การเลือกใชWลวดลายควรรูWถึงความหมายและใชW
อย[างเหมาะสม นอกจากน้ีลวดลายธรรมชาติเป_นลวดลายท่ีพบเห็นอยู[ท่ัวไปในชีวิตประจําวันท่ัวไป โดย
มนุษย?นํามาเป_นสื่อ ในการบันทึกและบอกเล[าเร่ืองราวต[าง ๆ ตลอดจนนํามาสรWางสรรค?เป_นลวดลายใหW
ความสวยงามกับผลิตภัณฑ? เคร่ืองมือ เคร่ืองใชW ท่ีพักอาศัย และศาสนสถาน สําหรับลวดลายสิ่งท่ีมีชีวิต 
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เช[น คน สัตว?นานาชนิดไดWถูกนํามาออกแบบเป_นลวดลายในลักษณะท่ีเหมือนจริงบWาง ถูกตัดทอนเพ่ือลด
ความซับซWอนลงบWางหรือถูกเพ่ิมเติมโดยผสมผสานจิตนาการและความเช่ือใหWดูสูงส[ง น[าเช่ือถือเขWาไปบWาง 
ลวดลายจากสิ่งท่ีไม[มีชีวิต เช[น ภูเขา ตWนไมW ทะเล แม[นํ้า เป_นลวดลายนิยมนํามาใชWในการออกแบบเพ่ือ
สรWางสีสันและบรรยากาศมากท่ีสุดชนิด หน่ึงอาจจะใชWสิ่งท่ีไม[มีชีวิตเพียงอย[างเดียว หรือนํามาประกอบ
เขWากับสิ่งมีชีวิตทําใหWลวดลายมีความสมดุลข้ึนและลวดลายชนิดน้ีถูกนําไปประยุกต? ดัดแปลงสรWางความ
สวยงามไดWอย[างเหมาะสมกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต[าง ๆ ไดWเป_นอย[างดี 
ลวดลายมักเกิดจากความบังเอิญ เช[น ลวดลายท่ีเกิดจากรอยน้ิวมือ รอยดินโดลน หือเกิดข้ึนจากการใชW
พวกวัสดุใบไมW ก่ิงไมW นํามาสรWางสรรค?ผลงานทางดWานการออกแบบ มีความเอกลักษณ? ลวดลายใน
ธรรมชาติของสิ่งต[าง ๆ รอบตัวเราน้ัน ในบางคร้ังพวกมันดูเหมือนมีแบบแผนท่ีชัดเจน และสวยงาม จน
ทําใหWเราอดคิดท่ีจะไม[สงสัยไดWเลยว[า ทําไมธรรมติ ถึงไดWรังสรรค?มันข้ึนมาอย[างมีความปราณีต เช[นน้ี ซึ่ง
การปรากฎข้ึนของลวดลายท้ังหลายไม[ว[าจะสิ่งใกลWตัวเรา หรือตลอดไปจนถึงความย่ิงใหญ[ในระดับ
จักรวาลน้ัน สิ่งเหล[าน้ีลWวนแลWวแต[มีรูปแบบท่ีเรียบง[าย ไปจนถึงในระดับโครงสรWางท่ีมีความสลับซับซWอน
ในทางคณิตศาสตร? เช[น รูปแบบความสมมาตรต[าง ๆ, ตWนไมW, เกลียวกWนหอย, เสWนทางคดเค้ียวของลํานํ้า, 
รูปคลื่น, รูปแบบการก[อตัวของฟองโฟม, รูปแบบรอยต[อบนพ้ืนผิว, รอยแตก และ รอยร้ิว 
 2. ผลการออกแบบกระถางแคสตัส 
  2.1 แนวความคิดการอกกแบบไดWแรงบันดาลใจมาของลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตกของ
ตWนไมW คือ ส[วนท่ีอยู[ดWานนอกสุดของลําตWน ประกอบดWวยเซลล?ท่ีตายแลWว และเซลล?ท่ีมีชีวิตอยู[ดWานใน  
ส[วนใหญ[มักถากเอาส[วนน้ีออกเย่ือเจริญ เป_นผนังบาง ๆ ท่ีอยู[ถัดมาจากเปลือกช้ันใน ซึ่งจะมีการแบ[งตัว
ใหม[เพ่ิมข้ึนโดยนํามาออกแบบกระถางแคสตัส โดยใชWลวดลายและรูปทรงจากธรรมชาติ นํามาสรWางสรรค?
จากการนําลวดลายจากธรรมชาติมาผสมผสานกับการออกแบบ เพ่ือใหWไดWครบองค?ประกอบของหลักการ
ออกแบบ ลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตกของตWนไมW เป_นลวดลายท่ีอิสระและเป_นลวดลายท่ีไม[แน[นอน
ข้ึนอยู[กับชนิดตWนไมW ซึ่งทําใหWสามารถนํามาสรWางสรรค?ลวดลายใหWเกิดลายใหม[ ๆ ใหWเกิดความหลากหลาย 
ทําใหWลวดลายเกิดความน[าสนใจและมีความแปลกใหม[ การออกแบบกระถางแคสตัสท่ีไดWจากลวดลายจาก
ธรรมชาติของรอยแตกของตWนไมW เป_นลวดลายอิสระทําใหWเกิดลวดลายใหม[ ๆ บนกระถางกระถางแคสตัส 
ทําใหWเกิดความน[าสนใจ นอกจากน้ียังใหWคุณค[าและประโยชน?ใชWสอย เพ่ิมมูลค[าเพ่ิมในการหารายไดW 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตกของตWนไมW 
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 2.2 ออกแบบกระถางแคสตัส โดยใชWลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตกของตWนไมW เพ่ือใหW
เกิดลวดลายใหม[ โดยมีการตัดทอนลักษณะของลวดลายจากธรรมชาติใหWเกิดความเรียบง[าย และไม[ดู
ซับซWอนเกิดความน[าสนใจ และมีความแปลกใหม[ยังคงความเป_นลวดลายธรรมชาติไวW  
 

 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบลวดลายกระถางแคสตัส ดWวยเทคนิคของรอยแตกของตWนไมW 
 

 การออกแบบกระถางแคสตัส โดยใชWดินสําเร็จรูปผสมกับทรายละเอียดดWวยบางส[วนนํามา
ผสมนวดดินใหWเขWากันเพ่ือใหWเกิดพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะคลWายรอยแตกของตWนไมW จากน้ันก็ข้ึนรูปกระถาง
แคสตัส จากการป��นดินเป_นลูกกลม ๆ ท้ิงไวWใหWดินมีความแข็งพอสมควร เพ่ือใหWดินดWานนอกเกิด
ลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตก ลวดลายท่ีไดWจะเป_นลวดลายท่ีอิสระและเป_นลวดลายท่ีไม[แน[นอน
ข้ึนอยู[ กับการข้ึนรูปหรือจังหวะของการป��นกระถาง จากน้ันปล[อยใหWกระถางแคสตัสแหWงใน
อุณหภูมิหWองปกติ จนกระถางแคสตัสจะแหWงสนิท 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การออกแบบลวดลายกระถางแคสตัส ดWวยเทคนิคของรอยแตกของตWนไมWเผาบิสกิต 
(Biscuit) 
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 การออกแบบกระถางแคสตัส น้ันใชWดินสําเร็จรูปผสมกับทรายละเอียดดWวยบางส[วนนํามา
ผสมนวดดินใหWเขWากันเพ่ือใหWเกิดพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะคลWายรอยแตกของตWนไมW เม่ือกระถางแคสตัสจะแหWง
สนิทแลWวจึงนํากระถางแคสตัสไปเผาดิบ หรือท่ีเรียกว[าเผาบิสกิต (Biscuit) เป_นการเผาท่ีอุณหภูมิ 700 
– 800 องศาเซลเซียส ข้ึนตอนการเผาน้ี ในการเผาช[วง 1- 5 ช่ัวโมงแรกน้ัน จําเป_นตWองเผาเลี้ยงไฟเผา
อย[างชWาๆ เพ่ือใหWอุณหภูมิไม[เกิน 300 องศาเซลเซียส เพ่ือใหWความช้ืนในกระถางแคสตัสน้ีระเหยออก 
เม่ือเผาบิสกิต (Biscuit) เรียบรWอยแลWว จะตWองทําการขัดผิวกระถางแคสตัสใหWเรียบ โดยนําเอาฟองนํ้า
ชุบนํ้าใหWหมาดๆ แลWวปาดเช็ดกระถางแคสตัสเพ่ือกําจัดฝุ~นดินท่ีติดบนกระถาง ข้ันตอนน้ีจะทําการชุบ
เคลือบ หลังจากท่ีเผาบิสกิตเรียบรWอยแลWว จะทําการขัดผิวกระถางเพ่ือใหWผิวกระถางเรียบ แลWวนํา
ฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดกระถางเพ่ือกําจัดฝุ~นหรือเศษดินท่ีติดบนผิวกระถางเพ่ือนําไปชุบเคลือบ 

 

 
 
ภาพท่ี 4 การออกแบบลวดลายกระถางแคสตัส ดWวยเทคนิคของรอยแตกของตWนไมWเผาเคลือบ  

 
การออกแบบกระถางแคสตัส ใชWดินสําเร็จรูปผสมกับทรายละเอียดดWวยบางส[วนนํามาผสม

นวดดินใหWเขWากันเพ่ือใหWเกิดพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะคลWายรอยแตกของตWนไมW เม่ือเช็ดกระถางเพ่ือทําความ
สะอาดเรียบรWอยแลWวนําไปชุบนํ้าเคลือบนํ้าเคลือบแต[ละชนิดน้ันมีความแตกต[างกันข้ึนอยู[กับความรูW
ดWานเคมี และทฤษฏีการใชW แร[ธาตุมาผสมการสารเคมีต[าง ๆ เพ่ือใหWเกิดนํ้าเคลือบสีต[าง ๆ ป�จจุบันน้ี
ยังตWองใชWนํ้าเคลือบข้ีเถWา เคลือบสําเร็จรูป เป_นเทคนิคของการเคลือบ เคลือบผิวโดยใชWเฟอร?ริก
ออกไซด? (Ferric Oxide) ทาลงบนกระถางแคสตัส ลักษณะเคลือบจะเป_นเคลือบดWาน เป_นเคลือบท่ี
เผาจนถึงจุดสุกตัวแลWวไม[มีความมันวาวสะทWอนแสง บนผิวเคลือบไดWนWอยมากเกิดข้ึนจากปริมาณออก
ไซต? ถWาทาเฟอร?ริกออกไซด? (Ferric Oxide) ในปริมาณมากสีจะออกสีนํ้าตาลอ[อน ถWาทาเฟอร?ริก
ออกไซด? (Ferric Oxide) ในปริมาณนWอยสีจะออกสีดํา นํ้าเคลือบ คือ สารประกอบของอลูมินา ซิลิกWา
และสารท่ีช[วยใหWละลายในกระบวนการความรWอน มีลักษณะใสคลWายแกWวนํ้าเคลือบท่ัวไปมีความแวว
วาว สามารถมองเห็นเน้ือดินท่ีเคลือบไดW เรียกว[า เคลือบใส เคลือบท่ีผิวไม[เป_นมันเรียกว[าเคลือบดWาน 
เคลือบท่ีมองไม[เห็นเน้ือดินเรียกว[า เคลือบทึบ การท่ีนําผลิตภัณฑ?เขWาเคลือบก็เพ่ือตWองการใหW 
ผลิตภัณฑ?ทนทาน แข็งแรง ง[ายต[อการทําความสะอาด และเพ่ิมความทนทานต[อการถูกแรงกระแทก
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ไดW  ซึ่งเม่ือมองแลWวก็จะดูสวยงามและน[านําไปใชW ทําใหWกระถางแคสตัส มีความน[าสนใจและเป_น
เอกลักษณ?เฉพาะ  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จํานวน 30 คน จากกลุ[มตัวอย[าง ซึ่ง
ผูWวิจัยไดWทําการวิเคราะห?ขWอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ[งออกเป_น 3 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW  
 ตอนท่ี 3 ขWอคิดเห็น/ขWอเสนอแนะ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม (N = 30) 
 

รายละเอียด จํานวน (N) ร�อยละ (%) 
1.เพศ 

ชาย 19 63.33 
หญิง 11 36.67 
รวม 30 100.00 

2.อายุ 
14 - 15 ปm 3 10.00 
16 - 17 ปm 16 53.33 
18 ปmขึ้นไป 11 36.67 

รวม 30 100.00 
3.ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาช้ันปmที่ 4 26 86.66 
มัธยมศึกษาช้ันปmที่ 5 2 6.67 
มัธยมศึกษาช้ันปmที่ 6 2 6.67 

รวม 30 100.00 
 
จากตารางท่ี 1 พบว[า กลุ[มตัวอย[างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยม

ปุรณาวาส จํานวน 30 คน มีจํานวนเพศชายมากกว[าเพศหญิง โดยมีเพศชาย จํานวน 19 คน คิดเป_น
รWอยละ 63.33 เป_นเพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเป_นรWอยละ 36.67 ส[วนใหญ[มีอายุ 16–17 ปm จํานวน 
16 คน คิดเป_นรWอยละ 53.33 รองลงมา อายุ 18 ปmข้ึนไป จํานวน 11 คน คิดเป_นรWอยละ 36.67 และ
นWอยท่ีสุดอายุ 14 - 15 ปm จํานวน 3 คน คิดเป_นรWอยละ 10.00 ดWานระดับการศึกษา ส[วนใหญ[ศึกษา
อยู[ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปmท่ี 4 จํานวน 26 คน คิดเป_นรWอยละ 86.67 รองลงมามัธยมศึกษาช้ันปmท่ี 5 
และมัธยมศึกษาช้ันปmที่ 6จํานวน 2 คน คิดเป_นรWอยละ 6.67 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลระดับความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW  
(N = 30) 

ข�อ รายการ  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 
1. การเรียนรูWวีธีกระบวนการผลิตกระถางแคสตัส 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
2. สามารถสรWางลวดลายธรรมชาติและนํามา

ออกแบบกระถางแคสตัสไดWดWวยตนเอง 
4.67 0.55 มากท่ีสุด 

3. การเรียนรูWขั้นตอนในการทําเซรามิกส? 4.33 0.88 มาก 
4. สามารถนําความรูWไปเผยแพร[และไดWรูWเก่ียวกับ

การทํากระถางแคสตัสเซรามิกส? 
4.27 0.78 มาก 

5. สามารถเรียนรูWการออกแบบกระถางแคสตัส
เพ่ือพัฒนาในรูปแบบต[างๆ 

4.30 0.79 มาก 

6. สามารถนําความรูWท่ีไดWไปต[อยอดในการผลิต
สินคWาเชิงพาณิชย?และสรWางรายไดWเสริม 

4.70 0.60 มากท่ีสุด 

7. กระถางแคสตัส มีความ เหมาะสมในการ
ออกแบบและเหมาะสมในการใชWงาน 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

8. กระถางท่ีออกแบบจากลวดลายธรรมชาติมี
ความเหมาะสมกับตWนแคสตัส 

4.40 0.72 มาก 

รวม 4.50 0.70 มากท่ีสุด 
  
 จากตาราง 2 พบว[า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานครท่ีเป_นกลุ[มตัวอย[าง จํานวน 30 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ 

ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW โดยรวมอยู[ในระดับมากท่ีสุด ค[าเฉลี่ย (  = 4.50) ค[า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.70) เม่ือพิจารณาเป_นรายขWอพบว[าความคิดเห็นท่ีมีค[าเฉลี่ยอยู[ในระดับ

มากท่ีสุด ไดWแก[ การเรียนรูWวิธีกระบวนการผลิตกระถางแคสตัส ค[าเฉลี่ย (  = 4.73) ค[าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.45)  
 
อภิปรายผล 

1. อภิปรายผลการศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ ผลงานการออกแบบลวดลายท่ีมนุษย?
สรWางสรรค?ข้ึนมา บ[งบอกถึงจินตนาการไม[มีท่ีสิ้นสุดของมนุษย?ซึ่งผลงานจะมีลักษณะท่ีแตกต[างกัน
ออกไปตามลักษณะของงาน ของวัสดุ และของกรรมวิธีในการสรWางสรรค?ลวดลายท่ีมนุษย?นํามา
ออกแบบเพ่ือสรWางสรรค?ผลงาน ลWวนแลWวจะไดWรับอิทธิพลมาจากสิ่งท่ีอยู[รอบตัวแทบท้ังสิ้น บางลวดลาย
ก็จะนําเอาสิ่งท่ีพบเห็นแสดงออกมาตรง ๆ โดยไม[ประยุกต?หรือดัดแปลง แต[บางลวดลายไดWผ[านข้ันตอน
กระบวนการคิดและกลั่นกรองมาอย[างเป_นระบบ เพ่ือใหWลวดลายมีความสมบูรณ?ท่ีสุด ลวดลายบาง
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ประเภทจะมีความหมายซ[อนเรWนหรือแอบแฝงอยู[ โดยลักษณะของลวดลายจะเป_นสัญลักษณ?หรือ
ปริศนาธรรม การเลือกใชWลวดลายควรรูWถึงความหมายและใชWอย[างเหมาะสม นอกจากน้ีลวดลาย
ธรรมชาติเป_นลวดลายท่ีพบเห็นอยู[ท่ัวไปในชีวิตประจําวันท่ัวไป โดยมนุษย?นํามาเป_นสื่อ ในการบันทึก
และบอกเล[าเร่ืองราวต[าง ๆ ตลอดจนนํามาสรWางสรรค?เป_นลวดลายใหWความสวยงามกับผลิตภัณฑ? 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชW ท่ีพักอาศัย และศาสนสถาน สําหรับลวดลายสิ่งท่ีมีชีวิต เช[น คน สัตว?นานาชนิดไดW
ถูกนํามาออกแบบเป_นลวดลายในลักษณะท่ีเหมือนจริงบWาง ถูกตัดทอนเพ่ือลดความซับซWอนลงบWางหรือ
ถูกเพ่ิมเติมโดยผสมผสานจิตนาการและความเช่ือใหWดูสูงส[ง น[าเช่ือถือเขWาไปบWาง ลวดลายจากสิ่งท่ีไม[มี
ชีวิต เช[น ภูเขา ตWนไมW ทะเล แม[นํ้า เป_นลวดลายนิยมนํามาใชWในการออกแบบเพ่ือสรWางสีสันและ
บรรยากาศมากท่ีสุดชนิด หน่ึงอาจจะใชWสิ่งท่ีไม[มีชีวิตเพียงอย[างเดียว หรือนํามาประกอบเขWากับ
สิ่งมีชีวิตทําใหWลวดลายมีความสมดุลข้ึนและลวดลายชนิดน้ีถูกนําไปประยุกต? ดัดแปลงสรWางความ
สวยงามไดWอย[างเหมาะสมกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต[าง ๆ ไดWเป_นอย[างดี 
ลวดลายมักเกิดจากความบังเอิญ เช[น ลวดลายท่ีเกิดจากรอยน้ิวมือ รอยดินโดลน หือเกิดข้ึนจากการใชW
พวกวัสดุใบไมW ก่ิงไมW นํามาสรWางสรรค?ผลงานทางดWานการออกแบบ มีความเอกลักษณ? ลวดลายใน
ธรรมชาติของสิ่งต[าง ๆ รอบตัวเราน้ัน ในบางคร้ังพวกมันดูเหมือนมีแบบแผนท่ีชัดเจน และสวยงาม จน
ทําใหWเราอดคิดท่ีจะไม[สงสัยไดWเลยว[า ทําไมธรรมติ ถึงไดWรังสรรค?มันข้ึนมาอย[างมีความปราณีต เช[นน้ี 
ซึ่งการปรากฎข้ึนของลวดลายท้ังหลายไม[ว[าจะสิ่งใกลWตัวเรา หรือตลอดไปจนถึงความย่ิงใหญ[ในระดับ
จักรวาลน้ัน สิ่งเหล[าน้ีลWวนแลWวแต[มีรูปแบบท่ีเรียบง[าย ไปจนถึงในระดับโครงสรWางท่ีมีความสลับซับซWอน
ในทางคณิตศาสตร? เช[น รูปแบบความสมมาตรต[าง ๆ, ตWนไมW, เกลียวกWนหอย, เสWนทางคดเค้ียวของ 
ลํานํ้า, รูปคลื่น, รูปแบบการก[อตัวของฟองโฟม, รูปแบบรอยต[อบนพ้ืนผิว, รอยแตก และ รอยร้ิว  

2. อภิปรายผลการออกแบบกระถางแคสตัส การออกแบบกระถางแคสตัส โดยใชWดินสําเร็จรูป
ผสมกับทรายละเอียดดWวยบางส[วนนํามาผสมนวดดินใหWเขWากันเพ่ือใหWเกิดพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะคลWายรอย
แตกของตWนไมW จากน้ันก็ข้ึนรูปกระถางแคสตัส นําดํามาป��นดินลูกกลม ๆ โดยท้ิงไวWใหWดินมีความแข็ง
พอสมควร เพ่ือใหWดินดWานนอกเกิดลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตก ลวดลายท่ีไดWจะเป_นลวดลายท่ี
อิสระและเป_นลวดลายท่ีไม[แน[นอนข้ึนอยู[กับการข้ึนรูปหรือจังหวะขอการป��นกระถาง จากน้ันปล[อยใหW
กระถางแคสตัสแหWงในอุณหภูมิหWองปกติ จนกระถางแคสตัสจะแหWงสนิทการออกแบบกระถางแคสตัส 
น้ันใชWดินสําเร็จรูปผสมกับทรายละเอียดดWวยบางส[วนนํามาผสมนวดดินใหWเขWากันเพ่ือใหWเกิดพ้ืนผิวท่ีมี
ลักษณะคลWายรอยแตกของตWนไมW เม่ือกระถางแคสตัสจะแหWงสนิทแลWวจึงนํากระถางแคสตัสไปเผาดิบ 
หรือท่ีเรียกว[าเผาบิสกิต (Biscuit) เป_นการเผาท่ีอุณหภูมิ 700 – 800 องศาเซลเซียส ข้ึนตอนการเผาน้ี 
ในการเผาช[วง 1- 5 ช่ัวโมงแรกน้ัน จําเป_นตWองเผาเลี้ยงไฟเผาอย[างชWาๆ เพ่ือใหWอุณหภูมิไม[เกิน 300 องศา
เซลเซียส เพ่ือใหWความช้ืนในกระถางแคสตัสน้ีระเหยออก เม่ือเผาบิสกิต (Biscuit) เรียบรWอยแลWว จะตWอง
ทําการขัดผิวกระถางแคสตัสใหWเรียบ โดยนําเอาฟองนํ้าชุบนํ้าใหWหมาดๆ แลWวปาดเช็ดกระถางแคสตัสเพ่ือ
กําจัดฝุ~นดินท่ีติดบนกระถาง ข้ันตอนน้ีจะทําการชุบเคลือบ หลังจากท่ีเผาบิสกิตเรียบรWอยแลWว จะทําการ
ขัดผิวกระถางเพ่ือใหWผิวกระถางเรียบ แลWวนําฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดกระถางเพ่ือกําจัดฝุ~นหรือเศษดิน
ท่ีติดบนผิวกระถางเพ่ือนําไปชุบเคลือบการออกแบบกระถางแคสตัส น้ันใชWดินสําเร็จรูปผสมกับ 
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ทรายละเอียดดWวยบางส[วนนํามาผสมนวดดินใหWเขWากันเพ่ือใหWเกิดพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะคลWายรอยแตกของ
ตWนไมW เม่ือเช็ดกระถางเพ่ือทําความสะอาดเรียบรWอยแลWว จะนําไปชุบนํ้าเคลือบนํ้าเคลือบแต[ละชนิดน้ันมี
ความแตกต[างกันข้ึนอยู[กับความรูWดWานเคมี และทฤษฏีการใชWแร[ธาตุมาผสมการสารเคมีต[างๆ เพ่ือใหWเกิด
นํ้าเคลือบสีต[างๆ ป�จจุบันน้ียังตWองใชWนํ้าเคลือบข้ีเถWา เคลือบสําเร็จรูป เป_นเทคนิคของการเคลือบ เคลือบ
ผิวโดยใชWเฟอร?ริกออกไซด? (Ferric Oxide) ทาลงบนกระถางแคสตัส ลักษณะเคลือบจะเป_นเคลือบดWาน 
เป_นเคลือบท่ีเผาจนถึงจุดสุกตัวแลWวไม[มีความมันวาวสะทWอนแสง บนผิวเคลือบไดWนWอยมากเกิดข้ึนจาก
ปริมาณออกไซต? ถWาทาเฟอร?ริกออกไซด? (Ferric Oxide) ในปริมาณมากสีจะออกสีนํ้าตาลอ[อน ถWาทา
เฟอร?ริกออกไซด? (Ferric Oxide) ในปริมาณนWอยสีจะออกสีดํา นํ้าเคลือบ คือ สารประกอบของอลูมินา  
ซิลิกWา และสารท่ีช[วยใหWละลายในกระบวนการความรWอน มีลักษณะใสคลWายแกWว นํ้าเคลือบท่ัวไปมีความ
แวววาว สามารถมองเห็นเน้ือดินท่ีเคลือบไดW เรียกว[า เคลือบใส เคลือบท่ีผิวไม[เป_นมันเรียกว[าเคลือบดWาน 
เคลือบท่ีมองไม[เห็นเน้ือดินเรียกว[า เคลือบทึบ การท่ีนําผลิตภัณฑ?เขWาเคลือบก็เพ่ือตWองการใหW ผลิตภัณฑ?
ทนทาน แข็งแรง ง[ายต[อการทําความสะอาด และเพ่ิมความทนทานต[อการถูกแรงกระแทกไดW ซึ่งเม่ือมอง
แลWวก็จะดูสวยงามและน[านําไปใชW ทําใหWกระถางแคสตัส มีความน[าสนใจและเป_นเอกลักษณ?เฉพาะ  

3. อภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนําความรูWไปใชW นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครท่ีเป_นกลุ[ม
ตัวอย[าง จํานวน 30 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ ความรูWความเขWาใจ และการนํา

ความรูWไปใชW โดยรวมอยู[ในระดับมากท่ีสุด ค[าเฉลี่ย (  = 4.50) ค[าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.70) 
เม่ือพิจารณาเป_นรายขWอพบว[าความคิดเห็นท่ีมีค[าเฉลี่ยอยู[ในระดับมากท่ีสุด ไดWแก[ การเรียนรูWวิธี

กระบวนการผลิตกระถางแคสตัส ค[าเฉลี่ย (  = 4.73) ค[าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45)  
 

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
1.การออกแบบลวดลายจากธรรมชาติของรอยแตกควรออกแบบใหWใชWเทคนิคต[าง ๆ ใหWเกิด

ความหลากหลาย เทคนิคต[าง ๆ ท่ีไม[ซ้ําแบบเดิม ๆ เพ่ือใหWเกิดลวดลายใหม[ ๆ 
2. การออกแบบควรเพ่ิมข้ันตอนการชุบเคลือบใหWมีความหลากหลาย  
3. ควรเพ่ิมเทคนิคการออกแบบลวดลายธรรมชาตินํามาประยุกต?ในการออกแบบลวดลาย

ผลิตภัณฑ?ต[าง ๆ 
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บทค ัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?1) เพ่ือศึกษาแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต[อการสรWางทวารบาลรูปแบบต[าง ๆ 
ในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร? 2) เพ่ือศึกษาคติความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต[อการสรWางทวารบาลในวัดรอบ
เกาะรัตนโกสินทร? งานวิจัยน้ีเป_นงานวิจัยเชิงคุณภาพ นําเสนอผลโดยการพรรณนาวิเคราะห? โดย
ศึกษาและวิเคราะห?ขWอมูลจากวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร? 9 แห[ง ต้ังแต[เดือนกันยายน 2561- 
กุมภาพันธ? 2562 
 ผลการวิจัยพบว[า ว[า รูปแบบการสรWางทวารบาลในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร? 9 แห[ง มี
อิทธิพลมาจากการแพร[กระจายทางวัฒนธรรมของชาติต[าง ๆ ท่ีเขWามาในไทย โดยเฉพาะอย[างย่ิงช[วง
ตWนกรุงรัตนโกสินทร? ท่ีเห็นไดWเด[นชัดคือทวารบาลท่ีรับอิทธิพลมาจากจีน ทวารบาลท่ีรับอิทธิพลมา
จากอินเดีย  และปรากฏรูปแบบทวารบาลฝร่ังท่ีรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ส[วนทวารบาลแบบ
ประเพณีนิยมก็มีการผสมผสานนําคติการสรWางทวารบาลจากชาติต[าง ๆ ท่ีแพร[กระจายวัฒนธรรมเขWา
มาสรWางเป_นทวารบาลและปรากฏอยู[ในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร?ใหWพบเห็นในป�จจุบัน ในรูปแบบ 
เทวดา ยักษ? ทวารบาลแบบจีนหรือเซี่ยวกาง ทวารบาลฝร่ังหรือชาวต[างชาติ(ชาวตะวันตก) พญานาค 
ทWาวจตุโลกบาล สิงโต ดWานคติความเช่ือของคนไทยมีอิทธิพลในการสรWางรูปแบบของทวารบาล คือ 
ความเช่ือเร่ืองผี ความเช่ือเร่ืองเทวดา ความเช่ือตามคติไตรภูมิ เร่ืองจักรวาลวิทยา ความเช่ือเร่ือง
พญานาค 
 
คําสำค ัญ: ทวารบาล, วัด, วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร? 

 
Abstract 

This research has objectives1) to study the concepts that have influenced the 
creation of various styles of guardians in temples around the Rattanakosin Island. 2) 
to study beliefs that have an influence on building a guardian in temples around the 



294 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Rattanakosin Island. This research is a qualitative research. The results were presented 
to descriptive analysisby studying and analyzing data from 9 temples around 
Rattanakosin Island from September 2018 - February 2019  
 The results of the research showed that 9 models of ritual builders in Temples 
around Rattanakosin Island influenced by the spread of culture of various nations 
entering Thailand. Especially during the early Rattanakosin period. The most obvious 
is the guardian influenced by China. Guardians influenced by India. And appeared as 
a Western Guardian pattern that was influenced by Western nations. The traditional 
wisdom is the combination of the creation of the culture from various nations that 
spread the culture into a guardian and appear in Temples around Rattanakosin Island to 
see in the present in the form of giant origins or Chinese guardians, Guardians of foreigners 
or foreigners (Westerners), Naga, Thaojatulokabal and Lion. The beliefs of the Thai 
people have an influence on creating the styles of the guardians. Is the belief in ghosts 
Belief in angels Belief according to the principle of Tripum Cosmology Naga belief. 
 

Keywords: Guardian, Temple,  Temples around Rattanakosin Island 
 
บทนํา 
 จากความเช่ือเร่ืองเหนือธรรมชาติของคนไทยท่ีปรากฏอยู[ในสังคมไทยมาเป_นเวลานาน คน
ไทยมีความเช่ือเร่ืองผี สิ่งศักด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ โดยเช่ือว[าทุกท่ีมีผีรักษา สถานท่ีสําคัญต[าง ๆ เช[น 
ประตูเมือง ประตูวัง ตามประเพณีโบราณก็จะมีคนรักษาประตู เรียกว[า นายทวาร ในวัดวาอาราม 
ศาสนาสถานก็เช[นกัน จะมีผูWดูแลรักษาประตู  
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปmพุทธศักราช 2542 อธิบายความหมายของ 
“ทวารบาล” ว[าหมายถึง “ผูWเฝjาประตู นายประตู” ทวารบาลสามารถเรียกอีกอย[างว[า“อารักษ?” 
หมายถึงการปjองกัน การคุWมครอง การดูแล และเป_นเทวดาผูWพิทักษ?รักษา มักใชWคําว[าเทพารักษ?หรือ
อารักษ?เทวดา รูปแบบของทวารบาลท่ีพบเห็นในประเทศไทยน้ัน บWางก็เป_นรูปเทวดาท้ังไทยและจีน 
บWางก็เป_นยักษ? มนุษย? อมนุษย? หรือรูปสัตว?ต[าง ๆ เช[น สิงโต ชWาง เสือ นาค และมังกร ซึ่งรูปแบบของ
ทวารบาลต[าง ๆ ท่ีสรWางข้ึนน้ันมาจากคติความเช่ือของคนไทยผสมผสานกับแนวคิดการแพร[กระจาย
ทางวัฒนธรรมท่ีเขWามาในประเทศไทยแต[ละยุคสมัย 
 ผูWวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคติความเช่ือเร่ืองทวารบาลในประเทศไทยโดยเลือกศึกษาจากวัด
รอบเกาะรัตนโกสินทร?ซึ่งเป_นวัดท่ีช่ือมีความหมายอันเป_นสิริมงคลจํานวน 9 แห[ง นับว[าสถานท่ีสําคัญ
ในประเทศไทยท่ีมีประชาชนชาวไทยและนักท[องเท่ียวใหWความสนใจเป_นพิเศษและเดินทางมาเย่ียมชม
เป_นจํานวนมาก เพ่ือจะไดWทราบแนวคิดและคติความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต[อการสรWางทวารบาลในวัดรอบ
เกาะรัตนโกสินทร? 
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ว ัตถุประสงค�ของการวิจ ัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต[อการสรWางทวารบาลรูปแบบต[าง ๆ ในวัดรอบเกาะ
รัตนโกสินทร? 

 2. เพ่ือศึกษาคติความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต[อการสรWางทวารบาลในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร? 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการแพร)กระจายทางวัฒนธรรม 
 ทฤษฎีการแพร[กระจายทางวัฒนธรรม 
ราล?ฟลิน ตัน (Ralph Linton ) อ ธิบายว[าการแพร[กระจายทางวัฒนธรรมเป_นการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการแพร[กระจายทางวัฒนธรรม จากการติดต[อสื่อสารกันระหว[างสังคม
ท่ีต[างวัฒนธรรมรวมกันและต[างแพร[กระจายวัฒนธรรมไปสู[กันและกันเม่ือเกิดการแพร[กระจาย
วัฒนธรรมข้ึนแลWวสังคมท่ีเจริญกว[าอาจจะรับวัฒนธรรมบางอย[างของสังคมท่ีดWอยกว[าก็ไดWและใน
ทํานองเดียวกันสังคมท่ีดWอยกว[าอาจจะไม[รับวัฒนธรรมของสังคมท่ีเจริญกว[าก็ไดWการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมส[วนใหญ[แลWวเกิดจากการแพร[กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเขWามามากกว[าเกิดจากการ
ประดิษฐ?คิดคWนใหม[ข้ึนเองในสังคมหรือถWามีก็มักจะเกิดจากการนําสิ่งใหม[ๆจากภายนอกเขWามา
ผสมผสานกับของท่ีมีอยู[ก[อนแลWวเป_นของใหม[ท่ีไม[เคยมีมาก[อน (อWางถึงในสัญญาสัญญาวิวัฒน?, 2545,  
หนWา 41 

การปะทะสังสรรค?ของวัฒนธรรมนี้เกิดจากการแพร[กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรม
หน่ึงหรือท้ังสองน้ีอาจเกิดจากป�จจัยดังต[อไปน้ี 

1) การอพยพยWายถิ ่นของกลุ [มใดกลุ [มหนึ ่งเข Wามาสู [อาณาบริเวณ ที ่ม ีชาต ิพ ัน ธุ ?หร ือ
วัฒนธรรมอื่นอยู[แลWวถWาการอพยพยWายถิ่นนี้ไม[ไดWรับการยอมรับอย[างเป_นมิตรก็สามารถเกิดความ
ขัดแยWงข้ึนไดW 

2) การขยายดินแดนของกลุ[มใดกลุ[มหนึ่งเพื่อเสริมอาณาเขตของตนเป_นการรุกรานกลุ[ม
ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู[ก[อนแลWว 

3) การล[าอาณานิคมของสังคมตะวันตกโดยกลุ[มที่มีอํานาจสามารถเขWาไปครอบครองและ
เผยแพร[วัฒนธรรมของตนดWวย 

4) เกิดจากการเผยแพร[วัฒนธรรมโดยการสื่อสารถ[ายทอดผ[านสื่อมวลชนระบบการศึกษา
และเทคโนโลยีต[างๆ 

การแพร[กระจายวัฒนธรรมเป_นการปฏิสัมพันธ?ทางสังคมระหว[าง 2 กลุ[มคนที่มีสังคม
วัฒนธรรมต[างกันและมีการรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันในกรณีที่สังคมวัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธ?กัน
มีพลังไม[เท[ากันคนกลุ[มหนึ่งจะมีแนวโนWมที่จะยอมรับวัฒนธรรมของอีกกลุ[มหนึ่งและพบว[ากลุ[มที่มี
พลังทางวัฒนธรรมนWอยมักถูกผสมกลมกลืนเขWาเป_นส[วนหนึ่งของกลุ[มที่มีพลังวัฒนธรรมมากกว[า
ขณะเดียวกันอาจมีการแลกเปลี่ยนกันไดW(อWางถึงใน อมราพงศาพิชญ?, 2542, หนWา 21) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบความเช่ือ 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขWองกับความหมายของความเช่ือ มีผูWใหWความหมายไวW ดังน้ี 
 ธวัช ปุณโณทก (2530 :350)ใหWความหมายเก่ียวกับความเช่ือไวWว[า ความเช่ือ คือ การยอมรับ

อันเกิดอยู[ในจิตสํานึกของมนุษย?ต[อพลังอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเป_นผลดีหรือผลรWายต[อมนุษย? แมWว[า
พลังอํานาจเหนือธรรมชาติเหล[าน้ีไม[สามารถพิสูจน?ไดWว[าเป_นความจริง แต[มนุษย?ในสังคมหน่ึงยอมรับ 
และใหWความยําเกรง 

 จันทร?ศรี  นิตยฤกษ? (ม.ป.ป.:111) กล[าวไวWว[า ความเช่ือไม[ว[าจะเกิดจากความรูWสึกหรือการ
ไตร[ตรองดWวยเหตุผลหรือไม[ก็ตาม เม่ือมนุษย?เกิดความเช่ือแลWวมักแสดงออกทางกายและวาจาใหW
ปรากฏ  

 ก่ิงแกWว อัตถากร (2528 :661-662) ไดWสรุปความหมายเก่ียวกับความเช่ือไวWในเอกสารการ
สอนชุดภาษาไทย 8 (คติชนวิทยาสําหรับครู) ว[า ความเช่ือ หมายถึง ความตกลงใจเก่ียวกับสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง และความตกลงใจในความเป_นเหตุเป_นผลของสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
จากงานวิจัยเรื่อง จากทวารบาลแบบประเพณีมาสู[ทวารบาลแบบจีนในสมัยรัตนโกสินทร?

ตอนตWน ก ของ ระพี เปรมสอน พบว[า ความเชื่อแบะรูปแบบของทวารบาลไทยประเพณีถูกรวม
กับคติความเชื่อที่มาจากจีนจึงทําใหWทวารบาลมีรูปแบบที่แตกต[างออกไป โดยมีป�จจัยอื่นเป_นตัว
ประกอบ เช[น ความนิยมในยุคสมัยนั้น ๆ สภาพสังคม และป�จจัยทางดWานองค?ประกอบของศาสน
สถาน 

งานวิจัยของณวลพักตร? พิมลมาศ เรื่อง คติความเชื่อและรูปแบบทวารบาลไทย-จีนสมัย
รัตนโกสินทร? (รัชกาลที่ 3)พบว[า รูปแบบทวารบาลไทยและจีนมีความแตกต[างกันในเคWาโครงของ
ใบหนWาอย[างเห็นไดWชัดเจน อีกทั้งเครื่องทรง เครื่องประดับ และสัตว?บริวาร ยังเป_นสิ่งที่บ[งบอกถึง
ความแตกต[างดWานรูปแบบ ดังนั้น คติ8วามเชื่อและรูปแบบทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร? (รัชกาล
ที่ 3)จึงเป_นคติความเชื่อที่เหมือนกัน แต[มีรูปแบบทางศิลปกรรมที่ต[างกัน โดยมีป�จจัยจากสภาพ
สังคมและบริบททางองค?ประกอบในงานสถาป�ตยกรรม 

 
กรอบแนวค ิดในการว ิจัย 
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ระเบียบว ิธีการว ิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขWองกับแนวคิดและคติความเชื่อ
ท่ีมีอิทธิพลต[อการสรWางทวารบาลรูปแบบต[าง ๆ 

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการแพร[กระจายทางวัฒนธรรม 
3. เก็บขWอมูลภาคสนามจากสถานท่ีจริง 

 4. วิเคราะห?ขWอมูล และเรียบเรียง ตามกรอบของวัตถุประสงค? 
 5. สรุปผลการวิจัย และขWอเสนอแนะ 
 6. นําเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห? 
 
ผลการว ิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยพบว[า รูปแบบของทวารบาลในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร?ท่ัง 9 แห[ง ไดWรับ
อิทธิพลในการสรWางดังน้ี 
 ด�านการแพร�กระจายทางวัฒนธรรม  มีการแพร[กระจายทางวัฒนธรรมของต[างชาติเขWามาใน
ประเทศไทย เน่ืองจากไทยติดต[อคWาขายกับต[างชาติมานาน และรับอิทธิพลเขWามาในแต[ละยุคสมัย วัด
รอบเกาะรัตนโกสินทร?ท้ัง 9 แห[งน้ันไดWรับอิทธิพลจากต[างชาติเขWามาในช[วงตWนกรุงรัตนโกสินทร? ซึ่ง
ปรากฏเป_นรูปของการสรWางทวารบาลแบบต[าง ๆ ในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร?ทั้ง 9 แห[ง อันไดWแก[ 
 เทวดา 
 คติความเช่ือของไทยถือว[าพระอินทร?เป_นผูWรักษาพระศาสนาเม่ือไดWรับอิทธิพลจากจีนเขWามาจึง
เกิดการผสมผสานเกิดเป_นทวารบาลหลายรูปแบบข้ึนมา มีท้ัง เทวดาถือพระขรรค? เทวดาไทยผสมจีน
หรือถือพวกอาวุธต[างๆ ข่ีกิเลนบWาง ข่ีสิงห?บWาง (เซี่ยวกาง)  เช[น ทวารบาลวัดระฆังโฆษิตารามท่ีประตู
ทางเขWาวัด 
 ยักษ� 
 จากการวิจัยพบทวารบาลยักษ?ปรากฏในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยักษ?ท้ัง 12 ตนท่ียืนเฝjา
ประตูหรือทวารต[าง ๆ น้ันลWวนเป_นยักษ?ช้ันกษัตริย?และเป_นคู[ต[อสู[ของพระรามจากอิทธิพลเร่ือง
รามเกียรต์ิ ซึ่งสรWางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 เช[นเดียวกับในวัดอรุณราชวรารามก็ปรากฏยักษ?ทวารบาล 2 
ตน เป_นนายทวารเฝjาประตู เช[นเดียวกับวัดพระเชตุพนซึ่งปรากฏทวารบาลยักษ?ซึ่งมีเพียง 2 คู[ 4 ตน
เท[าน้ัน คือ ยักษ?กายสีแดง, ยักษ?กายสีเขียว, ยักษ?กายสีเทา และยักษ?กายสีเน้ือต้ังเก็บไวWในตูWกระจก
หนWาซุWมประตูทางเขWาพระมณฑป หรือหอไตรจตุรมุข ซึ่งใชWเป_นท่ีเก็บรักษาพระไตรป�ฎกของวัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลาราม  
 รูปแบบของยักษ?ทวารบาลท่ีปรากฏอยู[ในป�จจุบันน้ันเกิดจากการไดW รับอิทธิพลจาก
ประติมากรรมทวารบาลในศาสนาฮินดูในงานศิลปกรรมขอมก[อนท่ีจะไดWรับการดัดแปลงใหWกลายเป_น
ยักษ?ทวารบาลในพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยและสืบทอดต[อมาสู[สมัยอยุธยาจนถึงช[วงสมัยอยุธยาตอน
ปลายจึงเร่ิมมีการผันแปรของรูปแบบอันเก่ียวเน่ืองดWวยอิทธิพลของรามเกียรต์ิและการละเล[นโขนซึ่ง



298 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ส[งผลใหWเกิดการคิดคWนแบบแผนของตัวละครยักษ?ขึ้นและกลายเป_นรูปแบบของงานศิลปกรรมยักษ?ไทย
ในช[วงสมัยรัตนโกสินทร?ตอนตWน (อWางถึงใน ศุภรัตน? เรืองโชติ, 2560, หนWา ง) 
 ทวารบาลแบบจีน หรือเซี่ยวกาง 
 เป_นทวารบาลแบบจีนลักษณะเป_นนักรบจีนหนวดยาวหนWาตาขึงขัง ซึ่งไทยดีรับอิทธิพลจาก
จีน เช[น เสี้ยวกางท่ีประตูวัดบวรนิเวศวิหารเป_นรูปเทวดาผี ใชWไมWแกะเป_นรูปเทวดา หนวดเครายาว 
ป�ดทองเหลืองอร[าม ตนหน่ึงมือซWายถือสามง[าม มือขวาถือกริช เหยียบบนหลังจระเขW อีกตนหน่ึงมือ
ขวาถือโล[ มือซWายถือดาบ เหยียบบนหลังมังกร มีตํานานอยู[ในลัทธิมหายานว[า เป_นจอมแห[งเทวดาผูW
พิทักษ?ประตูวัด ซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย? ไดWปฏิสังขรณ?ใหม[ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตามคติ
นิยมแบบจีน ซึ่งไทยไดWรับอิทธิพลมาจากเด[นชัดจีนในช[วงรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีการติดต[อคWาขาย ซึ่งทวาร
บาลแบบไทยผสมจีนน้ีกัน นอกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ยังพบในวัดอรุณราชวราราม และพบทวารบาล
รูปแบบจีนท่ีวัดกัลยาณมิตรดWวย 
 ทวารบาลฝร่ังหรือชาวต)างชาติ(ชาวตะวันตก) 
 พบทวารบาลแบบฝร่ังหรือชาวต[างชาติ(ชาวตะวันตก) ปรากฏท่ีวัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม 
วัดอรุณราชวรราม เกิดจากการรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก 
 ทวารบาลพญานาค พบท่ีวัดบวรนิเวศทางเขWาพระอุโบสถ ตWนกําเนิดความเช่ือเร่ืองพญานาค
น้ันมีที่มาจากอินเดีย และพญานาคมีความสําคัญในฐานะผูWดูแลพุทธศาสนา 
 ท�าวจัตุโลกบาล 
 ปรากฏทวารบาลในรูปแบบของทWาวจตุโลกบาลท่ีภูเขาทองวัดสะเกศ ซึ่งมีอิทธิพลมาจากคติ
ไตรภูมิเป_นคติเก่ียวกับโลกสัณฐานตามความเช่ือในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเขาพระสุเมรุเป_น
ศูนย?กลางแห[งจักรวาล  ซึ่งไทยรับคติไตรภูมิน้ีมาจากประเทศอินเดีย 
 สิงโต 
 จากการวิจัยพบว[า มีทวารบาลสิงโตปรากฏในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร?หลายแห[ง ซึ่งรูปแบบ
ไดWรับเป_นตุ�กตาจีนท่ีไทยไดWรับอิทธิพลมาจากจีน เช[น ทวารบาลสิงโตท่ีวัดสุทัศน?เทพวราราม วัดอรุณ
ราชวรารามวัดกัลยาณมิตร วัดชนะสงคราม และวัดบวรนิเวศ 
 ด�านคติความเช่ือ 
 ความเช่ือเร่ืองผี 
 มีเร่ืองเล[าจากแม[คWาขายพวงมาลัยหนWาประตูวัดว[า เซี่ยวกางวัดบวรฯจะมีสีดําเน่ืองจากในยุค
สมัยท่ีประเทศไทยยังดูดฝ�ªนไดW มีชาวจีนคนหน่ึงติดฝ�ªน ต[อมาทางการไดWปราบทําลายโรงงานยาฝ�ªนจน
หมด ชาวจีนผูWน้ันหาฝ�ªนดูดไม[ไดWจึงไปลงแดงตายท่ีประตูน้ี หลังจากทางวัดมาพบจึงไดWทําพิธีกงเต�กใหW 
ต[อมาชาวจีนผูWน้ันไดWไปเขWาฝ�นสมเด็จเจWาอาวาสว[าใหWทําท่ีใหWอยู[แลWวจะเฝjาวัดใหW ทางวัดจึงสรWางกําแพง
ซุWมประตูแลWวอันเชิญดวงวิญญาณชาวจีนคนน้ันมาสถิตย?อยู[ที่ประตูแห[งน้ี และยังมีเร่ืองเล[าว[าของในวัด
ท่ีเคยถูกขโมยไปหลายคร้ังก็ไดWคืนมาดWวยความศักด์ิสิทธิของดวงวิญญาณคนจีนท่ีเฝjาวัดทําใหWเกิดการ
สักการบูชาประตูเซี่ยวกางข้ึน ซึ่งหลายคนต[างเช่ือกันว[าหากบนอะไรไวWก็จะไดWสิ่งน้ันตามท่ีขอ โดยนิยม
นําฝ�ªนมาปjายปาก และนําถุงโอเลี้ยงหรือโอย๊ัวะมาแขวนบูชาเพราะมีสีดําคลWายฝ�ªน จึงเห็นทวารบาลวัด
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บวรนิเวศมีคราบสีดําท่ีปาก (ผูWวิจัยพบว[าป�จจุบันไดWมีการบูรณะทาสีใหม[ใหWสวยงาม)  นอกจากน้ีแขวน
พวงมาลัยบูชาดWวย จึงเป_นท่ีมาของทวารบาลผูWพิทักษ?รักษาประตูวัดบวรนิเวศ ซึ่งคนไทยมีความเช่ือใน
เร่ืองผีสางเทวดามาแต[โบราณและยังปรากฏความเช่ือเร่ืองการบนบานขอโชคลาภต[อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอีก
ดWวย 
 ความเช่ือเร่ืองเทวดา 
 ความเช่ือของไทยถือว[าพระอินทร?เป_นผูWรักษาพระศาสนา ซึ่งไทยไดWรับอิทธิพลมาจากศาสนา
ฮินดูจากอินเดีย ซึ่งเช่ือเร่ืองเทพเจWา โดยกําหนดใหWเขาไกรลาส หรือเขาพระสุเมรุเป_นศูนย?กลางของ
จักรวาล มีพระอิศวรเป_นใหญ[ และมีเทพช้ันรองทําหนWาท่ีพิทักษ?ผูWรักษาประตู หรือทางเขWาสู[เขาไกรลาส 
ท้ังแปดทิศ ซึ่งเทพเจWาในศาสนาฮินดูไม[จํากัดรูปร[าง จะเป_นมนุษย? สัตว? หรือคร่ึงมนุษย?คร่ึงสัตว? 
ตามแต[ความเช่ือ ซึ่งสัตว?ท่ีไม[มีในโลกมนุษย?เรียกว[า "สัตว?หิมพานต?" ท่ีอาศัยอยู[ในป~าหิมพานต? เชิงเขา
ไกรลาสท่ีถือเป_นดินแดนแห[งเทพเจWา ซึ่งจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผูWเช่ียวชาญดWานประวัติศาสตร? 
กล[าวถึงทวารบาลตํานานของอินเดีย ว[า ในยุคบรรพกาล พวกอสูรกับเทวดามักจะรบกันอยู[เสมอๆ แต[
ว[าพวกอสูรจะเกรงกลัวพระอินทร?มาก เน่ืองจากพระอินทร?ถือสายฟjาและพระอินทร?ท[านก็(วชิราวุธ)
เห็นว[าพวกเทวดาท่ีเป_นบริวารหวาดกลัวอสูร จึงใหWวาดรูปพระอินทร?ไวWตามประตูสวรรค? ดังปรากฏใหW
เห็นคือ  
 ความเช่ือตามคติไตรภูมิ เร่ืองจักรวาลวิทยา  
 เสฐียรพงษ?วรรณปก ไดWกล[าวถึงจตุโลกบาลไวWว[า เป_นผูWพิทักษ?รักษาโลกท้ัง 4 ตามความเช่ือ
ของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ดังจะเห็นไดWจากทวารบาลทWาวจตุโลกบาลท่ีภูเขาทอง วัดสระเกศ 
เป_นเทวดาช้ันจตุมหาราชิกาซึ่งมีท่ีต้ังอยู[บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ แฝงอยู[ในภูมิสถาป�ตยกรรมการสรWาง
ภูเขาทองในวัดสระเกศ 
 ความเช่ือเร่ืองพญานาค 
 ความเช่ือเร่ืองพญานาคของคนไทย อยู[คู[กับคนไทยมาเป_นเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย[างย่ิง
ชาวไทยอีสานมีความเช่ือเร่ืองพญานาคว[าเป_นเทพเจWาผูWสรWางแม[นํ้า และสามารถใหWนํ้ากับมนุษย?ไดW 
สรWางความอุดมสมบูรณ?ใหWแก[โลกมนุษย? พญานาคเก่ียวขWองกับวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ดังจะเห็นไดW
จากงานดWานจิตรกรรม ประติมากรรม อาคารท่ีสรWางสําหรับพระมหากษัตริย? สถาบันศาสนา เช[น 
อาคารวัด หลังคาโบสถ? มักจะมีสัญลักษณ?เก่ียวกับนาคปรากฏอยู[เสมอ )อWางถึงใน Wang Lijiao, 
2555, หนWา 1-2(  โดยเฉพาะอย[างย่ิงในฐานะผูWดูแลพระพุทธศาสนา 
 
อภ ิปรายผล 
 จากงานวิจัยน้ีสรุปไดWว[า รูปแบบการสรWางทวารบาลในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร? 9 แห[ง มี
อิทธิพลมาจากการแพร[กระจายทางวัฒนธรรมของชาติต[าง ๆ เขWามาในไทยโดยเฉพาะอย[างย่ิงช[วงตWน
กรุงรัตนโกสินทร? ท่ีเห็นไดWเด[นชัดคือทวารบาลท่ีรับอิทธิพลมาจากจีน ทวารบาลท่ีรับอิทธิพลมาจาก
อินเดีย  และปรากฏรูปแบบทวารบาลฝร่ังท่ีรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ส[วนทวารบาลแบบประเพณี
นิยมก็มีการผสมผสานนําคติการสรWางทวารบาลจากชาติต[าง ๆ ท่ีแพร[กระจายวัฒนธรรมเขWามาสรWาง
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เป_นทวารบาลและปรากฏอยู[ในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร?ใหWพบเห็นในป�จจุบัน ดWานคติความเช่ือของ
คนไทยมีอิทธิพลในการสรWางรูปแบบของทวารบาล เช[น เทวดา ยักษ? พญานาค สิงโต หรือทWาวจตุ
โลกบาล ซึ่งแลดูน[าเกรงขามและมีอํานาจใหWการปกป�กรักษา 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ผูWวิจัยมีขWอเสนอแนะคือ แมWทวารบาลจะเป_นสิ่งรองท่ีคนส[วนใหญ[มักมองขWาม แต[สนใจท่ีจะ
หากศึกษาจะพบแง[มุมต[าง ๆ ท่ีทําใหWทราบสภาพของสังคม วัฒนธรรมไทยในยุคสมัยน้ัน พรWอมท้ังคติ
ความเช่ือท่ีแอบแฝงอยู[ในการสรWางทวารบาลมาเป_นเวลายาวนานดWวย 
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บทคัดย�อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท[องเท่ียวท่ีมีต[อการท[องเท่ียว

ถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวท่ีมี
ต[อการท[องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และผลการศึกษาเสนอต[อผูWท่ี
ศึกษาสําหรับเป_นแนวทางในการเสริมสรWางความพึงพอใจของผูWรับบริการต[อ ถนนคนเดินกาดกองตWา 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางในดWานขWอมูลข[าวสาร ดWานบุคลากร ดWานกระบวนการบริการ และดWาน
สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยจําแนกตามป�จจัยส[วนบุคคลไดWแก[ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานะภาพระดับการศึกษาและรายไดWต[อเดือน ประชากรท่ีใชWในการศึกษาคือ นักท[องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมาท[องเท่ียว ถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง จังหวัดลําปางจํานวน 400 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชWในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ย 
และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นเพศชาย อายุระหว[าง 20 – 24 ปm 
สถานะภาพส[วนโสด อาชีพนักเรียนนักศึกษา และส[วนใหญ[สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ตํ่ากว[า 10,000 บาท  

จากการศึกษาขWอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท[องเท่ียว ส[วนใหญ[เคยมาท[องเท่ียวก[อนหนWา
น้ีแลWว 1 คร้ัง นักท[องเท่ียวส[วนใหญ[หาขWอมูลข[าวสารจากหนังสือพิมพ? นิตยาสาร สื่อออนไลน? มี
วัตถุประสงค?เพ่ือพักผ[อนหย[อนใจ เดินทางโดยรถส[วนตัวและส[วนใหญ[ร[วมเดินทางกับครอบครัว 
การศึกษาความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท[องเท่ียว ถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปางโดยภาพรวมอยู[ในระดับมาก เม่ือจําแนกออกเป_นรายดWานพบว[า ความพึงพอใจอันดับ
หน่ึงคือ ดWานสิ่งดึงดูดใจ และรองลงมา ดWานกิจกรรม ดWานท่ีพัก ดWานความสะดวกในการเดินทาง ดWาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ  

 

คําสําคญั: ถนนคนเดิน 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to study tourists 'behavior towards Kad 

Kong Ta Walking Street, Mueang District, Lampang Province 2) To study tourists' 
satisfaction with Kad Kong Ta Walking Street Tourism, Mueang District Lampang 
Province and the results of the study presented to those studying for a guideline to 
enhance the satisfaction of clients Kad Kong Ta Walking Street, Mueang District, 
Lampang Province in terms of information, personnel, service processes And the 
location and facilities Classified by personal factors such as gender, age, education 
level, occupation, status, education level and monthly income. Population used in 
the study is Thai tourists visiting 400 people in Kad Kong Ta Walking Street, Muang 
District, Lampang Province. The instrument used in this study was a questionnaire. 
The statistics used for data analysis consisted of percentage, mean and standard 
deviation. 
        The results showed that the majority of the respondents were male, aged 
between 20 - 24 years, single status. Career student And most of them have a 
bachelor's degree and average monthly income is less than 10,000 baht. 
        From the study of information about the behavior of tourists Most of them 
have been traveling before 1 time. Most tourists search for news from Nittaya 
newspaper. The online media is for recreation purpose. Traveled by private cars and 
most of them traveled with their families. A study of satisfaction of Thai tourists 
Tourist Kad Kong Ta Walking Street, Mueang District, Lampang Province, the overall 
picture is in a high level. When classified in each aspect found that The number one 
satisfaction is In the aspect of attractiveness and following in activity, accommodation, 
convenience in traveling Facilities in order 

 
Keyword: walking street 
 
บทนํา 
 กาดกองตWาวันน้ีไม[ธรรมดา เอ[ยคําว[าถนนคนเดินทุกคนก็จะนึกภาพออกประมาณถนน
คนขายของท่ีจัดช[วงหัวคํา มีรWานคWาชาวบWานบWาง พ[อคWาแม[คWามืออาชีพบWาง มาต้ังรWานขายของกัน ท่ี
สําคัญตWองมีคนเดินขวักไขว[ไปมาดWวยถึงจะเรียกถนนคนเดินไดW (อันน้ีแน[นอนอยู[แลWว) ส[วนบางท่ีจะมี
ดนตรีเป�ดหมวก หรือศิลป�นอิสระก็ย[อมไดW ถนนคนเดินส[วนใหญ[จะมีทางภาคเหนือ เช[นถนนคนเดิน
เชียงใหม[ ถนนคนเดินปาย ถนนคนเดินแม[ฮ[องสอน ถนนคนเดินเชียงราย ส[วนลักษณะเดียวกันแต[เป_น
ภาคกลาง เขาจะเปลี่ยนไปเป_นตลาดนํ้า เช[นตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ตลาดเก[ารWอยปm สองรWอยปmอะไร
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ประมาณน้ี จังหวัดลําปางเองเขาก็มีถนนคนเดินเช[นกันและมีมาหลายปmแลWวดWวย วันน้ี Hotsia.com 
เท่ียวสะใจตามแบบฉบับของเราขอแนะนําถนนคนเดินกาดกองตWา แห[งเมืองรถมWาจังหวัดลําปาง ว[ามี
อะไรดีๆท่ีไม[ธรรมดาบWางกาดกองตWาเป_นถนนคนเดินเป�ด เฉพาะวันเสาร?และวันอาทิตย? ช[วงเวลา
ประมาณหกโมงเย็นถึงสี่ทุ[ม ช[วงเวลาท่ีคนเยอะสุดคือสองทุ[ม ช[วงสองทุ[มนอกจากคนเยอะแลWวยังซื้อ
ของดWวย อันน้ีคนขายบอก ก[อนหนWาและหลังก็เดินดูของอย[างเดียวไม[ซื้อ ท[าจะจริงๆ เพราะผมไปน่ัง
สังเกตการณ?มาหลายวัน กาดกองตWาแห[งน้ีเม่ือสองปmท่ีแลWวผมเคยมาเดินแลWวคร้ังหน่ึง ในคร้ังน้ันผูWคน
ยังโหรงเหรง ชาวบWานหนWาบWานใครก็เอาของมาขายเป_นของแบบทางเหนือ พวกงานฝmมือ ขนม และ
อาหารถนนยังดูมืดๆ ใชWตะเกียงจุดตามหนWาบWานก็มี สองปmท่ีแลWวนักท[องเท่ียวนWอยมาก เดินไปเดินมา
เจอแต[คนขายของ ผ[านมาสองปmกาดกองตWาเป_นถนนคนเดินท่ีผมช่ืนชอบอย[างมาก เพราะเห็นความ
ร[วมมือร[วมใจกันอย[างจริงจังของชาวลําปาง จัดระเบียบอย[างดี ย้ิมแยWมแจ[มใส บริการนักท[องเท่ียว
อย[างเป_นกันเอง สองขWางทางท่ีขายของส[วนใหญ[เป_นชาวบWานจริงๆ ท่ีหาของมาขายท้ังของกิน งาน
ฝmมือ ขนมโบราณ ทําใหWถนนคนเดินแห[งน้ีมีเสน[ห?ท่ีดึงดูดนักท[องเท่ียวมากข้ึนทุกวันทุกวันอย[าง
ต[อเน่ืองคนท่ีมาเดินถนนคนเดินกาดกองตWาไม[ค[อยมีนักท[องเท่ียวมากนักส[วนใหญ[ก็คนพ้ืนท่ีหรือคน
ต[างอําเภอต[างจัดหวัดใกลWเคียง นักท[องเท่ียวจะมีมาก็ช[วงวัดหยุดยาวๆเท[าน้ัน ช[วงวันหยุดยาวๆอย[าง
ปmใหม[ท่ีผ[านมา ท่ีกาดกองตWาคนมากมายถึงขนาดตWองค[อยๆไหลกันไปเลยทีเดียว ส[วนวันเสาร?อาทิตย?
แบบธรรมดาๆ ท่ีผมไปเท่ียวคนกําลังดีไม[มากไม[นWอย คนลําปางมีท่ีเดินเล[น พักผ[อนหย[อยใจแค[ที่เดียว
คือท่ีน่ี ช[วงหัวคํ่าเสาร?อาทิตย?ก็มาเดินเล[น เดินเล[นจริงๆ ซื้อของกินบWาง พบปะทักทายกันเป_นกิจวัตร
ประจําเสาร?อาทิตย?ท่ีตWองมาเดินท่ีกาดกองตWาแห[งนีกาดกองตWามีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี เขามี
คณะกรรมการกาดกองตWาดูแลกันเอง กรรมการก็เป_นคนท่ีขายของ และเป_นคนท่ีมีบWานอยู[แถวน้ัน เขา
จะมีวิทยุสื่อสารเอาไวW ว. ติดต[อกัน ถนนคนเดินจะมีหน[วยรักษาความปลอดภัย ดูแลอย[างดี ถึงแมWกาด
กองตWาไม[มีหWองนํ้าสาธารณะใหWเขWา แต[เราสามารถขอรWานท่ีเป�ดของฝ�ªงทางเขWาทําธุระส[วนตัวไดW เขา
เต็มใจใหWบริการนักท[องเท่ียวอย[างเต็มท่ี กาดกองตWามีท่ีบริการฝากรถดWวย ถนนคนเดินกาดกองตWา มี
ความยาวประมาณ 30 เมตร ผมประมาณเองนะครับ ผมเองไดWลองเดินต้ังแต[ตWนจนสิ้นสุดถนน และ
ถ[ายคลิปวีโอมาฝากกันดWวย เดินแบบธรรมดาๆ เร็วนิดๆ ใชWเวลาต้ังแต[ตWนจนสุดถนนประมาณ 10 
นาที หากเดินดูของไปดWวยก็ใชWเวลาประมาณ 30-40 นาที กาดกองตWา วันน้ีท่ีไม[ธรรมดาอีกต[อไป 
เหมือนสองปmก[อนน้ี เพราะผูWคนลําปางมีเสน[ห?ดึงดูดนักท[องเท่ียวอย[างแรก ถ[ายรูปรWานไหนๆ ย้ิมแยWม
แจ[มใสทุกรWาน ทักทายรWานไหนน่ังคุยกันอย[างกันเอง ถามอะไรคุยอะไรบริการอย[างดีเย่ียม 
นักท[องเท่ียวหากมาถึงกาดกองตWาจะไดWรับความอบอุ[นอย[างบอกไม[ถูก และน่ีคือท่ีผมใชWหัวเร่ืองว[า  
"กาดกองต�าวันนี้ท่ีไม�ธรรมดา" คงไม[เกินเลยไปมากนัก ไม[รูWหากคนลําปางมาอ[าน จะรูWสึกเขินๆไหม 
สําหรับผมกาดกองตWาคือถนนคนเดินท่ีสุดแห[งหน่ึง การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของ
นักท[องเท่ียวท่ีมีต[อการท[องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จัดเป_นงานวิจัยผูW
ศึกษาตWองการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวท่ีเดินทางมาท[องเท่ียวยัง
ถนนคนเดินกาดกองตWาว[ามีความพึงพอใจหรือไม[ ดังน้ันงานวิจัยจึงจําเป_นจะตWองใชWหลักการ
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องค?ประกอบ 5 A’s ในการวิเคราะห?งานวิจัยคร้ังน้ี รวมถึงการสรWางประสบการณ?กับกลุ[มนักท[องเท่ียว
ใหWมีประสิทธิภาพ และการท[องเท่ียวอย[างย่ังยืนต[อไป  
 
วัตถุประสงค�  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท[องเท่ียวท่ีมีต[อการท[องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวท่ีมีต[อการท[องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองตWา 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

3. เพ่ือไดWรับแนวทางในการเลือกใชWบริการของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต[อการเดินทาง
ท[องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข�อมูลทางประชากรศาสตร� 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดWต[อเดือน 

พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวชาวไทย 

1.วัตถุประสงค?การเดินทางท[องเท่ียว  

2. ผูWร[วมเดินทาง 

3. ช[วงเวลาท่ีเดินทางมาเท่ียว  

4. แหล[งท่ีไดWมาของขWอมูลการท[องเท่ียว  

5. วิธีการเดินทางมาเท่ียว  

6. ค[าใชWจ[ายต[อคร้ังในการเดินทางท[องเท่ียว 

ความพึงพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทย 

1. ดWานสิ่งดึงดูดใจ  

2. ดWานสิ่งอํานวยความสะดวก  

3. ดWานความสะดวกในการเดินทาง 

4.ดWานท่ีพัก a 

5. ดWานกิจกรรม 
 

 

ไดWรับแนวทางในการเลือกใชWบริการของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต[อเดินทางท[องเท่ียว

ถนนคนเดินกาดกองตWา  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดWานเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการศึกษาทัศนคติของนักท[องเท่ียวโดยศึกษา
นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางหรือเคยเดินทางมาท[องเท่ียวเล[นนํ้าสงกรานต?ที่ถนนขWาวสาร  
 2. ขอบเขตดWานประชากร ประชากรท่ีใชWในการศึกษาในคร้ังน้ีเป_นนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเขWา
ไปเล[นนํ้าสงกรานต?ท่ีถนนขWาวสาร ในปm พ.ศ. 2559 จํานวน 2,100,000 คน และกลุ[มตัวอย[างเป_น
นักท[องเท่ียวชาวไทยต[อการเล[นนํ้าสงกรานต?ถนนขWาวสาร โดยใชWตารางของทาโร ยามาเน[ (Taro 
Yamane, 1970) จะไดWขนาดกลุ[ม400 คน โดยการสุ[มแบบบังเอิญ 
 3. ขอบเขตดWานเวลา การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการต้ังแต[ 2562 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอายุของนักท[องเท่ียวส[วนใหญ[ พบว[า มีอายุ 20 – 24 ปm (จํานวน 44 คน รWอย
ละ 44.00) ซึ่งสอดคลWองกับผลการศึกษาของปนัสยา สิระรุ[งโรจน?กนก (2559) ไดWทําการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยต[อการจัดการโลจิสติกส?การท[องเท่ียว
กรณีศึกษา ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีผลจากการศึกษา คือ มีนักท[องเท่ียวอายุ 20 – 
24 ปm (จํานวน 32 คน รWอยละ 43.80) เน่ืองจากนักท[องเท่ียวช[วงอายุดังกล[าวเป_นวัยท่ีมีความตWองการ
ท[องเท่ียวมากว[าช[วงวัยอ่ืนเพ่ือคWนสิ่งท่ีแปลกใหม[ และประสบการณ?ในการเดินทางท[องเท่ียว  
 จากการศึกษาสถานภาพว[านักเท่ียว พบว[า นักท[องเท่ียวส[วนใหญ[มีสถานภาพโสด (จํานวน 
81 คน รWอยละ 81.00) ซึ่งสอดคลWองกับผลการศึกษาของธารา สุขคีรี (2559) ไดWทําการศึกษาแรงจูงใจ
และทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวไทยต[อคุณลักษณะดWานสภาพแวดลWอมและการจัดการการท[องเท่ียว 
ในอุทยานประวัติศาสตร?พิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นักท[องเท่ียวส[วนใหญ[มีสถานภาพ
โสด (จํานวน 232 คน รWอยละ 58.00) นักท[องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด เน่ืองจาก สามารถเดินทาง
ท[องเท่ียวอิสระไดWมากกว[าสถานภาพอ่ืนๆ  
 จากการศึกษารายไดWเฉลี่ยต[อไดW พบว[านักท[องเท่ียวส[วนใหญ[มีรายไดWตํ่ากว[า 10,000 บาท
(จํานวน 39 คน รWอยละ 39.00) ซึ่งสอดคลWองกับผลการศึกษาของธารา สุขคีรี (2559) ไดWทําการศึกษา
แรงจูงใจและทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวไทยต[อคุณลักษณะดWานสภาพแวดลWอมและการจัดการการ
ท[องเท่ียว ในอุทยานประวัติศาสตร?พิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นักท[องเท่ียวส[วนใหญ[มี
รายไดWตํ่ากว[า 10,000 บาท (จํานวน 225 รWอยละ 56.25) เน่ืองจากนักท[องเท่ียวส[วนใหญ[อาจเพ่ิง
สําเร็จการศึกษาหรือเพ่ิงมีงานทํา จึงมีรายไดWไม[สูงมากและเพียงพอต[อการท[องเท่ียว  
 จากการศึกษาอาชีพของนักท[องเท่ียว พบว[า ส[วนใหญ[มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา (จํานวน 58 
คน รWอยละ 58.00) ซึ่งสอดคลWองกับผลการศึกษาของปริณา ลาปะ (2558) ไดWทําการศึกษาพฤติกรรม
การท[องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมาของนักท[องเท่ียวชาวไทย เน่ืองจาก สถานท่ีท[องเท่ียวถนนคนเดิน มี
จุดท่ีน[าสนใจท่ีทําใหWดึงดูดนักเรียน นักศึกษาเดินทางมาเพ่ือพักผ[อนหย[อนใจ มีโอกาสท[องเท่ียว
มากกว[าอาชีพอ่ืนๆ จึงทําใหWไดWผลการศึกษาดังกล[าว  
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 จากการศึกษาระดับการศึกษาขอนักท[องเท่ียว พบว[าส[วนใหญ[มีการศึกษาระดับปริญาตรี 
(จํานวน 56 คน รWอยละ 56.00) ซึ่งสอดคลWองกับผลการศึกษาของพิกุลแกWว สุขขํา (2557) ไดW
ทําการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต[อการบริหารจัดการตลาดนํ้า
แบบด้ังเดิมและแบบจําลอง ชมัยพร แกWวรอด (2558) ไดWทําการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท[องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชWบริการโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว ในเขตตําบลป~าตอง อําเภอ
เมืองกระทูW จังหวัดภูเก็ต ปริณา ลาปะ (2558) ไดWทําการศึกษาพฤติกรรมการท[องเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมาของนักท[องเท่ียวชาวไทยวัตถุประสงค?ของการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท[องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต[อแหล[งท[องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา และ สุวิทย? จันทร?เพ็ญ (2558) ความพึงพอใจของ
นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต[อการท[องเท่ียวเชิงเกษตรกรณีศึกษาไร[องุ[นกราน มอนเตW เขาใหญ[ จังหวัด
นครราชสีมาเน่ืองจาก ในป�จจุป�นมีคนสําเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีมากข้ึน และกลุ[มคนรุ[นใหม[ท่ีมี
การศึกษาและมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในการเดินทางท[องเท่ียวมากข้ึน รวมถึงสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของประเทศไทยในป�จจุป�นมีจํานวนมาก  
 
อภิปรายผล 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อการท�องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต�า 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วัตถุประสงค?ของนักท[องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย พบว[า 
ส[วนใหญ[ เดินทางมาเพ่ือ พักผ[อนหย[อนใจ จํานวน 68 คน (รWอยละ 68.00)  
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อการท�องเท่ียวถนนคนเดินกาด
กองต�า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ระดับมาก (4.32) สิ่งอํานวยความ
สะดวก (Amenities) ระดับมาก (4.03) ความสะดวกในการเดินทาง (Access) ค[าแปลผลในระดับ
มาก (4.10) ท่ีพัก (Accommodation) ค[าแปลผลในระดับมาก (4.09) กิจกรรม (Activities) มีค[า
แปลผลในระดับมาก (4.07) 
  เพื่อได�รับแนวทางในการเลือกใช�บริการของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อการเดินทาง
ท�องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต�า อําเภอเมือง จังหวัดลําปางจากการวิเคราะห?ค[าเฉลี่ยป�จจัยดWาน
พฤติกรรมและความพึงพอใจองนักท[องเท่ียวท่ีเดินทางมาท[องเท่ียวถนนคนเดินปาย ทําใหWไดW
องค?ประกอบท่ีนักท[องเท่ียวใหWความสําคัญมากท่ีสุด คือ ดWานสิ่งดึงดูดใจ (ค[าเฉลี่ย 4.03) 
 
ข�อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีเป_นประโยชน?สําหรับผูWประกอบการธุรกิจท[องเท่ียวในจังหวัด
แม[ฮ[องสอนและหน[วยงานท่ีเก่ียวขWอง นักวิชาการ และผูWทีสนใจเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีต[อการท[องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองตWา อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปางท่ีสามารถนําองค?ความรูWไปใชWประโยชน?ในการพัฒนาธุรกิจและส[งเสริมการท[องเท่ียวในท่ีต[างๆ
ใหWเกิดประโยชน?และรายไดW รวมท้ังงานวิจัยช้ินต[อไป  
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บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีเป_นการศึกษาโดย มีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ี

เลือกมาท[องเท่ียวท่ี สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ประชากรท่ีใชWในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท[องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยใชWวิธีการสุ[มกลุ[มอย[างเป_นอิสระจากกัน 
(Independent sample t-test) มีขนาดของตัวอย[างท่ีใชWในการศึกษาจํานวน 400 คน การวิจัยคร้ัง
น้ีใชW เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลเป_นแบบสอบถามโดยใชW วิธีการแบบสํารวจ (Survey 
Research) สถิติท่ีใชWคือ ค[าความถ่ี ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยเลขคณิต ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห?ทดสอบโดยใชW t –test และ f – test โดยใชWโปรแกรม SPSS โดยกําหนดระดับค[าความ
เช่ือม่ันรWอยละ 95 และระดับค[าความคลาดเคลื่อนไม[ เกิน 5%  เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการวิจัย คือใชWสถิติแบบเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห?แจกแจงความถ่ี 
ค[าเฉลี่ย รWอยละ และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว[า ลักษณะของกลุ[มตัวอย[างเป_นบุคคลท่ัวไปโดยท่ัวไปท่ีมีอายุ 26 – 35 ปm 
ประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ขWาราชการ พนักงานบริษัทธุรกิจส[วนตัว นอกจากน้ีกลุ[มตัวอย[างมี
รายไดWเฉลี่ยอยู[ท่ี 20,001 – 30,000 บาท ระดับแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียว 

สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู[ในระดับมากท่ี ( =4.35 ) เม่ือพิจารณารายดWาน พบว[า ดWานสิ่ง

อํานวยความสะดวก มีค[าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( = 4.55) รองลงมาคือดWานสิ่งดึงดูดใจ( = 4.44 ) และดWาน

การตWอนรับอยู[ในระดับมาก ( = 4.38 )และดWานการคมนาคม ( = 4.03 ) อยู[ในระดับท่ีรองลงมา 
ผลการเปรียบเทียบตัวแปรจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร? ดWานเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดW ท่ีแตกต[างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกมาท[องเท่ียวท่ี  
สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, นักท[องเท่ียว, สถานท่ีท[องเท่ียว 
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Abstract 
The purpose of this research is to: 1) study the travel of Thai tourists traveling 

to NongNooch Garden, Chonburi Province, for the first time in this study. Chonburi 
province, using a group sampling method independently of each other (Self-test 
sample) has the size of the sample used in the study of 4 00  c. This research uses 
tools to collect data as a tool using the survey method. (Research survey) Statistics 
used to collect large amounts of data and test analysis using t –test and f - tested 
using the SPSS program by determining the confidence level of 95 percent and the 
error level of not more than 5 % The research instrument is the follower statistics In 
this research, the descriptive statistics were analyzed using frequency distribution, 
mean, percentage and standard deviation. 

The results showed that the characteristics of the sample group were general 
persons 2 6  - 3 5  years old, occupation students, civil servants, employees, private 
business companies. The sample group had a cumulative income of 20,001 - 30,000 
baht. Selected to travel to NongNooch Garden, Chonburi Province, at a high level 

( = 4.35). The highest comfort ( = 4.55), followed by the heart (  = 4.44) and the 

hospitality aspect is at a high level ( = 4.38) and travel ( = 4.03) in the second level 
 Comparative results of variables classified by demographic characteristics 
regarding sex age educational status Occupation and income Different Have motivation 
to choose to travel to Nong Nooch Gardens Chonburi Province no different statistical 
significance at the level of .05 
 
Keywords: motivation, tourist, tourist attraction 
 
บทนํา  

อุตสาหกรรมการท[องเท่ียวเป_นป�จจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหWประเทศไทยเติบโตทางดWาน
เศรษฐกิจ เป_นท่ียอมรับกันเกือบจะทุกประเทศในโลกจึงเกิดแหล[งท[องเท่ียวต[างๆ มากมายและ
อุตสาหกรรมการท[องเท่ียวไดWส[งผลทางบวกต[อระบบเศรษฐกิจ ทําใหWเกิดการจWางงานการกระจาย
รายไดWสู[ภาคธุรกิจการท[องเท่ียว และประชาชนในแหล[งท[องเท่ียวน่ันๆ นอกจากน้ีอุตสาหกรรม
ท[องเท่ียวจึงถือไดWว[าเป_นพลังขับเคลื่อนทางดWานเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาทเด[นชัดในแต[ ละปmท่ีผ[านมา 
ความสําเร็จโดยรวมหรือบางส[วนน้ันย[อมมาจากพลังของฟ�นเฟ�องหรือพลังขับเคลื่อนท้ังส[วนเล็กและ
ส[วนนWอยท่ีช[วยกันผลักช[วยกันดันใหW อุตสาหกรรมน้ีเคลื่อนไหวไปขWางหนWาอย[างไม[หยุดย้ังและแสดง
บทบาทในการเป_นตัวกระตุWนใหW เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนําไปสู[ การจWางงาน การสรWางอาชีพ 
การกระจายรายไดW และการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมายหลายรWอยสาขาเป_นการสรWางความม่ัง
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คงใหWกับประชาชน และประเทศชาติอย[างอเนกอนันต? และนําไปสู[ ความสําเร็จในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย (โครงการจัดทําศูนย?ขWอมูลบริการธุรกิจและการลงทุนเมืองพัทยา, 
2557 ออนไลน?) 

จังหวัดชลบุรี หรือท่ีเรียกกันสั้นๆว[า "เมืองชล" เป_นจังหวัดท[องเท่ียวชายทะเลภาคตะวันออก
ของไทยท่ีมีช่ือเสียงมาชWานาน มีแหล[งเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไดWแก[ อWอย มันสําปะหลัง 
และยางพารา รวมท้ังเป_นท่ีต้ังท[าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง และแหล[งอุตสาหกรรมโรงงานท่ีสําคัญ ตาม
ประวัติปรากฏหลักฐานว[า เมืองชลบุรีมีมาแต[สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป_นเมืองเล็ก ๆ หลายเมือง เมือง
ชลบุรีอยู[ห[างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีท้ังสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร 
แบ[งการปกครองออกเป_น 11 อําเภอ คือ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอหนองใหญ[ อําเภอพนัสนิคม 
อําเภอบWานบึง อําเภอพานทอง อําเภอบ[อทอง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ อําเภอ
เกาะสีชัง และอําเภอเกาะจันทร? สําหรับพัทยา ซึ่งเป_นเมืองท[องเท่ียวระดับนานาชาติ และมีการ
เจริญเติบโตอย[างรวดเร็ว ทําใหWตWองมีการบริหารปกครองทWองถ่ินแบบพิเศษ เรียกว[า เมืองพัทยา โดย
แยกออกจากการปกครองของอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

ป�จจุบันความเจริญกWาวหนWาทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา: เมืองพัทยาน่ันนับไดWว[าเป_นเมืองท่ี
มีคุณลักษณะพิเศษท่ีมีความแตกต[างไปจากเมืองอ่ืนๆ ในหลายๆ ดWาน ซึ่งถือเสมือนเป_นขWอไดWเปรียบ
ของเมืองในอันท่ีจะเอ้ือประโยชน?ต[อการนําไปใชWเป_นป�จจัยสําคัญในการพัฒนา ทWองถ่ิน ท้ังทางดWาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการบริหาร ซึ่งจุดเด[นเป_นขWอไดWเปรียบของเมืองหรือศักยภาพของเมือง
พัทยาคือ E – Economic : ป�จจัยทางเศรษฐกิจเมืองพัทยาไดWเจริญเติบโตข้ึนอย[างรวดเร็วกลายเป_น
สถานท่ีท[องเท่ียวท่ีไดW รับความนิยมมากท้ังชาวไทยและชาวต[างประเทศ โดยในป�จจุบันเมืองพัทยา
เป_นเมืองท่ีมีความสําคัญทางดWานเศรษฐกิจของประเทศ ไทยสามารถทํารายไดWใหWกับประเทศเป_น 

อันดับ 3 ของประเทศ คิดเป_นรายไดWปmละ 60,000 ลWานบาท รายไดWจากอุตสาหกรรม
ท[องเท่ียวเป_นรายไดWหลักกว[า 90% ของรายไดWท้ังหมดของพัทยา อย[างไรก็ตามพัทยาก็เป_นหน่ึงใน
เมืองตากอากาศอ่ืน ๆ ในประเทศไทยไดWถูกดันโดยความแรงของเงินบาทเทียบกับเงินสกุลอ่ืนใน
ต[างประเทศ แต[ท่ีผ[านมาตลอดหกเดือน สถานการณ?สกุลเงินกลับคืนมาไดWแมWว[าสถานการณ?ทางการ
เงินของรัฐบาลจํานวนมากในยุโรป ผูWบริหารเมืองพัทยา ไดWวางแผนผลักดันดWานเศรษฐกิจของเมืองใน
อีก 4 ปmขWางหนWา โดยจะเนWนร[วมกันคิด ร[วมกันทํา จะขยายกลุ[มอุตสาหกรรมการท[องเท่ียว ขยาย
จํานวนวันพัก จะเนรมิตแหล[งท[องเท่ียวธรรมชาติ เช[น ชายหาด เกาะต[างๆ โดยเนWนกลุ[มประเทศ
อาเซียนใหWเพ่ิมมากข้ึน จะสรWางพัทยาใหWเป_นศูนย?กลางส[งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการประชุม 
สัมมนา การแสดงสินคWาและนิทรรศการระดับนานาชาติ ยึดสโลแกน “มีมหกรรม มีการจัดการท่ีดี มี
นักท[องเท่ียวคุณภาพ มีรายไดW คWาขายคล[อง”(โครงการจัดทําศูนย?ขWอมูลบริการธุรกิจและการลงทุน
เมืองพัทยา, 2557 ออนไลน?) สถานท่ีท[องเท่ียวท่ีน[าสนใจอย[าง สวนนงนุช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
เป_นสวนท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยมานานแลWว ท้ังดWานการตกแต[งสวน ท่ีมีฝmมือระดับโลก และในสวน
นงนุชมีพันธุ?ไมWหลากหลายชนิด ใหWเดินชมไดWท้ังวัน เช[นสวนกลWวยไมW สวนกระบองเพชร สวนฝร่ังเศส 
สวนยุโรป ฯลฯ ท่ีน่ีถือว[าเป_นสวรรค?ของคนรักตWนไมWอย[างแทWจริง นอกจากน้ันในสวนนงนุชก็ยังมี   
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สวนสัตว? และโชว?การแสดงต[างๆ ซึ่งถือว[าสวนนงนุชเป_นสถานท่ีท[องเท่ียวท่ีน[าสนใจอันดับตWนๆ ของ
นักท[องเท่ียวชาวไทยและชาวต[างชาติ สวนนงนุช ไดWเป�ดอย[างเป_นทางการในปm พุทธศักราช 2523 
(ค.ศ.1980) จัดใหWมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงชWางแสนรูW ในโรงแสดง  ซึ่งรอบลWอมไป
ดWวยสวนสวยงาม ทุกวัน ป�จจุบันน้ี สวนนงนุช พัทยา เป_นสถานท่ีท[องเท่ียวระดับแนวหนWาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตW มีนักท[องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก เขWาเย่ียมชมประมาณวันละ 2,000 คน ซึ่งก็สืบ
เน่ืองมาจาก สวนนงนุช ไดWปรับปรุงและพัฒนาสวนใหWสวยงามอย[างต[อเน่ืองอยู[ตลอดเวลา  

ดWวยเหตุน้ีผูWวิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียวท่ีสวนนง
นุช จังหวัดชลบุรี เพ่ือท่ีจะไดWพัฒนาศักยภาพในส[วนท่ีเป_นแรงจูงใจของแหล[งท[องเท่ียวท่ีทําใหW
นักท[องเท่ียวเดินทางมาท[องเท่ียว สวนนงนุช พัทยา ใหWมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียว สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี 
 
สมมติฐานงานวิจัย 

นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร? แตกต[างกัน มีแรงจูงใจต[อการท[องเท่ียวท่ี
สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี แตกต[างกัน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียว สวนนงนุช    
จังหวัดชลบุรี มีตัวแปรสําคัญในการวิจัย ดังต[อไปน้ี 

 
    ตัวแปรต�น                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ป{จจัยด�านประชากรศาสตร� 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดWต[อเดือน 

แรงจูงใจต�อการท�องเท่ียว 

- ดWานสิ่งดึงดูดใจ 

- ดWานสิ่งอํานวยความสะดวก 

- ดWานการคมนาคม 

- ดWานการตWอนรับ 
Mill (1990 อWางใน กัลยา สมมาตย?, 2541) 
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การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือใหWทราบเก่ียวกับแรงจูงใจของ
นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีส[งผลต[อการตัดสินใจมาท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี  ประชากรท่ีใชWใน
การสํารวจคร้ังน้ีไดWแก[ นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี  ซึ่งไม[
ทราบจํานวนประชากรท่ีแน[นอน การกําหนดขนาดตัวอย[างท่ีจะทําการศึกษาในคร้ังน้ี โดยคํานวณหา
ขนาดกลุ[มตัวอย[างแบบไม[ทราบจํานวนประชากร จากสูตรของ คอแครน (Cochran, 1977 อWางถึงใน 
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เท[ากับ 400 คน โดยการสุ[มตัวอย[างแบบตาม
สะดวก (Convenient Sampling) โดยเป_นการแจกแบบสอบถามโดยไม[เฉพาะเจาะจง ขอบเขต
แบบสอบถามตามวัตถุประสงค?ของงานวิจัย แบ[งออกเป_น 4 ตอน ดังน้ี 
 ส[วนท่ี 1 ขWอมูลดWานประชากรศาสตร?ของนักท[องเท่ียวชาวไทยเป_นคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายไดW ของนักท[องเท่ียวชาวไทยโดยแบบสอบถามเป_นแบบเลือกตอบ 
 ส[วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียวท่ีสวน
นงนุช จังหวัดชลบุรี ส[วนประมาณค[า 5 ระดับ 
 ส[วนท่ี3 ขWอเสนอแนะ เป_นคําถามปลายเป�ด 
  ผูWวิจัยไดWออกแบบสอบถาม โดยใชWแบบสอบถามแบบมาตราส[วนประมาณค[า (rating scale)  
มีคําตอบใหWเลือก 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด , 4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปาน
กลาง, 2 หมายถึง นWอย และ 1 หมายถึง นWอยท่ีสุด  

วิธีการเก็บรวบรวมขWอมูล 
 ผูWวิจัยไดWดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูลตามข้ันตอน ดังต[อไปน้ี 

1. การศึกษาจากแหล[งขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาจาก 
เอกสารไดWแก[ บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ? และสื่อ

อิเล็กทรอนิคส?ต[างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองพรWอมท้ังปรับปรุง และดัดแปลง เพ่ือสรWางกรอบ
แนวคิดการศึกษา  

2. กําหนดขอบเขตในส[วนของเน้ือหาในคําถามท่ีเลือกใชW เพ่ือครอบคลุมตัวแปรต[างๆ ท่ีไดW
นํามาใชWในการศึกษา 

3. สรWางแบบแบบสอบถามและใหWผูW เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตWองสมบูรณ?ของ
แบบสอบถาม แลWวนําไปดําเนินการวิเคราะห?ต[อไป 

4. วิธีการรวบรวมขWอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยไดWทําการเก็บขWอมูลจากนักท[องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางมาท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยใชWแบบสอบถามเป_นเคร่ืองมือในการเก็บขWอมูล          

5. นําขWอมูลท่ีไดWมาทําการประมวลผลขWอมูลโดยใชWโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
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การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะห?ดWวยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาอัตราส[วนรWอยละ (Percentage) ค[าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส[วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชWสถิติ t โดยใชWสถิติ t-test สําหรับ
ทดสอบความแตกต[างระหว[างกลุ[มตัวอย[าง 2 กลุ[ม และ วิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA :Analysis of Variance)  สําหรับทดสอบความแตกต[างระหว[างกลุ[มตัวอย[างมากกว[า 
2 กลุ[ม และทําการเปรียบเทียบเป_นรายคู[ โดยใชWวิธี Scheffe ในกรณีท่ีพบว[าค[าเฉลี่ยของตัวแปรท่ี
ทดสอบมีความแตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกําหนดค[านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลการวิจัย 

ส[วนท่ี 1 ผลการวิจัยพบว[า ส[วนใหญ[เป_นเพศหญิงจํานวน 282 คน คิดเป_นรWอยละ 70.50 อยู[
ในช[วงอายุระหว[าง 26-35 ปm จํานวน 231 คนคิดเป_นรWอยละ 57.80 มีสถานภาพโสด 294 คนคิดเป_น
รWอยละ 73.50  มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 195คน คิดเป_นรWอยละ 48.80 มีรายไดW 20,001 
– 30,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเป_นรWอยละ 45.80 มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 115 คน คิด
เป_นรWอยละ 28.70 และมีภูมิลําเนาอยู[ที่ภาคตะวันออก จํานวน 95 คน คิดเป_นรWอยละ 23.80   
 ส[วนท่ี 2 ผลการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียวท่ีสวนนง
นุช จังหวัดชลบุรี พบว[า โดยรวมอยู[ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดWานพบว[า ดWานสิ่งอํานวย
ความสะดวก อยู[ในอันดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือดWานสิ่งดึงดูดใจ  ดWานการตWอนรับ  และดWานการ
คมนาคม นWอยท่ีสุด โดยแต[ละดWานมีระดับคะแนนเฉลี่ยเรียงตามลําดับ 
 ส[วนท่ี 3 ขWอเสนอแนะแรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช 
จังหวัดชลบุรี พบว[า นักท[องเท่ียวส[วนใหญ[เสนอแนะว[าควรมีการปรับปรุงเร่ืองรถประจําทาง
สาธารณะใหWมีจํานวนมากข้ึนในการเดินทางมาสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร? แตกต[างกัน มีผลต[อแรงจูงใจต[อการ

ท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี แตกต[างกัน พบว[า 
 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลําเนา ท่ีแตกต[างกัน ไม[ส[งผลต[อ

แรงจูงใจต[อการท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยในดWานสิ่งดึงดูดใจ ดWานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดWานการคมนาคม และดWานการตWอนรับไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 

รายไดWต[อเดือนของนักท[องเท่ียวท่ีแตกต[างกัน ส[งผลต[อแรงจูงใจต[อการท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช 
จังหวัดชลบุรี ในดWานสิ่งดึงดูดใจ แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห?ตามความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว[า ป�จจัย และดWาน
การส[งเสริมการตลาดไม[ส[งผลต[อความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชWบริการโรงแรม
ในเขตสีลม กรุงเทพมหานครในขณะท่ีป�จจัยดWานราคา และ ช[องทางการจัดจําหน[าย ส[งผลต[อความ
พึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชWบริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียว สวนนงนุช จังหวัด

ชลบุรี มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายดังน้ี 
ผลการศึกษา พบว[า กลุ[มตัวอย[างท่ีมีป�จจัยรายไดWดWานสิ่งดึงดูดใจ ท่ีแตกต[างกันมีแรงจูงใจต[อ

การท[องเท่ียวท่ีมาท[องเท่ียวท่ีสวนนงนุช (พัทยา) จังหวัดชลบุรี แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และระดับความคิดเห็นต[อป�จจัยแรงจูงใจต[อการท[องเท่ียว โดยรวมอยู[ในระดับมากท่ีสุด  
มีคะแนนเฉลี่ยเท[ากับ 4.35 มีค[า S.D. เท[ากับ 0.39 เพ่ือพิจารณารายดWานพบว[า ดWานสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยู[ในอันดับสูงท่ีสุด ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท[ากับ 4.55 
มีค[าS.D. เท[ากับ 0.50 รองลงมาคือ ดWานสิ่งดึงดูดใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท[ากับ 4.44 มีค[าS.D. เท[ากับ 
0.80 ดWานการตWอนรับ มีคะแนนเฉลี่ยเท[ากับ 4.38 มีค[าS.D. เท[ากับ 0.44 และดWานการคมนาคม มี
คะแนนเฉลี่ยเท[ากับ 4.03 มีค[าS.D. เท[ากับ 0.54 อยู[ในระดับมาก ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลWองกับ
งานวิจัยของ ปกาศิต พันธุ?เพ็ง (2553) ไดWทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีต[อการท[องเท่ียวตลาดจตุจักร
ของนักท[องเท่ียว การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีต[อการท[องเท่ียวตลาดนัดจตุจักร
ของนักท[องเท่ียวชาวต[างชาติ กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัยเป_น นักท[องเท่ียวชาวต[างชาติท่ีมา
ท[องเท่ียวตลาดนัดจตุจักร ซึ่งสื่อสารภาษาอังกฤษไดW จํานวน 400 คน โดยใชWการสุ[มตัวอย[างแบบ
บังเอิญ ( Accidental Sampling ) ผลการศึกษาพบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[มีแรงจูงใจ
ทางการท[องเท่ียวในระดับมากในทุกดWาน องค?ประกอบของแหล[งท[องเท่ียวมีผลต[อการตัดสินใจในการ
ท[องเท่ียวตลาดนัดจตุจักรในระดับมากทุกด[านเช[นกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว[า ผูWตอบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุและการศึกษา ต[างกัน มีแรงจูงใจในการท[องเท่ียวท่ีแตกต[างกัน อย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในดWานของอาชีพ รายไดWของผูWตอบแบบสอบถามไม[พบความแตกต[างอย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรทําการศึกษา คุณภาพการบริการและความพึงพอใจท่ีส[งผลต[อพฤติกรรมการ
นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกมาท[องเท่ียว สวนนงนุช จังหวัดชลบุรีเพ่ือใหWไดWขWอมูลสารสนเทศท่ี
ครอบคลุม 

2. ควรทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความจงรักภักดีของธุรกิจอย[างต[อเน่ือง เพราะในป�จจุบันความ
ภักดีของลูกคWาท่ีมีต[อตราสินคWาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดWตามกาลเวลาตามยุคสมัยน้ันๆ 

3. ควรศึกษาความคาดหวังของผูWรับบริการท่ีมาใชWบริการเพ่ือใหWทราบว[าผูWใชWบริการมีความ
คาดหวังต[อการใหWบริการอย[างไร เพ่ือทําการปรับปรุง แกWไขรูปแบบการใหWบริการใหWดีขึ้น 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพบริการนวดแผนไทย ในเขตพ้ืนท่ีถนนขWาวสาร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค?เพ่ือคุณภาพการใหWบริการการนวดแผนไทยในเขตถนนขWาวสาร 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน[ง ใบรับรอง รายไดWต[อเดือน กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWใน
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูWใหWบริการนวดแผนไทย ในเขตถนนขWาวสาร จํานวน 41 คน เคร่ืองมือท่ีใชWใน
การเก็บขWอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

  ผลวิจัยพบว[าลักษณะของกลุ[มตัวอย[างการใหWบริการนวดแผนไทยในแต[ละรWานใหWบริการนวด
แผนไทย จํานวด 41 คน ส[วนใหญ[มีอายุระหว[าง 41-50 ปm รWอยละ 37% ระดับการศึกษาช้ัน 
ประถมศึกษามีมากท่ีสุด รWอยละ 75.6% มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนสูงสุด 9,001-12,000 บาท รWอยละ 
61% ประสบการณ?การประกอบอาชีพนวกแผนไทย อยู[ระหว[าง 2 ปmข้ึนไป รWอยละ 83% และผูW
ใหWบริการท่ีมีวุฒิบัตรใบรับรองการฝ�กอบรมนวดแผนไทย รWอยละ 98 % 
 
คําสําคัญ: คุณภาพบริการ, ถนนขWาวสาร 

 
Abstract 

Research The study of the quality of Thai massage In the area of Khao San 
Road Bangkok The objective is to service quality of Thai massage in Khao San Road 
area classified by gender, age, education level, position, monthly income certificate. 
The sample group used in this study is Thai massage service provider In the Khao San 
Road area, consisting of 4 1  people. The tools used for data collection were 
Questionnaire. 

The research shows that the characteristics of the sample of Thai massage 
services in each store are Thai massage service, remember 41 people, most of them 
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are between 41-50 years, 37% per cent. Primary education is the most 75.6%, with a 
maximum monthly income of 9,001-12,000 baht, 61%. The experience of traditional 
Thai traditional life is between 2 years and 83% and who have certificate of Thai 
massage training certification 98 %. 

 
Keywords: quality of service, Khao San Road 

 
บทนํา 

อุตสาหกรรมการท[องเท่ียวและการบริการเป_นป�จจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหWประเทศไทย
เติบโตทางดWานเศรษฐกิจ ส[งเสริมและพัฒนาการท[องเท่ียวของประเทศไทยใหWเติบโตอย[างรวดเร็วและ
ต[อเน่ือง อุตสาหกรรมการท[องเท่ียวไดWส[งผลบวกต[อระบบเศรษฐกิจทําใหWเกิดการจWางงาน การกระจาย
รายไดWสู[ภาคธุรกิจการท[องเท่ียวรวมถึงอุตสาหกรรมบริการอ่ืน เช[น ธุรกิจนําท[องเท่ียวและมัคคุเทศก? 
ธุรกิจรWานอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจท่ีพักโรงแรม ธุรกิจบันเทิงและพักผ[อน ธุรกิจจําหน[ายสินคWาท่ี
ระลึก และธุรกิจดWานการคมนาคม ลดป�ญหาการว[างงานแก[ประชาชนในทWองถ่ินในแหล[างท[องเท่ียว 
ทําใหWเกิดการสรWางระบบบริการพ้ืนฐาน และสิ่งการสรWางสิ่งอํานวยความสะดวกต[าง ๆ (ชุติมา  
นุตยะสกุล, 2559) 

  ป�จจุบันเร่ิมใหWความสําคัญและใส[ใจต[อสุขภาพและความสวยงามท่ีเนWนทางธรรมชาติมากข้ึน 
ทําใหWธุรกิจธุรกิจบริการดWานสุขภาพและความงามเปjนท่ีรูWจักอย[างกวWางขวางในหมู[นักท[องเท่ียวนัก
ธุรกิจและชาวต[างชาติท่ัวไปท่ีมีโอกาสเขWามาเยือนเมืองไทย หน่ึงในธุรกิจสุขภาพท่ีประสบความสําเร็จ
คือ การนวดไทย ท่ีนับว[าเป_นภูมิป�ญญาของคนไทยท่ีเป_นท้ังศาสตร?และศิลป¢ท่ีมีประวัติ และเร่ืองราว
สืบต[อกันมาเป_นเวลาชWานาน การนวดแผนไทยน้ันเกิดข้ึนจากการนวดเพ่ือช[วยเหลือกันเองใน
ครอบครัว เช[น สามีนวดใหWภรรยา ภรรยานวดใหWสามี ลูกนวดใหWพ[อแม[ โดยมีการใชWอวัยวะต[างๆ เช[น 
ศอก เข[า เทWา เป_นตWน ต[อมามีการพัฒนาการใชWอุปกรณ?ในการนวด และจากการนวดช[วยเหลือกันใน
ครอบครัวจนเกิดความชํานาญและม่ันใจจึงไดWมีการนวดช[วยเหลือความเจWบป~วยของเพ่ือนบWานจน
ไดWรับความนิยมและเช่ือถือจากผูWมารับบริการจึงเกิดเป_นอาชีพหมอนวดในเวลาต[อมา (ภาณิกานต? 
คงนันทะและคณะ,2554) 

  การนวดบําบัด หรือ Massage Therapy ก็มีอยุ[หลายรูปแบบตามท่ีมาของศาสตร?การแพทย?
ในแต[ละประเทศ เช[นการนวดสวีดิช (Swedish Massage) ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียน การ
นวดแบบอายุรเวท (Ayurvedic Massage) ของอินเดีย การนวดกดจุดสะทWอนฝ~าเทW า (Foot 
Reflexology Massage) ของจีน การนวดเรกิ (Reiki Massage) ของญึ่ปุ~น และการนวดแผนไทย 
(Thai Maasage) ท่ีมีประวัติศาสตร?มายาวนาน (อภิรดี ธรรมสรณ?,2558) 

  ถนนขWาวสารซึ่งถือเป_นแหล[งรวมนักท[องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก ในอดีตถนนขWาวสารเป_นเพียง
ท่ีพักอาศัยของผูWคน แต[ต[อมาประมาณปm พ.ศ. 2528-2529 ถนนขWาวสารกลายเป_นชุมชนท่ีอยู[ในเขต
ของศูนย?กลางของวัฒนธรรมและสถานท่ีท[องเท่ียวต[างๆ เช[น ตลาด วัดวัง เป_นตWน ทําใหWชาวต[างชาติ
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เร่ิมผ[านถนนขWาวสารและเกิดความประทับใจในความมีนํ้าใจของชาวบWานบริเวณน้ี อีกท้ังยังเป_นแหล[ง
ท่ีพักราคาถูกท่ีอยู[ใกลWสถานท่ีท[องเท่ียวต[างๆทําใหWนักท[องเท่ียวเดินทางเขWามาท่ีน่ีกันมากข้ึน อีกท้ัง
การท[องเท่ียวของไทยไดWมีการประชาสัมพันธ?อย[างต[อเน่ืองเป_นผลใหWถนนขWาวสารจากเดิมท่ีเป_นถนน
ใชWสัญจรไปมากลายเป_นแหล[งท่ีพักอาศัยของนักท[องเท่ียว และมีรWานคWา รWานอาหาร สถานบันเทิง 
เกิดข้ึนมากมาย (โฉมสุดา สาระป�ญญา,2546 อWางถึงใน ภาณิกานต? คงนันทะและคณะ,2554) 

  ดังน้ันผูWวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพการใหWบริการนวด เพ่ือใหWผูWท่ีสนใจในการประกอบการ
กิจการรWานนวดและผูW ท่ีดําเนินธุรกิจรWานนวดในป�จจุบัน จะไดWมีการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหW
พนักงานสามารถใหWบริการตรงกับความตWองการของนักท[องเท่ียว พรWอมท้ังการสรWางความประทับใจ
ใหWกับนักท[องเท่ียวใหWมีความรูWสึกอยากกลับมาใชWในคร้ังต[อไป 

 
 วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของผูWใหWบริการนวดแผนไทยในเขตถนนพ้ืนท่ีขWาวสาร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) กล[าวว[า คุณภาพการใหWบริการ (Service Quality) หมายถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตWองการของธุรกิจใหWบริการ คุณภาพของบริการเป_นสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดท่ีจะสรWางความแตกต[างของธุรกิจใหWเหนือกว[าคู[แข[งขันไดWการเสนอคุณภาพการใหWบริการท่ีตรง
กับความคาดหวังของผูWรับบริการเป_นสิ่งท่ีตWองกระทํา ผูWรับบริการจะพอใจถWาไดWรับสิ่งท่ีตWองการ เม่ือ
ผูWรับบริการมีความตWองการ ณ สถานท่ีที่ผูWรับบริการตWองการและในรูปแบบท่ีตWองการ 

ธีรกิตินวรัตน ณ อยุธยา (2552) กล[าวว[าผลลัพธ?ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคWา ประเมินคุณภาพ
ของการบริการท่ีเขาไดWรับเรียกว[า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคWารับรูW” (Perceived Service 
Quality) ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคWาทําการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวัง (Expected Service) กับ
บริการท่ีรับรูW (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ?ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาไดWรับบริการแลWว
น่ันเองโดยเกณฑ?ในการประเมินคุณภาพการใหWบริการใหWเลือกเกณฑ?อย[างกวWางท้ังหมดรวม 5 เกณฑ? 
ดังต[อไปน้ี 

1. ความไวWใจหรือความน[าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหWบริการใน
ระดับหน่ึงท่ีตWองการอย[างถูกตWอง (Accurate Performance) และไวWวางใจ (Assurance) ซึ่งไดWแก[
ความสามารถของพนักงานในการใหWบริการไดWตรงตามท่ีสัญญาไวWการเก็บรักษาขWอมูล ของลูกคWาและ
การนําขWอมูลมาใชWในการใหWบริการแก[ลูกคWา การทํางานไม[ผิดพลาด การบํารุงรักษาอุปกรณ?เคร่ืองมือ
ใหWพรWอมใชWงานเสมอ และการมีจํานวนพนักงานเพียงพอต[อการใหWบริการ 

2. ความม่ันใจ (Assurance) หมายถึง ผูWใหWบริการมีความรูWและทักษะท่ีจําเป_นในการบริการ 
(Competence) มีความสุภาพและเป_นมิตรกับลูกคWา (Courtesy) มีความซื่อสัตย?และสามารถสรWาง
ความม่ันใจใหWแก[ลูกคWาไดW (Credibility) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) ซึ่งไดWแก[ความรูW
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ความสามารถของพนักงานในการใหWขWอมูลข[าวสารเก่ียวกับการบริการ การสรWางความปลอดภัยและ
เช่ือม่ันในการรับบริการ ความมีมารยาทและความสุภาพของพนักงาน พฤติกรรมของพนักงานในการ
สรWางความเช่ือม่ันในการใหWบริการ 

3. สิ่งท่ีสามารถจับตWองไดW (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกต[างๆสภาพแวดลWอม 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ?ต[างๆ ซึ่งไดWแก[ความทันสมัยของอุปกรณ?สภาพแวดลWอมของสถานท่ีใหWบริการ 
การแต[งกายของพนักงาน เอกสารเผยแพร[ขWอมูลเก่ียวกับบริการ เป_นตWน 

4. ความใส[ใจ (Empathy) หมายถึง สามารถเขWาถึงไดWโดยสะดวกและสามารถติดต[อไดWง[าย 
(Easy Access) ความสามารถในการติดต[อสื่อสาร (Good Communication) และเขWาใจลูกคWา 
(Customer Understanding) ซึ่งไดWแก[ การใหWความสนใจและเอาใจใส[ลูกคWาแต[ละคนของพนักงาน
บริการ เวลาในการเป�ดใหWบริการใหWความสะดวกแก[ลูกคWา โอกาสในการรับทราบข[าวสารขWอมูลต[างๆ 
ของกิจการผูWรับบริการ ความสนใจลูกคWาอย[างแทWจริงของพนักงาน ความสามารถในการเขWาใจความ
ตWองการเฉพาะของลูกคWาอย[างชัดเจน เป_นตWน 

5. การสนองตอบลูกคWา (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใหWบริการทันที 
(Promptness) และใหWความช[วยเหลือเป_นอย[างดี (Helpfulness) ไดWแก[ความเต็มใจท่ีจะใหWบริการ 
ความพรWอมท่ีจะใหWบริการ การติดต[อกับลูกคWาอย[างต[อเน่ือง การวางแผนในการปฏิบัติต[อลูกคWา  
เป_นตWน 

 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยบูรพา(2556) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบ / วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยพ้ืนท่ีท่ีใชWเป_นถนน

ขWาวสาร ประกอบไปดWวยรWานนวด ประชากรกลุ[มตัวอย[างไดWแก[ พนักงานบุคลากรผูWใหWบริการการนวด 
41 คน จากรWานนวด จํานวน 7 รWาน ซึ่งเคร่ืองมอท่ีใชWในคร้ังน้ีประกอบไปดWวย 

ข�อมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 
5. อาชีพ 

คุณภาพการบริการของพนักงานนวดแผนไทย 
1. ดWานสิ่งสัมผัสท่ีจับตWองไดW 
2. ดWานความน[าเช่ือถือ 
3. ดWานการตอบสนอง 
4. ดWานการใหWความม่ันใจแก[ผูWทีม่าใชWบริการ 
5. ดWานการเอาใจใส[ลูกคWาเป_นรายบุคคล 
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1. แบบสอบถามขWอมูลส[วนบุคคล 
2. แบบสัมภาษณ?เชิงลึกเพ่ือดูความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหWบริการ 
 

ผลการวิจัย 
เพศพบว[าผูWใหWบริการนวดแผนไทยส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง คิดเป_นรWอยละ 80.5 และเพศชาย

คิดเป_นรWอยละ 19.5 
อายุพบว[าผูWใหWบริการนวดแผนไทยส[วนใหญ[จะมีอายุในช[วง 41-50ปmคิดเป_นรWอยละ 36.6

รองลงมาคือ51 ปmข้ึน คิดเป_นรWอยละ 26.8%อายุ 31-40 ปm คิดเป_นรWอยละ 19.5 และอายุ 20-30 ปm 
คิดเป_นรWอยละ 17.1 

ระดับการศึกษาพบว[าผูWใหWบริการนวดแผนไทยส[วนใหญ[มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
คิดเป_นรWอยละ 35.6 รองลงมาคือมัธยมศึกษา คิดเป_นรWอยละ 24.4 

รายไดWต[อเดือนพบว[าผูWใหWบริการนวดแผนไทยส[วนใหญ[มีรายไดW 9,001-12,000 บาท คิดเป_น
รWอยละ 61 รายไดW 12,001 ข้ึนไป คิดเป_นรWอยละ 39 

ประสบการณ?ทํางานพบว[าผูWใหWบริการนวดแผนไทยส[วนใหญ[มีประสบการณ? 2 ปmข้ึนไป  
คิดเป_นรWอยละ 83 มีประสบการณ? 1-2 ปm คิดเป_นรWอยละ 17 

ใบวุฒิรับรองการฝ�กอบรมการนวดแผนไทยพบว[าผูWใหWบริการนวดแผนไทยส[วนใหญ[มีใบวุฒิ
รับรอง คิดเป_นรWอยละ 98 ไม[มีวุฒิรับรอง คิดเป_นรWอยละ 2 

1.ดWานสิ่งสัมผัสท่ีจับตWองไดW สรุปไดWว[า 
 1.1 นวดผ[อนคลาย มีความเห็นส[วนมาก 21 คน  
 1.2 หนักงานงานย้ิมแยWม มีความเห็นส[วนมาก 9 คน 
 1.3 มีการตกแต[งรWานแบบโมเดล มีความเห็นส[วนมาก 11 คน 
 1.4 พนักงานมีการแต[งชุดลักษณะไทย มีความเห็นส[วนมาก 10 คน 
2.ดWานความน[าเช่ือถือ 
 2.1 มีกรมสรรพากรตรวจสอบ มีความเห็นส[วนมาก 15 คน 
 2.2 มีใบประกอบวิชาชีพ มีความเห็นส[วนมาก 11 คน 
 2.3 มีประสบการณ?นวด 4-5 ปm 16 คน 
 2.4 มีมาตรฐานการนวด มีความเห็นส[วนมาก 22 คน 
 2.5 มีการส[งเสริมอบรมมารยาท มีความเห็นส[วนมาก 16 คน 
3.ดWานการตอบสนอง 
 3.1 มีการตอบสนองว[าชอบ มีความเห็นส[วนมาก 41 คน 
 3.2 มีความผ[อนคลายกับการนวดแผนไทย มีความเห็นส[วนมาก 26 คน 
 3.4 มีลูกคWากลับมาใชWบริการอีก มีความเห็นส[วนมาก 16 คน 
 3.5 ไม[เคยเจอลูกคWาตอบสนองต[อทางรWานหลังการใชWบริการ มีความเห็นส[วนมาก 15 คน 
 3.6 ลูกคWาไม[มีการตอบสนองกับมา มีความเห็นส[วนมาก 19 คน 
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4. ดWานการใหWความม่ันใจ 
 4.1 มีความม่ันใจดWานการบริการ มีความเห็นส[วนมาก 16 คน 
 4.2 มีขWอเสนอแนะใหWลูกคWาก[อนนวด มีความเห็นส[วนมาก 41 คน 
 4.3 มีลูกคWาเก[าม่ันใจและกลับมาใชWบริการทางรWานอีก มีความเห็นส[วนมาก 32 คน 
 4.4 มีทางรWานมีการใหWคําปรึกษาหลังใชWบริการ มีความเห็นส[วนมาก 41 คน 
 4.5 มีความเต็มใจในการใหWบริการลูกคWาทุกคน มีความเห็นส[วนมาก 41 คน 
 4.6 มีการใหWบริการลูกคWาเท[าเทียมกันและสมํ่าเสมอทุกคน มีความเห็นส[วนมาก 41 คน  
5. ดWานการเอาใจใส[ลูกคWาเป_นรายบุคคล 
 5.1 มีการซักถามประวัติลูกคWา มีความเห็นส[วนมาก 30 คน 
 5.2 มีการสอบถามลูกคWาทุกคร้ังในขณะนวด มีความเห็นส[วนมาก 16 คน 
 5.3 มีการสังเกตสีหนWาของลูกคWา มีความเห็นส[วนมาก 16 คน 
 5.4 ทางรWานการลดราคา มีความเห็นส[วนมาก 12 คน 
 5.5 ทางรWานใหWความเท[าเทียมกับลูกคWาทุกคน มีความเห็นส[วนมาก 41 คน 
 

สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการนวดแผนไทยในเขตพ้ืนท่ีถนนขWาวสาร จังหวัด

กรุงเทพมหานคร สารมารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดWดังน้ี 
จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว[า ผูWใหWบริการนวดแผนไทย จํานวด 41 คน ส[วนใหญ[เป_นเพศ

หญิ ง รWอยละ 80.5% ส[วนใหญ[ มีอายุระหว[าง 41-50 ปm  รWอยละ 36.6% ระดับการศึกษาช้ัน 
ประถมศึกษามีมากท่ีสุด รWอยละ 75.6% มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนสูงสุด 9,001-12,000 บาท รWอยละ 
61%ประสบการณ?การประกอบอาชีพนวดแผนไทย อยู[ระหว[าง 2 ปmขึ้นไป รWอยละ 83% ผูWใหWบริการท่ี
ยังไม[เคยท่ีเขWารับการฝ�กอบรมดWานการนวดแผนไทย 1 คน รWอยละ 2% และผูWใหWบริการท่ีไม[มีวุฒิบัตร
ใบรับรองการฝ�กอบรมนวดแผนไทย จํานวน 1 คน รWอยละ 2% 

ผลวิจัยมีความสอดคลWองกับวิจัยของมหาวิทยาราชภัฏราชนครรินทร?ซึ่งพบว[า การฝ�กอบรม
ในเร่ืองการนวดแผนไทยคือสุขภาพเป_นยุทธศาสตร?หน่ึงท่ีสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการใหWบริการ
ไดW การใหWความรูWดWานทฤษฎี การฝ�กอบรมภาคปฏิบัติการฝ�กอบรมภาคสนาม และการปรับปรุงสถานท่ี
ใหWบริการสามารถนําไปเป_นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหWบริการไดW 

ผลวิจัยมีความสอดคลWองกับวิจัยของชัยสมพล ชาวประเสิรฐ (2546) ท่ีไดW เขียนไวWว[า 
กระบวนการใหWบริการเป_นส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญมากตWองอาศัยพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือทันสมันยในการทําใหWเกิดกระบวนการท่ีสามารถส[งมอบบริการท่ีมี
คุณภาพไดW เน่ืองจากว[า การนวดแผนไทย เป_นการข้ันตอนและวิธีการนวดท่ีตWองถูกตรามหลักเกณฑ?
กายภาพของร[างกายมนุษย?  

ผลวิจัยมีความแตกต[างกับวิจัยของอภิรดี ธรรมสรณ? ท่ีว[า การศึกษาผลการนวดแผนไทยท่ีมี
คุณภาพชีวิตของกลุ[มวันทํางาน พบว[าคุณภาพชีวิตทางดWานสุขภาพกาย และสุขภาพจิต หลังจาก
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ไดWรับการบริการนวดแผนไทยยังต[อเน่ืองเป_นเวลา 3 เดือน ดีกว[าก[อนเขWารับบริการ โดยคุณภาพชีวิต
ท้ังดWานสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นอย[างชัดเจน 

ผลวิจัยมีควารมสอดคลWองกับวิจัยของ ผกาพันธ? อรพินท?เงิน(2554) ท่ีคWนควWาไดWว[าพนักงานผูW
ใหWบริการนวดไดWผ[านการรับรองมาตรฐานการนวด 

ผลวิจัยไม[สอดคลWองกับวิจัยของ พีดา จันทรวิบูลย?,สุภลักษณ? ฟ�กคา ซึงผลวิจัยพบว[าระดับ
ความปวดกลWามเน้ือหลัง ส[วนบนของผูWรับการรักษา ภายหลังจากการนวดแบบราชสํานักเพ่ือรักษา
ระดับความปวดอย[างมีในสําคัญ 

ผลการวิจัยมีความสอดคลWองกับวิจัยของพสุนิต สารมาศ,นราภรณ? ขันธบุตร,อุบลวรรณ อยู[
สุขท่ีพบว[าผูWตัดสินใจเรียนนวดเพราะต้ังใจและคาดหวังจากประกอบอาชีพนวด การเขWาสู[อาชีพหมอ
นวดแผนไทยจะตWองผ[านกระบวนการเรียนรูWทางภาคทฤษฎีทีเปjนความรูWและภาคปฏิบัติ 

ผลการวิจัยไม[สอดคลWอง วิจัยของหทัยรัตร? สิทธิโชค ท่ีว[าขWอมูลส[วนบุคคล จําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดWต[อเดือนและประเภทของสถานท่ีพักอาศัย มีผลต[อพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจใชWบริการนวดแผนไทย 

 
เอกสารอ�างอิง 

ชุติมา นุตยะสกุล.2559. ป{จจัยการตัดสินใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยต�อการท�องเท่ียวตลาดน้ําวัด
ลําพญา จังหวัดนครปฐม.วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี .ปmท่ี 10 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2559 

ภาณิกานต? คงนันทะ. 2554. ป{จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการเลือกใช�ร�านนวดแผนไทยของ นักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติบนถนนข�าวสาร กรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยขอนแก[น ประจําปm 2554 

อภิรดี ธรรมสรณ?. 2558. การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต�อคุณภาพชีวิตด�านสุขภาพ ของกลุ�ม
คนวัยทํางาน.วิทยานิพนธ?สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟ��นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิต 
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บทคัดย�อ 

 ป�จจุบันจะเห็นไดWว[าประเทศไทยน้ันมาการเปลี่ยนแปลงใหWสังคมเศรษฐกิจ (Social 
economy) เติมโตโดยเฉพาะเศรษฐกิจการท[องเท่ียว (Economic of Tourist) เน่ืองจากประเทศไทย
มีสถานท่ีท[องเท่ียวมากมายท้ังสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนโดยฝmมือมนุษย? 
และสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีประเทศไทยส[วนใหญ[มีมาต้ังแต[จุดกําเนินโลกตลอดมา
จนถึงยุคสมัยแบ[งแยกดินแดนเป_นอาณาเขตต[างๆ ก[อใหWเกิดเป_นสถานท่ีสวยงามมากมายตาม
ธรรมชาติ เช[น ป~าไมW ภูเขา นํ้าตก ทะเล เป_นตWน ต[อมาไดWเกิดแนวคิดมีการพัฒนาจากชาวบWานทํา
สถานท่ีตามธรรมชาติท่ีสวยงามน้ันๆ เป�ดเป_นแหล[งท[องเท่ียวในชุมชนโดยไดWรับความร[วมมือและการ
สนับสนุนช[วยเหลือจากชาวบWานในพ้ืนท่ีน้ันๆ และไดWมีหน[วยงานท่ีเก่ียวขWองเขWามาควบคุมดูแลเพ่ือไม[
ก[อใหWเกิดความเสียหายทางทรัพยากรตามมา ทําใหWชาวบWานบริเวณน้ันไดWมีการขยายพ้ืนท่ีทํากิน สรWาง
รายไดWเสริมและรายไดWหลักใหWกับครอบครัว ไม[ว[าจะเป_นการคWาขาย การทําเกษตรกรรม การพัฒนา
สินคWาท่ีมีอยู[ในพ้ืนท่ีใหWเป_นสินคWาใหม[ๆ ตลอดจนมีแนวคิดปรับปรุงใหWสถานท่ีต[างๆ กลายเป_นสถานท่ี
ท[องเท่ียวเพ่ือตอบโจทย?นักท[องเท่ียวท่ีเดินทางมาพักผ[อน เพ่ือผ[อนคลายสมอง ลดความเหน่ือยลWา 
เบ่ือหน[าย อาการเครียดจากการทํางาน ช[วงเวลาในการพักผ[อนทําใหWสบายใจ ทะเล ชายหาดก็
สามารถเป_นสถานท่ีพักผ[อนท่ี ยังมีรูปแบบการท[องเท่ียวอีกหลายรูปแบบ ไม[ว[าจะเป_นการท[องเท่ียว
เชิงสุขภาพ (Medical tourism industry) แหล[งท[องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Tourism business) แหล[ง
ท[องเท่ียวเชิงนันทนาการ (Tourism Recreation) แหล[งท[องเท่ียวเชิงอนุรักษ? (Conservation) 
แหล[งท[องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Culture tourism) แหล[งท[องเท่ียวเพ่ือความบันเทิง (Tourism 
destination for entertainment) แหล[ งท[ องเท่ี ยวเชิ งธรรมชาติ  (Cultural tourism) แหล[ ง
ท[องเท่ียวเชิงนิ เวศ (Tourism ecosystem) และแหล[งท[องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร? (History 
tourism) โดยแหล[งท[องเท่ียวเชิงธรรมชาติเป_นแหล[งท[องเท่ียวท่ีมีความงามตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีจะ
เป_นพ้ืนท่ีสีเขียว สีฟjา สีท่ีใหWความรูWสึกผ[อนคลาย สบายใจ เหมาะไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ จัดปาร?ต้ี หากไป
กับครอบครัวก็รับประทานอาหาร เล[นนํ้าทะเล ดูพระอาทิตย?ตกดินอยู[แบบครอบครัว ป�จจุบันรัฐบาล
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ไดWส[งเสริมการท[องเท่ียวโดยชุมชนมากข้ึนดังน้ันจึงทําใหWคนในชุมชนมีส[วนร[วมและมีกระจายรายไดW
เขWาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: การท[องเท่ียวชุมชน 
 

Abstract 
Nowadays, it can be seen that Thailand has brought changes to the growing 

social economy, especially the Economic of Tourist, as Thailand has many tourist 
destinations, both naturally occurring and places of birth. Created by humans And 
natural locations in most areas of Thailand from the point of world operations until 
the separatist era into various territories Creating a beautiful natural place, such as 
forests, mountains, waterfalls, and so on. Later, the concept developed from the 
villagers making such beautiful natural places Open as a tourist attraction in the 
community with the cooperation and support from the villagers in that area. And 
have related departments come in to supervise so as not to cause resource damage 
later Causing the villagers in that area to expand the arable land Create extra income 
and main income for the family. Whether trading Farming Developing existing 
products to be new products As well as ideas for improvements to various locations 
Became a tourist destination to meet the tourists traveling to relax. To relax the 
brain Reduce fatigue, boredom, stress from work Time to relax, the sea, the beach 
can be a place to relax. There are still many forms of tourism. Whether it is the 
health tourism (Medical tourism industry), the business tourist attractions (Tourism 
business), the tourist recreation facilities (Tourism Recreation) and the ecotourism. 
Conservation, Culture tourism, Tourism destination for entertainment, Cultural 
tourism, Tourism ecosystem and History tourism by Natural tourism is a tourist 
destination that has natural beauty. The area will be a green, blue space that gives a 
relaxing feeling, perfect for hanging out with friends, having a party. If going with 
family, dine, play in the sea, watch the sunset in the family style. At present, the 
government has promoted tourism by communities, therefore allowing people in the 
community to participate and distribute more income to the community. 

 

Keywords: Community tourism 
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บทนํา 
 ชุมชนคลองบางหลวง ช่ือน้ีอาจไม[คุWนหูสําหรับหลายๆ คน เพราะเป_นช่ือของชุมชนเก[าแก[

เล็กๆ ท่ีมีวิถีชีวิตริมนํ้า แต[ใครเลยจะรูWว[าชุมชนแห[งน้ียังคงเก็บความสมบรูณ?ของบWานไมWริมนํ้า รวมถึง
การใชWชีวิตท่ียังคงรักษารากเหงWาของบรรพบุรุษเอาไวWไดWอย[างเหนียวแน[น โดยการปรับตัวตามสมัย
นิยมผ[านการเปลี่ยนบWานโบราณเป_น “แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” รูWจักท่ีมาของชุมชนกันเป_นท่ี
เรียบรWอยแลWว เรามาเสพย?ศิลป¢กันบWางท่ี “บ�านศิลป�น” ช่ือว[าบWานศิลป�นก็เพราะสถานท่ีแห[งน้ีคือ 
แหล[งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดดเด[นโดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ[นละครเล็ก ท่ีบWานศิลป�นยังเป_น
พ้ืนท่ีฝ�กซWอมและจัดการแสดง “หุ�นละครเล็กของคณะคํานาย” มีการจัดแสดงหุ[นละครเล็กใหW
นักท[องเท่ียวชมฟรี เพ่ือเป_นการอนุรักษ?ศิลปะน้ีใหWอยู[คู[คลองบางหลวงสืบไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยในการท[องเท่ียวภายในชุมชนริม
คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาป�จจัยกับส[วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต[อการตัดสินใจท[องเท่ียวชุมชนริม
คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของนักท[องเท่ียวชาวไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

ตัวแปรอิสระ 

ป{จจัยส�วนบุคคล 
ขWอมูลพ้ืนฐาน 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ภูมิลําเนา 
4. สถานภาพทางครอบครัว 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7.รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตในดWานพ้ืนท่ีการศึกษาผูWวิจัยจะทําการศึกษาครอบคลุมเฉพาะ 3 ส[วน ดังน้ี 
1. ขอบเขตดWานการศึกษา 
 ศึกษาถึงความพึงพอใจในดWานสถานท่ีท[องเท่ียวและบริการของการท[องเท่ียวโดยศึกษา             

นักท[องเท่ียวชาวไทย  
2. ขอบเขตดWานพ้ืนท่ี 
 ผูWวิจัยไดWแบ[งขอบเขตการศึกษาในดWานพ้ืนท่ีเป_น 1 สถานท่ี 
3. ขอบเขตดWานระยะเวลา 
 ปm 2562 

ระดับความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ี
ไปท[องเท่ียวท่ีชุมชนริมคลองบางหลวง 
เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ป{จจัยส�วนประสมทางการตลาด(7P’s) 

1.ดWานผลิตภัณฑ? 
2.ดWานราคา 
3.ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย 
4.ดWานการส[งเสริมทางการตลาด 
5.ดWานบุคคล 
6.ดWานการสรWางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
7.ดWานกระบวนการ 

ตัวแปรตาม 
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วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขWองดังต[อไปน้ี 

- ความหมายและความสําคัญของการท[องเท่ียว 

- ส[วนประสมการตลาด  

- ศักยภาพทางการท[องเท่ียว 

- แนวคิดเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต[อการพัฒนาแหล[งท[องเท่ียว 

- แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ 

- งานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง  
 
ประโยชน�ที่ได�รับ 
 1. ไดWทราบระดับความพึงพอใจของผูWที่เขWามาท[องเท่ียวในชุมชนริมคลองบางหลวง 

2. ไดWทราบป�จจัยท่ีมีผลต[อความพึงพอใจของผูWที่เขWามาท[องเท่ียวในชุมชนริมคลองบางหลวง 
3. สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดWไปใชWผลประโยชน?ในการวางแผนยุทธ?ศาสตร?การพัฒนาและ

ฟ��นฟูแหล[งท[อเท่ียวของชุมชนริมคลองบางหลวง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ป�จจัยส[วนบุคคลของนักท[องเท่ียวกลุ[มตัวอย[าง ผลการวิจัยพบว[า ส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง 
จํานวน 244 คน รWอยละ 61.0 ส[วนเพศชาย จํานวน 156 คน รWอยละ 39.0 โดยส[วนใหญ[กลุ[มตัวอย[าง
อยู[ในช[วง อายุ 21 – 30 ปm จํานวน 175 คน รWอยละ 43.8 รองลงมา คือ กลุ[มตัวอย[างช[วงอายุ ตํ่ากว[า 
20 ปm จํานวน 86 คน รWอยละ 21.5 ส[วนใหญ[มีอาชีพ เป_น นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 153 คน รWอย
ละ 38.2 รองลงมา คือ กลุ[มตัวอย[างท่ีมีอาชีพเป_น พนักงานเอกชน จํานวน 74 คน รWอยละ 18.5 
ระดับการศึกษาของกลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[ อยู[ในระดับปริญญาตรี จํานวน 219 รWอยละ 54.8 
รองลงมา คือ กลุ[มตัวอย[างระดับการศึกษา มัธยมปลายหรือเทียบเท[า จํานวน 63 คน รWอยละ 15.8 
ส[วนใหญ[กลุ[มตัวอย[างจะมีรายไดWต[อเดือนนWอยกว[า 10,000 บาท จํานวน 130 คน รWอยละ 32.5 
รองลงมา คือ กลุ[มตัวอย[างท่ีมีรายไดWต[อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 111 คน รWอยละ 27.8 
ส[วนใหญ[มีสถานภาพทางครอบครัว คือ โสด จํานวน 249 คน รWอยละ 62.2 รองลงมา คือ กลุ[ม
ตัวอย[างมีสถานภาพ สมรส จํานวน 115 คน รWอยละ 28.8 ส[วนใหญ[กลุ[มตัวอย[างอยู[ภูมิภาค ภาค
กลาง จํานวน 193 คน รWอยละ 48.2 รองลงมาคือ กลุ[มตัวอย[างอยู[ภูมิภาคตะวันออก จํานวน 88 คน 
รWอยละ 22.0 ตามลําดับ 
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ป{จจัยท่ีใช�ในการตัดสินใจเลือกท่ีพักในประเทศญ่ีปุ�นของนักท�องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานักท�องเท่ียวท่ีอาศัยอยู�ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors used in deciding to stay in Japan for Thai tourists :  
A case study of tourists living in Bangkok 

 
พรรณปพร จันทร�ฉาย1, จักรพงษ� ปานสุวรรณ2 

Punnapaporn Chanchai1Jakgapong Pansuwan2 
1,2อาจารย?สาขาการท[องเท่ียว คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

1,2Faculty of Liberal Arts Bangkok Thonburi University Tourism Program 
e-mail: P-Chanchai99@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาป�จจัยส[วนบุคคลของนักท[องเท่ียวนักท[องเท่ียว
ท่ีอาศัยอยู[ในเขตกรุงเทพมหานคร2)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต[อการเลือก
ท่ีพักในประเทศญี่ปุ~น 3) เพ่ือศึกษาป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศ
ญี่ปุ~นโดยวิธีการวิจัยคร้ังน้ีใชWเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลเป_นแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดย
เลือกตามความสะดวก(Convenience Sampling) กับนักท[องเท่ียวชาวไทยบริเวณโดยรอบสนามบิน
ดอนเมือง ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สถิติที่ใชWคือค[าความถ่ี ค[ารWอย
ละ ค[าเฉลี่ยเลขคณิต ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห?ทดสอบโดยใชWT-test และ F-testโดย
ใชWโปรแกรมสําเร็จรูป 
 ผลการวิจัย พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นเพศหญิงจํานวน 201 คน (รWอยละ 
50.20)เพศชายจํานวน 199 คน (รWอยละ 49.80) มีอายุระหว[าง 26-35ปm จํานวน 136 คน(รWอยละ 
35.80)  การศึกษาส[วนใหญ[อยู[ในระดับปริญญาตรี จํานวน 257 คน (รWอยละ 64.30) มีอาชีพเป_น
พนักงานบริษัท จํานวน 148 คน(รWอยละ 37.00) และมีรายไดWต[อเดือนระหว[าง 10,001-20,000 บาท
จํานวน 148 คน (รWอยละ 37.00 ) 
 พฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท[องเท่ียวในประเทศพบว[าวัตถุประสงค?ท่ี
นักท[องเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปประเทศญี่ปุ~นคือเพ่ือท[องเท่ียว / พักผ[อน จํานวน 386 คน (รWอยละ 
96.50) บุคคลท่ีเดินทางดWวย คือครอบครัว จํานวน 389 คน (รWอยละ 99.50)  จํานวนวันท่ีเดินทาง
ท[องเท่ียว 5 วัน จํานวน 334 คน (รWอยละ 83.50) ช[วงเวลา/ฤดูกาลท่ีเลือกเดินทาง ฤดูใบไหมผลิ 
จํานวน 173 คน (รWอยละ 43.30) จํานวนเงินท่ีใชWเฉลื่ยต[อคน 30,000 บาท / ต[อการท[องเท่ียวใน 1 
คร้ัง จํานวน 389 คน (รWอยละ 99.50) ตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมในย[านใจกลางเมืองเป_นเหตุผลหลัก 
จํานวน 387 คน (รWอยละ 96.75) 
 คําถามเก่ียวกับป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~นโดยใชW
ส[วนประสมทางการตลาด 4P’sของนักท[องเท่ียวชาวไทย 4 ดWาน ไดWแก[ ดWานผลิตภัณฑ? ดWานราคา ดWาน
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ช[องทางการจัดจําหน[าย และดWานการส[งเสริมการขาย พบว[า ดWานผลิตภัณฑ? มาเป_นอันดับ 1 อยู[ท่ี 
3.98 อยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ ดWานราคา อยู[ท่ี 2.79 อยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ ดWานช[องทาง
การจัดจําหน[าย อยู[ที่ 2.65 อยู[ในระดับมาก และดWานการส[งเสริมการขาย อยู[ที่ 1.91 อยู[ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: นักท[องเท่ียวชาวไทย, พฤติกรรมนักท[องเท่ียว,ท่ีพัก, ส[วนผสมทางการ 4P’s, ประเทศญี่ปุ~น 
 

Abstract 
 The purpose of this research is 1) to study the personal factors of tourists, 
tourists living in Bangkok 2) to study the behavior of Thai tourists that affect 
accommodation selection in Japan 3) to study the factors of marketing mix Affect the 
choice of accommodation in Japan The method of this research is to use the tools 
for data collection as a questionnaire consisting of 400 setsby choosing Convenience 
Sampling with Thai tourists in the area around Don Mueang Airport This research is 
survey research. The statistics used are frequency, percentage, arithmetic mean. 
Standard deviation and analysis using T-test and F-test using software  

The behavior of Thai tourists traveling in Thailand found that the objective of 
the decision to travel to Japan is for tourism / leisure, 386 people (96.50 percent), 
389 people traveling with their family (99.50 percent), 334 people traveling 5 days 
(83.50 percent)Time period / season for choosing spring leaf trips, 173 people 
(43.30%). Average amount of money spent per person is 30,000 baht / per trip for 1 
time, 389 people (99.50%) decide to choose to stay in the downtown area is the 
main reason, 387 people (96.75 percent). 

Questions about the marketing mix factors affecting accommodation selection 
in Japan using the 4P’s marketing mix of Thai tourists in 4 areas: product, price, 
distribution. And in terms of sales promotion, it was found that the product came in 
first at 3.98 at a high level, followed by the price at 2.79 at a high level, followed by 
the distribution channel at 2.65 at a high level. And sales promotion at 1.91, at a high 
level 
 
Keywords: Thai tourists, tourist behavior, accommodation, Marketing Mix 4P’s, Japan 
 
บทนํา  

เป_นท่ีทราบกันดีถึงพลังของ ”อุตสาหกรรมการท[องเท่ียว” ท่ีส[งผลต[อเศรษฐกิจ ซึ่งในหลาย
ประเทศหันมาใหWสนใจในการดําเนินธุรกิจท[องเท่ียวควบคู[กับอุตสาหรรมอ่ืนๆ ของประเทศ เช[นธุรกิจ
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ส[งออก เม่ือเกิดการท[องเท่ียวก็จะมีธุรกิจท่ีเก่ียวขWองอ่ืนๆ เกิดข้ึนตามมา เช[น ธุรกิจบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ธุรกิจขนส[ง และธุรกิจท่ีพัก ท้ังน้ีธุรกิจท่ีพักแรมมีความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4 หมายถึง สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค?ในทางธุรกิจเพ่ือใหW
บริการท่ีพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค[าตอบแทนซึ่งประเภทของท่ีพักแรมก็มี
หลายรูปแบบ เช[น โรงแรม เกสต?เฮาส โฮสเทล ธุรกิจบWานพักในบWาน หรือบWานพักในฟาร?ม โฮมสเตย? 
บังกะโล ธุรกิจหWองชุดหรืออพาร?ตเมนท? 

การท[องเท่ียวในประเทศญี่ปุ~นในช[วงปm 2533-2546 จํานวนนักท[องเท่ียวในญี่ปุ~นน้ัน ข้ึนลงอยู[ท่ี
ประมาณ 3-5 ลWานคน และ ในช[วงปm 2547-2554 ก็ขยับเป_น 6-8 ลWานคน แต[หลังจากท่ีญี่ ปุ~นเร่ิม
ดําเนินงานโปรโมทการท[องเท่ียว เช[น การยกเลิก Visa, สินคWาปลอดภาษี และ ทําแคมเปญการท[องเท่ียว
ต[างๆ จํานวนนักท[องเท่ียวต[างชาติก็เพ่ิมข้ึนอย[างเห็นไดWชัด เก่ียวกับการยกเลิก Visa ประเทศญี่ปุ~น
ประกาศยกเลิกวีซ[าเพ่ือการท[องเท่ียวใหWกับนักท[องเท่ียวไทย ทําใหWสถิตการเดินทางท[องเท่ียวในประเทศ
ญี่ปุ~นของนักท[องเท่ียวไทยมีมากข้ึน อีกท้ังการเดินทางโดยสายการบิน low cost จากไทยท่ีสนับสนุน
การท[องเท่ียวและการเดินทาง อีกท้ัง ในปm 2562-2563 อัตราแลกเปลี่ยนทางค[าเงิน หรือ เรตเงินของ
ญี่ปุ~นเม่ือเทียบกับเงินบาทไทยมีอัตราลดลง เม่ือเทียบกับหลายปmก[อน น่ีอาจะเป_นจุดหน่ึงท่ีเป_นป�จจัยใหW
นักท[องเท่ียวไทยสนใจเขWาไปในท[องเท่ียวประเทศญี่ปุ~น (ท่ีมา: กรุงเทพธุรกิจ) 

เม่ือเกิดการท[องเท่ียวข้ึนก็เกิดป�จจัยท่ีส[งเสริมต[อการท[องเท่ียวน้ันคือท่ีพักแรม ซึ่งในป�จจุบัน
นักท[องเท่ียวชาวไทยไม[ไดWเลือกท่ีพักแรมเพียงแต[โรงแรมเท[าน้ัน แต[ยังเลือกใชWบริการท่ีพักแรม
ประเภท โฮเทลหรือโรงแรมแคปซูลอีกดWวยซึ่งเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ท่ีผ[านมาองค?การส[งเสริม
การท[องเท่ียวแห[งประเทศญี่ปุ~น (JNTO) สํานักงานใหญ[ท่ีกรุงโตเกียว ไดWประกาศสถิติท่ีน[าสนใจเป_น
อย[างมากมาในปmน้ีน่ันก็คือ ต้ังแต[ช[วงเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2561 น้ันไดWมีนักท[องเท่ียวชาว
ไทยเดินทางเขWาไปท[องเท่ียวในประเทศญี่ปุ~นเกิน 1,000,000 คนเป_นท่ีเรียบรWอยแลWว ซึ่งถือเป_นสถิติท่ี
สูงท่ีสุดในประวิติศาสตร?การท[องเท่ียวระหว[างไทยและญี่ปุ~นเลยทีเดียวซึ่งปฏิเสธไม[ไดWเลยว[าตลอดช[วง
ปmท่ีผ[านมาน้ี กระแสการท[องเท่ียวในประเทศญี่ปุ~นน้ันกําลังมาแรงเป_นอย[างมาก ดWวยสภาพภูมิ
ประเทศท่ีเต็มไปดWวยแหล[งท[องเท่ียวอันสวยงาม วัฒนธรรมท่ีเป_นเอกลักษณ?ท่ีเป_นเสน[ห?ของชาวญี่ปุ~น 
รวมไปถึงอาหารการกินท่ีถือว[าเป_นหน่ึงในอาหารยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว[าไดW  ดWวยองค?ประกอบ
ท้ังหมดน้ีจึงทําใหWประเทศญีป~°°นไดWข้ึนมาเป_นหน่ึงในจุดหมายยอดนิยมของนักท[องเท่ียวชาวไทยไดWโดย
ไม[ยาก  (ท่ีมา: sanook.com) 

ผูW วิ จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาป�จจัยท่ีใชW ในการตัดสินใจเลือกท่ีพักในประเทศญี่ ปุ~นของ
นักท[องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท[องเท่ียวท่ีอาศัยอยู[ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป_นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบท่ีพักเพ่ือการท[องเท่ียวในลําดับต[อไป 

 
วัตถุประสงค� 
 1 . เพ่ื อ ศึกษาป� จ จัยส[ วน บุคคลของนักท[ องเท่ี ยวนักท[ องเท่ี ยว ท่ี อาศัยอ ยู[ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~น
 3. เพ่ือศึกษาป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง สามารถกําหนดเป_นกรอบแนวคิดการวิจัยไดWดังน้ี 
 

    ตัวแปรต�น         ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)เพ่ือใหWทราบเก่ียวกับ1) เพ่ือศึกษา
ป�จจัยส[วนบุคคลของนักท[องเท่ียวนักท[องเท่ียวท่ีอาศัยอยู[ในเขตกรุงเทพมหานคร2) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~น 3) เพ่ือศึกษาป�จจัย
ส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~น  

ประชากรท่ีใชWในการสํารวจคร้ังน้ีไดWแก[ นักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาบริเวณเขต
สนามบินดอนเมือง ซึ่งมีจํานวนประชากรไม[แน[นอน ผูWวิจัย จึงทําการสุ[มกลุ[มตัวอย[างตามความสะดวก 
(Convenient Sampling)โดยอาศัยตารางคํานวนของทาโร ยามาเน[ (Taro Yamane, 1970) จะไดW
ขนาดกลุ[มตัวอย[างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความผิดพลาดไม[เกิน 5% เท[ากับ 400 คนโดยเป_น

พฤติกรรมของนักท�องท�องเท่ียวพฤติกรรม 
-วัตถุประสงค?ท่ีนักท[องเท่ียวตัดสินใจเดินทางไป
ประเทศญ่ีปุ~น 
- บุคคลท่ีร[วมเดินทางดWวย  
- จํานวนวันท่ีเดินทางท[องเท่ียว  
- ช[วงเวลา/ฤดูกาลท่ีเลือกเดินทาง 
- เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกท่ีพัก 

- อัตราค[าบริการมีผลต[อการเลือกท่ีพัก 

ป{จจัยส�วนบุคคล 
   1.เพศ 
   2.อาชีพ 
   3.ระดับการศึกษา 

   4.รายไดWต[อเดือน 
 

ส[วนผสมทางการตลาด 

- ดWานผลิตภัณฑ?  
- ดWานราคา 

- ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย 

- ดWานส[งเสริมทางการขาย 
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การแจกแบบสอบถามโดยไม[เฉพาะเจาะจง ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงค?ของงานวิจัย แบ[ง
ออกเป_น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขWอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของแบบสอบถามไดWแก[ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดW
ต[อเดือน ลักษณะเลือกตอบ จํานวน 4 ขWอ 
 ตอนท่ี 2เป_นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต[อการเลือกท่ีพักใน
ประเทศญี่ปุ~นแบบใหWเลือกตามจํานวน  4 ขWอ 
 ตอนท่ี 3 เป_นคําถามเก่ียวกับป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศ
ญี่ปุ~นโดยใชWส[วนประสมทางการตลาด 4P’sของนักท[องเท่ียวชาวไทย 4 ดWาน ไดWแก[ ดWานผลิตภัณฑ? 
ดWานราคา ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย และดWานการส[งเสริมการขาย 

ผูWวิจัยไดWออกแบบสอบถาม โดยใชWแบบสอบถามแบบมาตราส[วนประมาณค[า (rating scale)  
มีคําตอบใหWเลือก 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด , 4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปาน
กลาง, 2 หมายถึง นWอยและ 1 หมายถึง นWอยท่ีสุด  

วิธีการเก็บรวบรวมขWอมูล 
 ผูWวิจัยไดWดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูลตามข้ันตอน ดังต[อไปน้ี 

1. การศึกษาจากแหล[งขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาจากเอกสารไดWแก[ 
บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ? และสื่ออิเล็กทรอนิคส?ต[างๆ และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองพรWอมท้ังปรับปรุง และดัดแปลง เพ่ือสรWางกรอบแนวคิดการศึกษา  

2. กําหนดขอบเขตในส[วนของเน้ือหาในคําถามท่ีเลือกใชW เพ่ือครอบคลุมตัวแปรต[างๆ ท่ีไดW
นํามาใชWในการศึกษา 

3. สรWางแบบแบบสอบถามและใหWผูW เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตWองสมบูรณ?ของ
แบบสอบถาม แลWวนําไปดําเนินการวิเคราะห?ต[อไป 

4. วิธีการรวบรวมขWอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยไดWทําการเก็บขWอมูลจากนักท[องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางมาบริเวณเขตสนามบินดอนเมืองโดยใชWแบบสอบถามเป_นเคร่ืองมือในการเก็บขWอมูล 

5. นําขWอมูลท่ีไดWมาทําการประมวลผลขWอมูลโดยใชWโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นเพศหญิงจํานวน 201 คน (รWอยละ 
50.20) เพศชายจํานวน 199 คน (รWอยละ 49.80) มีอายุระหว[าง 26-35ปm จํานวน 136 คน (รWอยละ 
35.80)  การศึกษาส[วนใหญ[อยู[ในระดับปริญญาตรี จํานวน 257 คน (รWอยละ 64.30) มีอาชีพเป_น
พนักงานบริษัท จํานวน 148 คน (รWอยละ 37.00 ) และมีรายไดWต[อเดือนระหว[าง 10,001-20,000 
บาทจํานวน 148 คน (รWอยละ 37.00 ) 
 พฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท[องเท่ียวในประเทศพบว[าวัตถุประสงค?ท่ี
นักท[องเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปประเทศญี่ปุ~นคือ เพ่ือท[องเท่ียว / พักผ[อน จํานวน 386 คน (รWอยละ 



338 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

96.50) บุคคลท่ีเดินทางดWวย คือครอบครัว จํานวน 389 คน (รWอยละ 99.50)  จํานวนวันท่ีเดินทาง
ท[องเท่ียว 5 วัน จํานวน 334 คน (รWอยละ 83.50)   ช[วงเวลา/ฤดูกาลท่ีเลือกเดินทาง ฤดูใบไหมผลิ 
จํานวน 173 คน (รWอยละ 43.30) จํานวนเงินท่ีใชWเฉลี่ยต[อคน 30,000 บาท / ต[อการท[องเท่ียวใน 1 
คร้ัง จํานวน 389 คน (รWอยละ 99.50) อัตราค[าบริการเป_นเหตุผลหลักในการเลือกท่ีพักแรม จํานวน 
387 คน (รWอยละ 96.75) 
 คําถามเก่ียวกับป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~นโดยใชW
ส[วนประสมทางการตลาด 4P’sของนักท[องเท่ียวชาวไทย 4 ดWาน ไดWแก[ ดWานผลิตภัณฑ? ดWานราคา ดWาน
ช[องทางการจัดจําหน[าย และดWานการส[งเสริมการขาย พบว[า ดWานผลิตภัณฑ? มาเป_นอันดับ 1 อยู[ท่ี 
3.98 อยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ ดWานราคา อยู[ท่ี 2.79 อยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ ดWานช[องทาง
การจัดจําหน[าย อยู[ที่ 2.65 อยู[ในระดับมาก และดWานการส[งเสริมการขาย อยู[ที่ 1.91 อยู[ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามส[วนใหญ[เป_นเพศหญิงจํานวน 201 คน เพศชาย
จํานวน 199 คน มีอายุระหว[าง 26-35ปm จํานวน 136 คน การศึกษาส[วนใหญ[อยู[ในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 257 คนมีอาชีพเป_นพนักงานบริษัท จํานวน 148 คน และมีรายไดWต[อเดือนระหว[าง 10,001-
20,000 บาทจํานวน 148 คน  
 พฤติกรรมของนักท[องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท[องเท่ียวในประเทศพบว[าวัตถุประสงค?ท่ี
นักท[องเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปประเทศญี่ปุ~นคือ เพ่ือท[องเท่ียว / พักผ[อน โดยบุคคลท่ีเดินทางดWวย 
ส[วนใหญ[คือครอบครัว จํานวนวันท่ีเดินทางท[องเท่ียว 5 วัน ช[วงเวลา/ฤดูกาลท่ีเลือกเดินทาง ฤดูใบ
ไหมผลิ จํานวนเงินท่ีใชWเฉลื่ยต[อคน 30,000 บาท / ต[อการท[องเท่ียวใน 1 คร้ัง และตัดสินใจเลือกท่ีพัก
แรมในย[านใจกลางเมืองเป_นเหตุผลหลัก 
 ผลสรุปต[อป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดมีผลต[อการเลือกท่ีพักในประเทศญี่ปุ~นโดยใชWส[วน
ประสมทางการตลาด 4P’sของนักท[องเท่ียวชาวไทย 4 ดWาน พบว[า  
 ด�านผลิตภัณฑ� พบว[า นักท[องเท่ียวชาไทยยังใหWความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกในท่ี
พักแรมท่ีพักแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ เช[นมีอุปกรณ?ในหWองนํ้า นักท[องเท่ียวชาวไทยจะเลือก
เขWาพักเป_นอันหน่ึง และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รอบท่ีพัก ซึ่งสอดคลWองกับวิจัยของสุนทรีย?  ศิริ
จันทร? (2561 หนWา 105) ท่ีพบว[าดWานท่ีพักและการบริการ ผูWตอบแบบสอบถามใหWความสําคัญมาก
ท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของท่ีพัก รองลงมา คือ มีหWองพักใหWเลือกหลายระดับและสถานท่ีต้ังของท่ีพักท่ี
เหมาะสม ใกลWแหล[งท[องเท่ียว แหล[งธุรกิจ แหล[งชุมชน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการบอกต[อของกลุ[ม
นักท[องเท่ียว ท่ีเคยมาพักมีการเขียนแนะนา ใหWคะแนนท่ีพักหรือการศึกษาขWอมูลจากอินเทอร?เน็ต 
สอดคลWองกับงานวิจัยของ อัคร?กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559 อWางอิงใน 2561 หนWา 105) ศึกษาเก่ียวกับ
ส[วนประสมการตลาดท่ีมีผลต[อการเลือกใชWบริการท่ีพักแรมขนาดเล็กของนักท[องเท่ียว ชาวต[างชาติใน
เขตเมืองเก[าของจังหวัดเชียงใหม[ พบว[า ดWานผลิตภัณฑ? นักท[องเท่ียวชาวต[างชาติใหWความสําคัญกับ 
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ช่ือเสียงของท่ีพักแรมมีสิ่งอานวยความสะดวกในหWองพัก มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณโดยรอบของ
ท่ีพักแรม และความหลากหลายของหWองพัก  

ดWานราคานักท[องเท่ียวมีความคิดเห็นว[า ราคมหWองพักท่ีมีราคาไม[สูงมาก มีการแสดงราคาท่ี
ชัดเจนนักท[องเท่ียวก็มีโอกาสท่ีจะตัดสินใจเลือกพัก เพราะกรเดินทางไปต[างประเทศมีการเดินทางไป
หลายวัน และเม่ือจองท่ีพักแลWวนักท[องเท่ียวจะไดWเพ่ือเงินท่ีเหลือในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลWอง
กับงานวิจัยของสุนทรีย?  ศิริจันทร? (2561 หนWา 105-106)ดWานราคา พบว[า ผูWตอบแบบสอบถามใหW
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ มีการกําหนดราคา หWองพักและบริการต[างๆ อย[างชัดเจน รองลงมา คือ 
ราคาหWองพักหรือท่ีพักเหมาะสมกับระยะเวลาเขWาพักและหWองพักหรือท่ีพักมีราคาใหWเลือกหลายระดับ 
ท้ังน้ีเน่ืองจากการเดินทางมาท[องเท่ียวย[อม ตWองมีค[าใชWจ[าย และการไม[เขWาใจในภาษาทWองถ่ิน อาจทํา
ใหWนักท[องเท่ียวเป_นกังวลในค[าใชWจ[ายต[างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะราคาท่ีพักเน่ืองบางคร้ังตWองใชWบริการ
เป_นเวลาหลายคืน การแสดงราคาท่ีพักจึงมีความจําเป_นมาก 

ดWานช[องทางการจัดจําหน[ายพบว[า นักท[องเท่ียวส[วนใหญ[จะคWนหาขWอมูลของสถานท่ีพักผ[าน
การรีวิวของผูWท่ีเคยไปพักมาก[อนเพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีครอบคลุม หรือ จากการคWนหาขWอมูลทางอินเตอร?
เน�ตเพ่ือเป_นส[วนประกอบในการตัดสินใจ จึงทําการตัดสินใจเลือกท่ีพัก ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ 
วศิน สันหกรณ? (2557 หนWา 82)จากผลการศึกษาพบว[า ความถ่ีในการอ[านนิตยสาร การหาขWอมูลใน 
Website ความถ่ีในการ เขWาชม Website มีผลต[อการตัดสินใจเลือกซื้อสินคWาประดับยนต?ประเภท
หลอดไฟรถยนต?ของผูWบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเน่ืองจาก การเป�ดรับขWอมูลข[าวสารจากสื่อ
ต[าง ๆ น้ันเป_นหน่ึงใน กระบวนการตัดสินใจซื้อ  เม่ือผูWบริโภคตระหนักถึงป�ญหา และความตWองการท่ี
เกิดข้ึนแลWว ในข้ันตอนต[อไปคือ ผูWบริโภคจําเป_นตWองมีขWอมูลต[างๆ สําหรับการแกWไขหรือตอบสนอง
ความตWองการน้ันๆ ผูWบริโภคจึงจําเป_นตWองมีการคWนหาขWอมูล เพ่ือใหWไดWขWอมูลต[าง ๆ ท่ีมากเพียงพอและ
เหมาะสมสําหรับ การตัดสินใจซื้อ 

ดWานการส[งเสริมการตลาดพบว[าลูกคWาหรือนักท[องเท่ียวใหWความสําคัญกับการมีส[วนลดในการ
จองท่ีพัก การมีโปรโมช่ันต[างๆ ท้ังผ[านเว�ปไซด? เช[น  Agoda ฟรือ บัตรเคดิต ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัย
ของ อัคร?กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559 อWางอิงในสุนทรีย?  ศิริจันทร? (2561 หนWา 106) ศึกษา ส[วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต[อการเลือกใชWบริการท่ีพักแรมขนาดเล็กของนักท[องเท่ียว ชาวต[างชาติในเขตเมือง
เก[าของจังหวัดเชียงใหม[ พบว[า ดWานการส[งเสริมการขาย นักท[องเท่ียวชาวต[างชาติใหWความสําคัญกับมี
การใหWส[วนลดพิเศษ 

 
ข�อเสนอแนะ  

ในการทําวิจัยเร่ือง ผูWวิจัยมีขWอเสนอแนะดังต[อไปน้ี 
ผูWประกอบการชาวไทยควรใหWความสนใจต[อราคาท่ีพักท่ีเหมาะสมและสอดคลWองกับสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในท่ีพัก เน่ืองจากในป�จจุบันป�ญหาทางดWานเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ 
อาจส[งผลต[อการตัดสินใจท[องเท่ียวของนักท[องเท่ียว รวมไปถึงสถานท่ีต้ัง หรือทําเลท่ีต้ังของท่ีพักก็
เป_นป�จจัยท่ีสําคัญต[อการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักท[องเท่ียว  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดWานการอ[านภาษาอังกฤษ
อย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก[อนและ
หลังการใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปm
ท่ี 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน 
กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในงานวิจัย คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2562 คณะศิลป
ศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 32 คน กลุ[มตัวอย[าง ไดWแก[ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันปmท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2562 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 
32 คน ซึ่งไดWมาจากการสุ[มอย[างง[าย (Simple Random Sampling) ดWวยวิธีการจับฉลากโดยใชW
สาขาวิชาเป_นหน[วยสุ[ม เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยประกอบดWวย 1) แผนการจัดการเรียนรูWเร่ืองการอ[าน
อย[างมีวิจารณญาณและการใชWป�ญหาเป_นฐาน จํานวน 4 แผน รวม 12 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถดWานการอ[านภาษาอังกฤษอย[างมีวิจารณญาณ และการใชWป�ญหาเป_นฐาน ท้ังน้ีผูWวิจัยไดW
ใชWทดสอบก[อนการเรียนรูW (Pre-test) และหลังการเรียนรูW (Post -test) เป_นชุดขWอสอบแบบปรนัย 
จํานวน 30 ขWอ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2562 
คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สถิติวิเคราะห?ค[าเฉลี่ย ( x ) และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะห?ความแตกต[างโดยการทดสอบค[าทีแบบไม[อิสระ (t-test dependent) 
 ผลการวิจัย พบว[า 
 1. ความสามารถดWานการอ[านภาษาอังกฤษอย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะ
ศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลังการใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน ผูWเรียนมี
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คะแนนความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณ ก[อนการจัดการเรียนรูWโดยใชWวิธีการจัดการ
เรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐานสูงกว[าก[อนการจัดการเรียนรูW อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีสอน
โดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยพบว[า มี
ค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.61และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.46  
 
คําสําคัญ: การอ[านอย[างมีวิจารณญาณ, จัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน  
 

Abstract 
 The objective of this research were 1) To compare the critical reading ability 
of the 3rd year students of Faculty of Liberal Arts BangkokThonburi University before 
and after using problem-based learning approach. 2) To study opinions of the 3rd 
year students of the Faculty of Liberal Arts BangkokThonburi University taught by 
problem-based learning approach. 
 The sample used in this research was 32 people of the 3rd undergraduate 
students in the second semester of the academic year 2019, Faculty of Liberal Arts 
BangkokThonburi University. The students were randomly selected, by means of 
using random classroom as a unit. The research instrument were 1) four lesson plans 
for critical reading and problem-based learning approach for 1 2  hours. 2) a test of 
critical reading ability and problem-based learning approach. The researcher used the 
pre-test and post-test as 30 multiple-choice test sets, and 3) a questionnaire inquiring 
students opinions about implementation of problem-based learning approach. The 
data were analyzed by mean ( x ), standard deviation, and t-test dependent and 
content analysis. 
 The result of this research was as follows:   
 1. Critical reading ability of the 3rd year students of the Faculty of Liberal Arts 
BangkokThonburi University after using problem-based learning approach was 
significantly higher than before at the .05 level.   
 2. The opinions of the 3rd year students of Faculty of Liberal Arts 
BangkokThonburi University taught by problem-based learning approach, was at the 
highest level ( x  = 4.61, S.D. = 0.46)    
 
Keywords: critical English reading ability, problem-based learning 
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บทนํา 
 ความสามารถในการอ[านอย[างมีวิจารณญาณถือเป_นสิ่งจําเป_นในศตวรรษท่ี 21 อัน

เน่ืองมาจากมนุษย?ในสังคมป�จจุบันเก่ียวขWองกับขWอความและการสื่อสารแบบดิจิตอล อีกท้ังการเขWาถึง
ขWอมูลหรือข[าวสารความรูWต[างๆ น้ันง[ายกว[าในอดีตท่ีผ[านมา แต[การขาดทักษะการอ[านท่ีสําคัญในหมู[
ผูWเรียนไทยท่ีเรียนรูWภาษาอังกฤษเป_นภาษาต[างประเทศ (EFL) ยังคงมีใหWเห็นอย[างต[อเน่ือง โดยสาเหตุ
ของหลายๆป�ญหาอยู[ในแนวทางการสอนการแปลไวยากรณ?แบบด้ังเดิม ผูWสอนใชWบทบาทของการเป_น
ผูWแปลขWอความและการตีความในขณะท่ีผูW เรียนใชWบทบาทของการเป_นเพียงผูW รับความรูWจาก
กระบวนการสอนเพียงอย[างเดียว ส[งผลใหWผูWเรียนไดWการฝ�กการคิดวิเคราะห?จากเน้ือหาท่ีเรียนไดW
นWอยลง (Sawangsamutchai & Rattanavich, 2016; Tangpinijkarn, 2015) การอ[านอย[างมี
วิจารณญาณจําเป_นตWองใหWผูWอ[านเกิดความเขWาใจท่ีแทWจริง อีกท้ังยังตWองมีความสามารถในการตีความ
เน้ือหาการอ[าน ผูWอ[านจะตWองตัดสินความถูกตWองของความคิดท่ีเกิดข้ึนโดยผูWเขียนในงานเขียนน้ันๆอีก
ดWวย ในการอ[านอย[างมีวิจารณญาณผูWอ[านจะตWองระมัดระวัง ไตร[ตรองและวิเคราะห?เน้ือหาผ[าน
ขWอความท่ีอ[าน ทักษะท่ีไดWจากการสอนการอ[านอย[างมีวิจารณญาณจะช[วยใหWผูW เรียนเกิดการ
สังเคราะห? การประเมินผลการตีความและการเลือกใชWขWอมูลในขWอความท่ีอ[านเพ่ือช[วยใหWผูWเรียน
ประสบความสําเร็จในชีวิตยุคดิจิตอลน้ีไดW  

เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของการมีทักษะการอ[านอย[างมีวิจารณญาณของผูW เรียน
ภาษาต[างประเทศเป_นท่ีสองน้ัน สอดคลWองกับการวิจัยทางการศึกษาจํานวนไม[นWอยท่ีพบว[ามีบทบาท
สําคัญต[อความสามารถในการอ[านอย[างมี วิจารณญาณ ท่ี เกิด ข้ึนโดยเฉพาะกับผูW เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีกําลังศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ (Kress and others, 2012) 
นอกจากน้ียังพบว[าเม่ือผูWอ[านอ[านขWอความ จะเกิดการวิเคราะห?ขWอความท่ีอ[านเสมอ และในขณะท่ี
อ[านจะทําการจดบันทึกหรือขีดเสWนใตWขWอมูลท่ีสําคัญในขWอความท่ีอ[านอีกดWวย (Lee, 2014)การศึกษา
ขWางตWนสามารถอธิบายไดWว[าการอ[านอย[างมีวิจารณญาณเป_นกิจกรรมท่ีสรWางความสงสัย เกิดความ
ไตร[ตรองและการวิเคราะห?เพ่ือตัดสินคุณค[าของขWอความท่ีผูWอ[านไดWอ[าน โดยใชWทักษะการคิดข้ันสูง 
เพ่ือจัดการและประเมินเน้ือหาของขWอความอ[าน (Buranapatana, 2006) 

จากเหตุผลดังกล[าวแสดงใหWเห็นว[าการอ[านอย[างมีวิจารณญาณเป_นส[วนหน่ึงท่ีสําคัญของ
กระบวนการสอนและการเรียนรูWภาษาต[างประเทศ ท่ีผูWสอนภาษาอังกฤษควรออกแบบกิจกรรมการ
สอนท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุWนใหWผูWเรียนเกิดการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญในการอ[าน และหากมีการสอน
ควบคู[ กับการสรWางความสามารถในการแกWป�ญหา ท่ี เปรียบเสมือนเป_นตัวแทนในดWานของ
ความสามารถในการเรียนรูW วิธีการเรียนรูW ผนวกเขWากับกระบวนการเรียนการสอนจะเป_นสิ่งท่ีจําเป_น
ในการช[วยใหWเกิดความเขWาใจไดWดีขึ้น เพราะการสรWางสภาพแวดลWอมการเรียนรูWเป_นส[วนสําคัญท่ีช[วยใหW
ผูWเรียนสามารถเพ่ิมพูนความรูWของตัวเองเพ่ือใหWมีความรูWความเขWาใจจากป�ญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ีพบใน
โรงเรียน ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดลWอมฯลฯ ท่ีมีความหลากหลาย โดยท่ีผูWเรียนสามารถเพ่ิม
ความสามารถในการเผชิญหนWากับสถานการณ?ท่ีมีป�ญหาท่ี และสามารถคWนหาวิธีการแกWป�ญหาไดWดีอีก
ดWวย (Askell, Murray, & Lawson, 2007) เน่ืองจากทักษะการแกWป�ญหาคือความสามารถของแต[ละ
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บุคคลในการใชWกระบวนการทางป�ญญาในการเผชิญหนWาและแกWไขป�ญหาจากสถานการณ?ที่เกิดข้ึนจริง 
โดยสามารถนํามาบูรณาการร[วมกับการสอนอ[านภาษาอังกฤษ (Beck & Kosnik, 2003; Bereiter & 
Scardamalia, 2006; Derry, Hmelo, Nagarajan, Chernobilsky & Beitzel, 2006) 
ความสามารถในการแกWป�ญหาน้ันข้ึนอยู[กับความสามารถในการเรียนรูWกลวิธีการเรียนรูWในรูปแบบต[างๆ
อย[างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีแตกต[างกัน (Author, 2008) บริบทท่ี
จําเป_นของการใชWวิธีการสอนการแกWป�ญหาเป_นวิธีการเรียนรูWจากป�ญหาในสถานการณ?จริง เพ่ือใหW
ผูWเรียนการคิดอย[างมีวิจารณญาณควบคู[กับความสามารถในการแกWป�ญหาท้ังน้ีเม่ือผูWเรียนไดWรับการ
ฝ�กฝนทักษะดังกล[าวจะก[อใหWเกิดการเรียนรูWตลอดชีวิต (Gijbels, Dochy, Van den Bossche & 
Segers, 2005) การเรียนรูWวิธีการแกWป�ญหาช[วยส[งเสริมความเขWาใจท่ีดีเก่ียวกับแนวคิดของหลักสูตร
และปรับปรุงป�ญหา ทักษะการแกWป�ญหาของผูWเรียนเช[นเดียวกับการทํางานเป_นกลุ[ม อีกท้ังยังช[วยใน
การสรWางแรงบันดาลใจ ในการเรียนรูWอย[างมีประสิทธิภาพ (Nasr, & Ramadan, 2005) การฝ�กฝน
วิธีการเรียนรูWโดยใชWการแกWป�ญหาเป_นเร่ืองท่ีหลากหลายในฐานะนักการศึกษาท่ัวโลกและใน
หลากหลายสาขาวิชาไดWคWนพบว[าวิธีการสอนดังกล[าวเป_นเสWนทางสู[การสรWางสรรค?นวัตกรรมการศึกษา 
การสอนการแกWป�ญหา เป_นวิธีการสอนท่ีเนWนผูWเรียนเป_นสําคัญโดยการมีส[วนร[วมในการเรียนการสอน
ตามภาษาเปjาหมาย ผูWเรียนสามารถทํางานร[วมกับผูWอ่ืนในขณะท่ีแกWป�ญหาท่ีซับซWอน (Duch, Groh & 
Allen, 2001) และยังสามารถสะทWอนใหWเห็นถึงท้ังป�ญหาในการทํางานของกลุ[ม บทบาทของผูWสอน
เปลี่ยนไปเป_น บุคคลท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการมีส[วนร[วมในการจัดการเรียนการสอน  

จากแนวความคิดดังท่ีกล[าวขWางตWน อาจเป_นเร่ืองยากสําหรับการจัดการเรียนการสอนการ
เรียนรูWที่เก่ียวขWองกับการสอนอ[านภาษาอังกฤษ และการระบุขอบเขตของรูปแบบการสอนในหลักสูตร 
เพ่ือใหWสอดคลWองและบรรลุวัตถุประสงค?และเทคนิคการเรียนรูWท่ีเกิดข้ึนแก[ผูWเรียน ทางเลือกในการ
เรียนรูWและความพยายามในการหาคําตอบทางการเรียนรูWทางการสอนอ[านภาษอังกฤษ จึงยังคงตWอง
ไดWรับการพัฒนาดWานการคWนหาศักยภาพ แนวทางแกWไขป�ญหาของการจัดการเรียนการสอน จึงลWวนมี
ความสําคัญในการสอน เป_นสิ่งท่ีผูWวิจัย มีความสนใจในการศึกษา 
 
วัตถุประสงค� 
 การพัฒนาความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะศิลป
ศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน มีวัตถุประสงค?
ดังต[อไปน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดWานการอ[านภาษาอังกฤษอย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
ช้ันปmท่ี 3คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก[อนและหลังการใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบ
ป�ญหาเป_นฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีที่สอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน 
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คําถามในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ[านภาษาอังกฤษอย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะ
ศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายหลังจากสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_น
ฐาน สูงกว[าก[อนการจัดการเรียนรูWหรือไม[ 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษา ช้ันปmที่ 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต[อการ
อ[านภาษาอังกฤษอย[างมีวิจารณญาณโดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน อยู[ในระดับใด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณโดยใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน 
ของนักศึกษาช้ันปmที่ 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายหลังจากการสอนสูงกว[าก[อน
การจัดการเรียนรูW 
 
ขอบเขตและวิธีการดําเนินงานวิจัย  
 ขอบเขตดWานประชากรและกลุ[มตัวอย[าง 
 ผูWวิจัยไดWกําหนดประชากรและกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัยจาก นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2562 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 32 คน กลุ[ม
ตัวอย[าง ไดWแก[นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปmท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2/2562 คณะศิลปศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไดWมาจากการสุ[มอย[างง[าย (Simple Random Sampling) ดWวยวิธีการ
จับฉลากโดยใชWสาขาวิชาเป_นหน[วยสุ[ม 
 
ขอบเขตด�านเนื้อหา 
  เน้ือหาท่ีเก่ียวขWองกับป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหWผูWเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ?และสามารถนํามาประยุกต?ใชWในชีวิตจริง จํานวน 4 แผนการสอน  
 
ขอบเขตด�านระยะเวลาท่ีใช�ในการวิจัย 
 ระยะเวลาท่ีใชWในการทดลอง  
 ภาคเรียนท่ี 2 /2562 โดยใชWระยะเวลาท้ังสิ้น 4 สัปดาห?ๆละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 12 ช่ัวโมง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปmท่ี 
3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน 
สามารถสรุปผลไดWดังน้ี 
 1. ความสามารถดWานการอ[านภาษาอังกฤษอย[างมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะ
ศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลังการใชWวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน ผูWเรียนมี
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คะแนนความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณ ก[อนการจัดการเรียนรูWโดยใชWวิธีการจัดการ
เรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐานสูงกว[าก[อนการจัดการเรียนรูW อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปmท่ี 3 คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีสอน
โดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยพบว[า มี
ค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.61และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.46 เม่ือจําแนกออกเป_นราย
ดWานพบว[า ดWานเน้ือหามีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด พบว[า มีค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.73 และส[วน
เบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.35 รองลงมาคือ ดWานประโยชน?ท่ีไดWรับ พบว[า มีค[าเฉลี่ย ( x ) 
เท[ากับ 4.60 และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.50 และลําดับสุดทWายคือ ดWานรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ในภาพรวมพบว[า มีค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.49 และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท[ากับ 0.53 
 
การอภิปรายรายผล  

การพัฒนาความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณท่ีสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบ
ป�ญหาเป_นฐาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยพบว[า มีค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.61
และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.46 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีข้ันตอนการจัดการเรียนการ
สอนอย[างเป_นระบบ ดังน้ี 

ดWานเน้ือหาท่ีเรียน  
ในมุมมองของการเรียนรูWโดยใชWป�ญหาเป_นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป_น

รูปแบบการจัดการเรียนรูWท่ีผสมผสานแนวคิดจากทฤษฎีต[างๆ อาทิทฤษฎีการเรียนรูWแบบสรWางสรรค?
นิยม (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรูWเชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning theory) ทฤษฎี
การเรียนรูW เชิงพุทธิป�ญญานิยม (Cognitive learning theory) ทฤษฎีการรับรูWทางสังคมของ 
Vygotsky (Vygotsky’s Social Cognitivism) โดยใหWผูWเรียนสามารถนําเอาความรูWจากทฤษฏีมาช[วย
ในการสรWางความรูWใหม[ จากสิ่งท่ีเรียน หรือเน้ือหาในบทเรียนดWวยตนเองโดยอาศัยการเรียนรูWจาก
ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหWเกิดทักษะในการคิดหลายรูปแบบ อาทิ การวิเคราะห? การสังเคราะห? และ
การสรWางสรรค? เพ่ือหาวิธีการคิดแกWป�ญหา โดยผูWเรียนสามารถลงมือปฏิบัติดWวยตนเองท้ังน้ีการ
ออกแบบเน้ือหาของบทเรียนจะมีส[วนช[วยเพ่ิมการอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ใหWแก[ผูWสอนไดWดีย่ิงข้ึน สอดคลWองกับงานวิจัยของ นัสชนก เศรษฐศักด์ิ (2557) ท่ีวิจัยเร่ืองผลการเรียน
แบบผสมผสานโดยการใชWกระบวนการแกWป�ญหาท่ีมีต[อความสามารถในการแกWป�ญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปmท่ี 5 โรงเรียนท[าเรือพิทยาคม โดยการจัดการเรียนการสอนในการใชWการแกWป�ญหา 
พบว[า ความสามารถในการแกWป�ญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 5 โรงเรียนท[าเรือพิทยาคม มี
คะแนนความสามารถดWานการอ[านอย[างมีวิจารณญาณ ก[อนการจัดการเรียนรูWโดยใชWวิธีการจัดการ
เรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐานสูงกว[าก[อนการจัดการเรียนรูW อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

347 
 

ดWานประโยชน?ที่ไดWรับ 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยพบว[า มีค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.61และส[วน

เบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.46 ท้ังน้ีเม่ือผูWวิจัยศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขWองพบว[าประโยชน?จาก
การจัดการเรียนการสอนอ[านอย[างมีวิจารณญาณท่ีสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐาน 
โดยสอดคลWองกับการศึกษาวิจัยของ Johnson และคณะ (2006) ท่ีไดWทําการศึกษา คWานควWาและวิจัย
เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยพบว[า ผูWเรียนสามารถพัฒนาทักษะการแกWป�ญหาอย[างอิสระ อีกท้ังยังสามารถฝ�กทักษะในการ
แกWป�ญหาและสามารถนําไปประยุกต?ใชWในชีวิตประจําวันไดWดWวยตนเอง 

ดWานรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ในดWานของการใชWรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ[านอย[างมีวิจารณญาณท่ีสอน

โดยวิธีการจัดการเรียนรูWแบบป�ญหาเป_นฐานน้ันในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยพบว[า มี
ค[าเฉลี่ย ( x ) เท[ากับ 4.49 และส[วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท[ากับ 0.53 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มี
ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนอย[างเป_นระบบ ซึ่ง สอดคลWองกับ พิชญาภา ยวงสรWอย (2554) ท่ีไดW
ทําการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือส[งเสริมทักษะการแกWป�ญหา ดWวย
หลักอริยสัจสี่ดWวยการทําโครงงานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว[า กลุ[ม
ตัวอย[างของงานวิจัยภายหลังจากท่ีไดWรับการสอนมีคะแนนการคิดอย[างมีวิจารณญาณสูงกว[าก[อน
เรียนเน่ืองมาจากการสอนกิจกรรมทําใหWผูWเรียนสามารถติดต[อสื่อสาร แลกเปลี่ยนขWอมูล ร[วมกัน
อภิปรายแกWป�ญหา และร[วมกันแกWป�ญหาไดWดีและมีประสิทธิภาพ   

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาวิจัยในเชิงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท่ีเก่ียวขWองกับ
พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ   
 2. ระยะเวลาท่ีใชWในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดWานการอ[านภาษาอังกฤษอย[างมี
วิจารณญาณและการใชWป�ญหาเป_นฐานควรเพ่ิมขWอสอบท่ีเป_นอัตนัย และเพ่ิมระยะเวลาในการทํา
ขWอสอบใหWเหมาะสมกับชนิดและปริมาณขWอสอบ 
 3. การปฏิบัติกิจกรรมท่ีผูWเรียนจําเป_นตWนคWนควWาขWอมูลน้ัน ควรมีการจัดแหล[งเรียนรูWใหW
สอดคลWองกับจํานวนของผูWเรียน เช[น คอมพิวเตอร? 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีเป_นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาโลกทัศน?เร่ืองเงินในนวนิยาย 
“นิทานการเงิน” ของ ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ โดยการวิเคราะห?เน้ือหา พบโลกทัศน?เร่ืองการเงิน10 
ประการ ดังน้ีประการท่ี(1)เงินเป_นสิ่งท่ีมนุษย?กําหนดข้ึนมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความตWองการในสังคม 
(2)เงินมีความหมายต[อการใชWชีวิต ดังน้ันจึงขยายจากสังคมหน่ึงไปสู[อีกสังคมหน่ึงไดW(3)เงินส[งผลใหWผูWมี
อํานาจอยู[แลWวโดยธรรมชาติ สามารถสะสมเงินเพ่ิมมากข้ึนดWวยการแสดงอํานาจ (4) เงินหาง[าย ถWา
กําหนดสินคWาท่ีมีผูWตWองการจํานวนมากข้ึนมาไดW(5)เงินมีอิทธิพลต[อความอยู[รอดของชีวิต ทําใหWชีวิตท่ี
จะตWองอยู[รอด รูWจักแกWป�ญหา และบางคร้ังตWองฉลาดแกมโกง (6)เงินกลายเป_นสินคWาตัวใหม[ ดWวย
วิธีการคWาเงิน(7)เงินตWองมีผูWคิดแกWป�ญหาท่ีมีความสามารถ และผูWมีความสามารถรวมถึงชีวิตในทWองถ่ิน
ของเขามักไดWรับประโยชน?มากจากการแกWป�ญหา(8)เงินซื้อความสะดวกไดWจนทําลายความสามารถโดย
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (9)เงินมีอํานาจสามารถยึดครองดินแดนไดWโดยไม[ตWองทําสงครามเพ่ือแย[งชิง
ดินแดนและ ประการท่ี(10) เงินเป_นสิ่งตWองดูแลแกWป�ญหาอยู[เสมอโดยตWองมองป�ญหาอย[างเป_น
วิทยาศาสตร? กล[าวโดยสรุปผูWประพันธ?เห็นว[าเงินทําใหWคนมีความสุขและความทุกข?ไปพรWอมกัน 

 
คําสําคญั: โลกทัศน? , เงิน 
 

Abstract 
Thisqualitative research aims to study the worldviews on financial matters in 

thenovel ‘Nithan-Kanngern’ by YangchinKaewchaicharoenkit.Through the method of 
content analysis, theresearcher discovered 1 0  worldviews on financial matters as 
follows: ( 1 ) Money wascreated by man as a form of exchange for necessities in 
society;(2 ) Money is significant for livelihood andcan be extended from one society 
to another;( 3 ) Money solidifies those who are in power to gain even more 
moneythrough their exercise of power; ( 4 ) Money can be acquired easily if one 
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cancome up with merchandises that are needed by the mass; (5)money is essential 
tothe survival ofhumankind and, inorder to survive, he or she must master in  solving 
problems, even be cunning attimes;(6) Money can become a new commoditythrough 
money trading;(7)Money is inneed of a competent master who is capable of solving 
problems for hiscommunity, hence, it is beneficial to his community; (8 )Money can 
buy so many comforts that human beings lose their inherent abilities; ( 9 ) Money 
holds power andcan claim a territory without waging war;(1 0 )Money requires being 
taken care of and need the problem solving  with ascientific method. 

Inconclusion, it can be view from the novel that money can concurrently 
renderboth happiness and misery to human beings. 

 
Keywords: worldviews, money 
 
บทนํา 

การดําเนินชีวิตของมนุษย?มีเงินเป_นป�จจัยสําคัญ แต[โอกาสท่ีมนุษย?จะไดWทําความเขWาใจเร่ือง
เงินน้ันมีไม[มาก ถWาหากไม[ไดWศึกษาเล[าเรียนมาทางการเงินโดยตรง ดังน้ันเม่ือพูดถึงเงิน ตามปรกติเรา
จึงมักจะพูดกันถึงเร่ืองการใชWจ[าย การออม และการลงทุน เพ่ือท่ีจะทําใหWเงินท่ีมีอยู[ไดWใชWประโยชน?
อย[างสมคุณค[าและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  

การท่ีเงินสามารถตอบสนองในสิ่งท่ีตWองการไดW เพราะสามารถนําไปแลกซื้อสิ่งท่ีตWองการ ทํา
ใหWคนจํานวนไม[นWอยเห็นว[าเงินคือความสุข  แต[ก็ยังมีคนอีกกลุ[มหน่ึงเห็นว[าเงินซื้อความสุขไม[ไดW 
เพราะความรักและความอบอุ[นอย[างแทWจริง ไม[สามารถแลกซื้อไดWดWวยเงิน  

“แต[หากว[าความสุขท่ีว[าน้ี เป_นผลมาจากจิตใจท่ีไรWความกลัวและความกังวลเร่ืองเงินๆทองๆ 
และภาวะสมองท่ีมีทัศนคติท่ีดีว[าเงินคือมิตรแทWท่ีน[าคบ คอยมอบแต[สิ่งดีๆ ท่ีมีแต[จะเพ่ิมคุณค[าทวีคูณ
ข้ึนทุกวัน ดูแลคุณและคนท่ีคุณรักไปตลอดชีวิตแลWวละก็ เงินก็สามารถซื้อความสุขท่ีแทWจริงใหWคุณไดW
อย[างแน[นอน” (นันธิรา วิทวุฒิศักด์ิ,ผูWแปล,2552,น.คํานํา) 

จะอย[างไรก็ตามเร่ืองเงิน ยังมีเร่ืองควรรูWอีกมากมายท่ีคนจํานวนมากไม[รูWเลย ท้ังท่ีใชWเงินกัน
อยู[เป_นประจําทุกวัน นักการเงินบางท[านจึงต้ังขWอสังเกตว[าคนท่ัวไปมักไม[ค[อยมีความรูWเร่ืองการเงิน 
ตัวอย[างเช[น 

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2556,น.คํานําผูWเขียน) กล[าวว[า “ดิฉันเคยแลกเปลี่ยนประสบการณ?
ในการใหWความรูWทางการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินต[างๆ ใน 24 ประเทศท่ัวโลก พบว[ามี
ลักษณะคลWายกันอย[างหน่ึง ไม[ว[าจะเป_นประเทศท่ีพัฒนาแลWว หรือประเทศท่ีกําลังพัฒนา คือ ยังมีผูWมี
ความรูWความเขWาใจเร่ืองการเงินและการลงทุนจํานวนไม[มากนัก ท้ังๆท่ีเร่ืองการเงินเป_นเร่ืองพ้ืนฐาน
สําคัญของสังคมมนุษย?ซึ่งใชWเงินเป_นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน”  
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 ดังน้ันการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดWกําหนดใหWนวนิยายเร่ือง “นิทานการเงิน” ของ ยังชิน 
แก�วชัยเจริญกิจ เป_นหนังสืออ[านนอกเวลาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นับเป_นเร่ืองเหมาะสม 
ท้ังน้ีเพ่ือเตรียมการณ?ใหWเยาวชนมีความเขWาใจเร่ืองเงินเป_นพ้ืนฐานไวWเพ่ือความเขWาใจย่ิงข้ึนในอนาคต 
อันจะเป_นประโยชน?เม่ือเยาวชนเติบโตข้ึนไดWรํ่าเรียนในศาสตร?ต[างๆ กระท่ังเม่ือสําเร็จการศึกษา
ออกมาประกอบอาชีพก็จะสามารถบริหารจัดการการเงินไดWอย[างมีประสิทธิภาพท้ังเพ่ือตนเองและ
สังคม 

อีกประการหน่ึง ยังมีเร่ืองท่ีน[าสนใจเก่ียวกับเงินซึ่งสําคัญมาก  น่ันคือเงินจะเปลี่ยนแปลงรูป
ไปตามยุคสมัย เหมือนท่ีเคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด  จึงสมควรอย[างย่ิงท่ีจะเขWาใจความหมายของเงิน
ท้ังในทางแนวคิดและในทางการปฏิบัติต[อเงินในรูปแบบต[างๆ อย[างทันยุคทันเหตุการณ? 

คาบีร�เซห�กัลป̈กล[าวว[า(วนาลี เศรษฐกุล,ผูWแปล.2559,น.246)“หลายปmนับจากน้ี จะมีเงินและ
การชําระเงินแบบใหม[ๆ เกิดข้ึนอย[างไม[ตWองสงสัย แต[ประวัติศาสตร?หลายพันปmของเงินก็อาจแนะใหW
เห็นไดWว[าอะไรจะเกิดข้ึน ย่ิงเงินเปลี่ยนแปลงไปเท[าไหร[ มันก็ย่ิงเป_นเหมือนเดิมมากเท[าน้ัน โดยคง
คุณสมบัติใหWเราเห็นมาแลWวไม[ว[าจะแข็งหรืออ[อนก็ตาม และมันก็อาจจะมีความเป_นดิจิทัล มองไม[เห็น
และจับตWองไม[ไดWมากข้ึนดWวย”  
 การเปลี่ยนแปลงทางการเงินท้ังในอดีตท่ีผ[านมา จนถึงป�จจุบัน และท่ีมีแนวโนWมไปสู[อนาคต
ในรูปแบบใหม[ๆ เช[น ความเป_นดิจิทัล เป_นตWนเหล[าน้ีจึงเป_นเร่ืองสําคัญท่ีควรจะไดWติดตามกันต[อไป 
โดยมีพ้ืนฐานความรูWเพ่ือการพัฒนาชีวิตความเป_นอยู[ใหWดีย่ิงข้ึน 

งานวิจัยน้ีจึงมีความมุ[งหมายท่ีจะวิเคราะห? “โลกทัศน?เร่ืองเงิน” ของ ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ 
ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง “นิทานการเงิน “ ของผูWประพันธ?ท้ังน้ีเพ่ือแสดงใหWเห็นว[าในฐานะท่ีเป_น
หนังสืออ[านนอกเวลาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาน้ัน ผูWประพันธ?ไดWเสนอโลกทัศน?เร่ืองเงินใหWปรากฏ
โดยมีประเด็นสําคัญอย[างไร 

 
ความหมายของโลกทัศน�ในงานวิจัย 

ความหมายของคําว[า “โลกทัศน?” มีผูWกําหนดความหมายไวWมากมายตัวอย[างเช[น  
RobertRedfield ไดWใหWคําอธิบายเก่ียวกับ “โลกทัศน?”ว[า คือภาพท่ีบุคคลในสังคมมองเห็น

ตัวเขาและความสัมพันธ?ของตัวเขากับสภาพรอบตัว ผูWท่ีศึกษาเก่ียวกับโลกทัศน? จะตWองพยายามทํา
ความเขWาใจว[า กลุ[มคนท่ีกําลังถูกศึกษาอยู[น้ันมองสังคมและโลกรอบตัวอย[างไร (อมรา พงศาพิชญ?
,2538,น.81-82 อWางใน วัลลภา หัสการณ?,2446,น.19) 

ความหมายของสํานักงานราชบัณฑิตยสภากล[าวว[า คําว[าโลกทัศน?ตรงกับภาษาอังกฤษว[า 
world view(อ[านว[าเวิลด?-วิว) หมายถึง การมองเห็นโลก การรับรู�โลก การท่ีคนแต)ละคนตีความสิ่ง
ต)างๆในโลกว)าสรรพสิ่งมีปฏิสัมพันธ�กันอย)างไรท้ังน้ีคนเราจะมีโลกทัศน�อย)างไรย)อมข้ึนอยู)กับ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมในสังคมของตน (royin.go.th.2558 : ออนไลน?)  

ดWานนักวิชาการดWานวรรณกรรม เช[นตรีศิลป̈ บุญขจร (2560,น.7-8) กล[าวว[า “...โลกทัศน? 
หรือทัศนะต[อโลก หมายถึง ความคิดเห็นของนักเขียนในส[วนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ?ของตนกับโลก 
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โลกทัศน?จึงคลุมความกวWางขวาง เป_นความคิดซับซWอนผสมผสานของประสบการณ?และอารมณ? ท้ังยัง
เป_นท่ีมาของแรงบันดาลใจของนักเขียน อาจกล[าวไดWว[า โลกทัศน?เป_นตัวกําหนดโครงสรWางภายในของ
วรรณกรรมทําใหW นักเขียนเลือกเขียนเร่ืองแต[ละประเภท ตลอดจนเลือกสรWางตัวละครและ
องค?ประกอบอ่ืนๆ...” เป_นตWน 

ในงานวิจัยน้ี ผูW วิจัยจึงขอสรุปว[าโลกทัศน� (Worldviews)หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผูWประพันธ?ที่เก่ียวกับเร่ืองเงินในส[วนท่ีมีความสัมพันธ?กับโลก 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ปรากฏโลกทัศน?เร่ืองการเงินในนวนิยาย “นิทานการเงิน” ของ ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ 
 

วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห?โลกทัศน?เร่ืองเงินท่ีปรากฏในนวนิยาย เร่ือง “นิทานการเงิน” ของ ยังชิน  

แกWวชัยเจริญกิจ 
 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี คือ นวนิยายเร่ือง “นิทานการเงิน” ของ ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ

ส[วนวิธีการศึกษาเป_นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เสนอผลการวิจัยโดยการ
วิเคราะห?เอกสารกล[าวคือ ผูWวิจัยวิเคราะห?โลกทัศน?เร่ืองเงินท่ีปรากฏในนวนนิยายเร่ือง “นิทาน
การเงิน” ของ ยังชิน แกWวขัยเจริญกิจ การศึกษาจึงดําเนินไปตามลําดับดังน้ี 

1. อ[านนวนิยายเร่ือง “นิทานการเงิน” อย[างละเอียด 
2. วิเคราะห?โลกทัศน?ที่ปรากฏในนวนิยาย เร่ือง”นิทานการเงิน” ของ ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ 
  

นิยามศัพท�ในงานวิจัย 
โลกทัศน� (Worldviews) ในท่ีน้ี หมายถึง ความคิดเห็นของผูWประพันธ?ท่ีเก่ียวกับเร่ืองเงินใน

ส[วนท่ีมีความสัมพันธ?กับโลก 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห? “นิทานการเงิน” ของ ยังชิน  แกWวชัยเจริญกิจ ประกอบดWวย นิทาน 10 

เร่ือง ไดWแก[นิทานเร่ืองท่ี 1 “พระราชากับสัตว?ท้ังหลาย”,นิทานเร่ืองท่ี 2 “นกนางนวลกับโลมา,นิทาน
เร่ืองท่ี 3 “พระราชากับนกอินทรี”,นิทานเร่ืองท่ี 4 “สุนัขจ้ิงจอกกับไสWเดือน”,นิทานเร่ืองท่ี 5 “ฉลาม
จอมละโมบกับความฉลาดของป�กเปjา”,นิทานเร่ืองท่ี 6 “นกอินทรีกับสินคWาตัวใหม[”,นิทานเร่ืองท่ี 7 
“การเรียนรูWของนกนางนวลกับความฉลาดของอินทรี”,นิทานเร่ืองท่ี 8 “เต[าเร็วเท[ามWากับปลาไม[ตWอง
ว[ายนํ้า,นิทานเร่ืองท่ี 9 “พระราชากับโลกใบน้ี และนิทานเร่ืองท่ี 10 “ความฉลาดของโลมากับความ
ผาสุกของสัตว?ทะเล” ปรากฏโลกทัศน? ดังน้ี 
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1. เงินเป_นสิ่งท่ีมนุษย?กําหนดข้ึนมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความตWองการในสังคม (จาก นิทานเร่ืองท่ี 
1 “พระราชากับสัตว?ทั้งหลาย”) 

2. เงินมีความหมายต[อการใชWชีวิต ดังน้ันจึงขยายจากสังคมหน่ึงไปสูอีกสังคมหน่ึงไดW (จาก 
นิทานเร่ืองท่ี 2 “นกนางนวลกับโลมา) 

3. เงินส[งผลใหWผูWมีอํานาจอยู[แลWวโดยธรรมชาติ สามารถสะสมเงินเพ่ิมมากข้ึนดWวยการแสดง
อํานาจ (จาก นิทานเร่ืองท่ี 3 “พระราชากับนกอินทรี”) 

4. เงินหาง[าย ถWากําหนดสินคWาท่ีมีผูWตWองการจํานวนมากข้ึนมาไดW (จาก นิทานเร่ืองท่ี 4 “สุนัข
จ้ิงจอกกับไสWเดือน”) 

5. เงินมีอิทธิพลต[อความอยู[รอดของชีวิต ทําใหWชีวิตท่ีจะตWองอยู[รอด รูWจักแกWป�ญหา และ
บางคร้ังตWองฉลาดแกมโกง (จาก นิทานเร่ืองท่ี 5 “ฉลามจอมละโมบกับความฉลาดของป�กเปjา”) 

6. เงินกลายเป_นสินคWาตัวใหม[ ดWวยวิธีการคWาเงิน (จาก นิทานเร่ืองท่ี 6 “นกอินทรีกับสินคWาตัว
ใหม[”) 

7. เงินตWองมีผูWคิดแกWป�ญหาท่ีมีความสามารถ และผูWมีความสามารถรวมถึงชีวิตในทWองถ่ินของ
เขา มักไดWรับประโยชน?มาก(จาก นิทานเร่ืองท่ี 7 “การเรียนรูWของนกนางนวลกับความฉลาดของ
อินทรี”) 

8. เงินซื้อความสะดวกไดWจนทําลายความสามารถตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (จาก นิทาน
เร่ืองท่ี 8 “เต[าเร็วเท[ามWากับปลาไม[ตWองว[ายนํ้า”) 

9. เงินมีอํานาจสามารถยึดครองดินแดนไดWโดยไม[ตWองทําสงครามเพ่ือแย[งชิงดินแดน (จาก 
นิทานเร่ืองท่ี 9 “พระราชากับโลกใบน้ี”) 

10. เงินเป_นสิ่งตWองดูแลแกWป�ญหาอยู[เสมอโดยตWองมองป�ญหาอย[างเป_นวิทยาศาสตร? (จาก 
นิทานเร่ืองท่ี 10 “ความฉลาดของโลมากับความผาสุกของสัตว?ทะเล”) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

เม่ืออยู[ร[วมกันเป_นสังคม มนุษย?มีความจําเป_นตWองพ่ึงพาอาศัยกันมีการแลกเปลี่ยนของท่ี
ตWองการแก[กันและกัน เงินถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเป_นเคร่ืองมือแลกเปลี่ยนเผลผลิตท่ีจะนํามาเอ้ือต[อการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือความอยู[รอดและความสุขสบาย โดยเฉพาะอย[างย่ิง ในกรณีท่ีตกลงกันไม[ไดWว[า อะไร
ควรจะแลกกับอะไร หรือควรจะแลกกันในปริมาณท่ีเท[าไร เงินจึงเขWามามีบทบาทอย[างสําคัญ 

คาบีร?เซห?กัลป¢ (วนาลี เศรษฐกุล/ผูWแปล,2559,น.71-72) ไดWแสดงโลกทัศน?เร่ืองเงินไวWอย[าง
หลากหลาย ในหนังสือเร่ือง “เงินเปลี่ยนโลก” ปฐมบทเขากล[าวว[า “เร่ิมแรกเคร่ืองมือเหล[าน้ีช[วยเรา
ในการแลกเปลี่ยนพลังงานสําหรับสิ่งมีชีวิตส[วนใหญ[อาหารคือตัวเร[งของการแลกเปลี่ยนพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เม่ือมนุษย?ผลิตมากกว[าท่ีจะบริโภคไดW ก็ไม[ตWองเลี้ยงปากเลี้ยงทWองวันต[อวันอีกต[อไป มนุษย?
จึงคWาขายแลกเปลี่ยน ...เม่ือสมองเรามีความสามารถคิดในเชิงสัญลักษณ?มนุษย?จึงไม[เพียงแต[
แลกเปลี่ยนอาหารแต[ยังแลกเปลี่ยนเคร่ืองอ่ืนๆดWวย เช[น ขวานมือ หอก หรืออุปกรณ?การเกษตร...”  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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แต[ ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ ผูWประพันธ? “นิทานการเงิน” พยายามประมวลแนวคิดเร่ืองเงิน 
จากการครุ[นคิดและการศึกษาคWนควWาของเขา แลWวนํามาเล[าถึงเร่ืองการเงินอย[างง[ายในรูปแบบ 
“นิทาน” ซึ่งเป_นรูปแบบท่ีอาจกล[าวว[า “เด็กอ[านไดW ผูWใหญ[อ[านดี” ท้ังน้ีเน้ือหาท่ีนําเสนอ ผูWอ[านจะ
ไดWรับโดยแปรไปตามการตีความของผูWอ[านแต[ละคนซึ่งข้ึนอยู[กับวัยวุฒิและคุณวุฒิ  

เน่ืองจากผูWประพันธ?ใชWตัวละครสัตว?เป_นตัวดําเนินเร่ืองราว ดังน้ันคุณสมบัติของสัตว?แต[ละ
ชนิด และพฤติกรรมของสัตว?แต[ละตัวจะสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ? เช[น ฉากท่ีป�กเปjาพองตัวแลก
กับสิ่งท่ีอยากไดW(ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ,2558,น.69) เป_นตWน ฉากน้ีผูWประพันธ?แสดงใหWเห็นว[า ในสังคม
ท่ีมีการใชWเงินสิ่งมีชีวิตตWองด้ินรนทุกข?วิถีทางเพ่ือใหWไดWเงินมาดํารงชีวิต เม่ือไม[มีเงินก็ตWองทําทุกอย[าง
โดยอาศัยความสามารถเท[าท่ีมีอยู[ หรือ แมWแต[การโกหก เช[น ฉากท่ีนกเอ้ียงโกหกไสWเดือนว[า สุนัข
จ้ิงจอกเป_นเจWาของแตงโมท่ีเติบโตในท่ีดินของไสWเดือน เพราะสุนัขจ้ิงจอกไดWกินแตงโมและถ[ายเมล็ด
แตงโมท้ิงไวW ดWวยนกเอ้ียงหวังว[าจะมีผลประโยชน?ร[วมกันกับสุนัขจ้ิงจอก ซึ่งท้ังหมดน้ีถือไดWว[าเป_น
วิธีการแบบฉลาดแกมโกง(ยังชิน แกWวชัยเจริญกิจ,2558,น.57-58) 

ผูWประพันธ?แสดงความเป_นมาเป_นไปของเงินและแนวคิดสําคัญท่ีเก่ียวขWองกับการเงิน ซึ่งควร
จะเขWาใจเป_นพ้ืนฐานโดยใชWพฤติกรรมของสัตว? สําหรับตัวละครท่ีเป_นมนุษย? มีผูWเดียว คือ “พระราชา” 
ซึ่งมี “อํานาจ” ต้ังแต[เร่ิมตWนเร่ือง โดยแสดงความรูWในเร่ืองการดับไฟป~าท่ีส[งผลทําใหWปวงสัตว?ยอมรับ
และไดWรับการยกย[องใหWเป_นผูWนําของสัตว?ทั้งปวง 

อาจกล[าวไดWว[า ผูWประพันธ?เห็นว[าความรูWท่ีมีผลต[อการดําเนินชีวิตของบรรดาสัตว?น้ันคือ
อํานาจ ราชาจึงสามารถควบคุมสัตว?ต[างๆ ท้ังบนบกและทะเลใหWดําเนินชีวิตไดWอย[างสันติสุข อย[างไรก็
ตามเม่ือมีป�ญหา พระราชาไม[สามารถทํางานแกWป�ญหาไดWโดยลําพังเสมอไป  บางคร้ังตWองใชWสัตว?อ่ืนท่ีมี
ความสามารถต[างๆ ในวาระต[างๆกัน เช[น พระราชามีท่ีปรึกษาเป_นนกอินทรีซึ่งมีสายตากวWางไกล 
เพราะบินไดWสูงและบินไดWไกล เม่ือนกอินทรีสามารถมองเห็นภาพรวมของภูมิประเทศจึงสามารถ
แนะนําเสWนทางการคWาท่ีเป_นประโยชน?ใหWแก[พระราชาไดW  เป_นตWน  

ประการแรกน้ีจึงเห็นไดWว[าผูWประพันธ?อาศัยสัตว?มาแสดงพฤติกรรมเพ่ือการตีความเชิง
สัญลักษณ?ไดWในหลายระดับตามการรับรูWของผูWอ[าน ทํานองเดียวกับสัตว?ในนิทานอีสปเร่ิมต้ังแต[เพ่ือ
แสดงว[าเงินเป_นสิ่งท่ีมนุษย?กําหนดข้ึนมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความตWองการของสิ่งมีชีวิตในสังคมเม่ือ
กําหนดข้ึนมาแลWวก็มีความหมายต[อการใชWชีวิตของทุกชีวิต ดังน้ันจึงขยายจากสังคมหน่ึงไปสู[อีกสังคม
หน่ึงไดW ทําใหWเงินเป_นท่ีนิยมใชWแลกเปลี่ยนสิ่งของท่ีตWองการ 

ประเด็นท่ีน[าชมเชยผูWประพันธ? ในดWานกลวิธีคือ การสรWางสังคมการใชWเงินสองระบบระหว[าง
สังคมสัตว?บกและสัตว?ทะเล นับเป_นกลวิธีท่ีทําใหWเห็นความแตกต[างของการใชWเงิน ระหว[างสังคมหน่ึง
กับอีกสังคมหน่ึงซึ่งมีสิ่งแวดลWอมท่ีไม[เหมือนกัน  

สิ่งแวดลWอม ตลอดจนอุปนิสัยของสิ่งมีชีวิตในสังคม กําหนดใหWมีวิธีการใชWเงินท่ีแตกต[างกันไป 
โดยเฉพาะอย[างย่ิงผูWประพันธ?ไดWแสดงใหWเห็นว[าสัตว?บกมีอิทธิพลเหนือสัตว?ทะเล และสัตว?ใหญ[และดุ
รWายมีอิทธิพลเหนือสัตว?เล็กท่ีอ[อนแอ ในการดํารงชีวิตเม่ือมีเงินเขWามามีบทบาท ทําใหWสัตว?ใหญ[และดุ
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รWายมีโอกาสสะสมเงินไดWมากกว[า ย่ิงทําใหWมีอิทธิพลมากข้ึน มีการข[มขู[คุกคามเพ่ือการไดWมาซึ่งเงิน และ
สัตว?เล็กตWองด้ินรนทําทุกอย[างแลกเงินเพ่ือความอยู[รอด 

อน่ึงการใชWเงินของสิ่งมีชีวิตท่ีมีความแตกต[างกันไปในแต[ละสังคม ทําใหWเกิดป�ญหาแตกต[างกัน 
จําเป_นตWองมีสิ่งมีชีวิตท่ีมีป�ญญาเขWามาจัดการแกWป�ญหา ผูWประพันธ?แสดงใหWเห็นว[า ไม[ว[าสังคมจะมีป�ญหา
เร่ืองการเงินอย[างไร ผูWมีป�ญญาสามารถแกWไขไดW ดังน้ันเงินจึงสรWางความสุขและความทุกข?ใหWกับสิ่งมีชีวิต
ท่ีใชWเงินไปพรWอมกัน เช[น เม่ือใดไม[มีเงิน ความสุขท่ีเคยไดWจากการใชWเงินแลกซื้อก็จะหมดไปดWวย  

อย[างไรก็ตาม ผูWประพันธ?แสดงว[าเงินน้ันหาง[าย ถWาหากกําหนดสินคWาท่ีมีผูWตWองการจํานวนมาก
ข้ึนมาไดW ทว[าการกําหนดสินคWาท่ีมีผูWตWองการ กลับไม[ใช[เร่ืองง[าย เม่ือมีการแข[งขันกันคWาขาย 

นอกจากน้ีเม่ือนําเงินมาซื้อของแลกเปลี่ยนสิงท่ีอํานวยความสะดวก นานไปทําใหWสิ่งมีชีวิตไม[รูW
ตัวเองว[าไดWทําลายความสามารถโดยธรรมชาติไปเสียสิ้น เช[นความสามารถในการหากินโดยธรรมชาติ 
น่ันคือผูWประพันธ?แสดงโลกทัศน?ว[าเงินทําใหWสิ่งมีชีวิตตWองมานะพยายามมากเพ่ือแลกกับความ
สะดวกสบาย แต[ความสะดวกสบายท่ีไดWมาอาจทําลายภาวะธรรมชาติท่ีมีอยู[ในตัวไปโดยไม[รูWตัว เช[น 
สัตว?ที่เคยล[าสัตว?มาเป_นอาหารกลับไม[รูWวิธีล[าสัตว? เป_นตWน 

แมWจะมีมุมดWานท่ีเป_นโทษของการใชWเงินปรากฏอยู[ แต[ผูWประพันธ?ก็แสดงนํ้าเสียงเช่ือม่ันใน
ระบบการเงินว[าจะนํามาซึ่งความสุขใหWแก[สิ่งมีชีวิตท่ีรูWจักใชWเงิน การแสดงบทบาทของเงินในสังคม
สิ่งมีชีวิตน้ันดWานหลักแลWวนํามาซึ่งความสุข ถWารูWจักแกWป�ญหาไดWสําเร็จ โดยเฉพาะอย[างย่ิงสําหรับผูWท่ีมี
เงินสะสมไวWมากยังสามารถนําเงินมาคWาหากําไรไดWอีก ดังเช[นท่ีมีการสรWางธนาคารเป_นท่ีฝากเงิน และ
นําเงินมาใหWสิ่งมีชีวิตท่ีไม[มีเงิน สามารถกูWไปลงทุนหรือใชWจ[ายไดW เพียงแต[ตWองนําเงินน้ันกลับมาคืนใน
อัตราท่ีเพ่ิมมากข้ึน เงินจึงกลายเป_นสินคWาตัวใหม[ ซึ่งมีวิธีการคWาเงินตามมาอีกในหลายรูปแบบ  

การเคลื่อนไหวของเงินจากชีวิตหน่ึงไปยังอีกชีวิตหน่ึง ถWาหากเป_นไปในสภาวะคล[องแคล[ว 
ชีวิตความเป_นอยู[โดยท่ัวไปก็ดีข้ึน แต[หากเกิดภาวะฝ�ดเคืองข้ึนมา ก็เป_นไปดังไดWกล[าวแลWวว[าสังคม
จําเป_นตWองหาผูWมีป�ญญามาคิดแกWไข แต[ทว[าการแกWป�ญหาตWองเป_นไปอย[างเป_นวิทยาศาสตร?เท[าน้ัน น่ัน
คือพิจารณาตามสภาพท่ีปรากฏเป_นจริง แลWวแต[กรณีไป นอกจากน้ีมีเร่ืองน[าเป_นห[วง กล[าวคือ ผูWมี
ป�ญญามักหาผลประโยชน?เขWาตนกับพวกพWองในทWองถ่ินของตน มากกว[าจะมองเห็นประโยชน?ของคน
ในท่ีอ่ืนท่ีไกล 

ในทWายท่ีสุด ผูWประพันธ?แสดงโลกทัศน?ว[า ป�จจุบันเงินมีอํานาจมากเสียจนสามารถยึดครอง
ดินแดนไดWโดยไม[ตWองทําสงครามเพ่ือแย[งชิงดินแดนใดใดเหมือนในอดีต และเป_นการครอบครอง
ดินแดนชนิดท่ีผูWชนะไดWประโยชน?ทันที  มิใช[เพียงแค[ไดWช่ือว[าเป_นผูWครอบครองดินแดนเท[าน้ันดังน้ันเงิน
จึงนํามาท้ังความสุขและความทุกข? 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเร่ือง การพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มี
วัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
และ2) เพ่ือนําผลท่ีไดWเป_นแนวทางในพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีใหWมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ประชากรท่ีใชWในการวิจัย ไดWแก[ ประชากรท่ีใชWในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดWแก[ นักศึกษาช้ันปmท่ี 1 
คณะศิลปะศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคร่ืองมือท่ีใชW ไดWแก[แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ
ค[าแบบตอบสนองคู[ การวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแก[ ค[าความถ่ี ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว[า จากการทําแบบทดสอบก[อนเรียน นักศึกษาสามารถอ[านออกเสียง
ภาษาไทยจากจํานวนคํา 260 คํา คิดเทียบคะแนนโดย เฉลี่ยไดW 53.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน คิดเป_นรWอยละเฉลี่ยเท[ากับ 53.8 แสดงว[านักศึกษามีความสามารถอ[านออกเสียงอยู[ใน
ระดับต่ํา และคะแนนหลังเรียน นักศึกษาสามารถอ[านออกเสียง ภาษาไทยคิดเทียบคะแนนเฉลี่ยไดW 
81.53 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป_นรWอยละเฉลี่ยเท[ากับ 81.4 แสดงว[านักเรียนมี
ความสามารถในการอ[านอยู[ในระดับสูงมาก แสดงว[านักเรียนมีพัฒนาการอ[านออกเสียงมากข้ึน 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาการอ[าน ภาษาไทย  
 

Abstract 
This research subject Thai reading development of students Bangkok Thonburi 

University The objectives of this study were 1) to develop Thai reading of students. 
Bangkok University Thonburi and 2) to use the results as a guideline in the 
development of Thai reading of students.Bangkok Thonburi University to be more 
efficient. 
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The population used in this research is the population used in this research is 
the first year students of the Faculty of Arts. Bangkok Thonburi University The tools 
used were questionnaire with double response estimation type. Data analysis 
includes frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that from doing the tests before school, students could 
read aloud Thai language from a total of 260 words, equivalent to an average score 
of 53.67 points from a full score of 100, representing an average of 53.8 percent, 
indicating that students have the ability to read aloud at a low level and scores after 
school. Students can read aloud. Thai language can be compared to an average 
score of 81.53 points from a full score of 100 points, representing an average 
percentage equal to 81.4 Show that students Has a very high reading ability Show 
that students have improved reading aloud. 

 
Keywords: Reading development, Thai languag 
 
บทนํา 
 ทักษะการอ[านภาษาไทย เป_นทักษะท่ีสําคัญอย[างย่ิงท่ีนักเรียนจําเป_นตWองอ[านใหWถูกตWอง และ
ชัดเจน เพ่ือใหWเหมาะสมกับความเป_นคนไทย ซึ่งใชWภาษาไทยเป_นภาษาประจําชาติ จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ป�ญหาจัดการเรียนการสอนเกิดจากการอ[านหนังสือไม[ออก 
ทําใหWผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยตํ่า ผูWสอนไดWพยายามหาวิธีปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนในหWองเรียนก็ไม[ประสบผลสําเร็จ  

เน่ืองจากผูWเรียนมีพ้ืนฐานการอ[านภาษาไทยไม[ออกมาจากระดับมัธยมตWน และภาพรวมใน
ระดับประเทศมีจํานวนนักเรียนท่ีอ[านหนังสือไม[ออกจํานวนมากแลWวผ[านช[วงช้ันผลการเรียนอยู[ใน
เกณฑ?ตํ่า เพ่ือตWองการพัฒนาการอ[านของผูWเรียนท่ีอ[านหนังสือไม[ออก ผูWวิจัยจึงจัดทํางานวิจัยเร่ือง 
พัฒนาการอ[านภาษาไทยใหWคล[อง เพ่ือใหWนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและนักศึกษาไดWใชW
ความสามารถของนักศึกษาเองเต็มตามศักยภาพ  

การสอนภาษาไทยใหWบรรลุวัตถุประสงค?และมีประสิทธิภาพน้ัน จําเป_นตWองฝ�กฝนทักษะ 
ต[าง ๆ ใหWสัมพันธ?กันท้ังทักษะการรับเขWามาคือการอ[าน และการฟ�งกับลักษณะท่ีถ[ายทอดออกไปคือ
การพูดและการเขียน โดยเฉพาะการอ[านเป_นสิ่งจําเป_น และใหWประโยชน?ทุกดWาน และทุกโอกาสท้ัง
ในดWานการศึกษาหาความรูWการปกครองอาชีพและการพักผ[อนหย[อนใจ การอ[านจะชวยเพ่ิมพูนความรูW
ความคิดของคนเรามากย่ิงข้ึน การแกWป�ญหาการพูดและการอ[านไม[ชัดเจนตWองเร่ิมศึกษาถึงสาเหตุน่ัน
คือศึกษาการออกเสียงไม[ชัดเจน การเขียน การเรียงคําในประโยคไม[ถูกตWองความหมายก็จะผิดไป 

ยุพิน พลดร (2539) ไดWกล[าวว[า ภาษาไทยเป_นภาษาประจําชาติ เป_นเอกลักษณ?ของชาติไทย
ฉะน้ันภาษาไทยจึงจัดว[าเป_นภาษาท่ีสําคัญอย[างย่ิงและในหลักสูตรการจัดการศึกษาภาษาไทยไดWจัดไวW
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ในกลุ[มทักษะ ท่ีถือวาเป_นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูWการจัดการเรียนการสอนจึงมุ[งใหWผูWเรียนพัฒนา
ทางภาษา ท้ังในดWานการฟ�ง พูด อ[านและเขียน ตามแก[วัย เห็นคุณค[าและความสามารถใชWเป_น
เคร่ืองมือสื่อความคิด ความเขWาใจ รักการอ[าน แสวงหาความรูWและมีเหตุผล ทักษะการอ[านเป_น
เคร่ืองมือพ้ืนฐานสําหรับผูWเรียนเร่ืองราวต[าง ๆ ท้ังอ[านในใจและอ[านออกเสียง การอ[านออกเสียงถWา
ละเลยจะทําใหWอ[านไดWไม[ดี อ[านตะกุกตะกก ทําใหWเสียบุคลิกภาพ ผูWฟ�งเกิดความรําคาญ ส[งผลเสียใน
ดWานสื่อความหมาย อาจทําใหWเขWาใจผิดไป 

จึงทําใหWผูWเรียนในป�จจุบันไม[เล็งเห็นถึงความสําคัญของทักษะในการอ[านออกเสียง หาก
พิจารณาแลWวจะพบวาทักษะในการอ[านออกเสียงคําภาษาไทยน้ีมีความสําคัญเป_นอย[างย่ิงในการ
สื่อสารถ[ายทอดขWอมูลไปสู[บุคคลอ่ืนไม[ว[าจะเป_นการสื่อสารในชีวิตประจําวันหรือในงานอาชีพ หาก
ป�ญหาดังกล[าวไม[ดําเนินการแกWไข จะทําใหWผูWเรียนมีทัศนคติท่ีไม[ดีต[อภาษาไทย ทําใหWเสียบุคลิกภาพ 
เสียโอกาสในสังคมในอนาคต ดWวยเหตุน้ีจึงทําใหWผูWวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา และดําเนินการใหWผูWเรียนไดWฝ�ก
ทักษะการอ[านออกเสียงคําภาษาไทยใหWถูกตWอง ซึ่งจะช[วยใหWมาตรฐานทางการอ[านออกเสียงเกิดข้ึนใน
สังคม 

ผูWวิจัยคาดหวังว[าจากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะท[าใหWผูWวิจัยและผูWสนใจอ่ืนๆไดWรูWสภาพท่ี
แทWจริงของพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นอกจากน้ีจากผลการ
ศึกษาวิจัยยังช[วยเอ้ือประโยชน?ครอบคลุมต[อการจัดการเรียนการสอนใหWแก[นักศึกษาท้ังคณะไดWอีก
เช[นกัน 
 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. เพ่ือนําผลท่ีไดWเป_นแนวทางในพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีใหWมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฏีโครงสรWางความรูW (The Schema Theory) (ฉัตรสุดา ดวงพลอย, 2526: 1 – 15) 
ทฤษฏี น้ีมีหลักสําคัญประการหน่ึงคือ ขWอความใด ๆ ไม[ว[าเป_นการพูดหรือการเขียนไม[ไดWสื่อ
ความหมายดWวยตัวของขWอความเอง แต[ขWอความน้ันเป_นการเตรียมแนวทางสําหรับผูWฟ�งหรือผูWอ[านไดW
สรWางความหมายของขWอความ โดยอาศัยความรูWเดิมในเร่ืองท่ีอ[านท่ีมีอยู[แลWว ซึ่งเป_นความรูWท่ีผูWอ[านไดW
เรียนรูWมาก[อน ดังน้ันความเขWาใจในเร่ืองการอ[านตามทฤษฏีดังกล[าว จึงเป_นกระบวนการปฏิสัมพันธ?
ระหว[างความรูWเดิมของผูWอ[านและขWอความท่ีอ[านนอกจากน้ัน ทฤษฏีโครงสรWางความรูWยังไดWกล[าวถึงสิ่ง
ต[าง ๆ ดังต[อไปน้ี 

1. วิธีจัดระเบียบความรูWในสมองของคนเรา 
2. วิธีการรับเอาความรูWใหม[เขWาไปรวมกับความรูWเดิม 
3. วิธีการดัดแปลงปรับปรุงแกWไขความรูWเดิมใหWเหมาะสม  
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สคีมา ( Schema ) หมายถึง การบรรยายเก่ียวกับความรูW ซึ่งประกอบดWวยโครงสรWางความรูWท่ี
ผูWอ[านมีอยู[เดิมแลWวท่ีเรียงรายกันอยู[ เป_นลําดับช้ัน จัดเป_นกลุ[มตามคุณสมบัติท่ีกลWายคลึงกันมี
ความสัมพันธ?ซึ่งกันและกัน กลุ[มโครงสรWางความรูWมีหนWาท่ีเก่ียวกับการอ[าน คือ เป_นสิ่งช้ีนําเร่ืองใหWกับ
ผูWอ[าน และจัดโครงสรWางเร่ืองไวWสําหรับเร่ืองใหม[ ในขณะท่ีผูWอ[านอ[านเร่ือง เร่ืองเหล[าน้ีจะบรรจุใน
โครงสรWางความรูW เดิม ท่ี จัดไวW  โดยท่ี โครงสรWางความเดิม ( Schemata ) น้ีสรWางข้ึน มาจาก
ประสบการณ?เดิมของผูWอ[านและเป_นเคร่ืองช้ีแนะผูWอ[านในขณะท่ีตWองการ เขWาใจสิ่งต[าง ๆ ท้ังยังช[วย
ผูWอ[านคาดการณ?ล[วงหนWาเก่ียวกับเหตุการณ?ในเร่ืองดWวย ผูWอ[านจะนําโครงสรWางความรูWเดิมน้ีไปใชW
ประกอบการอ[าน ซึ่งมีความสําคัญต[อความเขWาใจในการอ[านมากกว[าโครงสรWางภาษาและกระบวนการ
ทาง ภาษาท่ีใชWในขWอเขียน ดังน้ันจึงกล[าวไดWว[าความเขWาใจในการอ[านตามทฤษฏีโครงสรWางความรูW ตWอง
ประกอบข้ึนดWวยความรูWทางภาษา ความรูWท่ัว ๆ ไป และปริมาณความรูWเดิมเหล[าน้ันไดWรับการกระตุWน
ใหWทํางานในขณะท่ีกระบวนการ ทางสมองกําลังดําเนินการอยู[ 
 ความหมายและความสําคัญของแบบฝกทักษะ 
 สุวิทย? มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 :  53)  ไดWสรุปความสําคัญของแบบฝ�ก
ทักษะว[าแบบฝ�กทักษะมีความสําคัญต[อผูWเรียนไม[นWอย ในการท่ีจะช[วยส[งเสริมสรWางทักษะใหWกับผูWเรียน
ไดWเกิดการเรียนรูWและเขWาใจไดWเร็วข้ึน ชัดเจนข้ึน กวWางขวางข้ึนทําใหWการสอนของครูและการเรียนของ
นักเรียนประสบผลสําเร็จอย[างมีประสิทธิภาพ 
 ไพทูลย?  มูลดี (2546 : 48) ไดWสรุปความหมายของแบบฝ�กทักษะ คือชุดฝ�กการเรียนรูWท่ีครู
สรWางข้ึนใหWนักเรียนไดWทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนรูWมาแลWวเพ่ือสรWางความรูWความเขWาใจ และช[วยเพ่ิมทักษะ
ความชํานาญและฝ�กกระบวนการคิดใหWมากข้ึน ท้ังยังมีประโยชน?ในการลดภาระการสอนใหWกับครู อีก
ท้ังพัฒนาความสามารถของผูWเรียน และทําใหWผูWเรียนสามารถมองเห็นความกWาวหนWาจากผลการเรียนรูW
ของตนเองไดW ฐานิยา อมรพลัง (2548: 75) ไดWสรุปถึงความหมายของแบบฝ�กทักษะ คือ งานกิจกรรม
หรือประสบการณ?ท่ีครูจัดใหWนักเรียนไดWฝ�กหัดกระทํา เพ่ือทบทวนฝ�กฝนเน้ือหาความรูWต[างๆ ท่ีไดWเรียน
ไปแลWวใหWเกิดความจํา จนสามารถปฏิบัติไดWดWวยความชํานาญ และใหWผูWเรียนสามารถนําไปใชWใน
ชีวิตประจําวันไดW วรรณภา  ไชยวรรณ (2549 :  40) ไดWสรุปความหมายและความสําคัญของแบบฝ�ก
ไดWว[า แบบฝ�ก คือ แบบฝ�กหัด หรือชุดฝ�กท่ีครูจัดใหWนักเรียน เพ่ือใหWมีทักษะเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีไดWเรียนรูW
เร่ืองน้ันๆ มาบWางแลWว โดยแบบฝ�กตWองมีทิศทางตรงตามจุดประสงค? ประกอบกิจกรรมท่ีน[าสนใจและ
สนุกสนาน อกนิษฐ? กรไกร (2549 : 18) ไดWสรุปความหมายของแบบฝ�กทักษะไวWว[า แบบฝ�กทักษะ
หมายถึง สื่อท่ีสรWางข้ึนเพ่ือเสริมสรWางทักษะใหWแก[นักเรียน มีลักษณะเป_นแบบฝ�กหัดท่ีมีกิจกรรมใหW
นักเรียนทําโดยมีการทบทวนสิ่งท่ีเรียนผ[านมาแลWวจากบทเรียน ใหWเกิดความเขWาใจและเป_นการฝ�ก
ทักษะ และแกWไขในจุดบกพร[องเพ่ือใหWนักเรียนไดWมีความสามารถและศักยภาพย่ิงข้ึนเขWาใจบทเรียนดีขึ้น 
 พอสรุปไดWว[า แบบฝ�กทักษะ หมายถึง ชุดฝ�กทักษะท่ีครูสรWางข้ึนใหWนักศึกษาไดWทบทวนเน้ือหา
ท่ีเรียนรูWมาแลWวเพ่ือสรWางความเขWาใจ และช[วยเพ่ิมทักษะความชํานาญและฝ�กกระบวนการคิดใหWมาก
ข้ึน ทําใหWครูทราบความเขWาใจของนักเรียนท่ีมีต[อบทเรียน ฝ�กใหWเด็กมีความเช่ือม่ันและสามารถ
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ประเมินผลของตนเองไดW ท้ังยังมีประโยชน?ช[วยลดภาระการสอนของครู และยังช[วยพัฒนาตามความ
แตกต[าง 

อกนิษฐ? กรไกร (2549 :  17) ไดWดําเนินการสรWางแบบฝ�กทักษะ ยึดหลักใหWนักเรียนไดWเรียนรูW
ดWวยตนเองตามศักยภาพของแต[ละบุคคล ในความคาดหวัง ตWองการใหWเด็กท่ีใชWแบบฝ�กทักษะมี
พฤติกรรม ดังน้ี 
 1. Active Responding ใหWนักเรียนมีส[วนร[วมในการเรียนอย[างกระฉับ-กระเฉง ไม[ว[าจะเป_น
คิดในใจหรือแสดงออกมาดWวยการพูดหรือเขียน นักเรียนอาจเขียนรูปภาพเติมคําแต[งประโยคหรือหา
คําตอบในใจ 
 2. Minimal Error ในการเรียนแต[ละคร้ังเราหวังว[า นักเรียนจะตอบคําถามไดWถูกตWองเสมอ 
แต[ในกรณีท่ีนักเรียนตอบคําถามผิด นักเรียนควรมีโอกาสฝ�กฝนและเรียนรูWในสิ่งท่ีเขาทําผิดเพ่ือไปสู[
คําตอบท่ีถูกตWองต[อไป 
 3. Knowledge of Results เม่ือนักเรียนสามารถตอบถูกตWองเขาควรไดWรับเสริมแรง ถWา
นักเรียนตอบผิดเขาควรไดWรับการช้ีแจง และใหWโอกาสท่ีจะแกWไขใหWถูกตWองเช[นเดียวกับประสบการณ?ท่ี
เป_นความสําเร็จสําหรับมนุษย?แลWว เพียงไดWรูWว[าทําอะไรสําเร็จก็ถือเป_นการเสริมแรงในตัวเอง 
 4. Small Step การเรียนจะตWองเป�ดโอกาสใหWนักเรียนไดWเรียนรูWไปทีละนWอยดWวยตนเอง โดย
ใหWความรูWตามลําดับข้ันและเป�ดโอกาสใหWผูWเรียนใคร[ครวญตามซึ่งจะเป_นผลดีต[อการเรียนรูWของเด็ก
อย[างมาก แมWที่เรียนอ[อนก็จะสามารถเรียนไดW 
 ดังน้ัน ผูWสรWางแบบฝ�กจึงจะตWองกําหนดกิจกรรมตลอดจนคําสั่งต[างๆ ใบแบบฝ�กใหWผูWฝ�กไดW
แสดงพฤติกรรมสอดคลWองกับจุดประสงค?ที่ผูWสรWางตWองการ 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร? ซึ่งมีความเช่ือว[า สามารถควบคุมบุคคลใหWทําตาม
ความประสงค?หรือแนวทางท่ีกําหนดโดยไม[ตWองคํานึงถึงความรูWสึกทางดWานจิตใจของบุคคลผูWน้ันว[าจะ
รูWสึกนึกคิดอย[างไร เขาจึงไดWทดลองและสรุปว[าบุคคลสามารถเรียนรูWดWวยการกระทําโดยมีการเสริมแรง
เป_นตัวการ เป_นบุคคลตอบสนองการเรWาของสิ่งเรWาควบคู[กันในช[วงเวลา 
ท่ีเหมาะสม สิ่งเรWาน้ันจะรักษาระดับหรือเพ่ิมการตอบสนองใหWเขWมข้ึน 
 2. วิธีการสอนของกาเย[ ซึ่งมีความเห็นว[าการเรียนรูWมีลําดับข้ัน และผูWเรียนจะตWองเรียนรูW
เน้ือหาท่ีง[ายไปหายาก การสรWางแบบฝ�ก จึงควรคํานึงถึงการฝ�กตามลําดับจากง[ายไปหายาก 
 3. แนวคิดของบลูม ซึ่งกล[าวถึงธรรมชาติของผูWเรียนแต[ละคนว[ามีความแตกต[างกันผูWเรียน
สามารถเรียนรูWเน้ือหาในหน[วยย[อยต[างๆ ไดWโดยใชWเวลาเรียนท่ีแตกต[างกัน 
 ประโยชน�ของแบบฝกทักษะ 
 ไพทูลย? มูลดี (2546: 52) ไดWอธิบายประโยชน?ของแบบฝ�กไวWดังน้ี คือ แบบฝ�กมีความสําคัญ 
และจําเป_นต[อการเรียนทักษะทางภาษามาก เพราะจะช[วยใหWผูWเรียนเขWาใจในบทเรียนไดWดีข้ึนสามารถ
จดจําเน้ือหาในบทเรียนและคําศัพท?ต[างๆ ไดWคงทน ทําใหWเกิดความสนุกสนานในขณะเรียนทราบ
ความกWาวหนWาของตนเอง สามารถนําแบบฝ�กมาทบทวนเน้ือหาเดิมดWวยตนเองไดW นํามาวัดผลการเรียน
หลังจากท่ีเรียนแลWว ตลอดจนสามารถทราบขWอบกพร[องของนักเรียนและนําไปปรับปรุงแกWไขไดW
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ทันท[วงที ซึ่งจะมีผลทําใหWครูประหยัดเวลา ค[าใชWจ[ายและลดภาระไดWมาก และยังใหWนักเรียนนําภาษา
ไปใชWสื่อสารไดWอย[างมีประสิทธิภาพดWวย 
 วรรณภา ไชยวรรณ (2549: 41) ไดWอธิบายถึงประโยชน?ของแบบฝ�กทักษะไวWว[า แบบฝ�กช[วย
ในการฝ�กหรือเสริมทักษะทางภาษา การใชWภาษาของนักเรียนสามารถนํามาฝ�กซ้ําทบทวนบทเรียน 
และผูWเรียนสามารถนําไปทบทวนดWวยตนเอง จดจําเน้ือหาไดWคงทน มีเจตคติท่ีดีต[อการเรียนภาษาไทย 
แบบฝ�กถือเป_นอุปกรณ?การสอนอย[างหน่ึงซึ่งสามารถทดสอบความรูW วัดผลการเรียนหรือประเมินผล
การเรียนก[อนและหลังเรียนไดWเป_นอย[างดี ทําใหWครูทราบป�ญหาขWอบกพร[องของผูWเรียนเฉพาะจุดไดW 
นักเรียนทราบความกWาวหนWาของตนเอง ครูประหยัดเวลา ค[าใชWจ[ายและลดภาระไดWมาก 
 ถวัลย?  มาศจรัส และคณะ (2550 : 21) ไดWอธิบายถึงประโยชน?ของแบบฝ�กหัดและแบบฝ�ก
ทักษะเป_นสื่อการเรียนรูW ท่ีมุ[งเนWนในเร่ืองของการแกWป�ญหา และการพัฒนาในการจัดการเรียนรูWใน
หน[วยการเรียนรูWและสามารถเรียนรูWไดW โดยสรุปไดWดังน้ี 
 1. เป_นสื่อการเรียนรูW เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWใหWแก[ผูWเรียน 
 2. ผูWเรียนมีสื่อสําหรับฝ�กทักษะดWานการอ[าน การคิด การคิดวิเคราะห? และการเขียน 
 3. เป_นสื่อการเรียนรูWสําหรับการแกWป�ญหาในการเรียนรูWของผูWเรียน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ สถานภาพของนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ และช้ันปm 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ พัฒนาการอ[านภาษาไทย 
 3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุ[งหมายเพ่ือศึกษา
พัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีช้ันปmท่ี 1 คณะศิลปะศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 4. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดWแก[ นักศึกษาช้ันปmท่ี 1 คณะศิลปะศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  

5. การวิเคราะห?ขWอมูล 
 1. ขWอมูลดWานสถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม ใชWค[าความถ่ี (Frequency) และค[ารWอย
ละ (Percentage) แลWวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีโดยใชWค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  
จากการทําแบบทดสอบก[อนเรียนนักศึกษาสามารถอ[านออกเสียงภาษาไทยจากจํานวนคํา

260 คํา คิดเทียบคะแนนโดย เฉลี่ยไดW53.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป_นรWอยละ
เฉลี่ยเท[ากับ 53.8 แสดงว[านักศึกษามีความสามารถอ[านออกเสียงอยู[ในระดับต่ํา และคะแนนหลัง
เรียน นักศึกษาสามารถอ[านออกเสียง ภาษาไทยคิดเทียบคะแนนเฉลี่ยไดW 81.53 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน คิดเป_นรWอยละเฉลี่ยเท[ากับ 81.4แสดงว[านักศึกษามีความสามารถในการอ[านอยู[ใน
ระดับสูงมาก แสดงว[านักศึกษามีพัฒนาการอ[านออกเสียงมากข้ึน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห?ขWอมูลพัฒนาการอ[านภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
แตกต[างกันไดWขWอคWนพบเพ่ืออภิปรายผล ดังน้ี 
 จากการเปรียบเทียบผลคะแนนการอ[านออกเสียงของนักศึกษาช้ันประถมศึกษาปm 
คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว[างก[อนฝ�กและหลังฝ�กอ[านโดยใชWนิทานท่ีผูWวิจัย
สรWางข้ึนเองเป_นสื่อจํานวน4 เร่ืองจากแบบทดสอบ วัดความสามารถ ในการอ[านภาษาไทยก[อน –หลัง 
พบว[าผลจากการอ[านออกเสียงของนักศึกษาหลังการฝ�ก อ[านสูงกว[าก[อนการฝ�กอ[านออกเสียงซึ่ง
เป_นไปตามสมมติฐานท่ีไดWต้ังไวWแสดงใหWเห็นว[าการใชWชุดฝ�กอ[านออกเสียงท่ีใชWนิทานเป_นสื่อน้ี สามารถ
แกWป�ญหาการอ[านออกเสียงไดW เพราะเป_นการเรียนรูWจากสื่อท่ีนักศึกษาสนใจโดยเฉพาะอย[างย่ิงนิทาน
ท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนเป_นเร่ืองราวเก่ียวการผจญภัย สอดแทรกขWอคิดคติสอนใจและสั่งสอนอบรมความดี
งามพอสมควร ท้ังน้ีเพ่ือใหWเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กท่ีมีอายุประมาณ 7-11 ปm และ
สอดคลWองกับคํากล[าวของสวน เลิศอาวาส (2542 ,หนWา 6) และลัดดา เหมทานนท? (2542, หนWา 226) 
ท่ีกล[าวโดยสรุปไดWว[านิทานเป_นสื่อทําใหWเด็กเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาทักษะการอ[านและสอดคลWองกับ
ผลการวิจัยของเดชา จินดาพันธุ? (2527 ,หนWา 45) ท่ีศึกษาการใชWนิทานพ้ืนเมืองส[งเสริมการอ[าน
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปm ท่ี 4 พบว[าหลังจากใชWนิทานแลWวนักเรียนมีความกWาวหนWาทางอ[าน
สูงข้ึนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งจากผลงานวิจัยท่ีสอดคลWองดังกล[าวมาน้ันสนับสนุนว[า
การการใชWนิทานเป_นสื่อท่ีสอดคลWองกับความสนใจของนักเรียนทําใหWนักเรียนเกิดแรงจูงใจพยายาม
อ[านออกเสียงใหWถูกตWองตามอักษรวิธีไดWถูกตWอง ชัดเจน และคล[องแคล[ว จึงทําใหWมีผลคะแนนหลังเรียน
สูงข้ึนดังกล[าว 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช� 
 1. การฝ�กฝนทักษะในการอ[านออกเสียง ผูWสอนทุกสาขาวิชาควรใส[ใจใหWผูWเรียนมีการฝ�กฝน
อย[างสมํ่าเสมอ 
 2. การฝ�กฝนทักษะการอ[าน ควรจัดใหWครอบคลุมผูWเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือเป_นการพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทยใหWสูงข้ึน 
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 3. ควรมีการพัฒนาทักษะภาษาไทยใหWครบท้ัง 4 ดWาน คือ การฟ�ง การพูด การอ[าน และการ
เขียน 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีการนําแบบฝ�กทักษะท่ีผูWรายงานสรWางข้ึนชุดน้ี ไปทดลองใชWกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
อ่ืน  เพ่ือจะไดWขWอสรุปผลการวิจัยท่ีกวWางขวางมากข้ึน 
 2. ควรมีการสรWางแบบฝ�กทักษะในกลุ[มสาระการเรียนรูWภาษาไทย เน้ือหาท่ีเขWาใจยาก หรือ
เน้ือหาท่ีเป_นป�ญหาต[อการเรียนการสอนในกลุ[มทักษะภาษาไทยในแต[ละระดับช้ัน เพ่ือนําไปทดลอง
หาประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีการสรWางแบบฝ�กภาษาไทย ในหน[วยการเรียนรูWอ่ืนหรือในระดับช้ันปmอ่ืน ๆ 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี เร่ืองทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา 1) ศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก[อนและหลังการทดลองและ 2) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต[อกาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันประชากรท่ีใชWใน
การวิจัยในคร้ังน้ี ไดWแก[ นักศึกษาช้ันปmท่ี 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีเคร่ืองมือท่ีใชW ไดWแก[1 .สรWางเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยไดWแก[แบบฝ�กบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ 2.ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหWผูWเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพดWานความ
ถูกตWองและแกWตามคาแนะนาก[อนนาไปปรับใชWจริง 3.ก[อนการทดลองผูWวิจัยทดสอบความสามรถใน
การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ[มตัวอย[าง 4.ใหWฝ�กการพูดโดยใหWนักศึกษาฝ�กจากแบบฝ�กการ
สนทนาเพ่ือพัฒนาความสามารถในดWานการใชWภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 5.ทําการทดสอบ
ความสามารถดWานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาหลังการฝ�กจากแบบฝ�กการ
สนทนาภาษาอังกฤษโดยใชWเกณฑ?ประเมินความสามารถดWานการพูดภาษาอังกฤษตามหลักของ 
Lickert 

ผลการวิจัยความสามารถในการใชWภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ?หลังเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน มีค[าสูงกว[า ก[อนเรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
สังเกตจากคะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึน 
  
คําสําคัญ:ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
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Abstract 
This research on English speaking skills in daily life of students in English 

language programFaculty of Liberal Arts Bangkok Thonburi University The objectives 
of this study were 1) to study and compare the ability to speak English of students 
before and after the experiment, and 2) to study the satisfaction of students in 
studying English courses in daily life. The population used in this research is the 4th 
year students in English language program. Faculty of Arts Bangkok Thonburi 
University Tools used are: 1. Create tools for research Including English conversation 
practice 2. Check the quality of the equipment. By having the experts check the 
quality of the correctness and correct according to the recommendations before 
putting into actual use. 3. Before the experiment, the researcher tested the English 
speaking ability of the sample students. 
 The results of the research on the ability to use English for public relations 
after studying English subjects in daily life were significantly higher than before 
studying at the 0.05 level, by observing the increasing average score. 
 
Keywords:Speaking skills  Everyday english 
 
บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเป_นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการติดต[อสื่อสารทางธุรกิจระหว[างหน[วยงาน บริษัท
องค?กรการคWาและสถานประกอบการต[าง ๆ ดังน้ัน หน[วยงานเหล[าน้ันย[อมตWองการบุคลากรหรือ
พนักงานท่ีมีความรูW ความสามารถดWานภาษา การใชWภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป_นป�จจัยหน่ึงท่ี
ประสบความสําเร็จในหนWาท่ีการงานภาษาอังกฤษ เป_นภาษาสากลท่ีมีความสําคัญและมีความ
จําเป_นตWองใชWในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีบทบาทในฐานะเป_นภาษาสากล 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน ข้ันพ้ืนฐานเป_นการพัฒนาท้ัง4 
ทักษะ คือ ทักษะการฟ�งทักษะการพูด ทักษะการอ[าน และทักษะการเขียน ซึ่งทักษะท้ัง4 ท่ีกล[าวมา
น้ัน ทักษะการพูดเป_นทักษะท่ีสําคัญ ท่ีสุด เน่ืองจากเป_นทักษะท่ีแสดงใหWเห็นว[าผูWพูดมีความรูWทาง
ภาษาอย[างชัดเจน และเน่ืองจากทักษะการพูดเป_นการถ[ายทอดความคิด ความเขWาใจ และความรูWสึก
ในการใชWภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 ป�จจุบันผูWจบการศึกษาท่ีจะเขWาทํางานในสถานประกอบการต[าง ๆ และไดWรับความสําเร็จใน
อาชีพต[าง ๆ น้ัน จําเป_นอย[างย่ิงท่ีตWองมีความคล[องแคล[วดWานการสื่อสารภาษาอังกฤษดWานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ไม[มีใครในโลกแห[งการประกอบอาชีพท่ีสามารถทํางานคนเดียวไดWอย[างสมบูรณ? ดังน้ัน 
ความสามารถดWานภาษาอังกฤษไม[เพียงแต[เป_นการเติมเต็มใหWบุคคลมีคุณสมบัติท่ีสมบูรณ?เท[าน้ัน แต[
มันยังเป_นสิ่งท่ีทําใหWชีวิตบรรลุเปjาหมายในหนWาท่ีการงานอีกดWวย (มารี,แฟรงค?และเคนเนธ,1999)  
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 การเรียนรูWทางดWานภาษาโดยเฉพาะอย[างย่ิงภาษาอังกฤษผูWเรียนจึงจําเป_นตWองมีความรูWและ
ฝ�กฝนการใชWภาษาอังกฤษใหWเกิดความชํานาญ โดยเฉพาะอย[างย่ิงทักษะการพูด นักเรียน จํานวนไม[นWอย
เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต[เรียนช้ันมัธยมศึกษา แต[ไม[สามารถสื่อสารกับเจWาของภาษาไดWทําใหWขาดความ
เช่ือม่ัน ทWอแทWและส[งผลต[อความกWาวหนWาในอาชีพการงานหรือการเรียนรูWระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
ไดWตระหนักถึงความสําคัญดังกล[าว จึงจัดใหWมีหลักสูตรภาษาต[างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้ังแต[ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาเพ่ือมุ[งม่ัน ใหWเยาวชนนํา ความรูWในการใชWภาษาอังกฤษไปพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูWและ
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ:2545) นอกจากนําการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนเป_นการเป�ดโอกาส
ใหWผูWเรียนปฏิสัมพันธ?ฝ�กใหWผูWเรียนสามารถสื่อสารไดWอย[างมีประสิทธิภาพและเป_นการเตรียมความพรWอม
การพดู ในสถานการณ?จริง เพ่ือใหWเกิดความม่ัน ใจในการพูดภาษา 

อังกฤษ (Ellis; Johnson. 1944:39) ในการพัฒนาความสามารถดWานการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใชWบทบาทสมมุติ 2 พบว[ากิจกรรมบทบาทสมมุติมีส[วนทําใหWเรียนเกิดความกระตือรือรWนในการ
เรียน มีความเช่ือมม่ันในตนเองและม่ันใจในการพูด และทําใหWเรียนเกิดความกระตือรือรWนในการเรียน 
มีความเช่ือม่ันในตนเองและม่ัน ใจในการพูด และทําใหWผูWเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในทักษะ
ดWนการพูดภาษาอังกฤษย่ิงข้ึน (สุกัญญา ดิลประสาท, 2544 : 66-67) 
 จากป�ญหาท่ีเกิดข้ึนและงานวิจัยแสดงใหWเห็นว[าทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ของนักศึกษาซึ่งจะเป_นแนวทางหน่ึงท่ีจะช[วยแกWไขป�ญหาการพูดภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ผูWวิจัยจึงสนใจท่ีนําทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือมุ[งเนWนใหWผูWเรียน
สามารถเรียนรูWและฝ�กฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดWอย[างมีประสิทธิภาพ  
 
โจทย�วิจัย 

1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังการทดลองสูงกว[าก[อนการทดลอง 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต[อเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในระดับมาก 

 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก[อนและ
หลังการทดลอง 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต[อกาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
ประโยชน�ที่ได�รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือเป_นแนวทางใหWผูWสอนเลือกกิจกรรมในการสอนพูด เพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหWมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2. เพ่ือเป_นแนวทางในการนําไปปรับปรุงใชWในการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ 
 3. เพ่ือเป_นแนวทางในการวิจัยเก่ียวกับทักษะการสอนพูดคร้ังต[อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 การพูดเป_นทักษะท่ีจําเป_นอย[างย่ิงในการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารผูW พูดจะตWองใชW
ความสามารถทางดWานภาษาหลายดWานประกอบกันเพ่ือใหWผูWฟ�งเขWาใจโดยจะตWองถ[ายทอดความรูWสึกนึก
คิดของผูWพูดท่ีจะพูดใหWผูWฟ�งสามารถฟ�งเขWาใจผูWพูดท่ีดีจะตWองพูดใหWเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ?
ต[างๆและมีความคล[องแคล[วในการพูดโดยการเลือกใชWคาพูดท่ีถูกตWอง 
 สุมิตราอังวัฒนกุล (2540 หนWา 167) กล[าวว[าการพูดเป_นการถ[ายทอดความรูWสึกนึกคิดความ
เขWาใจใหWผูWฟ�งไดWรับรูWและเขWาใจจุดมุ[งหมายของผูWพูดโดยใชWกลวิธีในการพูดท่ีทาใหWการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 
 อวยชัยผกามาศ (2542 หนWา 1-2) กล[าวถึงความหมายของการพูดไวWว[าการพูดคือการสื่อสาร
ทางความคิดประสบการณ?และความตWองการของผูWพูดไปสู[ผูWฟ�งเพ่ือสื่อความหมายใหWผูWฟ�งเกิดความ
เขWาใจโดยใชWนํ้าเสียงภาษาและกริยาท[าทางไดWอย[างถูกตWองตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของ
สังคมใหWผูWฟ�งรับรูWและไดWรับการตอบสนอง 
 สรุปไดWว[าการพูดหมายถึงการใชWความสามารถทางดWานภาษารวมถึงท[าทางความรูWสึกนึกคิดท่ี
จะถ[ายทอดใหWผูWฟ�งเขWาใจโดยมีจุดมุ[งหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือแลกเปลี่ยนข[าวสารขWอมูลระหว[างบุคคล
ต้ังแต[สองคนข้ึนไปการพูดท่ีมีประสิทธิภาพน้ันผูWพูดจะตWองเลือกใชWถWอยคานํ้าเสียงรวมถึงอากัปกริยาใน
การพูด (Non-Verbal Language) เพ่ือประกอบการพูดใหWสอดคลWองไดWอย[างเหมาะสมถูกตWองกับ
โอกาสและวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีนิยมของสังคม 
 ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 Bartz (1989: 18-82) กล[าวถึงองค?ประกอบของความสามารถในการพูดเพ่ือการสื่อสารคือ 

1. ความคล[องแคล[ว (Fluency) และมีความเขWาใจธรรมชาติในการพูด 
2. ความเขWาใจ (Comprehensibility) คือความสามารถท่ีจะพูดใหWผูWอ่ืนเขWาใจในสิ่งท่ีผูWพูด

สื่อสารออกมา 
สรุปว[าความสามารถในการพูดประกอบดWวยการเลือกใชWคําประโยคใหWเหมาะสมกับสถานะ

ทางสังคมของผูWพูดและผูWฟ�งมีความคล[องแคล[วมีความต้ังใจในการสื่อสารตลอดจนมีกลวิธีการเลือก
กลวิธีในการสื่อสารเพ่ือแกWไขขWอบกพร[องทางการสื่อสารซึ่งนับว[าเป_นส[วนสําคัญในการพูดเพ่ือการ
สื่อสารท่ีผูWพูดสามารถใชWภาษาในการสื่อสารใหWผูWฟ�งเกิดความเขWาใจตรงกับสิ่งท่ีผูWพูดตWองการสื่อไดWอย[าง
มีประสิทธิภาพ 

ความมุ�งหมายของการพูด 
 ความมุ[งหมายของการพูด คือ การแสดงหรือเสนอขWอคิดเห็นต[อผูWฟ�ง และผูWฟ�งสามารถรับรูW
เร่ืองราวและเขWาใจไดWตรงกับความตWองการของผูWพูด ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติไดWอย[างมี
ประสิทธิภาพ เรียกว[าพูดไดWอย[างใจนึกระลึกไดWดังใจหวังยังประโยชน?ใหWแก[ผูWฟ�งสรWางพลังในการ
เปลี่ยนแปลง 
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ความมุ[งหมายของการพูด แบ[งเป_น 2 ประเภทใหญ[ ๆ ไดWแก[ 
1) ความมุ[งหมายของการพูดโดยท่ัวไป และ 
2) ความมุ[งหมายเฉพาะ 
1. ความมุ[งหมายโดยท่ัวไป คือ การพูดท่ีพยายามใหWผูWฟ�งสนใจ เขWาใจ และประทับใจจากการ

พูดน้ัน ๆ 
• ความสนใจ จะเกิดไดWเพราะผูWพูดไดWเตรียมตัวเป_นอย[างดี กล[าวคือ สนใจท่ีจะรับฟ�งเพราะ

เตรียมพูดมาดี และสนใจท่ีจะรับฟ�งจนจบเร่ืองเพราะเตรียมเน้ือหามาดี 
• ความเขWาใจ การเรียกรWองใหWคนสนใจฟ�งเท[าน้ันยังไม[เป_นการเพียงพอ จะตWองใหWผูWฟ�งเขWาใจ

ดWวย ซึ่งกระทําไดWโดยการเตรียมเน้ือเร่ือง การใชWถWอยคํา การเรียบเรียงประโยคท่ีง[ายต[อการเขWาใจ เป_น
ตWน 

• ความประทับใจ คือ ความเขWาใจท่ีชัดเจน จนมองเห็นภาพ ซึ่งทําไดWโดยการใชWคําคม 
ขWอความท่ีลึกซึ้งกินใจ คํารุนแรงท่ีเหมาะสม ตลอดจนอุปมาอุปไมยต[าง ๆ เป_นตWน 

ดังน้ัน ในการพูดทุกคร้ัง ผูWพูดจะตWองเตรียมตัวใหWพรWอม ท้ังคํานํา เน้ือเร่ือง และสรุปจบใหW
สอดคลWองกัน เพ่ือช[วยใหWประสบผลสําเร็จในการพูดทุก ๆ คร้ัง 

2. ความมุ[งหมายเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ[งออกไดWดังน้ี 
• เพ่ือใหWข[าวสารความรูW เป_นการพูดแบบเสนอขWอเท็จจริง โดยไม[มุ[งหมายท่ีจะเปลี่ยน

ทัศนคติของผูWฟ�ง แต[เพ่ือเพ่ิมพูนความรูW ความเขWาใจแก[ผูWฟ�ง 
• เพ่ือความบันเทิง เป_นการพูดเพ่ือใหWผูWฟ�งสนุกสนานครึกคร้ืน มักเป_นการพูดหลังอาหาร ซึ่ง

จัดข้ึนเพ่ือเป_นการพักผ[อน 
• เพ่ือชักจูงใจ คือ การพูดท่ีมุ[งหวังใหWผูWฟ�งเปลี่ยนใจเห็นคลWอยตามผูWพูด โดยใชW การเรWา

อารมณ?เป_นท่ีต้ัง 
องค�ประกอบของการพูด 
องค?ประกอบของการพูดท่ีสมบูรณ? ประกอบดWวย 
1. ผูWพูด 
2. เน้ือเร่ืองท่ีจะพูด 
3. ผูWฟ�ง 
4. เคร่ืองมือสื่อความหมาย 
5. ความมุ[งหมายและผลในการพูดแต[ละคร้ัง 
 

การดําเนินการวิจัย 
1 ตัวแปรตWนคือแบบฝ�กทักษะการพูด 

 2 ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผูWเรียนท่ีมีต[อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน 
 3 วิธีการวิจัย 
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 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุ[งหมายเพ่ือศึกษาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ช้ันปmท่ี 1 คณะศิลปะศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 4 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดWแก[ นักศึกษาช้ันปmท่ี 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะ
ศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

5 การวิเคราะห?ขWอมูล 
5.1 ศึกษาหลักสูตรและขอบข[ายเน้ือหาการเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
5.2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารและเลือกแบบฝ�กบทสนทนา 

เพ่ือการสื่อสารท่ีเหมาะสมและสามารถนามาดัดแปลงใชWในชีวิตจริงไดW 
5.3 สรWางเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยไดWแก[แบบฝ�กบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
5.4ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหWผูWเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพดWาน 
ความถูกตWองและแกWตามคาแนะนาก[อนนาไปปรับใชWจริง 
5.5 ก[อนการทดลองผูWวิจัยทดสอบความสามรถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ[ม

ตัวอย[าง 
5.6 ใหWฝ�กการพูดโดยใหWนักศึกษาฝ�กจากแบบฝ�กการสนทนาเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

ดWานการใชWภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5.7 ทําการทดสอบความสามารถดWานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา

หลังการฝ�กจากแบบฝ�กการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชWเกณฑ?ประเมินความสามารถดWานการพูด
ภาษาอังกฤษตามหลักของ Lickert 

 
สรุปผลการวิจัย  

ความสามารถในการใชWภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ?หลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน มีค[าสูงกว[า ก[อนเรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสังเกตจากคะแนน
เฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งสามารถสรุปไดWดังน้ี 

1. การจัดการเรียนการสอน 
ในการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ?จริง โดยกิจกรรมท่ีกําหนด

มุ[งเนWนใหWผูWเรียนไดWใชWความสามารถท้ังทักษะการฟ�งและการพูด เป_นการสอนท่ีเนWนประสบการณ?การ
เรียนรูWคือ ฝ�กใหWผูWเรียนมีความสามารถ ดังน้ี 
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- ทักษะการพูด นักศึกษาไดWฝ�กพูดภาษาอังกฤษกับผูWสอน เพ่ือน ๆ ในช้ันเรียนในกลุ[มตาม
หัวขWอของสถานการณ?จําลองท่ีกําหนดตามแผนการเรียนในสถานการณ?ต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขWองไม[ว[าจะเป_น
การสนทนาทางโทรศัพท? การนัดหมาย การสํารองท่ีพัก การจองต๋ัวเคร่ืองบิน และอ่ืน ๆ หรือการ
แมWกระท่ังการฝ�กพูดเร่ืองตนเอง ทําใหWผูWเรียนมีความคล[องแคล[ว ไม[เคอะเขิน มีความคุWนเคยกับผูWฟ�ง
มากข้ึน 

- ทักษะการฟ�ง ผูWเรียนไดWฝ�กสําเนียงการใชWภาษาของผูWสอน และเพ่ือน ๆ ในช้ันเรียนท้ังใน
ตอนเรียน ตอนซWอและตอนทดสอบ นอกจากน้ันยังมีประสบการณ?ในดWานเน้ือหา คําศัพท?แปลกใหม[
อีกดWวย 

การฝ�กทักษะฟ�งและพูดในเวลาเดียวกันน้ีช[วยใหWผูWเรียนมีความกระตือรือรัน ประกอบกับการ
สอดแทรกคําศัพท?ไวยากรณ? การอ[านและเขียน การมีแบบฝ�กหัดและกิจกรรมท่ีเหมาะสมใหWผูWเรียนไดW
ปฏิบัติช[วยใหWผูWเรียนพูดและเกิดความม่ันใจการแสดงออก (วิลาวรรณ วงศ?ลังกา, 2530) อWางใน ชนิ
ตสิรี ศุภพิมล,2545) 

2. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการพูด ท่ีพูดสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เป_น

กิจกรรมท่ีสรWางความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช[วยใหWนักศึกษาสนุกกับการเรียน สรWางบรรยากาศในการ
เรีนใหWเป_นกันเอง ไม[เครียด ทําใหWผูWเรียนไม[เบ่ือ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช� 
 1. ควรปลูกฝ�งการท[องคําศัพท?ภาษาอังกฤษใหWมากข้ึน เพ่ือความสะดวกในการสนทนาไดW
อย[างทันท[วงที เพราะเม่ือผูWเรียนรูWคําศัพท?ก็จะสามารถนําคํามาปะติดปะต[อเป_นประโยคและเร่ืองราว
ไดW 
 2. ผูWสอนควรสรWางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนเป_นกันเองกับผูWเรียน สรWางความสนุกสนาน จะ
ทําใหWผูWเรียนไม[เครียดและมีเจตคติที่ดีต[อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 3. หากมีผูWสนใจนํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชWในการคWนควWาคร้ังน้ีไปใชW ควรมีการปรับ
เน้ือหาใหWเหมาะสมกับระดับของผูWเรียน 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1.ควรมีการศึกษาคWนควWาการพัฒนาความสามารถทางการใชWภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ของคณะศิลปศาสตร?ที่เรียนรายวิชาน้ีบWาง 
 2. ควรมีการศึกษาคWนควWาและทดลองใชWวิธีการวัดความสามารถดWวยวิธีอ่ืนควบคู[กันไปดWวย
เพ่ือเปรียบเทียบกัน 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

373 
 

เอกสารอ�างอิง 
กมลวรรณโดมศรีฟjา. (2551). การศึกษาการใช�กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารในการพัฒนา

 ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปzที่ 1. งานวิจัย 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน: โรงพิมพ?องค?การ

รับส[งสินคWาและพัสดุภัณฑ?. 
สุมิตราอังวัฒนกุล. (2540). แนวคิดและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ?จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย.  
อรุณีวิริยะจิตรา. (2532). การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ?อักษรเจริญ

ทัศน?.  
อวยชัยผกามาศ. (2542). วาทการ.พิมพ?คร้ังท่ี 3 : สถาบันราชภัฏภูเก็ต. 
 
 
 



374 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษพ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

The Curriculum Evaluation of Bachelor Degree of Arts in English 
Program, 2018 A.D.,Bangkokthonburi University 

 

กานต�สิรี เผ�านาคธรรมรตัน� 
Kansiriree Phaonakthammarat 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
Program in English Language, Faculty of Liberal Arts, Bangkok Thonburi University 

e-mail: gung543@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร?บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใชWรูปแบบ 
CIPP Model ประชากรและกลุ[มตัวอย[างคือบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปmการศึกษา2558 จํานวน 
15 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปmท่ี 1-4 จํานวน 47 คน ผูWใชWบัณฑิต จํานวน 10 คน 
อาจารย?ประจําหลักสูตรและ อาจารย?ผูWสอน จํานวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWแก[ 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ? วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชW ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห?เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว[า ดWานสภาพแวดลWอมในภาพรวมและในแต[ละดWาน อันไดWแก[ แผนการ
ดําเนินงานของสาขาวิชา จุดแข็ง จุดอ[อน มีความเหมาะสมอยู[ในระดับมาก ส[วนดWานป�จจัยนําเขWา อัน
ไดWแก[  วัตถุประสงค?  โครงสรWางและเน้ือหา คุณสมบั ติของผูW เรียน คุณสมบั ติของอาจารย? 
สภาพแวดลWอมทางกายภาพ มีความเหมาะสมอยู[ในระดับมาก ส[วนดWานกระบวนการ อันประกอบดWวย
การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู[ในระดับมาก ดWานผลผลิต มี
จํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาคิดเป_น รWอยละ100 สามารถหางานทําไดWรWอยละ 94.12 เป_นงานท่ีตรง
สาขารWอยละ 85.98 ผูWใชWบัณฑิตเห็นว[าบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมและผูWใชWบัณฑิตพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีระดับมาก  
 
คําสําคญั:การประเมินหลักสตูร องค?ประกอบการประเมิน 
 

Abstract 
 This researchaimed to evaluate the curriculum of Bachelor Degree of Arts in 
English Program 2018 A.D.,Bangkokthonburi University, and to study about the 
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guidelines for curriculum improvement by using the CIPP Model. The population and 
sample groups were 15 graduates from the English program of the academic year 
2015, 47 students from the first year to the 4th year of English program, 10 graduates’ 
employers, and 5 program instructors. The research instruments were questionnaires 
and interview forms. Data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, and content analysis. 

The results of the research showed that the overall environment in each 
aspect, such as the operational plan of the program, strengths and weaknesses, were 
appropriate at a high level. As for the input factors, including objectives, curriculum 
structure and content, student qualifications, instructors’ qualifications, physical 
environment were suitable at a high level. The process as a whole that consists of 
teaching and learning management and course management were at a high level. 
Regarding the productivity, there were 100% of students graduating, 94.12 % were 
able to find work, 85.98 % got the jobs related to the program. The satisfaction of 
the graduates’ employers in working performance was at a high level. 
 
Keywords: course evaluation, assessment components 
 
บทนํา 
 ความเป̂นมาและความสาํคญัของป{ญหา 
 สถาบันอุดมศึกษาเป_นสถาบันสําคัญในการผลิตกําลังคนระดับป�ญญาชนเพ่ือพัฒนาประเทศ 
เม่ือพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมุ[งสู[ความเป_นเลิศ ภารกิจหลักท่ีถือเป_นสิ่งสําคัญ
อันดับแรกๆก็ ไดWแก[   

การสรWางคน ใหWสามารถปฏิบัติหนWาท่ีไดW โดยมีคุณภาพและตรงกับความตWองการของสังคมซึ่ง
เป_นภาระหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห[งตWองทํา  

·  การสรWางความรูW เพ่ือใชWความรูWในการสรWางคนใหWเป_นคนดีคนเก[ง เพราะความรูWจะเกิด
ประโยชน?สูงสุด เม่ือมีการนําไปใชW ใหWเกิดประโยชน?สูงสุดกับบุคคลและสังคม 

· การสรWางนวัตกรรม โดยต[อยอดจากงานวิจัย หรือจากจินตนาการ โดยเกาะเก่ียวองค?ความรูW 
อาทิ กรณีสหกิจศึกษา หรือ Cooperative Education (Coop) เป_นนวัตกรรมท่ีนํามาใชWเสริมการ
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต[างๆเพ่ือใหWพรWอมทํางาน (Employability) ทันทีท่ีสําเร็จการศึกษาถือเป_น
การสรWางนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป_นสิ่งสําคัญในการสรWางคน ป�จจุบันเกณฑ?วัดความเป_นเลิศของ
มหาวิทยาลัยใหWค[านํ้าหนักส[วนใหญ[ใน "การสรWางความรูW" ท่ีตรงกับความตWองการท้ังระดับโลก 
ระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับทWองถ่ินและระดับชุมชน โดยความคาดหวังของสังคมคือสรWางคนมี
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ความรูWระดับสูงท่ีเรียกว[า Knowledge Workers หรือแรงงานความรูWท่ีมีคุณภาพ และตรงตามความ
ตWองการ (วิจิตร ศรีสอWาน, 2559) 
 สืบเน่ืองจากประเทศในกลุ[มอาเซียน (ASEAN) ไดWมีขWอตกลงร[วมกันท่ีจะรวมทุกประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตW ใหWเป_นประชาคมอาเซียน เพ่ือความร[วมมือในการประกอบกิจกรรม
ทางการเมือง การคWา การคลัง เศรษฐกิจสังคม และธุรกิจอ่ืนๆ เช[น การท[องเท่ียวและการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม นอกจากน้ี การสื่อสารระหว[างประเทศต[างๆ ท้ังในภูมิภาค
อาเซียนและประชาชาติในทวีปอเมริกา ยุโรป และประเทศต[าง ๆ ท่ัวโลก ยังกําหนดใหWภาษาอังกฤษ
เป_นภาษาสากลท่ีเป_นท่ียอมรับ และใชWในการสื่อสารติดต[อกันทุกประเทศท่ัวโลก นอกจากน้ัน 
เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีดWานสารสนเทศท่ีใชWสื่อสารกันท่ัวโลก เช[นขWอมูลทาง internet, 
facebookและ twitter ฯลฯ ก็ใชWภาษาอังกฤษเป_นพ้ืนฐานในการส[งขWอมูลสื่อสารซึ่งกันและกันดWวย
เช[นกันดังน้ัน ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญและจําเป_นต[อการประกอบอาชีพในป�จจุบันและในอนาคต 
 สําหรับประเทศไทยซึ่งเป_นประเทศในประชาคมอาเซียน มีความจําเป_นอย[างย่ิงท่ีจะตWองปรับ
ใหWพลเมืองของประเทศ มีความกWาวหนWาและรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ี โดยเฉพาะอย[างย่ิง
ในในป�จจุบันประเทศไทย กําลังดําเนินธุรกิจการคWาและการท[องเท่ียวกับนานาประเทศ จนสามารถนํา
รายไดWเขWาประเทศเป_นลําดับตWนๆของรายไดWมวลรวม จึงเป_นเร่ืองสําคัญและจําเป_นอย[างย่ิงท่ีจะตWองปู
พ้ืนฐานความรูW และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคธุรกิจการคWากับชาวต[างชาติ เพ่ือจะไดWพัฒนาความรูW 
ความเขWาใจ และความสามารถใชWภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต[างชาติท่ีเขWามาในประเทศไทย
ไดW อันจะส[งผลใหWประชาชนและประเทศชาติไดWกWาวทันต[อความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และทําใหW
ประเทศชาติพัฒนาไปขWางหนWาอย[างเท[าเทียมกับอารยประเทศในภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลมีนโยบาย
ดWานการศึกษาและการเรียนรูWโดยจัดใหWมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูWเพ่ือสรWางคุณภาพของคน
ไทยใหWสามารถเรียนรูWพัฒนาตนไดWเต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว[าการกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหW
ผูWเรียนมีความรูWความสามารถใชWภาษาอังกฤษเป_นเคร่ืองมือศึกษาคWนควWาองค?ความรูWท่ีเป_นสากลและ
กWาวทันโลก เพ่ือรองรับการเขWาสู[ประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข[งขัน ดังน้ัน
จึงไดWมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี3/2559 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม2559 
เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาใหWสถาบันอุดมศึกษากําหนด
นโยบายและเปjาหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุก
ระดับการศึกษา เพ่ือเป_นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใชWภาษาอังกฤษของนิสิต
นักศึกษาใหWเป_นบัณฑิตท่ีมีความพรWอมท้ังวิชาการวิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ี
ใชWงานไดW (Working Knowledge) และใหWสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดใหWนิสิตนักศึกษาทุกคน
ทดสอบความรูWภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันสรWางข้ึนหรือท่ี
เห็นสมควรจะนํามาใชWวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียง
ผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ผูWเก่ียวขWองดWาน
การจัดการเรียนการสอนจะตWองใหWความสําคัญโดยเฉพาะอย[างย่ิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อัน
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เป_นการศึกษาระดับสูงเพ่ือเตรียมความพรWอมใหWกับนักศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพต[อไป 
หลักสูตรศิลปศาสตร?บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดWมีการเป�ดดําเนินการ
หลักสูตรต้ังแต[ พ.ศ. 2551 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแลWว 1 คร้ัง เม่ือครบ 5 ปm ในปm 2555 และ
ครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังท่ี 2 ในพ.ศ. 2560 ดังน้ันผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือจะไดWทราบถึงสภาพการบริการจัดการของหลักสูตรและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต[อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร?บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร?บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษพ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
1.1 บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปmการศึกษา 2558 จํานวน 15 คน  
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปmที่ 1-4 จํานวน 47 คน 
1.3 ผูWใชWบัณฑิต จํานวน 10 คน  
1.4 อาจารย?ประจําหลักสูตรและ อาจารย?ผูWสอน จํานวน 5 คน  

2. ตัวแปรท่ีศกึษา 
2.1 สภาพแวดลWอมของหลักสตูร 
2.2 ป�จจัยนําเขWาของหลักสูตร 
2.3 กระบวนการของหลักสูตร 
2.4 ผลผลิตของหลักสูตรและผลกระทบของหลักสูตร 

3. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWแก[ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ? วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชW ค[า

รWอยละ ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห?เน้ือหา 
 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับประเด็นการวิจัย  
2. ติดต[อประสานงานผูWทรงคุณวุฒิ อาจารย?ประจําและอาจารย?ผูWสอน บัณฑิต และผูWใชW

บัณฑิต นักศึกษาท่ียังไม[สําเร็จการศึกษาท้ัง 4 ช้ันปm 
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูล  
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การวิเคราะห�ข�อมูล 
 สถิติท่ีใชWคือรWอยละ ค[าเฉลี่ย ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลWวนํามาวิเคราะห?ผลการวิจัยแลWว
รายงานสรุปผล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ดWานขัอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม พบว[านักศึกษาส[วนใหญ[มาจากต[างจังหวัดจาก
หลายๆภาคท่ีเขWามาศึกษา ทําใหWมีภูมิหลังทางการศึกษาท่ีแตกต[างกัน และมีการเขWาร[วมกับกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย ส[วนบัณฑิตของสาขาภาษาอังกฤษ ส[วนใหญ[มีงานทําแลWวหลังจากจบการศึกษาไม[เกิน 2 
เดือน ในบริษัทเอกชนเป_นส[วนมาก ส[วนใหญ[ไม[เลือกสายงาน จึงมีความหลากหลายในอาชีพ มีส[วน
นWอยท่ีไปศึกษาต[อในระดับปริญญาโท ดWานผูWใชWบัณฑิตส[วนใหญ[เป_นเอกชนท่ีตWองการบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติท่ีพรWอมต[อการทํางานท่ีใชWภาษาอังกฤษและสามารถปรับตัวเขWากับสภาวะต[างๆในการ
ทํางานไดW 
 2. ดWานสภาพแวดลWอม  

2.1 การดําเนินงานของสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากผลการวิจัย

พบว[า นักศึกษาและบัณฑิตเห็นว[าหลักสูตรมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู[ระดับมาก (x ̄ = 4.02) และ

(x ̄ = 4.00) ตามลําดับทางสาขาฯมีการวางแผนงานท่ีสอดคลWองกับวิสัยทัศน? พันธกิจ ปรัชญาของคณะ
ศิลปศาสตร?ท่ีมีความสอดคลWองกับแผนยุทธศาสตร?ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการดําเนินงานท่ี
เป_นรูปธรรมชัดเจนตามโครงการต[างๆ ท่ีสอดรับกับมาตรฐานและตัวบ[งช้ีการประเมินคุณภาพ 
ประจําปmการศึกษา 2561มีการปรึกษาระหว[างผูWสอนรายวิชาเฉพาะดWาน เพ่ือใหWนักศึกษามีความรูWและ
ทักษะการใชWภาษาอังกฤษใหWเป_นไปตามจุดประสงค?ของหลักสูตรและมีการฝ�กประสบการณ?ในสถาน
ประกอบการธุรกิจในภาคเรียนฤดูรWอนมีการจัดการศึกษาดูงาน และ/หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูWและฝ�กการใชWภาษาอังกฤษในสถานการณ?ต[าง ๆ ท้ังในสถานประกอบการ อบรม
สัมมนา และใหWนักศึกษาเป_นพ่ีเลี้ยงในการจัดค[ายภาษาอังกฤษส[วนผูWทรงคุณวุฒิและคณาจารย?มี
ความเห็นว[าควรมีแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย? และส[งเสริมการทําผลงานวิชาการมากกว[าน้ี และมี
การจัดอบรมสัมมนาในดWานวิชาการและการสอนอย[างต[อเน่ือง 

2.2 จุดแข็ง จุดอ[อน ของสาขาภาษาอังกฤษ พบว[า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู[ใน

ระดับมาก (x ̄ = 3.86) ในดWานคุณวุฒิของคณาจารย?ท่ีไดWรับการคัดเลือกเขWามาสอนตรงตามความ
ตWองการของหลักสูตร กล[าวคือ อาจารย?ประจําหลักสูตรและอาจารย?ผูWสอนมีวุฒิทางการศึกษาดWาน
ภาษาอังกฤษโดยตรง และอาจารย?ส[วนใหญ[จะมีความเอาใจใส[ดูและนักศึกษาอย[างใกลWชิดเป_นอย[างดี 
เน่ืองจากนักศึกษาส[วนใหญ[มาจากต[างจังหวัดท่ัวทุกภาคของประเทศไทย และมาอาศัย อยุ[ในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย จึงค[อนขWางจะไดWรับการเอาใจใส[ดูแลจากอาจารย?เป_นพิเศษ นอกจากน้ียังมีจุดแข็ง
ดWาน 
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สภาพแวดลWอมทางกายภาพ อาคาร อุปกรณ?การเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกต[างๆ อยู[ใน
ระดับปานกลาง ส[วนผูWทรงคุณวุฒิและคณาจารย?มีความเห็นว[าสาขายังมีจุดอ[อนดWานปริมาณอาจารย?
ต[างชาติที่เป_นเจWาของภาษายังมีนWอย ควรมีการรับสมัครเพ่ิม 
 3. ดWานป�จจัยนําเขWา 
 3.1 วัตถุประสงค?ของหลักสูตรอันไดWแก[ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบการ
มีความรูW ความสามารถในการฟ�ง พูด อ[าน และเขียนภาษาอังกฤษไดWอย[างถูกตWองตามหลักไวยากรณ? 
และสามารถใชWภาษาอังกฤษในการติดต[อสื่อสารไดWอย[างบรรลุวัตถุประสงค?นอกจากน้ีการมี
ความสามารถคิด วิเคราะห? สังเคราะห? บูรณาการความรูWทางภาษาศาสตร?ภาษาอังกฤษ และมี
ความสามารถในการประมวลทักษะและองค?ความรูWดWานภาษาอังกฤษใชWในการทํางานของตนเองและ
การทํางานร[วมกับผูWอ่ืนไดWอย[างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูWนํา เขWาใจบทบาทของตนเอง และรับฟ�งความ
คิดเห็นของผูWอ่ืน ปรับตัวใหWเขWากับความหลากหลายในสถานท่ีทํางานและสังคมมีความสามารถในการ
ใชWเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรูWทางภาษาอังกฤษในการสืบคWนขWอมูลและองค?
ความรูWที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรูWอย[างต[อเน่ืองบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษมีความเห็นว[ามีความเหมาะสม

การอ[านเชิงวิจารณ?ในระดับมาก (x ̄ = 3.60) 
 3.2 โครงสรWางและเน้ือหาของหลักสูตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษมีความเห็นว[ามีความ

เหมาะสมในระดับมาก (x ̄= = 3.94)เน่ืองจากมีการจัดจํานวนหน[วยกิตท่ีเหมาะสม กลุ[มรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปแบ[งเป_น 4 กลุ[มรายวิชา อันไดWแก[ กลุ[มวิชาภาษา กลุ[มวิชามนุษยศาสตร? กลุ[มวิชาสังคมศาสตร? 
กลุ[มวิชาวิทยาศาสตร?และคณิตศาสตร? นอกจากน้ียังมีการจัดหมวดวิชาเฉพาะท่ีเป_นพ้ืนฐานของการ
เรียนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม เป_นวิชาแกน เช[น โครงสรWางไวยากรณ? 1 ทักษะการอ[านภาษาอังกฤษ
การฟ�ง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตWนเพ่ิมเติมดWวยวิชาเฉพาะดWานท่ีจะช[วย
ฝ�กฝนทักษะดWานภาษาอังกฤษ เช[น ภาษาและการสื่อสารขWามวัฒนธรรม การเขียนเชิงสรWางสรรค?  ก าร
สนทนา และการอภิปรายภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังมีวิชาท่ีเป_นพ้ืนฐานของการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงต[อไป เช[น ภาษาศาสตร?เบ้ืองตWน วรรณคดี วิชาการแปล และยังมีวิชาเฉพาะเลือกท่ีจัดเป_น
กลุ[มเฉพาะสําหรับการทํางานเช[นกลุ[มทักษะทางภาษา ประกอบไปดWวย การเขียนรายงาน การเขียน
โตWตอบทางธุรกิจการสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ทํางาน ส[วนกลุ[มภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ประกอบดWวย ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรมและการทท[องเท่ียว 1 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน ส[วนกลุ[มภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประกอบดWวย ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดระหว[างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท[องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม วิชาท้ังหมดมีความเหมาะสมเป_น
พ้ืนฐานใหWกับนักศึกษาในหลายๆดWานไม[ว[าจะไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต[อ และในปmสุดทWาย ยังมี
การฝ�กประสบการณ?วิชาชีพ โดยนักศึกษาจะตัองไปฝ�กการทํางานในสถานประกอบการต[างๆท่ีตน
สนใจ การฝ�กปฏิบัติประสบการณ?ดWานการใชWภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค?เพ่ือ นําความรูWและทักษะมา
ปฏิบัติงาน โดยฝ�กประสบการณ?ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขWองท้ังภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ท้ัง
ในประเทศและ/หรือต[างประเทศ การปฏิบัติงานดWานบริการ: ธุรกิจการโรงแรม รWานอาหาร ภัตตาคาร 
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เป_นตWน และฝ�กประสบการณ?ในหน[วยงานราชการ : หน[วยงานท่ีใชWภาษาต[างประเทศ เช[นกองการ
ต[างประเทศในกระทรวงต[าง ๆ เป_นตWน โดยระหว[างการฝ�กประสบการณ?นักศึกษาจะอยู[ภายใตWการ
ดูแลและการประสานงานของอาจารย?นิเทศก?เป_นเวลา450ช่ัวโมง (ท้ังน้ีข้ึนอยู[กับสถานประกอบการ
จะกําหนดรูปแบบของการกําหนดเวลาหรือวันของการฝ�กประสบการณ?)อันจะเป_นประโยชน?อย[างย่ิง
ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

3.3 คุณสมบัติของนักศึกษาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษมีความเห็นว[ามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก (x ̄ = 3.80)เน่ืองจากมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาท่ีดี กล[าวคือ ในการรับนักศึกษา 
จะมีการคัดเลือกตามเกณฑ?ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป_นไปตามขWอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ว[าดWวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 การรับ
นักศึกษาเป_นการเป�ดโอกาสใหWกับนักศึกษาทุกคนไดWมีโอกาสเรียนโดยเท[าเทียมกัน มีการเตรียมความ
พรWอมก[อนเขWาศึกษาจริงคือ เตรียมความพรWอมดWานพ้ืนฐานวิชาชีพ พ้ืนฐานดWานวิทยาศาสตร? - 
คณิตศาสตร? และภาษาอังกฤษหลังจากน้ันจะมีการดูแลอย[างใกลWชิดจากอาจารย?ที่ปรึกษา  

 3.4 คุณสมบัติของอาจารย?นักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นว[ามีความเหมาะสมในระดับ

มาก (x ̄ = 4.10)เน่ืองจากมีอาจารย?ประจําหลักสูตรจํานวนไม[นWอยกว[า 5 คน ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการเป_นอาจารย?ประจําหลักสูตร อาจารย?ผูWรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท[า หรือมีตําแหน[งผูWช[วยศาสตราจารย? ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ?กับสาขาวิชาท่ีเป�ดสอน และ
ตWองมีผลงานทางวิชาการท่ีไม[ใช[ส[วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป_นผลงานทางวิชาการท่ี
ไดWรับการเผยแพร[ตามหลักเกณฑ?ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต[งต้ังใหWบุคคลดํารงตําแหน[งทางวิชาการ
อย[างนWอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปmสาขาภาษาอังกฤษมีกลไกการคัดเลือกอาจารย?ท่ีเป_นไปตาม
ขWอบังคับมหาวิทยาลัยว[าดWวยขWอบังคับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 โดยอาจารย?พิเศษ มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท[า และมีประสบการณ?การทํางานท่ีเก่ียวขWองกับ
วิชาท่ีสอนมาแลWวไม[นWอยกว[า 6 ปm สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนWนทักษะ
ดWานวิชาชีพตามขWอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพอาจารย?ผูWสอนมีคุณสมบัติเป_นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพน้ัน ๆอาจารย?ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเป_นไปตามเกณฑ? มีความรูW ความเช่ียวชาญทาง
สาขาวิชา และมีความกWาวหนWาในการผลิตผลงานทางวิชาการอย[างต[อเน่ือง 

3.5 สภาพแวดลWอมทางกายภาพนักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นว[ามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก (x ̄ = 3.54)เน่ืองจากสาขาภาษาอังกฤษมีระบบและกลไก การดําเนินงานของสาขาวิชา 
คณะ สถาบัน เพ่ือความพรWอมของสิ่งสนับสนุนการเรียน ท้ังความพรWอมทางกายภาพและความพรWอม
ของอุปกรณ?เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต[อการเรียนรูW โดยการมีส[วน
ร[วมของนักศึกษาและอาจารย? มีการจัดซื้อหรือจัดจWาง สิ่งสนับสนุนการเรียนรูW เช[น ตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ? วัสดุครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? เป_นตWน จากงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและมี
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูWท่ีพียงพอและเหมาะสมต[อการจัดการเรียนการสอน มีความพรWอมดWาน
หนังสือ ตํารา และการสืบคWนผ[านฐานขWอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการท่ีมีหนังสือดWานการบริหารจัดการ 
และฐานขWอมูลท่ีจะใหWสืบคWน มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
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และอาจารย?ต[อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูW คณะมีการประเมินความพึงพอใจจากผูWสอน ผูWเรียน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขWองต[อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูW และมีการจัดระบบติดตามการใชWทรัพยากร เพ่ือเป_น
ขWอมูลในการพัฒนา 

3.6 งบประมาณในการผลิตบัณฑิตบัณฑิตมีความเห็นว[ามีความเหมาะสมในระดับมาก 

(x ̄= 3.64)เน่ืองจากมีการใชWงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานดWานต[างๆของสาขาฯ 
ไดWแก[การใชWงบในการตอบแทนผูWทรงคุณวุฒิท่ีสาขาเชิญมาใหWความรูWกับนักศึกษาและบัณฑิต 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา 
 4. กระบวนการ 
 4.1 ดWานการดําเนินการของหลักสูตร นักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นว[ามีความเหมาะสม

ในระดับมาก (x ̄ = 3.54)เน่ืองจากมีการแกWป�ญหาใหWกับนักศึกษาต้ังแต[แรกเขWาศึกษา เช[น นักศึกษาท่ี
สมัครเขWาเรียนในหลักสูตรท่ีไม[ไดWเรียนสายศิลป¢-ภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทักษะพ้ืนฐานใน
วิชาภาษาอังกฤษ ไม[เป_นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกําหนดก็จะรับการไดWช[วยเหลือแกWป�ญหาโดย
การจัดอบรมภาษาอังกฤษควบคู[ไปกับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติใน-ภาคการศึกษาแรก หรือ
จัดสอบวัดความรูWพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษในทุกภาคการศึกษานอกจากน้ัน ยังดําเนินการดังน้ี 

 1. จัดการเรียนการสอนภาษาต[างประเทศท่ีเนWนปรับพ้ืนฐานของผูWเรียนหรือมีการทดสอบ
ก[อนและหลังการเรียน สอดแทรกกิจกรรม การมอบหมายงาน การคWนควWาดWวยตนเองและการฝ�ก
ปฏิบัติ โดยใชWสื่อการเรียนการสอนเช[น CD หนังสือ เอกสาร วิดิโอและอินเตอร?เนต เพ่ือเสริมสรWาง
ทักษะการฟ�ง การพูด การอ[าน การเขียน เพ่ือใหWเกิดความเขWาใจสามารถสื่อสารและพรWอมสําหรับการ
ปฎิบัติงานในองค?กรต[างๆ 

 2. สําหรับนักศึกษาท่ีมีป�ญหาเก่ียวกับพ้ืนฐานความรูWทางคณิตศาสตร? และภาษาอังกฤษ 
จัดใหWมีการปรับพ้ืนฐานการเรียนใหWกับนักศึกษา หรือมอบหมายใหWคณาจารย?สอนพิเศษเป_นการ
เฉพาะ รวมถึงการสนับสนุนใหWนักศึกษารุ[นพ่ีใหWคําแนะนําและสอนเสริมใหWรุ[นนWองและมีการแต[งต้ัง
อาจารย?ท่ีปรึกษาประจํากลุ[มนักศึกษา เม่ือเกิดป�ญหาดWานการเรียน หรือป�ญหาส[วนตัว นักศึกษาก็
สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารย?ท่ีปรึกษาไดW อีกท้ังสาขาวิชายังมอบหมายใหWอาจารย?ท่ี
ปรึกษาคอยติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยู[เสมอ เม่ือนักศึกษาเร่ิมมีผลการเรียนไม[เป_นไปตาม
วัตถุประสงค?  
 4.2 การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นว[ามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก (x ̄ = 3.54)เน่ืองจากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนWนผูWเรียนเป_นสําคัญคือ มีการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถWวนมีการส[งเสริมใหW
อาจารย?ใชWวิธีการสอนใหม[ๆท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูWของนักศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เนWนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูWจากผูWทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูWประกกอบการศึกษาดู
งานมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว[างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ?การ
เรียนรูW/การทํางาน/การประกอบอาชีพมีการใชWสื่อเทคโนโลยีเพ่ือส[งเสริมความรูWและทักษะการเรียนรูWท่ี
มีประสิทธิภาพ นักศึกษาใหWขWอคิดเห็นว[า ควรเพ่ิมเติมการศึกษานอสถานท่ี 
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 4.3 การฝ�กปฏิบัติประสบการณ?ดWานการใชWภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค?เพ่ือ นําความรูW
และทักษะมาปฏิบัติงาน โดยฝ�กประสบการณ?ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขWองท้ังภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ/หรือต[างประเทศ การปฏิบัติงานดWานบริการ: ธุรกิจการโรงแรม 
รWานอาหาร ภัตตาคาร เป_นตWน และฝ�กประสบการณ? ในหน[วยงานราชการ : หน[วยงานท่ีใชW
ภาษาต[างประเทศ เช[นกองการต[างประเทศในกระทรวงต[าง ๆ เป_นตWน โดยระหว[างการฝ�ก
ประสบการณ?นักศึกษาจะอยู[ภายใตWการดูแลและการประสานงานของอาจารย?นิเทศก?เป_นเวลา450
ช่ัวโมง โดยมีมาตรฐานในการฝ�กประสบการ?วิชาชีพคือมีความรูWและทักษะในการคิด วิเคราะห? ศึกษา
คWนควWา โดยนํามาปราตรฐานในการฝ�กประสบการยุกต?ใชWหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขWาไปเพ่ือเพ่ิมความ
ชํานาญในวิชาชีพมีทักษะการทํางานดWานการแกWไขป�ญหาเฉพาะหนWาในการทํางาน และมีความคิด
ริเร่ิมสรWางสรรค?และนําเอานวัตกรรมใหม[ๆ เขWามาใชWใหWสอดคลWองกับเหตุการณ?มีการพัฒนาตนเองโดย
ปฏิบัติงานดWวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย? เพ่ิมภาวะความเป_นผูWนําและทักษะในการคิด วิเคราะห? ศึกษา
คWนควWา โดยการประยุกต?ใชWหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 5. ผลผลิต 
 5.1 บัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรคิดเป_นรWอยละ 100 
 5.2 บัณฑิตมีงานทําคิดเป_นรWอยละ 94.12 และทํางานตรงสาขารWอยละ85.98 

5.3 ผูWใชWบัณฑิตมีความเห็นว[าบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในระดับมากในดWานการปรับตัว
ทํางานเป_นทีม มีความอดทน ดWานทักษะการใชWภาษาอยู[ในระดับมาก เน่ืองจากนักศึกษามีความพยายามท่ี
จะเรียนรูWและฝ�กฝนในสภาพจริง 

 
อภิปรายผล 
  ในการทําวิจัยเร่ืองการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร?บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษพ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีน้ีสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค?ของการศึกษาไดWดังน้ี  
  1. ดWานคุณสมบัติของผูWเรียน บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค?ของหลักสูตรใน
ระดับมาก เน่ืองจากหลักสูตรมีระบบในการรับนักศึกษาท่ีดี มีการดูแลแกWไขป�ญหาใหWกับนักศึกษาใหม[
และเก[า เน่ืองจากเป_นการรับท่ีผ[านการสัมภาษณ?เท[าน้ัน เพ่ือเป_นการเป�ดโอกาสใหWนักศึกษาท่ีมีภูมิ
หลัง ท่ีแตกต[างจากคนอ่ืนไดWมีการพัฒนาข้ึน โดยการกําหนดใหWมีการเรียนเสริมภาษาอังกฤษก[อน
เรียนจริง 
  2. ดWานคุณสมบัติของอาจารย? บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย?ในระดับมาก เน่ืองจาก
อาจารย?มีความเอาใจใส[ดูแลนักศึกษาอย[างใกลWชิด คอยแนะนําและแกWป�ญหาหากจําเป_น เน่ืองจาก
นักศึกษาส[วนใหญ[มาจากต[างจังหวัดและพักอาศัยอยู[ท่ีหอพักของมหาวิทยาลัย และอาจารย?มีวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงตามวิชาท่ีสอน 
 3. ดWานสภาพแวดลWอมทางกายภาพ วัสดุ อุปกรณ?และสิ่งอํานวยความสะดวกต[างๆ บัณฑิตมี
ความคิดเห็นในระดับมาก เน่ืองจากมีหWองเรียน สื่อการเรียนการสอนท่ีดี มีหWองคWนควWาดWวยตนเอง มี
หWองกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองอย[างเพียงพอ 
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  4. ดWานการฝ�กประสบการณ?วิชาชีพ บัณฑิตมีความคิดเห็นในระดับมาก เน่ืองจากการมีโอกาส
ไดWไปฝ�กสถานท่ีจริงทําใหWเกิดการเรียนรูWไดWเป_นอย[างดี 
  5. ดWานผลผลิต บัณฑิตมีความคิดเห็นในระดับมาก เน่ืองจากการไดWรับการตอบรับท่ีดีจาก
ผูWประกอบการ  
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ืองการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร?บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษพ.ศ. 
2561มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีน้ี ไดWรับผลการศึกษาในระดับมาก จึงควรไดWรับการพัฒนาต[อไปและ
เพ่ิมเติมในสิ่งท่ีขาด เป_นประโยชน?สําหรับผูWเก่ียวขWองกับการจัดการเรียนการสอน ทําใหWมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต[อไป  
 

เอกสารอ�างอิง 
จีระ หงส?ลดารมภ?. (2550). การจัดการเรียนรู�. กรุงเทพ: ดอกหญWา 
วิจารณ? พาณิช. (2555). วิถีสร�างการเรียนรู�เพื่อศิษย�ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี 

สฤษด์ิวงศ?. 
วิจิตร ศรีสอWาน. (2559). การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาท่ัวไป. (สไลด?พาวเวอร?พอยท? ). 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 
ทะนงศักด์ิ คุWมไข[ นํ้า. (2550). เทคนิคการบริหารการศึกษา. ชัยภูมิ : สถาบันบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
Henry F. May, (1976), The Enlightenment in America. New York: Oxford University 

Press, p. 33. 
Ibid., p. 346. 
Joseph Ben David, (1972), American Higher Education . New York: McGraw Hill,, p. 58;  
Joseph Ben David, (1977), Centers of Learning .New York: McGraw Hill,, p. 77. 
J. G. Donald, (1986), “Knowledge and the University Curriculum,” Higher 

Education 15 Nos. 3–4 : 267. 
L. W. B. Brockliss, (1987),French Higher Education in the 17th and 18th Centuries: 

A Cultural History. Oxford: Clarendon Press, 1, p. 55. 
Richard L. Kagan, (1975), “Universities in Castille, 1500–1810,” in The University in 

Society, vol. 2, ed. Lawrence Stone. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1975, p. 355. 

L. W. B. Brockliss, (1987), French Higher Education in the 17th and 18th Centuries: 
A Cultural History. Oxford: Clarendon Press, p. 444. 

 



384 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

แนวโน�มการค�าพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�สําหรับสินค�าเกษตรของประเทศไทย 
Thailand’s E-Commerce for Agricultural Products 

 
นิชาดา บรรเด็จ, อรพิน ป�ยะสกุลเกียรติ 

Nichada Bundej, Orapin Piyasakulkiat 
สาขารัฐประศาสนศาสตร? คณะรัฐประศาสนศาสตร? มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
Master of Public Administration Program Kasem Bundit University 

e-mail : e20mnt@gmail.com 

 

บทคัดย�อ 
บทความน้ีศึกษาเพ่ือนําเสนอ “แนวโนWมการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?สําหรับสินคWาเกษตร

ของประเทศไทย” ซึ่งเป_นการนําเสนอมุมมองการซื้อขายสินคWาออนไลน? โดยใชWวิธีการทบทวน
วรรณกรรม จากงานวิชาการในแวดวงการศึกษาไทย ต้ังแต[ปm  พ.ศ. 2551 – ปm  พ.ศ.2562             
ผลการศึกษาพบว[าภาพรวมการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) สําหรับสินคWาเกษตรของ
ประเทศไทยน้ันเติบโตอย[างต[อเน่ือง อันเป_นผลจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเขWามาสนับสนุนและส[งเสริม
ธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?  (E-Commerce) ของไทยใหWสามารถขยายตลาดสู[ภูมิภาคต[างๆ ท่ัวโลก 
ดังน้ัน โอกาสในการทําการตลาดเกษตรผ[านช[องทางออนไลน?ในไทยยังมีช[องว[างอีกมากสําหรับ
ผูWประกอบการ เกษตรกร สหกรณ? และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผูWประกอบการ SMEs รายใหม[ที่สนใจ 
ในธุรกิจสินคWาเกษตรสามารถส[งออกสินคWาไปยังตลาดโลกไดWง[ายข้ึน 

 
คําสําคัญ : การคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?, สินคWาเกษตร, การซื้อขายสินคWาออนไลน? 
 

Abstract 
This article studied for presentation. "Thailand’s E-Commerce for Agricultural Products", 

which presents a view of online products trading through the study of articles related to the 
trend of electronic commerce (E-Commerce) for agricultural products by using literature review 
methods From academic work in the Thai education industry from 2008 - 2019, the study 
found that Thailand’s E-Commerce for agricultural products is continuously growing. As a result 
of the government policy to support and promote E-Commerce of Thailand to be able to 
expand the market to various regions around the world, so there are still many gaps in online 
agriculture in Thailand. For entrepreneurs, farmers, cooperatives and community enterprises As 
well as new SMEs entrepreneurs that are interested In the agricultural products business, it is 
easier to export products to the world market. 

 
Keywords: E-Commerce, Agricultural Products, Online Products 
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บทนํา 
รากฐานท่ีม่ันคงของประเทศไทยคือภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป_นจุดเร่ิมตWนของการตลาดสินคWา

เกษตรซึ่งมีมาต้ังแต[สมัยสุโขทัย โดยอาศัยทรัพยากรท่ีสมบูรณ?เป_นสินคWา ตามท่ีศิลาจาลึกไดWกล[าวไวWว[า 
“เมืองสุโขทัยน้ีดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขWาว เจWาเมืองบ[เอาจังกอบในไพร[ ลู[ทาง เพ่ือนจูงวัวไปคWา ข่ีมWาไป
ขาย ใครจักใคร[คWาชWางคWา ใครจักใคร[คWามWาคWา ใครจักใคร[คWาเงินคWา” อันแสดงถึงความมีเสรีภาพในการ
คWาขายผ[านการแลกเปลี่ยนสินคWาระหว[างบุคคล ตลาดสินคWาเกษตรของประเทศไทยมีการพัฒนาข้ึน
ตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง จนถึงช[วงท่ีใชWเงินตราเป_นสื่อกลางในการซื้อขายสินคWา โดยตลาดสินคWา
เกษตรในตอนน้ันมีลักษณะใกลWเคียงกับตลาดก่ึงผูกขาด หรือตลาดผูWซื้อขายนWอยราย (Oligopoly) ท่ี
อํานาจในการกําหนดราคาสินคWาข้ึนอยู[กับพ[อคWาคนกลาง ซึ่งมีผลทําใหWผูWขายหรือเกษตรกรไดWราคาตํ่า
กว[าท่ีเป_นจริงหรือนWอยกว[าตWนทุนการผลิตสินคWาเกษตร จนกระท่ังมาถึงยุคของอินเทอร?เน็ตเม่ือ
ประมาณปm พ.ศ.2533 จํานวนผูWใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วทําใหWอินเทอร?เน็ตเขWามามีบทบาท
ในชีวิตของคนเรามากข้ึนในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงท่ีเป_นท่ีนิยมมาก คือการสรWางชุมชน
ออนไลน? หรือ Social Network ท่ีเร่ิมขยายผลจากการสื่อสารระหว[างบุคคลมาสู[รูปแบบองค?กรและ
ธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนความรูW ความชอบของบุคคลท่ีมีรสนิยมเดียวกัน ส[งผลใหWเกิดโอกาสในการ
ปรับปรุงรูปแบบการทํางานขององค?กรต[างๆ อย[างมาก รวมถึงอัตราการเติบโตของการใชWอินเทอร?เน็ต
และการเพ่ิมข้ึนของเว็บไซต?ทางธุรกิจท่ีมีอย[างต[อเน่ือง ทําใหWการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบน
อินเทอร?เน็ตเป_นช[องทางการตลาดขนาดใหญ[ของโลกไรWพรมแดนท่ีสามารถเขWาถึงกลุ[มผูWบริโภค
เปjาหมายไดWโดยตรงอย[างรวดเร็ว ไรWขีดจํากัดของเร่ืองเวลาและสถานท่ี สําหรับการแข[งขันทางการคWา
เสรีและระหว[างประเทศท่ีตWองแข[งขันและชิงความไดWเปรียบกันท่ี “ความเร็ว” ซึ่งส[งผลใหWเกิดการคWา
พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ข้ึนมา 

ระบบการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?หรืออีคอมเมิร?ซ (E-Commerce) เป_นท่ียอมรับและไดWรับ
ความนิยมอย[างรวดเร็ว โดยวัดไดWจากการท่ีบริษัทต[างๆ ในอเมริกาไดWใหWความสําคัญและเขWาร[วมใน
ระบบการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แสดงใหWเห็นว[าการประกอบ
ธุรกิจในป�จจุบันรวมถึงการซื้อขายสินคWาออนไลน?เป_นท่ีนิยมมากข้ึน ท้ังการซื้อขายผ[านเว็บไซต? 
Marketplace ผ[านแพลตฟอร?มพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ต[างๆ รวมไปถึงผ[านสื่อ
โซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Line/Line@ เป_นตWน ในป�จจุบันประเทศไทยเร่ิมมีการ
ประยุกต?นําเอาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) มาเป_นช[องทางสําหรับการซื้อขายสินคWา
เกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งนับเป_นช[องทางใหม[ท่ีช[วยขยายตลาดใหWเกษตรกร สหกรณ? และวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนผูWประกอบการ SMEs ท่ีอยู[ในธุรกิจสินคWาเกษตรแปรรูป อาหาร และเคร่ืองด่ืม
เช[นเดียวกับสินคWาชนิดอ่ืนๆ ในตลาดพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 

จากการท่ีพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ตWองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของจํานวนผูWใชWอินเทอร?เน็ตอยู[เสมอ ทําใหWผูWประกอบธุรกิจตWองปรับตัวใหW
เท[าทันสถานการณ? ในป�จจุบัน บทความน้ีมี วัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาแนวโนWมการคWาพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) สําหรับสินคWาเกษตรของประเทศไทย รวมถึงการเติบโตของการ
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คWาขายสินคWาเกษตรออนไลน?  เพ่ือคาดการณ? และเป_นแนวทางของพาณิชย? อิ เล็กทรอนิกส?  
(E-Commerce) สําหรับสินคWาเกษตรในอนาคต 

 
ลักษณะของพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Commerce)  

พาณิชย? อิ เล็กทรอนิกส?  (E-Commerce) คือ การทําธุรกรรมหรือธุรกิจท่ีผ[านระบบ
อิเล็กทรอนิกส?ในทุกๆ ช[องทาง เช[น อินเทอร?เน็ต, โทรศัพท?, วิทยุ, โทรทัศน?, แฟกซ? เป_นตWน ท้ังใน
รูปแบบ ขWอความ เสียง และภาพ รวมถึงการขายสินคWาและบริการดWวยสื่ออิเล็กทรอนิกส? หรือการ
ขนส[งผลิตภัณฑ?ท่ีเป_นเน้ือหาขWอมูลแบบดิจิตอล (ภาวุธ พงษ?วิทยภานุ, 2551) หรืออีกความหมายหน่ึง 
คือ การดําเนินการซื้อขายสินคWาและบริการดWวยสื่ออิเล็กทรอนิกส?ผ[านระบบเครือข[ายคอมพิวเตอร? 
หรืออินเทอร?เน็ต หรือคือการซื้อขายแบบออนไลน? (กรมพัฒนาธุรกิจการคWา, 2561) ในป�จจุบันการคWา
พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) เป_นการผสมผสานระหว[างเทคโนโลยีอินเทอร?เน็ตกับการ
จําหน[ายสินคWาและบริการ โดยสามารถนําเสนอขWอมูลท่ีเก่ียวขWองกับตัวสินคWาหรือบริการผ[านทาง
อินเทอร?เน็ตสู[คนท่ัวโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหWการดําเนินการซื้อขายอย[างมีประสิทธิภาพ 
และก[อใหWเกิดรายไดWในระยะเวลาสั้น การนําการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) มาใชWทํา
ใหWเกิดประโยชน?และการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย[างมาก เพราะช[วยลดช[องว[างและการแข[ง
แข[งขันระหว[างองค?กรธุรกิจขนาดใหญ[กับขนาดเล็กไดW เพราะทุกธุรกิจไม[ว[าจะเล็กหรือใหญ[ จะมี
โอกาสเท[าเทียมกันเม่ือเขWาสู[การโลกของการคWาขายผ[านอินเทอร?เน็ตหรือการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? 
(E-Commerce)  

พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย[างต[อเน่ือง โดย
สามารถแบ[งไดW 3 ช[วง (ศุทธินี ชวนเชย, 2554) ดังน้ี ช[วงเร่ิมตWน เป_นช[วงกําลังพัฒนา คือ เร่ิมมีการนํา
อินเทอร?เน็ตเขWามาใชWในหน[วยงานราชการ ตามดWวยหน[วยงานดWานการศึกษาต[างๆ รวมถึงทาง
กระทรวงวิทยาศาสตร?เร่ิมจัดทําเว็บไซต?ข้ึนเพ่ือเผยแพร[ความรูWเก่ียวกับการใชWอินเทอร?เน็ต ช[วงท่ีสอง 
เป_นช[วงท่ีอินเทอร?เน็ตไดWรับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึน กล[าวคือเร่ิมมีบุคลท่ัวไปสนใจอินเทอร?เน็ตเพ่ิมมาก
ข้ึนเป_นวงกวWาง เพราะโรงเรียนเร่ิมมีการนําอินเทอร?เน็ตเขWามาใชWเป_นส[วนหน่ึงสําหรับการเรียนการ
สอน เช[น การส[งงานทางอีเมล? เป_นตWน และสุดทWาย คือช[วงป�จจุบัน หรือช[วงท่ีมีแข[งขันสมบูรณ? เป_น
ช[วงท่ีเร่ิมมีการแข[งขันทางดWานสื่อออนไลน?อย[างดุเดือด และเป_นยุคท่ีรัฐบาลเขWามาเก่ียวขWองกับการ
คWาขายสินคWาออนไลน? จากการท่ีกระทรวงพาณิชย?เร่ิมเขWามาผลักดันธุรกิจหรือผูWประกอบการท่ีทําการ
คWาขายผ[านระบบอินเทอร?เน็ต ภายใตWช่ือว[า “การพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce)” ซึ่งมีส[วน
ช[วยในการสนับสนุนผูWประกอบธุรกิจใหWสามารถคWาขายผ[านระบบอินเทอร?เน็ตไดWอย[างรวดเร็วและถูก
กฎหมาย ในการทําการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ไม[ใช[เป_นแค[เพียงช[องทางการ
จําหน[ายสินคWาเท[าน้ัน แต[ยังหมายความรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชWในกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือลด
ค[าใชWจ[าย ลดเวลาท่ีสูญเสียไปโดยเปล[าประโยชน? และเป_นการช[วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ?ระหว[างเจWาของกับผูWบริโภคอีกดWวย 
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ประเภทของพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Commerce) 
การจัดแบ[งประเภทพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?ในท่ีน้ีจะพิจารณาจัดแบ[งโดยใชWธรรมชาติของ

ความสัมพันธ?ในลักษณะของการซื้อขายกันในตลาด ตามลักษณะว[าใครเป_นผูWขายสินคWาใหWใครเป_น
กรอบในการจัดแบ[ง (จีราภรณ? สุธัมมสภา, 2557) โดยจัดแบ[งออกเป_น 3 หัวขWอหลัก ดังน้ี 

1. ธุรกิจกับผูWบริโภค (Business-to-Customer or B2C) คือ การขายสินคWาไปยังผูWบริโภคท่ัว
โลกโดยตรง โดยบริษัทหรือองค?กรธุรกิจท่ีขายดWวยวิธีน้ีจะไม[มีท้ังผูWนําเขWา ผูWจัดจําหน[าย พ[อคWาส[ง และ
พ[อคWาปลีก หรือคือการตัดตัวกลางในการซื้อขายสินคWาออกท้ังหมด ท้ังน้ีเพ่ือเป_นการทํากําไรใหWสูงข้ึน 
ในขณะเดียวกันก็สามารถขายสินคWาในราคาท่ีถูกลงไดWดWวย เน่ืองจากไม[ตWองแบ[งกําไรใหWพ[อคWาคนกลาง  
ซึ่งถือเป_นรูปแบบท่ีมีการทํามากท่ีสุดและเป_นท่ีรูWจักมากท่ีสุด เช[น การเป�ดรWานขายปลีกออนไลน? เช[น 
http://www.pizza.co.th/ เป_นตWน  

2. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business or B2B) คือ การท่ีลูกคWาซื้อสินคWาและบริการ 
เพ่ือนําไปผลิตต[อดWวยการเพ่ิมคุณค[าใหWเป_นสินคWาและบริการอีกอย[างหน่ึง ซึ่งไม[ใช[นําไปอุปโภคหรือ
บริโภคเอง เช[น การซื้ออWอยเพ่ือนําไปผลิตเป_นนํ้าตาล เป_นตWน หรือ รWานคWาปลีกท่ีสั่งซื้อสินคWากับ
บริษัทผูWผลิตสินคWา เม่ือสต็อกสินคWาลดลงถึงระดับหน่ึง โดยส[วนใหญ[ผูWซื้อและผูWขายมักจะรูWจักกันและ
อาจตกลงทําเอกสารสัญญาท่ีเป_นลายลักษณ?อักษรกันล[วงหนWา ดังน้ันความเสี่ยงท่ีเกิดจากการซื้อขาย
จะตํ่า ซึ่งถือเป_นการทําธุรกรรมแบบธุรกิจสู[ธุรกิจหรือบริษัทต[อบริษัท ตัวอย[างเช[น Cisco.com หรือ 
Intel.com ซึ่งมีการเป�ดใหWบริการ e-Procurement หรือการจัดซื้อจัดจWางออนไลน? ตัวอย[างเช[น 
ธนาคารแห[งหน่ึง ตWองการสั่งซื้ออุปกรณ?เครือข[ายคอมพิวเตอร?ผ[านทาง Cisco.com ซึ่งบริษัท Cisco 
น้ันเป_นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน[ายอุปกรณ?ทางดWานเครือข[ายคอมพิวเตอร? และ 
Cisco ไดWใชWกลยุทธ?ในการผลิตและจําหน[ายสินคWาผ[านทางพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? แบบ B2B อย[าง
เดียวเท[าน้ัน โดยมีลักษณะการผลิตสินคWาตามคําสั่งซื้อ (made-to-order) เพ่ือเป_นการลดตWนทุนการ
ดําเนินงาน เน่ืองจากสินคWาท่ีบริษัทขายเป_นสินคWาเทคโนโลยี หากทําการผลิตเพ่ือรอจําหน[าย (made-
to-order) อาจมีความเสี่ยงเร่ืองสินคWาลWาสมัยไดW 
  3. ผูWบริโภคกับผูWบริโภค (Customer-to-customer or C2C) คือ การทําธุรกิจท่ีติดต[อกัน
โดยตรงระหว[างลูกคWารายย[อยท่ีซื้อขายกันเอง จุดเด[นของธุรกิจในลักษณะน้ีก็คือ แต[ละคนจะเป_น
เจWาของสินคWาและเป�ดรWานคWาของตนเอง แต[ปริมาณสินคWาคงคลังยังนWอยอยู[ไม[คุWมค[าท่ีจะลงทุนทํา E-
business จึงมักจะมีการรวมตัวกันเป_นกลุ[ม หรือมีตัวแทนรวบรวมเจWาของสินคWารายย[อยเหล[าน้ีไวW
ดWวยกัน แลWวจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหW เช[น สรWางโฮมเพจใหW จัดการระบบเก็บเงิน และระบบจัดส[ง
สินคWาใหW คลWายๆ กับกิจกรรมเป�ดทWายขายของตามสถานท่ีต[างๆ สําหรับตัวอย[างของระบบ C2C น้ี
ไดWแก[ โฮมเพจของ Thai.com ท่ีอนุญาตใหWเราเขWาไปเป�ดรWานคWาย[อยบนอินเทอร?เน็ตไดW  ถือเป_น
รูปแบบพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ท่ีเป�ดใหWผูWใชWสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคWากันไดW
ตามชอบใจ โดยมีผูWใหWบริการอาจเขWาไปมีส[วนร[วมในการเก็บค[าใชWบริการบางส[วน ตัวอย[างเว็บไซต?ท่ี
เป_นผูWใหWบริการในต[างประเทศ ไดWแก[ eBay.com สําหรับตัวอย[างของผูWใหWบริการในประเทศไทย ไดWแก[ 
ThaiSecondhand.com, Dealfish.com, kaidee.com เป_นตWน 
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 โดยท่ัวไปแลWวผูWบริโภคมักจะเลือกซื้อจากรWานคWาท่ีมีช่ือเสียงเป_นท่ีรูWจักดี หรือเลือกจากธุรกิจท่ี
ไดWรับเคร่ืองหมายรับรอง เช[น เคร่ืองหมายรับรองความน[าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคWา กระทรวงพาณิชย? ซึ่งทําใหW
ผูWบริโภคม่ันใจในระดับหน่ึงว[าจะไดWรับสินคWาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ  
 
การจดทะเบียนพาณิชย�สําหรับธุรกิจพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Commerce) 
 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย? พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย? เร่ือง ใหWผูWประกอบ
พาณิชยกิจตWองจดทะเบียนพาณิชย? (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 (กองพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?, 2562) ใหWผูW
ประกอบพาณิชยกิจตWองจดทะเบียนพาณิชย?สําหรับธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 
ดังน้ี 

1) การซื้อขายสินคWาหรือบริการ โดยวิธีการใชWสื่ออิเล็กทรอนิกส?ผ[านระบบเครือข[าย
อินเทอร?เน็ต 

2) การบริการอินเทอร?เน็ต 
3) การใหWเช[าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร?แม[ข[าย 
4) การบริการเป_นตลาดกลางในการซื้อขายสินคWาหรือบริการ โดยวิธีใชWสื่ออิเล็กทรอนิกส?ผ[าน

ระบบเครือข[ายอินเทอร?เน็ต 
เค ร่ือ งหมาย DBD Registered คือ  เค ร่ืองหมาย รับ รองผูW ป ระกอบ ธุร กิจพาณิ ชย?

อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ซึ่งรับรองว[าผูWประกอบการท่ีเป_นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ไดW
ยืนยันการมีตัวตนอยู[จริงในการทําธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนผูWประกอบการพาณิชย?อิเลก็ทรอนิกส? (E-Commerce) 
แหล[งท่ีมา: https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=2868 สืบคWนเม่ือ 12 กันยายน 2562 

 
เคร่ืองหมาย DBD Verified คือ เคร่ืองหมายรับรองความน[าเช่ือถือในการประกอบพาณิชย?

อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ออกใหWแก[ผูWประกอบการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ท่ี
ประสงค?จะไดWรับเคร่ืองหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถWวนตามหลักเกณฑ?
ท่ีกําหนด เพ่ือรับรองความน[าเช่ือถือในการประกอบพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) และ
แสดงว[าเว็บไซต?น้ันๆ มีคุณภาพผ[านเกณฑ?ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? 
(E-Commerce) ของกรมฯ 
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จําแนกเคร่ืองหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum ดังน้ี  
DBD Verified Silver จะออกใหWแก[บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ[านคุณสมบัติ เช[น จด

ทะเบียนพาณิชย?สําหรับธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) และไดWรับเคร่ืองหมาย DBD 
Registered รวมท้ังผ[านเกณฑ?มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 

DBD Verified Gold จะออกใหWแก[ผูWท่ีจดทะเบียนพาณิชย?เฉพาะท่ีเป_นนิติบุคคล โดยผ[าน
คุณสมบัติ เช[น จดทะเบียนพาณิชย?สําหรับธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ไม[นWอยกว[า 
1 ปm จัดส[งงบการเงินไม[นWอยกว[า 1 ปm รวมท้ังผ[านเกณฑ?มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ  

DBD Verified Platinum จะออกใหWแก[ผูWท่ีจดทะเบียนพาณิชย?เฉพาะท่ีเป_นนิติบุคคล โดย
ผ[านคุณสมบัติ เช[น จดทะเบียนพาณิชย?สําหรับธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ไม[นWอย
กว[า 2 ปm จัดส[งงบการเงินติดต[อกันไม[นWอยกว[า 2 ปm และมีคุณสมบัติอ่ืน ไดWแก[ ไดWรับรางวัลประกวด
เว็บไซต?พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?ของกรมพัฒนาธุรกิจการคWา รวมท้ังผ[านเกณฑ?มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ 
เป_นตWน 

 

                  
 
ภาพท่ี 2 แสดงเคร่ืองหมายรับรองความน[าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 
แหล[งท่ีมา: https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=2868 สืบคWนเม่ือ 12 กันยายน 2562 

 
ธุรกิจการเกษตรและโครงสร�างทางธุรกิจเกษตร 
 ในการพิจารณาการประกอบพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) คือ สินคWาหรือการ
บริการผ[านลักษณะของสินคWาท่ีมีลักษณะเด[นท่ีแตกต[างกัน ส[วนใหญ[ผูWประกอบการจะเลือกชนิดสินคWา
หรือบริการท่ีโดดเด[น โดยคํานึงถึงคุณภาพควบคู[ไปกับราคาท่ีเหมาะสม และการขนส[งท่ีสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งความแตกต[างกันของลักษณะสินคWาในแต[ละประเภทส[งผลใหWสินคWาท่ีมีความโดดเด[นไดWรับ
ความนิยมเป_นอย[างมาก ในการเลือกซื้อสินคWาท่ีมีลักษณะและรูปแบบต[างๆ มีตัวเลือกท่ีหลากหลายใน
แต[ละหมวดหมู[ สามารถสรWางความสําเร็จใหWแก[การคWาขายสินคWาออนไลน?ไดW เช[น การขายตWนไมWผ[าน
ระบบอินเทอร?เน็ตในประเทศไทย รวมท้ังการประกอบอาชีพดWานการเกษตรสามารถสรWางรายไดWใหWกับ
ประเทศมากมาย หากมีการส[งเสริมสินคWาทางการเกษตรท่ีดี ผลผลิต หรือการแปรรูปผ[านสื่อก็จะ
สามารถทําใหWคนท่ัวโลกรูWจักสินคWาของไทยมากข้ึน ซึ่งเป_นโอกาสในการสรWางตลาดและสรWางรายไดWแก[
เกษตรกรมากข้ึน 

ธุรกิจเกษตร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท้ังหลายนับต้ังแต[การผลิตและจําหน[ายป�จจัยการ
ผลิต การผลิตสินคWาและผลิตผลพลอยไดW หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขWองกับการเกษตรทุกประเภทถือว[าเป_น
ธุรกิจการเกษตรท้ังสิ้น (สมคิด ทักษิณาวิสุทธ์ิ, 2553) หรืออีกนัยหน่ึงคือกระบวนการทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขWองกับการเกษตรท่ีมีการะบวนการต้ังแต[การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว? และการจับสัตว?นํ้า การผลิต 
ป�จจัยการผลิต การแปรรูป การรวบรวมสินคWาจากเกษตรกร การเก็บรักษา การขนส[ง และรวมถึงการ
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จัดจําหน[าย หรืออาจกล[าวไดWว[าธุรกิจเกษตรน้ันเป_นแหล[งการคWาท่ีมีป�จจัยการผลิตทางการเกษตร 
เป_นแหล[งวัตถุดิบต[างๆ เพ่ือส[งต[อสินคWาไปยังโรงงานท่ีทําการการแปรรูปก[อใหWเกิดเป_นการเพ่ิมมูลค[า
ของสินคWา ธุรกิจการเกษตรมีความสําคัญต[อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป_นอย[างมาก เน่ืองจาก
ธุรกิจการเกษตรเก่ียวขWองและมีความสัมพันธ?กับธุรกิจต[างๆ ภายในประเทศ ไม[ว[าจะเป_นทางตรงหรือ
ทางอWอม เช[น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเคร่ืองนุ[งห[ม ธุรกิจเคร่ืองจักรกลเกษตร เป_นตWน ป�จจุบันการผลิต
สินคWาเกษตรเป_นการผลิตเพ่ือการคWามากข้ึน และยังพัฒนาจากการผลิตท่ีเนWนเพียงวัตถุดิบไปสู[การ
แปรรูปสินคWาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค[า เพ่ือจําหน[ายท้ังในประเทศและต[างประเทศ จากกิจกรรมท่ีไดWกล[าว
มา ทําใหWเกิดเป_นระบบของธุรกิจการเกษตรข้ึน ซึ่งในระบบธุรกิจเกษตรจะมีหน[วยย[อยต[างๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ?และเก้ือหนุนกัน จนทําใหWระบบธุรกิจสามารถดําเนินการไดW 

โครงสรWางของระบบธุรกิจเกษตรประกอบไปดWวย 2 ฝ~ายหลักๆ คือ ฝ~ายดําเนินการหลัก    
ซึ่งมีความเช่ือมโยงในแนวต้ังและเนWนดWานการตลาด ส[วนประกอบของฝ~ายดําเนินการ คือระบบย[อย
ของธุรกิจการเกษตร 8 ระบบย[อย (อรรถศาสตร? วิเศียรศาสตร?, 2557) ซึ่งสามารถอธิบายแต[ละระบบ
ย[อยไดWดังน้ี (1)ระบบย[อยดWานป�จจัยการผลิตสินคWาเกษตร เป_นระบบย[อยธุรกิจท่ีดําเนินการเก่ียวกับการ
จัดหาและรวบรวมป�จจัยการผลิต เพ่ือใหWเกษตรกรหรือผูWผลิตสามารถนําป�จจัยการผลิตมาใชWในการผลิต
สินคWาเกษตร เช[น ธุรกิจเมล็ดพันธุ?, ธุรกิจสารกําจัดศัตรูพืช, ธุรกิจอาหารสัตว? เป_นตWน (2)ระบบย[อย
ดWานการบริการธุรกิจการเกษตร เป_นระบบย[อยธุรกิจท่ีใหWบริการดWานต[างๆ ท้ังในดWานการผลิตและ
การตลาด เช[น ธุรกิจการใหWบริการเคร่ืองจักรกลเกษตร, การพ[นสารกําจัดศัตรูพืช เป_นตWน (3)ระบบ
ย[อยดWานการผลิตสินคWาเกษตร เป_นระบบธุรกิจท่ีเนWนการผลิตซึ่งเกษตรกรหรือผูWผลิตไดWนําป�จจัยการ
ผลิตต[างๆ มาทําการผลิต ไม[ว[าจะเป_นการผลิตพืช ผลิตสัตว? ประมง เพ่ือตอบสนองความตWองการของ
ผูWบริโภค เช[น การทําสวนกลWวยไมW, การทําสวนผัก, การทําฟาร?มเลี้ยงสัตว? เป_นตWน (4)ระบบย[อยดWาน
การตลาดสินคWาเกษตร ทําหนWาท่ีในการซื้อขายสินคWาเกษตรเพ่ือทําใหWเกิดการเคลื่อนยWายสินคWาหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรจากแหล[งผลิตต[างๆ ไปสู[ตลาดในทWองถ่ินและตลาดรวมเพ่ือการแปรรูป การขาย
ปลีก การขายส[ง และเพ่ือการส[งออก ผูWท่ีทําหนWาท่ีในระบบย[อยน้ี ไดWแก[ พ[อคWาทWองถ่ิน และพ[อคWาคน
กลางในระดับต[างๆ ซึ่งเป_นการกระจายผลิตผลทางการเกษตรเบ้ืองตWนท่ีผลิตไดW เช[น ธุรกิจการรับซื้อ
ขWาวเปลือกของพ[อคWาตามหมู[บWาน, ธุรกิจการรับซื้อพืชไร[ เป_นตWน (5)ระบบย[อยดWานการแปรรูปสินคWา
เกษตร ทําหนWาท่ีในการแปรรูปสินคWาเกษตร โดยการเปลี่ยนสภาพสินคWาเกษตรใหWอยู[ในลักษณะท่ีเป_น
ผลิตภัณฑ?ท่ีตรงกับความตWองการของผูWบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศในดWานกายภาพ เช[น 
ธุรกิจแปรรูปเน้ือสัตว?, แปรรูปผลิตภัณฑ?จากนม, โรงงานนํ้าตาล เป_นตWน (6)ระบบย[อยดWานการจัด
จําหน[ายสินคWาเกษตร ทําหนWาท่ีในการจําหน[ายสินคWาเกษตรใหWแก[ผูWบริโภค ซึ่งในบางคร้ังผูWผลิตและ
ผูWขายปลีกอาจเป_นบุคคลคนเดียวกัน ไดWแก[ การจําหน[ายผักและผลไมWท่ีตลาดสด เป_นตWน (7)ระบบย[อย
ดWานการส[งออกสินคWาเกษตร ทําหนWาท่ีในการส[งสินคWาออกจําหน[ายไปยังตลาดต[างประเทศ นับว[าเป_น
ระบบท่ีทําใหWเกิดรายไดWเป_นอย[างมากต[อระบบธุรกิจการเกษตรของไทย เช[น การส[งอาหารทะเลแช[แข็ง
, การส[งออกขWาว เป_นตWน (8)ระบบย[อยดWานสินเช่ือการเกษตร เป_นหน[วยธุรกิจท่ีใหWความช[วยเหลือใน
เร่ืองเงินทุนแก[เกษตรกร ตลอดจนผูWประกอบการท่ีเก่ียวขWองกับธุรกิจการเกษตร ไดWแก[ ธนาคารพาณิชย?
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, สหกรณ?การเกษตร, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ? เป_นตWน และอีกฝ~ายหน่ึง คือ ฝ~ายสนับสนุน 
ซึ่งช[วยใหWฝ~ายดําเนินการหลักสามารถดําเนินการไดWสะดวกและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งประกอบไปดWวย
หน[วยงานต[างๆ ของรัฐบาล หน[วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการเงินผูWประกอบการขนส[ง ผูW
ประกอบธุรกิจคลังสินคWาและสมาคมหน[วยธุรกิจต[างๆ 

 
การค�าพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Commerce) กับสินค�าเกษตร  
 ประเทศไทยถือเป_นดินแดนแห[งความอุดมสมบูรณ?อย[างแทWจริง ในนํ้ามีปลา ในนามีขWาว ภาค
เกษตร จึงถือเป_นจุดแข็งของประเทศไทย ทําใหWไทยเป_นประเทศท่ีมีการส[งออกผลผลิตสินคWาทาง
การเกษตรสูงเป_นอันดับตWนๆ ของโลก แต[ท้ังน้ีรายไดWเกษตรกรไทยส[วนใหญ[กลับไม[มากอย[างท่ีควร
เป_น เหตุเป_นเพราะเกษตรกรไทยส[วนใหญ[ยังคงกWาวตามไม[ทันเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอย[างรวดเร็ว ใน
ส[วนของการคWาขายสินคWาทางการเกษตรไดWมีการนําระบบพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) มา
ใชWเพ่ือมุ[งเนWนการตลาดสมัยใหม[ โดยมีการใชWเคร่ืองมือทางสื่อสังคมออนไลน? เพ่ือใชWในการสนับสนุน
และการแนะนําสินคWาใหWเป_นท่ีรูWจักไปท่ัวโลก เป_นการเพ่ิมศักยภาพและการแข[งขันทางการคWาใหWสินคWา
เกษตรของประเทศไทย โดยมีแนวทางการดําเนินงานผ[านการทําการวิเคราะห?ระบบการคWาพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ของหน[วยงานต[างๆ ท้ังในประเทศและต[างประเทศ เพ่ือหาจุดเด[น 
จุดดWอย ท่ีใชWในการส[งเสริมสนับสนุนผูWประกอบการไทยอย[างเหมาะสมและเกิดประโยชน?สูงสุด ป�จจัย
ท่ีนําไปสู[ความสําเร็จคือการมีเครือข[ายพันธมิตรออนไลน?ท่ีเขWมแข็งและหลากหลาย ซึ่งถือเป_นการ
สนับสนุนการประกอบการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) โดยช้ีใหWเห็นว[าว[าระบบน้ีสามารถ
ช[วยใหWผูWประกอบการสามารถเผยแพร[สินคWาหรือกระจายความรับรูW และการบริการของสินคWาเกษตร
ในรูปแบบต[างๆ ไดWทั่วถึงท้ังในประเทศและต[างประเทศ ในอีกดWานหน่ึงในส[วนของต[างประเทศก็มีการ
นําเสนอสินคWาและการบริการท่ีสามารถเขWามาแข[งขันในเร่ืองของราคา ซึ่งถือเป_นป�จจัยหลักทาง
การตลาดอันเป_นกลไกท่ีสําคัญอย[างย่ิง  

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ? หรือ OTOP ท่ีไดWรับการสนับสนุนจากหน[วยงานภาครัฐ
และเอกชน จนสามารถเป�ดเว็บไซต? http://www.otoptoday.com/newweb/ (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2562) เพ่ือเป_นศูนย?รวมการทําธุรกรรมผ[านทางการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 
โดยธุรกิจสินคWาเกษตรส[วนใหญ[จะเป_นสินคWาท่ีไดWรับการแปรรูปเป_นผลิตภัณฑ? จากกลุ[มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ[มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนอิสระ หรือกลุ[มท่ีเป�ดธุรกิจเป_นของตนเอง จากผลิตภัณฑ?ท่ีไดWจากภาค
การเกษตร ซึ่งในเว็บไซต?มีการจัดผลิตภัณฑ?สินคWาเกษตรตามหมวดหมู[เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เลือกซื้อสินคWาและบริการ รวมท้ังมีเว็บไซต?ท่ีเก่ียวขWองกับการคWาขายสินคWาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ? 
(OTOP) ผ[านช[องทางออนไลน?ท่ีหลากหลาย อาทิ https://www.thailandmall.com/th/about, 
https://www.otopthai.shop/#!/ เป_นตWน ถือว[าเป_นโครงการท่ีมีการส[งเสริมใชWชุมชนต[างๆ นําภูมิ
ป�ญญาทWองถ่ินมาใชWสรWางสรรค?และพัฒนาสินคWาใหWมีคุณภาพ เพ่ือสรWางรายไดWแก[ชุมชน รวมถึงเป_นการ
พัฒนาสินคWาทางภาคการเกษตรใหWมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป_นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปท้ังตลาด
ภายในประเทศและต[างประเทศ ตลอดจนเป_นการผลักดันใหWสามารถนําระบบพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? 
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(E-Commerce) มาใชWงานใหWเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือการส[งเสริม สนับสนุน และเป_นการสรWางโอกาส
ใหWกับผูWประกอบการใหWดําเนินการอย[างเป_นระบบและเป_นการลดช[องว[างทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
เป_นการเป�ดโอกาสใหWเจWาของธุรกิจนําสินคWาออกสู[ตลาดต[างประเทศ นอกจากน้ีระบบพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ยังสามารถทําใหWเกิดนวัตกรรมใหม[ๆ ทางดWานธุรกิจเกษตรไดW เช[น 
การเกิดตลาดใหม[ๆ สามารถเสนอขายสินคWาไดWท่ัวโลกโดยไม[จําเป_นตWองผ[านพ[อคWาคนกลาง และเป_น
การสรWางสรรค?ผลิตภัณฑ?ใหม[ๆ ท่ีเป_นสินคWาพ้ืนบWานท่ีมีเอกลักษณ?ในทWองท่ีซึ่งสามารถนํามาเสนอขาย
ไดWและมีโอกาสกWาวสู[ระดับสากล ซึ่งเป_นตัวช[วยใหWกับผูWประกอบการรายย[อยสําหรับการแข[งขันใน
รูปแบบของพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ใหWเกิดการขยายตลาดกวWางมากย่ิงข้ึน  

ในส[วนของ www.thaitambon.com เป_นเว็บศูนย?รวมการซื้อการขายผลิตภัณฑ? OTOP    
ท่ีใหญ[ท่ีสุดและขWอมูลอินเทอร?เน็ตตําบล ซึ่งเป_นเว็บไซต?ท่ีรวมผลิตภัณฑ?สินคWาในแต[ละชุมชนไวW
หลากหลายรูปแบบ ต้ังแต[ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับภูมิภาค เว็บไทยตําบลดอทคอมน้ี 
ประกอบดWวยธุรกิจ SMEs, สินคWาจากกลุ[มอาชีพ, สถานท่ีท[องเท่ียว, สินคWา OTOP ต้ังแต[ระดับ 5 ดาว
จนถึงระดับสินคWาท่ีเพ่ิงเป�ดตัวใหม[ดWวย ในกลุ[มของสินคWาทางเกษตรมีการจําหน[ายผลิตภัณฑ?ท่ีเป_น
ผลผลิตจากการเกษตร เช[น ผลิตภัณฑ?แปรรูปจากผลไมW, จําหน[ายเน้ือสัตว?แปรรูปต[างๆ, ไมWดอกไมW
ประดับ เป_นตWน ส[วนผลิตภัณฑ?เกษตรท่ีไม[ใช[สินคWา OTOP น้ัน ธุรกิจน้ีส[วนใหญ[จะเป_นธุรกิจท่ีมีขนาด
ใหญ[ท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดW มีเว็บไซต?เป_นของตนเอง เช[น ธุรกิจการคWาขายธุรกิจสินคWาแปรรูป หรือถWา
เป_นสินคWาท่ีเป�ดใหม[ โดยการฝากขายตามเว็บต[างๆ ท่ีเป�ดพ้ืนท่ีใหWทําการคWาไดW  

รัฐบาลไดWทําการสนับสนุนการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ของสินคWาเกษตร
ผ[านกรมการคWาภายใน กระทรวงพาณิชย? โดยการจัดทํา VDO ชุด “ตลาดสินคWาเกษตรออนไลน? 
กรมการคWาภายใน” เพ่ือแนะนําเว็บไซต?ตลาดสินคWาเกษตรออนไลน? http://agrimark.dit.go.th (กอง
ส[งเสริมและบริหารระบบตลาด, 2562) ซึ่งเป_นศูนย?รวมการซื้อขายออนไลน? สินคWาจากผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ?ท่ีมีท่ีมาจากการเกษตรและสินคWาของชุมชนท่ัวประเทศ เพ่ือใหWกลุ[มเปjาหมายไดWมีช[องทาง
เลือกในการจําหน[ายสินคWาผ[านระบบออนไลน? สามารถสรWางรายไดW สรWางความเขWมแข็งใหWกับเศรษฐกิจ
ชุมชน เพ่ิมความสามารถในการแข[งขัน ผ[านช[องทางพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ใหWทัน
ยุคดิจิทัล รวมท้ังเป_นตลาดช[องทางเลือกในการขายสินคWาสําหรับกลุ[มเปjาหมายระดับชุมชนชาวบWาน
ฐานราก อาทิ เกษตรกรรายย[อย กลุ[มแม[บWาน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ?การเกษตร เป_นตWน ใหWสามารถ
เขWาถึงตลาดดิจิทัลไดWอย[างเท[าเทียมในการจําหน[ายผลิตผลและผลิตภัณฑ?ทางการเกษตร เพ่ือสรWาง
รายไดW และความเขWมแข็งใหWกับเศรษฐกิจ โดยลงทะเบียนคWาขายฟรี แต[ตลาดสินคWาเกษตรออนไลน?
ของทางกรมการคWาภายในยังเป_นเพียงแค[ตลาดก่ึงออนไลน? เพราะในเว็บไซต?ยังไม[มีระบบรับชําระเงิน 
และการจัดส[งอยู[ในระบบ เป_นเพียงสะพานเช่ือมใหWผูWขาย ผูWซื้อ ผูWบริโภค มาพบกันเบ้ืองตWนเท[าน้ัน 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค  

แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของผูWบริโภค 5ข้ันตอน ท่ีเป_นการอธิบายข้ันของการตัดสินใจซื้อ
สินคWาของผูWบริโภคต้ังแต[การรูWถึงความตWองการ หรือป�ญหา การแสวงหาขWอมูลเพ่ือประกอบการ
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ตัดสินใจซื้อสินคWา การประเมินทางเลือกต[างๆ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
รายละเอียดต[อไปน้ี  

1. การรับรูWถึงความตWองการหรือป�ญหา (Problem/Need Recognition) ในข้ันตอนแรก
ผูWบริโภคจะตระหนักถึงป�ญหา หรือความตWองการในสินคWาหรือ การบริการท่ีสามารถแกWป�ญหาน้ันๆ 
โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งกระตุWนภายใน และสิ่งกระตุWนภายนอก  

2. การคWนหาขWอมูล (Information Search) เม่ือผูWบริโภคทราบความตWองการ หรือความ
จําเป_นในสินคWาหรือบริการแลWว ผูWบริโภคก็จะทําการคWนหาขWอมูล เพ่ือใชWประกอบการตัดสินใจ โดย
แหล[งขWอมูลของผูWบริโภค แบ[งเป_น แหล[งบุคคลหรือบุคคลอWางอิง, แหล[งทางการคWา, แหล[งสาธารณะ 
และแหล[งประสบการณ?  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดWขWอมูลจากข้ันตอนท่ี 2 แลWว 
ในข้ันต[อไปผูWบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน ผูWบริโภคตWอง
กําหนดเกณฑ?หรือคุณสมบัติท่ีจะใชW ประกอบการประเมิน เช[น ย่ีหWอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการ
ขาย ราคาขายต[อหน[วย เป_นตWน  

4. ข้ันตัดสินใจซื้อสินคWา (Purchase Decision) หลังจากท่ีไดWทําการประเมินทางเลือกแลWว 
ผูWบริโภคก็จะเขWาสู[ในข้ันของการ ตัดสินใจซื้อ โดยการตัดสินใจผ[านป�จจัยดWานต[างๆ คือ ย่ีหWอท่ีซื้อ, 
รWานคWาท่ีซื้อ, ปริมาณท่ีซื้อ, เวลาท่ีซื้อ และวิธีการในการชําระเงิน  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลังจากท่ีลูกคWาไดWทําการ
ตัดสินใจซื้อสินคWาหรือบริการไปแลWวน้ัน ผูWบริโภคจะรูWสึกพึงพอใจเม่ือไดWรับประสบการณ?จากการใชW 
หรือทดลองสินคWาและบริการ แลWวพบว[าไดWรับคุณค[าตามความคาดหวังของลูกคWา หรือสูงกว[า ซึ่ง
นําไปสู[การซื้อหรือการใชWบริการซ้ํา  

ท้ั งน้ี  จากแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูWบ ริโภคเป_นประโยชน?ต[อ
ผูWประกอบการต[างๆ ในการวางกลยุทธ?การขายสินคWาใหWประสบความสําเร็จไดW 

 
ประโยชน�และข�อจํากัดของการทํา E-Commerce สําหรับสินค�าเกษตร 

ในโลกท่ีไรWพรมแดนประโยชน?ของการซื้อขายสินคWาออนไลน?ในป�จจุบันจะเห็นไดWว[าพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) เป_นช[องทางการคWาท่ีน[าสนใจ เพราะนับวันก็ย่ิงมีผูWใชWงานอินเตอร?เน็ต
เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งส[งผลใหWการคWาผ[านช[องทางออนไลน?ขยายตัวไดWอย[างรวดเร็ว และการทําธุรกิจ
บนเว็บไซต?ยังสามารถใชWประโยชน?จากเทคโนโลยีไดWหลายประการ ซึ่งแบ[งเป_น 2 หัวขWอหลัก คือ 
ประโยชน?ต[อผูWประกอบการหรือผูWขาย และประโยชน?ต[อผูWบริโภคหรือผูWซื้อ (ภาวุธ พงษ?วิทยภานุ, 
2551) ซึ่งประโยชน?ต[อผูWประกอบการหรือผูWขาย ประกอบไปดWวย (1)การทําการคWาขายไดWตลอด 24 
ช่ัวโมงและสามารถขายสินคWาไดWท่ัวโลก (2)สามารถเสนอขWอมูลท่ีใหม[ล[าสุดใหWกับลูกคWาไดWทันที ซึ่ง
แตกต[างจากการคWาขายในระบบเดิมท่ีตWองจัดพิมพ?เอกสารแนะนําขWอมูลสินคWาแบบใหม[ทุกปm เป_นการ
ช[วยประหยัดค[าใชWจ[ายในการจัดพิมพ?เอกสาร และประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ? (3)สามารถ
ทํางานแทนพนักงานขายและเป_นการเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย (4)สามารถแสดงสินคWาท่ีมีอยู[ใหWกับ
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ลูกคWาท่ัวโลกไดWมองเห็นสินคWา โดยไม[ตWองเสียค[าใชWจ[ายตกแต[งหนWารWาน หรือค[าใชWจ[ายในการเดินทาง
ไปออกบูทจัดแสดงสินคWาในท่ีต[างๆ (5)สามารถนําเทคโนโลยีมาช[วยส[งเสริมผลิตภัณฑ?ใหWน[าสนใจ
ย่ิงข้ึน (6)มีความสะดวกรวดเร็วสําหรับการชําระเงิน ซึ่งลูกคWาสามารถชําระเงินไดWอย[างสะดวกสบาย
โดยวิธีการตัดผ[านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินเขWาบัญชีปลายทาง ซึ่งเป_นระบบอัตโนมัติอันเป_น
ช[องทางท่ีเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ (7)ธุรกิจขนาดเล็กสามารถมีโอกาสทางธุรกิจเทียบเท[าไดWกับธุรกิจ
ขนาดใหญ[ ซึ่งข้ึนอยู[กับองค?ประกอบต[างๆ เช[น ช่ือ URL ควรจดจําง[าย, การออกแบบเว็บไซต?ท่ี
สวยงามและปรับปรุงใหWทันสมัยอยู[เสมอ, การสั่งซื้อและการชําระเงินท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ี
ดี เป_นตWน นอกจากท่ีกล[าวมาขWางตWนการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ยังเป_นการสรWาง
ความประทับใจและพึงพอใจไดWมากกว[า ป�จจุบันการสั่งซื้อสินคWาทําไดWอย[างง[ายดาย สินคWาและบริการ
มีใหWเลือกมากมายทําใหWไม[ตWองเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเวลาไปกับการคWนหาสินคWาและบริการ
ท่ีตWองการ ลูกคWาสามารถคWนหาสินคWาท่ีตWองการไดWอย[างรวดเร็วท่ีสุด สามารถใหWบริการหลังการขายไดW 
โดยการใชWประโยชน?จากอีเมล?ในการติดต[อลูกคWา การสรWางแบบสอบถามลูกคWาเพ่ือสอบถามความพึง
พอใจต[อสินคWาและบริการทําใหWรWานคWาสามารถนําขWอมูลเหล[าน้ีมาแกWป�ญหาและตอบสนองความ
ตWองการของลูกคWาไดWดีย่ิงข้ึน ส[วนต[อมาในดWานปะโยชน?ต[อผูWซื้อและผูWบริโภค (1)เกิดการแลกเปลี่ยน
ขWอมูลแสดงความคิดเห็นของผูWบริโภครายอ่ืนเพ่ือมีขWอมูลในการตัดสินใจมากข้ึนสําหรับการเลือกซื้อ
สินคWาไดWราคาถูกกว[ากว[ารWานคWาท่ัวไป เลือกซื้อสินคWาและการบริการไดWจากรWานคWาท่ีสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินคWาและรายละเอียดจากทุกมุมโลกไดWมากข้ึน (2)เป_นการประหยัดเวลาไม[
จําเป_นตWองเดินทางไปซื้อสินคWาถึงแหล[งท่ีผลิตหรือทําการคWาขาย (3)ไดWรับความสะดวกในการจัดส[ง
สินคWา เพราะสินคWาส[วนใหญ[จัดส[งถึงบWาน  

ในทางกลับกันสําหรับขWอจํากัดสําหรับการส[งเสริมใหWเกิดการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?   (E-
Commerce)  ก็ส[งผลกระทบกับการดําเนินการคWาสินคWาออนไลน?กับสินคWาเกษตรซึ่งกระจายอยู[ท่ัวไป 
โดยมีขWอจํากัดของป�จจัยและสภาพแวดลWอม (ศุทธินี ชวนเชย, 2554) ดังน้ี (1)ความไม[ทั่วถึงของระบบ
โทรคมนาคม ซึ่งการทํา E-Commerce มีความจําเป_นตWองอาศัยโครงสรWางพ้ืนฐานดWานโทรศัพท?และ
ระบบอินเทอร?เน็ตท่ีตWองเป_นระบบท่ีทันสมัยและราคาถูก เพ่ือใหWคุWมกับการลงทุนของภาคเกษตรกร
หรือผูWขายรายย[อย (2)การใหWบริการของระบบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร ควรตWองสนับสนุนใหW
ธุรกิจดังคWาออนไลน?ดําเนินไปไดWอย[างรวดเร็ว เพราะการทําธุรกรรมทางการเงินทุกอย[างตWองใชWบริการ
ของธนาคารในระดับทWองถ่ินน้ันๆ ความรูWความเขWาใจในธุรกิจพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 
ท้ังในดWานการพิจารณาชนิดและประเภทสินคWาท่ีจะนําเสนอผ[านระบบ, การรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคWา, การพัฒนารูปแบบและเวลาการขนส[งสินคWา, มาตรการรักษาความปลอดภัย
ทางดWานการเงินท้ังของผูWซื้อและผูWขาย, กฎหมายท่ีใหWความคุWมครองและรับประกันความเสี่ยงต[อการ
ดําเนินธุรกิจ เป_นตWน (3)การขนส[งสินคWา ตWองคํานึงถึงราคาท่ีใชWในการขนส[งซึ่งประกอบไปดWวยนํ้าหนัก
และขนาดในการสั่งซื้อสินคWาผ[านระบบอินเทอร?เน็ตก[อนท่ีจะมีการบริการขนส[งถึงบWาน ในกรณีท่ี
สินคWาราคาถูกแต[การขนส[งในบางคร้ังมีการขายเป_นแพ็คหรือยกชุด ราคาในการจัดส[งจึงสูงกว[าราคา
สินคWาซึ่งพบในสินคWาจําพวกสินคWาท่ีเป_นของสด เช[น ดอกไมW, ผักสดต[างๆ เป_นตWน อาจตWองจํากัด
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บริเวณเฉพาะพ้ืนท่ีบริการเท[าน้ัน ดังน้ันลูกคWาท่ีอยู[บริเวณอ่ืนๆ จึงไม[สะดวกต[อการใชWบริการ ถWาใชW
บริการค[าใชWจ[ายอาจจะสูงข้ึนดWวยวิธีการขนส[งท่ีรวดเร็วและยังรักษาคุณภาพของสินคWาไดW (4)การ
รับประกันหลังการขาย และนโยบายการรับคืนสินคWา โดยสินคWาบางรายการท่ีแตกหักหรือไดWรับความ
เสียหาย ภาระและความรับผิดชอบยังไม[เป_นท่ีแน[ชัดว[าจะตกเป_นของผูWขายหรือผูWซื้อ ซึ่งถือเป_น
ขWอจํากัดท่ียังคงเป_นขWอโตWเถียงกันอย[างแพร[หลายในระบบการซื้อขายสินคWาออนไลน? 

 
แนวโน�มเศรษฐกิจและการเติบโตของพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (E-Commerce)  

ป�จจุบันภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและท่ัวโลกมีความผันผวนไม[แน[นอน จนแทบจะอยู[ใน
ภาวะท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า แต[ในอีกดWานหน่ึงกลับมีการทยอยเป�ดเผยตัวเลขคาดการณ?การเติบโตของภาค
ธุรกิจการคWาขายสินคWาออนไลน? หรือพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ท่ีตลาดในกลุ[มน้ีท่ัวโลก
แข[งกันเติบโตสูงข้ึน นับเป_นสัญญาณชัดเจนว[าเศรษฐกิจดิจิทัลคือทางออกท่ีสําคัญ สําหรับการกWาว
ขWามระบบเศรษฐกิจในโลกสมัยใหม[ ทางเว็บไซต? beeketing เผยแพร[บทวิเคราะห?ท่ีน[าสนใจเก่ียวกับ
อนาคตของพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ว[าแมWเศรษฐกิจท่ัวโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู[
เสมอ แต[ตัวเลขการซื้อขายยังคงเติบโตอย[างต[อเน่ือง โดยมีประมาณการณ?ว[ามูลค[ารวมตลาดพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ในส[วนของคWาปลีกท่ัวโลกจะขยับข้ึนจนถึง 4.9 ลWานลWานดอลลาร?
สหรัฐ ภายในปm 2564 หรือคิดเป_นอัตราเติบโตถึง 265% จากสถิติ 1.3 ลWานลWานดอลลาร?สหรัฐ เม่ือปm 
2557 และการซื้อขายสินคWาออนไลน?กําลังค[อยๆ เขWาไป แทนท่ีตลาดคWาปลีกรูปแบบเดิม โดยมีการ
ประเมินไวWว[าภายในปm 2564 การคWาปลีกออนไลน?จะเขWาไปเพ่ิมส[วนแบ[งจากตลาดคWาปลีกในภาพรวม
ท่ัวโลกไดWถึง 17.5% ซึ่งเติบโตมากถึง 200% ปรากฏการณ?ความเฟ�ªองฟูของการขยายตัวในธุรกิจ
พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) สวนทางกันอย[างชัดเจนกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งอยู[ในระดับตัวเลขหลักเดียวมาต[อเน่ืองยาวนาน 

ในปm 2561 ท่ีผ[านมา พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) เติบโตข้ึนอย[างรวดเร็วใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเกิดจากการท่ีภาคประชาชนมีรายไดWเพ่ิมสูงข้ึน มีการใชWงานสื่อออนไลน?ผ[าน
สมาร?ทโฟนเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมีระบบขนส[งท่ีสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ัว
โลก โดยมีผลจากรายงาน “e-Conomy Southeast Asia 2018 Report” ท่ีเป_นการจัดทําร[วมกัน
ระหว[างกูเกิลและบริษัทเทมาเส็ก ซึ่งเป_นบริษัทดWานการลงทุนรายหลักของรัฐบาลสิงคโปร?ไดWเป�ดเผย
ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนว[าขยายตัวมากถึง 240 พันลWานดอลลาร?สหรัฐ ภายในปm 
2568 รายงานฉบับน้ีกล[าวถึงภาคอุตสาหกรรมในกลุ[มพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) และ
ดิจิทัล ว[าเป_นกลไกขับเคลื่อนท่ีหนุนการเติบโตใหWแก[เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ไดWแก[ พาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce), สื่อออนไลน?, การท[องเท่ียวออนไลน?, และการใชWรถร[วมกัน (ride-
sharing) เป_นตWน ซึ่งอาเซียนถือเป_นตลาดใหญ[อันดับตWนๆ ของโลกท้ังในแง[จํานวนประชากรรวมกว[า 
600 ลWานคน และจํานวนผูWใชWงานอินเทอร?เน็ตผ[านระบบมือถือ สะทWอนผ[านมูลค[าเศรษฐกิจ
อินเทอร?เน็ตปmท่ีผ[านมาซึ่งอยู[ท่ี 72 ลWานดอลลาร?สหรัฐ ขยับข้ึน 2 เท[าตัวนับต้ังแต[ปm 2558 โดย
ศักยภาพการเติบโตของตลาดพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ในอาเซียน ส[งผลใหW ‘อาลีบา
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บา’ ยักษ?ใหญ[พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ของจีนท่ีเป_นผูWนําระดับโลกในอุตสาหกรรมซื้อ
ขายสินคWาออนไลน?ใหWความสนใจกับภาคธุรกิจท่ีกําลังเติบโต นอกจากน้ีรัฐบาลหลายประเทศใน
อาเซียน กําลังเดินหนWาสู[การพาณิชย?ยุคใหม[ ไม[ว[าจะเป_นทางดWานมาเลเซีย ท่ีรัฐบาลประกาศ
เปjาหมายในการเพ่ิมมูลค[าการซื้อขายสินคWาผ[านออนไลน? ประเทศไทยท่ีมีนโยบายดWานดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป�ดบริการโอนเงินผ[านช[องทางดิจิทัลในช่ือ “บริการพรWอม
เพย?” และเวียดนาม ท่ีทางรัฐบาลประกาศแผนไวWต้ังแต[ปm 2559 ว[าจะเพ่ิมปริมาณธุรกรรมพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ภายใน 4 ปmอีกดWวย อย[างไรก็ตาม มีป�จจัยพิจารณาควบคู[กันดWวยว[า 
การโตของซื้อสินคWาผ[านช[องทางออนไลน?ในแต[ละประเทศน้ันข้ึนกับป�จจัยสําคัญ ไดWแก[ สัดส[วนการใชW
มือถือต[อประชากร จํานวนประชากร และการเติบโตของคWาปลีกสมัยใหม[ออนไลน? ตลอดจนประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ตWองเร[งพัฒนาระบบการชําระเงิน และระบบโลจิสติกส? เพ่ือเพ่ิมการเติบโตใหWแก[
ตลาดซื้อขายสินคWาออนไลน?  

 
ทิศทางตลาดเกษตรออนไลน�กับเกษตรกรไทยยุค 4.0 

จากท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ?ไดWมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนําการ
ผลิต”  ในภาคการเกษตร เป_นแนวคิดดWานการบริหารจัดการสินคWาเกษตรแบบใหม[ สนับสนุนใหW
เกษตรกรดําเนินการเช่ือมโยงเกษตรกรกับหน[วยงานรัฐ เอกชน ระบบสหกรณ? ผูWนําเกษตรกร และ
ผูWคWา ซึ่งป�จจุบันการขายสินคWาเกษตรออนไลน?เป_นช[องทางและโอกาสทางการตลาดท่ีสําคัญในการ
ขยายฐานลูกคWาจากภายในประเทศสู[ลูกคWาต[างประเทศ โดยเช่ือมโยงการคWารูปแบบพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) ในยุคดิจิทัล กระทรวงเกษตรฯ ไดWเนWนส[งเสริมใหWสหกรณ?การเกษตร 
กลุ[มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรายย[อย มีช[องทางเลือกในการจําหน[ายผลผลิตทางการ
เกษตรและแปรรูปพัฒนาช[องทางการคWาขายผ[านช[องทางพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) 
ตามนโยบาย“ไทยแลนด? 4.0” 

การคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) สําหรับสินคWาเกษตรของประเทศไทยมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง ในช[วงปm 2561 อุตสาหกรรมการคWาปลีกและการคWาส[งเป_นอุตสาหกรรม
ท่ีมีมูลค[า E-Commerce สูงท่ีสุด โดยมีมูลค[าสูงถึง 660,633.78 ลWานบาท คิดเป_น 29.14% ของ
อุตสาหกรรมท้ังหมด ซึ่งประเภทธุรกิจการจําหน[ายอาหาร อาหารแปรรูป เคร่ืองด่ืม ผลิตผลทาง
การเกษตรและประมง มีมูลค[าเป_นอันดับท่ีสองของประเภทสินคWาและบริการท่ีสรWางมูลค[าสูงสุดใน
อุตสาหกรรมการคWาปลีกและการคWาส[งของสินคWาเกษตรท่ีเติบโตไดWถึง 24.24% คิดเป_นมูลค[ากว[า 8 
แสนลWานบาท (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ซึ่งเกิดจากการปรับโมเดลธุรกิจ การ
ขาย การบริการของผูWประกอบการ การพัฒนาระบบชําระเงินออนไลน? และระบบขนส[งโลจิสติกส? ท่ี
ดึงดูดผูWบริโภคมากย่ิงข้ึน 
           การซื้อขายสินคWาเกษตรออนไลน?มีหลายแบบ ท้ังจากผูWประกอบการต[อผูWประกอบการ (B2B) 
ผูW ป ระกอบการต[ อผูW บ ริ โภค  (B2C) ห รือแมW กระ ท่ั งผูW บ ริ โภคต[ อผูW บ ริ โภค  (C2C)  ซึ่ งกรณี 
Thaitrade.com ท่ีรองรับการขายสินคWาแบบ B2B และ B2C พรWอมรองรับการขายสินคWาไปยังลูกคWา
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หรือผูWบริโภคท้ังในและต[างประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยกรมส[งเสริมการคWาระหว[างประเทศหรือ DITP 
กระทรวงพาณิชย? เป�ดตัวข้ึนต้ังแต[เดือนกรกฎาคม 2554 ในป�จจุบันมีผูWซื้อท่ีลงทะเบียนกว[า 1.7 แสน
ราย กระจายอยู[ทั่วโลก มีมูลค[าการซื้อขายกว[า 5.5 พันลWานบาท สินคWากว[า 200,000 รายการ และใน
จํานวนดังกล[าว มีสินคWาเกษตรซึ่งส[วนใหญ[เป_นสินคWาแปรรูปขายประมาณ 6,000 รายการ สําหรับ
ผูWประกอบการในไทย ลงทะเบียนแลWวกว[า 2.4 หม่ืนราย ในจํานวนน้ีประมาณ 1,000 กว[าราย ท่ีเป_น
เกษตรกรหรือผูWขายสินคWาเกษตร (สํานักตลาดพาณิชย?ดิจิทัล, 2562) 
          ท้ังน้ี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนําการผลิต” ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ?บูรณา
การร[วมกับกระทรวงพาณิชย? ภาครัฐจะตWองเนWนมาตรการสนับสนุนอย[างรอบดWาน (ศูนย?ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ดังน้ี มาตรการดWานการเกษตรส[งเสริมการผลิตสินคWาเกษตรท่ีมีคุณภาพ
หรือมีลักษณะเฉพาะ เช[น สินคWาบ[งช้ีทางภูมิศาสตร? (GI) วางแผนปริมาณผลผลิตในแต[ละช[วงเพ่ือใหW
สอดคลWองกับความตWองการ มาตรการดWานกฎหมายสนับสนุนเกษตรกรจดทะเบียนพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) เพ่ือยืนยันการมีตัวตนการเป_นผูWประกอบการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? 
(E-Commerce) ซึ่งเป_นการสรWางความน[าเช่ือถือ เสริมสรWางภาพลักษณ?ท่ีดี และเพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดมาตรการดWานเศรษฐศาสตร? สนับสนุนหรือจัดหาแหล[งสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าใหWแก[กลุ[ม
เกษตรกรหรือเกษตรกร เพ่ือส[งเสริมใหWการขายสินคWาเกษตรออนไลน?เพ่ิมข้ึน สนับสนุนใหWเกษตรกร
เกิดการรวมกลุ[ม เป_นสหกรณ? วิสาหกิจชุมชน และกลุ[มของเกษตรกรรุ[นใหม[ เพ่ือใหWเกิดการประหยัด
ต[อขนาด (Economies of Scale) ของปริมาณผลผลิต และเกิดอํานาจการต[อรองราคาสินคWาเกษตร
ของเกษตรกรอีกทาง และมาตรการดWานการศึกษา ใหWความรูW ฝ�กอบรมดWานการทําธุรกรรมผ[านระบบ
ออนไลน? รวมท้ังการสรWางแบรนด?สินคWา และมาตรการดWานการตรวจสอบสนับสนุนและส[งเสริมใหWมี
การใชWระบบการตรวจสอบยWอนกลับ (Traceability) เพ่ือใหWผูWบริโภคทราบถึงแหล[งท่ีมาของสินคWาไดW  
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาแนวโนWมการคWาพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? (E-Commerce) สําหรับสินคWาเกษตร
ของประเทศไทย พบว[าภาพรวมธุรกิจอีคอมเมิร?ซในประเทศไทยปm 2561 ท่ีผ[านมาน้ันถือว[าเติบโต
อย[างต[อเน่ือง อันเป_นผลจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเขWามาสนับสนุนและส[งเสริมธุรกิจพาณิชย?
อิเล็กทรอนิกส?  (E-Commerce) ของไทยใหWสามารถขยายตลาดสู[ภูมิภาคต[างๆ ท่ัวโลก ดังน้ัน โอกาส
ในการทําการตลาดเกษตรผ[านช[องทางออนไลน?ในไทยยังมีช[องว[างอีกมากสําหรับผูWประกอบการ 
เกษตรกร สหกรณ? และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผูWประกอบการ SMEs รายใหม[ที่สนใจ ในธุรกิจสินคWา
เกษตรสามารถส[งออกสินคWาไปยังตลาดโลกไดWง[ายข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ภาครัฐจะตWองใหWความสําคัญต้ังแต[กระบวนการผลิตสินคWาเกษตร โดยการใหWความรูWการ
ฝ�กอบรมผ[านทางศูนย?เรียนรูWการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคWาเกษตร (ศพก.) ท่ีมีอยู[ถึง 882 ศูนย?
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ท่ัวประเทศ เพ่ือใหWเกิดการวางแผนการผลิตสินคWาเกษตรท้ังสดและแปรรูปตรงตามความตWองการของ
ผูWบริโภค และมีปริมาณสอดคลWองกับความตWองการของตลาด  

อีกประการหน่ึงคือเกษตรกรไทยส[วนใหญ[เป_นรายย[อย ดังน้ันเกษตรกรตWองมีการรวมกลุ[มกัน
เพ่ือขายสินคWาซึ่งเป_นการรับประกันว[าจะมีสินคWาท่ีทีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต[อความตWองการ ซึ่ง
ภาครัฐตWองใหWความรูWเร่ืองการดําเนินการซื้อขายสินคWาเกษตรผ[านเว็บไซต? และสรWางความเช่ือม่ันใหW
ผูWบริโภคม่ันใจในสินคWาเกษตรมากข้ึน โดยเนWนเร่ืองมาตรฐานสินคWารวมท้ังการกําหนดใหWมีการระบุ
แหล[งกําเนิดสินคWา และการชําระเงิน เป_นตWน นอกจากน้ีภาครัฐควรสนับสนุนดWานการขนส[งท่ีจําเป_น
ต[อการขายสินคWาหรือระบบขนส[ง (Logistics) และการหาแหล[งเงินกูWดอกเบ้ียตํ่าใหWแก[กลุ[มเกษตรกร
หรือเกษตรกร เพ่ืออํานวยความสะดวกในการซื้อขายสินคWาเกษตร 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีทําการศึกษา ความสัมพันธ?การกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีต[อระดับการรายงานความ
ย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย  เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลท่ีต[อระดับ
รายงานความย่ังยืนของกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย   
การศึกษาในคร้ังน้ีใชWขWอมูลจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศ ไทย ในปm พ.ศ. 
2556-2558 โดยศึกษาทุกกลุ[มอุตสาหกรรม ยกเวWนกลุ[มบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู[ในระหว[างฟ��นฟูการ
ดําเนินงานพบว[า กลุ[มธุรกิจพาณิชย?และบริการ มีจํานวนบริษัทมากท่ีสุด กลุ[มธุรกิจทรัพยากรและ
พลังงานมีสัดส[วนการถือหุWนท่ีถือโดยผูWบริหาร มากท่ีสุด  กลุ[มธุรกิจทรัพยากรและพลังงานมีสัดส[วน
ของกรรมการอิสระมากท่ีสุด กลุ[มทรัพยากรและพลังงานมีขนาดของคณะกรรมการมากท่ีสุด การควบ
อํานาจในการบริหารของประธานกรรมการ บริษัทส[วนมากจะทําการควบอํานาจในการบริหารของ
ประธานกรรมการ กลุ[มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีค[าเฉลี่ยสัดส[วนในการเขWาประชุมของ
คณะกรรมการ มากท่ีสุด กลุ[มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารมีขWอมูลความย่ังยืนขององค?กรตาม ดWาน
เศรษฐกิจมากท่ีสุด  กลุ[มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีขWอมูลความย่ังยืนขององค?กร ดWาน
สิ่งแวดลWอมและดWานสังคมมากท่ีสุด การกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีส[งผลต[อระดับการรายงานความย่ังยืน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย  ท้ัง 3  ดWาน 
 
คาสําคญั : การกํากับดูแลกิจการท่ีดี, รายงานความย่ังยืน 

 
Abstract 

This research study Good corporate governance relationship to sustainability 
reporting levels of companies listed on the Stock Exchange of Thailand In order to 
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study the oversight towards the level of corporate sustainability reports Of 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand. This study uses data from 
companies registered in the Stock Exchange of Thailand in the year 2013-2015 by 
studying all industry groups. Except for the group of listed companies that are in the 
process of rehabilitation. Found that the Commerce and Services Business Group The 
most number of companies The Energy and Energy Business Group has the highest 
shareholding held by management. The Energy and Energy Business Group has the 
highest proportion of independent directors. The resources and energy groups have 
the highest committee size.  

Administrative control of the Chairman Most companies will control the 
administration of the Chairman. The agricultural and food industry groups had the 
highest proportion of attendance at the board meetings. The technology and 
communications business groups had sustainability information of the organization 
according to The most economic. The agricultural and food industry business groups 
have sustainability data for the organization. Most environmental and social Good 
corporate governance that affects the level of sustainability reporting of listed 
companies on the Stock Exchange of Thailand in 3 aspects. 
 
Keywords:  corporate governance, Sustainability Report.  
 
บทนํา 

แนวความคิดการดําเนินธุรกิจขององค?กรในป�จจุบันเร่ิมมีแนวคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตท่ี
มุ[งเนWนกําไรเพียงอย[างเดียว มาเป_นการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต[อสังคมควบคู[กับการสรWาง
ความม่ังค่ังใหWกับผูWมีส[วนไดWเสียท่ีเก่ียวขWองกับธุรกิจรวมถึงสังคมและสิ่งแวดลWอมมากข้ึน เน่ืองจากใน
ป�จจุบันผูWบริโภคใหWความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลWอมท่ีมีอยู[อย[างจํากัด การดําเนิน
ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต[อสังคม ซึ่งหมายถึงการประกอบกิจการดWวยความดูแลใส[ใจต[อผูWมีส[วนไดW
เสีย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลWอมอย[างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล
เป_นเคร่ืองกํากับใหWการดําเนินกิจกรรมต[างๆ เป_นไปดWวยความซื่อสัตย?สุจริต โปร[งใสและยุติธรรม 
(ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย, 2560) โดยเม่ือโลกธุรกิจตะหนักว[าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพียงดWานเดียวไม[สามารถแกWป�ญหาการเกิดวิกฤติต[าง ๆ ไดW มิติดWานสังคมและสิ่งแวดลWอมจึงเร่ิมเขWามา
ส[วนในการพิจารณาควบคู[กับการดําเนินธุรกิจเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพราะภาคธุรกิจเป_น
ส[วนหน่ึงของสังคมท่ีตWองพ่ึงพาสมาชิกในสังคมในการผลิตและบริโภคสินคWาหรือบริการ การดําเนิน
ธุรกิจโดยไม[คํานึงถึงผูWมีส[วนไดWเสียในสังคมจึงเป_นการยากท่ีธุรกิจจะเติบโตไดWอย[างย่ังยืนในอนาคต 
หลักในการจัดทํารายงานความย่ังยืน คือ การรายงานตามความเป_นจริง ดังเช[นท่ีองค?กรมีท้ังการ
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ดําเนินงานท่ีส[งผลกระทบท้ังในทางบวกและในทางลบ การรายงานจึงตWองสะทWอนผลการดําเนินงาน
ท้ังในทางบวกและในทางลบเช[นกัน ความพยายามในการปรับแต[งขWอมูลรายงาน หรือจํากัดการ
รายงานเฉพาะขWอมูลดWานใดดWานเดียว จะส[งผลต[อความน[าเช่ือถือและภาพพจน?ขององค?กรท่ีจัดทํา
รายงาน (สถาบันไทยพัฒน? มูลนิธิบูรณะชนบทแห[งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ? ,2561) 
 การจัดทํารายงานความย่ังยืนเป_นกลไกสําคัญอย[างหน่ึงขององค?กรท่ีใชWสื่อสารถึงผลการ
ดําเนินงานของกิจการท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลWอม ท่ีไม[จํากัด
อยู[เพียงองค?กรธุรกิจขนาดใหญ[ แต[ยังเป_นประโยชน?สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย[อม ในการ
รายงานดWานความรับผิดชอบต[อสังคมขององค?กรใหWแก[ลูกคWาและคู[คWาในห[วงโซ[ธุรกิจไดWรับทราบและ
เกิดการยอมรับ ซึ่งจะส[งผลโดยตรงต[อการเสริมสรWางขีดความสามารถทางการแข[งขันของกิจการใน
ประเทศไทย จากผลสํารวจของ PwC ปm ค.ศ. 2013 พบว[ามีเพียง 26% ของบริษัทในอาเซียนท่ีนําเอา
กรอบการรายงานของ GRI มาประยุกต?ใชWในการจัดทํารายงานเพ่ือความย่ังยืน และ จากผลการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการ (“Corporate Governance” (CG)) ของบริษัทจดทะเบียนไทย พบวา
บริษัทในประเทศไทยยังเขาใจเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเป_นเพียงการดําเนิน
กิจกรรมดWานกิจกรรมดWานสังคมและสิ่งแวดลWอม เช[น ปลูกป~าและบริจาคผWาห[ม (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?,2556) อีกท้ังการจัดทํารายงานความย่ังยืนของ
หลายองค?กรยังมีสถานะเป_นเพียงหนังสือรายงานขอมูลประจําปmท่ีเป_นการรวบรวมความเคลื่อนไหว
ของการดําเนินกิจการดWานสังคมและสิ่งแวดลอมในรอบปm(สถาบันไทยพัฒนา,2555) นอกจากน้ี
เน่ืองจากการรายงานความย่ังยืนของบริษัทในประเทศไทยยังเป_นเพียงการรายงานตามความสมัครใจ
ดังน้ัน จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทยท่ีจัดทํารายงานความย่ังยืนจึงมี
จํานวนไม[มากเม่ือเทียบกับจํานวนบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย?ต[างประเทศและการจัดทํารายงาน
ความย่ังยืนยังไม[ไดWมีบังคับว[าตWองจัดทําตามมาตรฐานใด ดังน้ัน รูปแบบการรายงานความย่ังยืนใน 
ประเทศไทยจึงมีความหลากหลาย มีท้ังท่ีจัดทําตามและไม[ไดWจัดทําตามมาตรฐานท่ีไดWรับความนิยม 
อย[างกรอบการรายงานของ GRI หรือจัดทําตามกรอบการรายงานของ GRI แต[เลือกใชWมาตรฐานฉบับ 
ท่ีแตกต[างกัน 

งานวิจัยในอดีตท่ีศึกษาเร่ืองรายงานความย่ังยืนและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
มักเลือกใชWการเป�ดเผยรายงาน มาตรฐานในการรายงาน และระดับการเป�ดเผยในการจัดทํารายงาน
เป_ น ตั ว วัด  ลั กษณ ะของรายงานความ ย่ั ง ยืน  (Berthelot, Coulmont and Serret, 2012 ; 
Carnevale and Mazzuca, 2013; De Klerk and De Villiers, 2012; De Klerk, De Villiers and 
Staden, 2015) ผลงานวิจัยโดยส[วนใหญ[สนับสนุนว[า กิจการท่ีจัดทําและเป�ดเผยเก่ียวกับรายงาน
ความย่ังยืนจะมีผล ทําใหWมูลค[าของกิจการเพ่ิมสูงข้ึน กล[าวคือ การท่ีราคาหลักทรัพย?ปรับตัวจากการ
เป�ดเผยรายงานความ ย่ังยืนก็เน่ืองมาจากว[าผูWลงทุนใหWความสนใจต[อรายงานความย่ังยืนซึ่งเป_นขWอมูล
สาธารณะและใชW รายงานความย่ังยืนเป_นส[วนหน่ึงในการตัดสินใจลงทุน โดยรายงานความย่ังยืนมีส[วน
ช[วยนักลงทุนใน การประเมินมูลค[าของหลักทรัพย?ของกิจการ โดยระดับการเป�ดเผยท่ีมากข้ึนจะเป_น
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ประโยชน?ต[อนักลงทุนในการคาดการณ?ผลตอบแทนจากกิจการในอนาคตอีกท้ังยังช[วยในการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจ เกิดข้ึนกับกิจการ  

 ดังน้ัน งานวิจัยฉบับน้ี ผูWวิจัยตWองการศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างรายงานความย่ังยืนและผล
การดําเนินงานโดยใชWกลุ[มตัวอย[างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย และใชW
ตัวช้ีวัดเร่ืองมาตรฐานท่ีเลือกใชWในการจัดทํารายงานความย่ังยืนและระดับของการเป�ดเผยของรายงาน 
ความย่ังยืนท่ีจัดทําตามกรอบการรายงานของ GRI มาใชWในการทดสอบภายใตWบริบทประเทศไทย เพ่ือ
ทดสอบวามาตรฐานในการรายงานความย่ังยืนและมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกับผลการดําเนิน
ของกิจการ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศ
ไทย 

2. เพ่ือศึกษาการรายงานความย่ังยืนของกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?ใน
ประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?การกํากับดูแลท่ีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืนของกิจการ ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? (2558) ไดWใหWความหมายของ
การกํากับดูแลกิจการไวWว[า เป_นการบริหารจัดการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ โปร[งใสตรวจสอบไดWและ
คํานึงถึงผูWมีส[วนไดWเสีย(Stakeholders) ทุกฝ~าย ซึ่งการท่ีจะสรWางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไดWน้ัน 
จะตWองสรWางความสัมพันธ?อันดีระหว[างบริษัทกับผูWมีส[วนไดWเสียทุกฝ~ายอย[างเหมาะสมต้ังแต[บริษัท 
คณะกรรมการ ผูWบริหาร ผูWถือหุWน พนักงาน ลูกคWา รวมถึงสังคมและชุมชนภายนอกแมWว[าผูWมีส[วนไดWเสีย
แต[ละกลุ[มจะมี Contrasting Interests กันเอง แต[หากสามารถสรWางสมดุลในความพึงพอใจของผูWมี
ส[วนไดWเสียทุกฝ~ายไดWอย[างมีประสิทธิภาพท่ีสุดแลWว บริษัทย[อมสามารถดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค?ของบริษัทไดWอย[างราบร่ืนในท่ีสุด  ณญาดา สุขอนันตธรรม (2558) ไดWรวบรวมและสรุป
ความหมายของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไวWว[าเป_นระบบท่ีจัดใหWมีกระบวนการ โครงสรWางและการ
ควบคุมของกิจการ ใหWบุคลากรของกิจการทุกคนปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต[อหนWาท่ีดWวยความ
โปร[งใส ทําใหWกิจการเกิดการพัฒนาความสามารถในการแข[งขันเพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค[า
ใหWกับผูWถือหุWนในระยะยาวภายใตWกรอบจริยธรรมท่ีดีโดยรวม 
 ซึ่งนอกจากประโยชน?ดังกล[าวแลWว ไมตรี  เอ้ือจิตอนันต?กุล (2549) ไดWระบุถึงประโยชน?จาก
การท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในอีกมุมมองหน่ึง น่ันคือ การท่ีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะนํามาซึ่ง
การกระตุWนการลงทุนของนักลงทุนสถาบันท้ังในประเทศและต[างประเทศ เพราะการกํากับดูแลกิจการ
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ท่ีดีย[อมทําใหWผูWมีส[วนไดWเสียทุกฝ~ายของกิจการไดWรับการปฏิบัติอย[างเป_นธรรม และในมุมมองของนัก
ลงทุนน้ัน นักลงทุนก็คาดหวังว[าจะไดWรับการปฏิบัติในฐานะผูWถือหุWนดWวยความโปร[งใสยุติธรรม ไดWรับ
ขWอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนท่ีถูกตWอง ครบถWวน และทันเวลา การกํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงเป_นอีก
ป�จจัยหน่ึงท่ีนักลงทุนต[างๆ รวมถึงนักลงทุนสถาบันจะใชWประกอบการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจาก
ขWอมูลทางการเงินและขWอมูลการดําเนินงานของบริษัท โดยผลการวิจัยพบว[าการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
มีความสัมพันธ?ในทางบวกกับของการถือหุWนท่ีถือโดยนักลงทุนสถาบันท้ังในประเทศและต[างประเทศ 
กระบวนการจัดทํารายงานความย่ังยืน 
 การรายงานสากล (GRI: Global Reporting Initiative) กรอบการรายงานเพ่ือความย่ังยืนท่ี
ไดWรับการยอมรับและใชWอย[างแพร[หลายในระดับสากลคือ แนวทางในการจัดทํารายงานความย่ังยืน
ขององค?การเป_นองค?กรอิสระ ก[อต้ังข้ึนโดยเครือข[าย Ceres และสํานักงานโครงการสิ่งแวดลWอมแห[ง
สหประชาชาติ (UNEP) ในรูปของโครงการระหว[างปm2540 ถึงกลางปm 2545 มีสํานักงานอยู[ท่ีเมือง
อัมสเตอร?ดัม ประเทศเนเธอร?แลนด? GRI ทํางานในลักษณะเครือข[ายท่ีมีผูWมีส[วนไดWเสียมากกว[า 
30,000 ราย และมีผูWมีส[วนไดWเสียภาคองค?กร (Organizational Stakeholders) ท่ัวโลกมากกว[า 600 
องค?กรท้ังในภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา รวมท้ังสมาคมการคWาต[าง ๆ
ช[วยเหลือร[วมมือกันพัฒนากรอบและแนวปฏิบัติในการจัดทํารายงานความย่ังยืน 
 กรอบการรายงานความย่ังยืนท่ีประกอบดWวยแนวปฏิบัติหลัก หรือ Core Guidelines 
สําหรับการจัดทํารายงานความย่ังยืน ไดWถูกเผยแพร[เป_นคร้ังแรกในปm 2543 เรียกว[า ฉบับ G1 ไดWมีการ
ปรับปรุงเป_นฉบับ G2 (พ.ศ.2545) ฉบับ G3 (พ.ศ.2549) ฉบับ G3.1 (พ.ศ.2554) และฉบับ G4 (พ.ศ.
2556) จนกระท่ังในปm  พ.ศ.2559 GRI ไดWยกระดับแนวทางการรายงานแห[งความย่ังยืน เป_น 
“มาตรฐานการรายงานแห[งความย่ังยืน” หรือ “Sustainability Reporting Standards” GRI 
แนะนําใหWองค?กรผูWจัดทํารายงาน พัฒนากระบวนการรายงานเป_น 5 ระยะ โดยมีรายละเอียดในแต[ละ
ระยะดังน้ี 
 PREPARE - เป_นข้ันของการเตรียมการภายในองค?กร ซึ่งกิจการอาจมีการปรึกษาหารือกับ
ผูWเช่ียวชาญภายนอกไดW แต[จุดมุ[งหมายหลักคือการปรับวางกระบวนภายในใหWพรWอมเร่ิมตWน ดWวยความ
เขWาใจและสามารถระบุถึงแง[มุมท่ีสําคัญสุดขององค?กรในดWานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลWอม 
 CONNECT - เป_นข้ันของการพูดคุยหารือกับผูWมีส[วนไดWเสียท้ังในและนอกองค?กรต[อเร่ืองท่ีไดW
เลือกมารายงาน อันนําไปสู[การกําหนดเน้ือหาของรายงานและการจัดเตรียมระบบท่ีใหWไดWมาซึ่งเน้ือ
รายงาน ในข้ันตอนน้ี กิจการจําตWองสามารถท่ีจะระบุตัวผูWมีส[วนไดWเสียหลักๆท้ังในและนอกองค?กรเพ่ือ
ขอความเห็นประกอบการตัดสินใจต[อการจัดทํารายงานท่ีเหมาะสม 
 DEFINE -เป_นข้ันของการกําหนดเปjาประสงค?และเน้ือหารายงาน ซึ่ งอาจมีการปรับ
กระบวนการภายใน ใหWเอ้ือต[อการจัดทํารายงาน หลังจากท่ีไดWรับฟ�งเสียงสะทWอนในองค?กรและ
ขWอแนะนําจากภายนอก รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมเติมตัวช้ีวัดสําหรับการรายงานในระยะต[อไป 
 MONITOR - เป_นข้ันของการติดตามเก็บรวบรวมขWอมูลท่ีจําเป_นต[อการรายงานตามตัวช้ีวัดท่ี
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กําหนด ขWอมูลท่ีไดWตWองมีคุณภาพและความถูกตWองน[าเช่ือถือ มีวิธีการและการวิเคราะห?ขWอมูลท่ีไดW
ประสิทธิภาพ ซึ่งข้ันตอนน้ีจะทอดระยะเวลานานสุดและดําเนินไปไดWไม[สิ้นสุด 
 REPORT - เป_นข้ันของการลงมือเขียนรายงาน ท่ีเร่ิมจากการพิจารณารูปแบบและช[องทาง
ของการรายงาน เพ่ือใหWแน[ใจว[าผูWมีส[วนไดWเสียกลุ[มต[างๆ ไดWรับรายงานกันอย[างท่ัวถึง โดยโครงสรWาง
ของตัวรายงานน้ันไม[มีแบบท่ีตายตัว ข้ึนอยู[กับบุคลิกของแต[ละองค?กร อย[างไรก็ดี ในคู[มือของ GRI ไดW
ใหWคําแนะนําสําหรับการวางโครงสรWางไวWเป_นแนวทางเบ้ืองตWนดWวย 
 รายงานความย่ังยืน (Sustainability Report)  
 ตลาดหลักทรัพย?ไดWใหWความหมาย รายงานความย่ังยืนไวWว[า เป_นช[องทางสําคัญในการดึงดูด
ผูWลงทุนและเพ่ิมความเช่ือม่ันใหWธุรกิจ อีกท้ังเป_นป�จจัยสําคัญท่ีกระตุWนใหWแนวคิดการลงทุนท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Investment) แพร[หลายอย[างต[อเน่ือง เห็นไดWจากตลาดทุนช้ันนําท่ัวโลกพิจารณาผล
การดําเนินงานดWาน ESG จากการเป�ดเผยขWอมูลของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือไปจัดทํา ดัชนีความย่ังยืน 
(Sustainability Index) เช[น Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI (สหรัฐอเมริกา) SGX 
Sustainability Index (สิงคโปร?) ท่ีช[วยใหWผูWลงทุนมีขWอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายงานทางการเงิน
เพ่ือไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนซึ่งสอดคลWองกับผลสํารวจของนิตยสาร MIT Sloan 
Management Review ท่ีพบว[า 60% ของผูWลงทุนและผูWจัดการกองทุนกว[า 3,000 คนท่ัวโลก อ[าน
รายงานความย่ังยืนและเห็นว[าขWอมูลดWาน ESG จะช[วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนไดWในระยะยาว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     ตัวแปรตWน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป_นการศึกษาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย จะศึกษางบการเงินในบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

การกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Rating) 

1. สัดส[วนการถือหุWนท่ีถือโดยผูWบริหาร 
2. สัดส[วนของกรรมการอิสระ 
3. ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
4. การควบอํานาจในการบริหารของประธานกรรมการ 
5.สัดส[วนการประชุมของคณะกรรมการ 
 

รายงานดา้นความยั�งยนืขององคก์ร

ตาม (GRI. Framework) 

1.ดา้นเศรษฐกิจ 

2.ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

3.ดา้นสงัคม 
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ตลาดหลักทรัพย? จํานวน 531 บริษัท โดยเลือกกลุ[มตัวอย[าง 8 กลุ[มอุตสาหกรรมตามท่ีตลาด
หลักทรัพย?แห[งประเทศไทยไดWจัดประเภทไวW ประกอบดWวย 1) กลุ[มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2) 
กลุ[มสินคWาอุปโภคบริโภค 3) กลุ[มอุตสาหกรรมและยานยนต? 4) กลุ[มอสังหาริมทรัพย? 5) กลุ[ม
ทรัพยากรและพลังงาน 6) กลุ[มพาณิชย?และบริการ 7) กลุ[มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 8) ธุรกิจ
การเงิน  
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ส[วนที1การวิเคราะห?สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห?ขWอมูลออกมาในรูปค[าสถิติพ้ืนฐานเพ่ือเสนอ
ขWอมูลเบ้ืองตWนเก่ียวกับตัวแปรท่ีเก็บรวบรวมไดW สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)ทีใชWในการ
นําเสนอขWอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดWวย ความถ่ีและรWอยละ (Frequency and proportion) 
ค[าเฉลี่ย (Mean) ค[าสูงสุด (Maximum) ค[าตํ่าสุด (Minimum) และค[าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
deviation) 
  ส[วนที2 การวิเคราะห?สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) งานวิจัยในคร้ังน้ีจะใชWเทคนิค
การวิเคราะห?ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) โดยแนวคิดของการวิเคราะห?ความถดถอย
เชิงพหุเป_นการทดสอบความสัมพันธ?ระหว[างตัวแปรอิสระ คือ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีมากกวา 1 
ตัว กับตัวแปรตาม หรือตัวแปรตัวต[อเน่ือง (Continuous dependent variable) คือการพัฒนา
อย[างย่ังยืน (Sustainable development) ตามกรอบของ GRI 
 
สมการระดับรายงานความย่ังยืนของกิจการ 
  การวิเคราะห?ขWอมูลและการแปลผลขWอมูลเพ่ือตรวจสอบตามวัตถุประสงค?การวิจัย ขWอที3 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับรายงานความย่ังยืนของกิจการและ
ตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยใชWเทคนิคการวิเคราะห?ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression)โดย
แนวคิดของการวิเคราะห?ความถดถอยเชิงพหุเป_นการทดสอบความสัมพันธ?ระหว[างตัวแปรอิสระ คือ 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีที่มีมากกวา 1 ตัว กับตัวแปรตาม (Dependent variable) คือระดับรายงาน
ความย่ัง[ยืนของกิจการ (Sustainable development) กรอบของ GRI เง่ือนไขในการวิเคราะห?ความ
ถดถอยแบบปกติ  

มิติดWานเศรษฐกิจ (EC) 

 EC = β0 + β1Stock + β2Inboard + β3BSize + β4DualCEO + β5 Meet + 

β6 ASSET + β7AUDIT + β8Debt + β8ROA + β8Growth + ε 
 มิติดWานสิงแวดลWอม (EN) 

 EN = β0 + β1Stock + β2Inboard + β3BSize + β4DualCEO + β5 Meet + 

β6 ASSET + β7AUDIT + β8Debt + β8ROA + β8Growth + ε 
 มิติดWานสังคม (SO ) 

 SO = β0 + β1Stock + β2Inboard + β3BSize + β4DualCEO + β5 Meet + 
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β6ASSET + β7AUDIT + β8Debt + β8ROA + β8Growth + ε 
ตัวแปรตาม 
 EC = ความสัมพันธ?ดWานดWานเศรษฐกิจ 
 EN = ความสมัพันธ?ดWานสิ่งแวดลWอม 
 SO = ความสมัพันธ?ดWานสังคม 

 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค[าเฉลี่ยาการกํากับดูแลท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
 

ประเภทกลุ�ม 

สัดส�วนผู�ถือ
หุ�นท่ีถือโดย
ผู�บริหาร 

สัดส�วน
กรรมการ

อิสระ 

ขนาดของ 
คณะกรรม 

การ 
 

การควบอํานาจ
ในการบริหาร
ของประธาน
กรรมการ 

สัดส�วน 
การประชุมของ 
คณะกรรมการ 

 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 

กลุ[มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

1.63 0.86 3.08 0.53 2.10 0.68 0.67 0.47 4.86 0.35 

กลุ[มอุปโภคบริโภค 1.55 0.94 2.9 0.48 1.95 0.73 0.76 0.43 4.76 0.61 
กลุ[มธุรกิจการเงิน 1.19 0.51 3.25 0.68 2.00 0.77 0.88 0.33 4.66 0.69 
กลุ[มอุตสาหกรรม 
และยานยนต? 

1.44 0.72 3.16 0.62 1.80 0.61 0.92 0.27 4.77 0.47 

กลุ[มอสังหาริมทรัพย? 1.46 0.76 3.23 0.61 1.86 0.54 0.94 0.24 4.78 0.58 
กลุ[มทรัพยากรและ
พลังงาน 

1.83 1.01 3.28 0.71 2.15 0.72 0.91 0.28 4.74 0.53 

กลุ[มพาณิชย?และบริการ 1.69 0.88 3.16 0.64 1.96 0.67 0.94 0.25 4.55 0.66 
กลุ[มเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร 

1.31 0.71 3.28 0.45 1.69 0.71 0.94 0.23 4.61 0.6 

ภาพรวม 1.51 0.8 3.17 0.59 1.94 0.68 0.87 0.31 4.72 0.56 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงขWอมูลค[าเฉลี่ยสัดส[วนการถือหุWนท่ีถือโดยผูWบริหาร พบว[า ค[าเฉลี่ย

สัดส[วนการถือหุWนท่ีถือโดยผูWบริหาร ในภาพรวม เท[ากับ 1.51 กลุ[มทรัพยากรและพลังงานมีสัดส[วน
การถือหุWนท่ีถือโดยผูWบริหาร มากเป_นอันดับท่ี 1ขWอมูลค[าเฉลี่ยสัดส[วนของกรรมการอิสระพบว[า 
ค[าเฉลี่ยสัดส[วนกรรมการอิสระ ในภาพรวม เท[ากับ 3.17 กลุ[มทรัพยากรและพลังงานมีสัดส[วน
กรรมการอิสระ มากเป_นอันดับท่ี 1 เท[ากับ 3.28 ขWอมูลค[าเฉลี่ยขนาดของคณะกรรมการพบว[า 
ค[าเฉลี่ยขนาดของคณะกรรมการในภาพรวม เท[ากับ 1.94 กลุ[มทรัพยากรและพลังงานมีขนาดของ
คณะกรรมการมากเป_นอันดับท่ี 1 เท[ากับ 2.15 ขWอมูลค[าเฉลี่ยการควบอํานาจในการบริหารของ
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ประธานกรรมการพบว[า ค[าเฉลี่ยการควบอํานาจในการบริหารของประธานกรรมการในภาพรวม 
เท[ากับ 0.87 กลุ[มพาณิชย?และบริการมีการควบอํานาจในการบริหารของประธานกรรมการมากเป_น
อันดับท่ี 1 เท[ากับ 0.94 ค[าเฉลี่ยสัดส[วนการเขWาประชุมของคณะกรรมการพบว[า ค[าเฉลี่ยสัดส[วน
การเขWาประชุมของคณะกรรมการในภาพรวม เท[ากับ 4.72 กลุ[มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมี
สัดส[วนการเขWาประชุมของคณะกรรมการมากเป_นอันดับท่ี 1  
 
ตารางท่ี 2 ค[าเฉลี่ยการรายงานความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย 
 

ประเภทกลุ�ม 
ด�านเศรษฐกิจ ด�านสิ่งแวดล�อม ด�านสังคม 

 SD  SD  SD 

กลุ[มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.16 0.55 1.10 0.42 1.10 0.37 
กลุ[มอุปโภคบริโภค 1.02 0.15 1.00 0.00 1.00 0.00 
กลุ[มธุรกิจการเงิน 1.02 0.13 1.02 0.13 1.00 0.00 
กลุ[มอุตสาหกรรมและยานยนต? 1.14 0.65 1.08 0.48 1.06 0.44 
กลุ[มอสังหาริมทรัพย? 1.05 0.26 1.02 0.14 1.00 0.00 
กลุ[มทรัพยากรและพลังงาน 1.06 0.25 1.04 0.2 1.00 0.00 
กลุ[มพาณิชย?และบริการ 1.09 0.35 1.06 0.23 1.01 1.10 
กลุ[มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 1.19 0.52 1.08 0.28 1.00 0.00 

ภาพรวม 1.09 0.36 1.05 0.24 1.02 0.24 

 
ตารางท่ี 3 แสดงภาพรวมการกํากับดูแลท่ีดีท่ีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืน ดWานเศรษฐกิจ ดWาน
สิ่งแวดลWอม ดWานสังคม 
 

Model Unstandardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error 

 ผลรวม (Constant) ดWานเศรษฐกิจ 1.212 0.193 6.266 0.000 
 ผลรวม (Constant) ดWานสิ่งแวดลWอม .842 0.125 6.743 0.000 
 ผลรวม (Constant) ดWานสังคม .885 0.095 9.308 0.000 

  
  จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห?ขWอมูลการกํากับดูแลท่ีดีท่ีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืน 
ดWานเศรษฐกิจ ดWานสิ่งแวดลWอม ดWานสังคมของตัวแปรตWนกับตัวแปรตาม พบว[าการดูค[าในภาพรวม
ของตัวแปรตWนทุกตัวแปร จะมีค[าเท[ากับ 0.000 ซึ่งมากกว[า 0.005 หมายความว[า การกํากับดูแลท่ีดี
ส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืน ดWานเศรษฐกิจ ดWานสิ่งแวดลWอม ดWานสังคม อย[างมาก ในภาพรวม  
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อภิปรายผล 
 สรุปไดWว[าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย พบว[า กลุ[มธุรกิจพาณิชย?และบริการ มีจํานวนบริษัทมากท่ีสุด 
กลุ[มธุรกิจทรัพยากรและพลังงานมีสัดส[วนการถือหุWนท่ีถือโดยผูWบริหารมากท่ีสุด กลุ[มธุรกิจทรัพยากร
และพลังงานมีสัดส[วนของกรรมการอิสระมากท่ีสุดกลุ[มทรัพยากรและพลังงานมีขนาดของ
คณะกรรมการมากท่ีสุด การควบอํานาจในการบริหารของประธานกรรมการ บริษัทส[วนมากจะทํา
การควบอํานาจในการบริหารของประธานกรรมการ กลุ[มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมี
ค[าเฉลี่ยสัดส[วนในการเขWาประชุมของคณะกรรมการมากท่ีสุด กลุ[มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ขWอมูลความย่ังยืนขององค?กรตาม GRI Framework ดWานเศรษฐกิจมากท่ีสุด กลุ[มธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารมีขWอมูลความย่ังยืนขององค?กรตาม GRI Framework ดWานสิ่งแวดลWอมมากท่ีสุด
กลุ[มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีขWอมูลความย่ังยืนขององค?กรตาม GRI Framework ดWาน
สังคมมากท่ีสุดการวิเคราะห?ขWอมูลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีส[งผลระดับรายงานความย่ังยืนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย มิติดWานสังคมและสิ่งแวดลWอมจึงเร่ิมเขWามาส[วน
ในการพิจารณาควบคู[กับการดําเนินธุรกิจเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพราะภาคธุรกิจเป_นส[วน
หน่ึงของสังคมท่ีตWองพ่ึงพาสมาชิกในสังคมในการผลิตและบริโภคสินคWาหรือบริการ การดําเนินธุรกิจ
โดยไม[คํานึงถึงผูWมีส[วนไดWเสียในสังคมจึงเป_นการยากท่ีธุรกิจจะเติบโตไดWอย[างย่ังยืนในอนาคต  
  การวิเคราะห?ขWอมูลการกํากับดูแลท่ีดีท่ีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืน ดWานเศรษฐกิจ ดWาน
สิ่งแวดลWอม และดWานสังคม เม่ือพิจารณาเป_นรายขWอการกํากับดูแลกิจการ ในส[วนของสัดส[วนการถือหุWนท่ี
ถือโดยผูWบริหาร สัดส[วนของกรรมการอิสระ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท การควบอํานาจในการบริหาร
ของประธานกรรมการและสัดส[วนการประชุมของคณะกรรม ไม[มีความสัมพันธ?กับรายงานความย่ังยืนดWาน
เศรษฐกิจ ท้ังน้ีอาจเกิดจากความหลากหลายของกลุ[มธุรกิจเม่ือมองเป_นรายขWอจึงไม[มีความสัมพันธ? แต[เม่ือ
ดูในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการของตัวแปรตWนกับการรายงานความย่ังยืน ดWานเศรษฐกิจ พบว[าการ
ดูค[าในภาพรวมของตัวแปรตWนทุกตัวแปร จะมีค[าเท[ากับ 0.000 ซึ่งมากกว[า 0.005 หมายความว[า การ
กํากับดูแลท่ีดีส[งผลต[อระดับรายงานความย่ังยืน ดWานเศรษฐกิจ เป_นอย[างมาก  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขWอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต[อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บขWอมูลจากเอกสารต[าง ๆ เช[น แบบ 56-1 รายงานประจําปm ของ
กิจการ เป_นตWน การศึกษาในคร้ังต[อไปควรเพ่ิมวิธีการวิจัยอ่ืน ๆ เช[น การส[งแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ?ผูWบริหารของกิจการ เพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีสมบูรณ?ย่ิงข้ึน  
 2. เพ่ือใหWเห็นแนวโนWม จะไดWนํามาใชWประโยชน?อย[างชัดเจน การศึกษาคร้ังต[อไปอาจจะศึกษา
ในช[วงระยะเวลาท่ีมากข้ึน เช[น จาก 1 ปm เป_น 3 ปm เพ่ือพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงขอการเป�ดเผย
ขWอมูลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีกับการเป�ดเผยรายงานการพัฒนาอย[างย่ังยืนตามกรอบ GRI ว[ามีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย[างไร 
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บทคัดย�อ 

การเขียนบทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาสาเหตุของอุทกภัยและความแปรผัน
ของสภาพอากาศท่ีทําใหWเกิดสถานการณ?นํ้าท[วมต[างๆ และเกิดความสูญเสียมาอย[างยาวนานจน
กลายเป_นป�ญหาเร้ือรังของประเทศ และเพ่ือศึกษาสถิติจากเงินงบประมาณในการจัดการเยียวยาและ
จัดการป�ญหาสถานการณ?อุทกภัยในแต[ละคร้ัง ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นไดWว[า ประเทศไทยตWองเสีย
ค[าใชWจ[ายต[อปmเป_นจํานวนเงินไม[ตํ่ากว[า100ลWานบาท และเม่ือดูจากสถิติยWอนหลัง10ปm ประเทศไทย
ตWองเสียเงินไปกว[า 4หม่ืนกว[าลWานกับเหตุการณ?นํ้าท[วมท่ีผ[านมา นอกจากประเทศไทยจะตWองสูญเสีย
เงินเป_นจํานวนมากในการจัดการป�ญหาอุทกภัยน้ีแลWว เรายังตWองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลWอมภายในประเทศ และยังไม[รวมถึงทรัพย?สินของประชาชน พืช สวน ไร[นา และสภาวะจิตใจ
ท่ีมีผลกระทบต[อประชาชน ซึ่งบางครอบครัวอาจตWองสูญเสียแมWกระท่ังชีวิตหรือบุคคลอันเป_นท่ีรักใน
ครอบครัวไป ซึ่งไม[สามารถจะมีอะไรมาทดแทนกับความสูญเสียน้ีไดWเลย  

บทความน้ีทําการประมวลความรูWพ้ืนฐานเก่ียวกับสาเหตุและลักษณะของอุทกภัย ความ
อันตรายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสถานการณ?ความเสียหายท่ีผ[านมาท่ีประเทศไทยตWองเผชิญกับวิกฤตนํ้าท[วม
น้ี ตลอดจนขWอเสนอแนะท่ีมีต[อการแกWไขป�ญหาท่ีเกิดวิกฤตนํ้าท[วมในประเทศไทย โดยใชWวิธีการ
ทบทวนวรรณกรรม จากงานวิชาการในแวดวงการศึกษาไทย ต้ังแต[ปm พ.ศ. 2554 – ปm พ.ศ.2562 ผล
การศึกษาพบว[า สาเหตุของอุทกภัยท่ีก[อใหWเกิดสถานการณ?ความเสียหายในประเทศไทยสอดคลWองกับ
การจัดสรรงบประมาณในการช[วยเหลือผูWประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้ังแต[อดีตจนถึงป�จจุบัน ดังน้ันจึง
พบว[าการสูญเสียงบประมาณท่ีใชWบรรเทาสถานการณ?ในแต[ละปmสามารถลดลงไดWจากการท่ีภาครัฐและ
ประชาชนมีความตระหนักในการแจWงเตือนภัย การเฝjาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีเกิดนํ้าท[วมซ้ํา และการรับรูW
ติดตามข[าวสารเพ่ือใหWมีการเตรียมความพรWอมในการปjองกันและลดการสูญเสียจากอุทกภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดW โดยมุ[งเนWนเร่ืองกฎหมายท่ีชัดเจนในการสรWางสิ่งก[อสรWางในทางนํ้าผ[านหรือการยอมเป_น
พ้ืนท่ีรับนํ้า และควรมีคําสั่งชัดเจนของทุกหน[วยงานในแต[ละพ้ืนท่ีเพ่ือใหWการเขWาช[วยเหลือประชาชนมี
ความรวดเร็วในการบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 
คําสําคญั: อุทกภัยคือ ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะนํ้าท[วมหรือนํ้าท[วมฉับพลัน 
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Abstract 
The purpose of this academic paper is to study the occurrence of floods and 

weather fluctuations that cause various flooding problems and losses. And to study 
the statistics from the budget money for managing and managing flood problems 
each time Which from the study can be seen that Thailand must pay an annual 
expense of not less than 100 million baht. And when looking at statistics from the 
past 10 years Thailand has to pay more than Over 40,000 million with the recent 
flooding. In addition to Thailand having lost a lot of money in managing this flooding 
problem We still have to lose natural resources.  Domestic environment And does 
not include people's property, horticulture, crops, and the state of mind that affects 
people Which some families may even lose their lives or loved ones in the family 
Which cannot be substituted for this loss at all. 

This article will compile basic knowledge about the causes and characteristics 
of floods.  Danger occurred Including past damage situations That Thailand has to 
face with this flooding crisis As well as suggestions for resolving the flooding crisis in 
Thailand by using literature review methods From academic work in the Thai 
education industry from 2011 – 2019, The study found that The cause of the floods 
that caused the damage situation in Thailand is in line with the allocation of budgets 
to help victims of emergency from past to present. Therefore, it can be seen that the 
loss of the budget used to alleviate the situation each year can be reduced as the 
government and the public are aware of the warning. Surveillance of risk areas that 
repeatedly flood And awareness to follow up the news in order to prepare to 
prevent and reduce losses from flooding that may occur. By focusing on clear laws 
for constructing waterways or passing into water receiving areas. And there should be 
clear orders from all departments in each area so that the assistance to the public is 
speedy in mitigating the disasters that occur.  
 
Keyword: Flood is a danger and danger caused by floods or sudden floods 

 
บทนํา 
 สําหรับป�ญหานํ้าท[วมในประเทศไทยไม[ใช[เพ่ิงเกิดข้ึน แต[โดยแทWจริงแลWวเกิดข้ึนหลายคร้ัง
หลายหน แต[สิ่งสําคัญคือ นอกประชาชนจะตWองเผชิญกับป�ญหานํ้าท[วมแลWว ยังตWองเสี่ยงจาก
โรคติดต[อ และอาการบาดเจ็บทางกายทีเกิดข้ึน และยังไดWรับอาการบาดเจ็บทางจิตใจทีเกิดจากความ
สูญเสียนับเป_นความเจ็บป~วย ทีแมWไม[มีบาดแผลเห็นชัด แต[เราสามารถสัมผัสไดWจากสีหนWา แววตา ของ
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ผูWประสบภัยเร่ืองนํ้าท[วม ป�ญหาเหล[าน้ีเกิดข้ึน เร่ิมต้ังแต[ก[อนท[วมว[าตWองเตรียมตัวอย[างไร  นํ้าท[วม
แลWวจะใชWชีวิตอย[างไรในเร่ืองท่ีอยู[อาศัย ป�ญหาเร่ืองการเดินทางป�ญหาเร่ืองงาน สิ่งเหล[าน้ีทําใหW  เกิด
ภาวะโรคเครียดต้ังแต[อาการเจ็บป~วยทางใจและยังเผชิญกับการเจ็บป~วยทางร[างกาย  ไม[ว[าจะเป_นโรค
ทWองร[วง นํ้ากัดเทWา ตาแดงหรือโรคอ่ืนๆตามมาราวเขWาแถวต[อคิว  เพราะเม่ือหลายคนเกิดอาการ
ทWอแทW  สิ้นหวัง ไม[รูWจะใชWชีวิตต[อไปอย[างไรเพราะตกในสภาพไม[สามารถช[วยตัวเองไดW จนเกือบหมด
ตัว หรือบางรายอาจไดWรับอันตรายจนถึงแก[ชีวิตดWวยซ้ํา แต[ป�ญหามิใช[อยู[แค[น้ัน ป�ญหาใหญ[จริงๆคง
เป_นเร่ืองนํ้าลด ท่ีจะตWองเสียเงิน ซ[อมแซมบWานเรือน นําเงินไปลงทุนในเถือกสวนไร[นา  ซึ่งป�ญหาก็คือ 
เราจะอยู[กับนํ้าไดWอย[างไร คงไม[ไดWหมายความว[าอยู[อย[างยอมจํานนต[อธรรมชาติอย[างเช่ืองๆว[าเป_น
เร่ืองธรรมชาติ ประเทศไทยอยู[กับนํ้าย่ิงเป_นท่ีราบลุ[มภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป_นพ้ืนท่ีนํ้าท[วม
เร่ืองนํ้าท[วมจึงเป_นเร่ืองธรรมชาติเพราะธรรมชาติของนํ้าย[อมไหลจากท่ีสูงลงสู[ท่ีตํ่าเราจะอยู[กับนํ้าไดW
อย[างไรคงไม[ไดWหมายความว[าอยู[อย[างยอมจํานนต[อธรรมชาติอย[างเช่ืองๆว[ามันเป_นเร่ืองธรรมชาติ แต[
สําหรับประเทศไทยตWองตWองมีหลักการบริหารจัดการหรือควบคุมนํ้าอย[างไรดWวยโดยอาจจะผลักดัน
ป�ญหาน้ีใหWเป_นวาระแห[งชาติ(สุภัชชา พันเลิศพาณิชย?, 2557) 
 อุทกภัยในแต[ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย รัฐบาลจะตWองใชWงบประมาณจํานวนมากในการ
ซ[อมแซมความเสียหายของสิ่งปลูกสรWาง และเยียวยาผูWไดWรับความเสียหาย และตWองเผชิญกับป�ญหา
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดอุทกภัย แต[สิ่งท่ีรัฐบาลควรคํานึงถึง นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
แลWวก็คือ ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเป_นจํานวนมากจากวิกฤต นํ้าท[วม โดยรัฐบาลตWองเร[งช[วยเหลือ
และเยียวยาประชาชนท่ีไดWรับผลกระทบโดยเร็ว ประเทศไทยประสบป�ญหาอุทกภัยเป_นประจําทุกปm
และไดWรับความเสียหายเป_นอย[างมาก อุทกภัย มีสาเหตุจากอิทธิพลของร[องความกดอากาศ ตํ่ากําลัง
แรงพาดผานภาค เหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียง ใตWพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ[าวไทยทําใหWมีฝนตกหนักและเกิดน้ําท[วมในหลายจังหวัด
ประชาชนไดWรับความเดือดรWอน สิ่งสาธารณประโยชน?และ ทรัพย?สินของประชาชนไดWรับความเสียหาย 
และในระยะหลังป�ญหาอุทกภัยเร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึน มีมูลค[าความเสียหายสูงมากข้ึน 
 
สาเหตุของอุทกภัยในประเทศไทย 

อุทกภัยคือ ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะนํ้าท[วมหรือนํ้าท[วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการ
เกิดฝนตกหนักหรือฝนต[อเน่ืองเป_นเวลานาน เน่ืองมาจาก 

1. หย[อมความกดอากาศตํ่า 
2. พายุหมุนเขตรWอน ไดWแก[ พายุดีเปรสช่ัน, พายุโซนรWอน, พายุไตWฝุ~น 

พายุหมุนเขตรWอนเร่ิมตWนก[อตัวจากหย[อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงซึ่งอยู[เหนือผิวนํ้าทะเล
ในบริเวณเขตรWอนและเป_นบริเวณท่ีกลุ[มเมฆจํานวนมากมารวมตัวกันอยู[โดยไม[ปรากฏการหมุนเวียนของ
ลม หย[อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงน้ี เม่ืออยู[ในสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยก็จะพัฒนาตัวเองต[อไป จนปรากฏ
ระบบหมุนเวียนของลมอย[างชัดเจน ลมพัดเวียนเป_นวนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือพายุหมุนในแต[ละ
ช[วงของความรุนแรงจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลWอม 
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ประเทศไทยไดWรับผลกระทบจาก พายุหมุนเขตรWอน ซึ่งก[อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟ�ก
และพายุหมุนเขตรWอนซึ่งก[อนตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งเราเรียกว[า ไซโคลน แมWพายุหมุนเขต
รWอนซึ่งก[อตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจะไม[เขWาสู[ประเทศไทยโดยตรง แต[ก็สามารถก[อความเสียหาย
ต[อประเทศไทยไดWเช[นกัน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) 

 
พายุ ชื่อย�อ สัญลักษณ� ความเร็วลมสูงสุดใกล�จุดศูนย�กลาง 

ดีเปรสชั่น (Depression)  TD  D  33 นอต (17เมตร/วินาที) (62 กิโลเมตร/ชั่วโมง)  

โซนรWอน (Tropical Storm)  TS  S  
34-63 นอต  (17-32 เมตร/วินาที) (63-1172 กิโลเมตร/
ชั่วโมง)  

ไตWฝุ~น (Typhoon)  TY  
  
S 

64-129 นอต  (17 เมตร/วินาที) (118-239 กิโลเมตร/
ชั่วโมง)  

 
ภาพท่ี 1 แสดงชนิดของพายุหมุนเขตรWอน 

ท่ีมา : https://www.tmd.go.th/info/risk.pdf คWนเม่ือ 21 กันยายน 2562 
 

3. ร[องมรสุมหรือร[องความกดอากาศตํ่า 
 ประเทศไทยไดWรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรWอนท่ีมักก[อตัวในทะเลจีนใตWและร[องความกด

อากาศตํ่าท่ีพาดผ[าน ก[อใหWเกิดฝนตกปริมาณมากและเป_นบริเวณกวWางในบริเวณท่ีปรากฏลักษณะ
อากาศดังกล[าวของช[วงเดือนต[างๆในฤดูฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะของทิศลม ทิศพายุหมุนเขตรWอน และแนวร[องความกดอากาศตํ่าท่ีพาดผ[าน
ประเทศไทยในช[วงเวลาต[างๆ 

ท่ีมา : https://www.tmd.go.th/info/risk.pdf คWนเม่ือ 21 กันยายน 2562 
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4. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตW 
5. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. เข่ือนพัง 

 
ลักษณะของอุทกภัยเกิดได�อย�างไรบ�าง 

ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรง และรูปแบบต[าง ๆ กัน ข้ึนอยู[กับลักษณะภูมิประเทศ และ
สิ่งแวดลWอมของแต[ละพ้ืนท่ีโดยมีลักษณะ ดังน้ี 

1. นํ้าป~าไหลหลาก หรือนํ้าท[วมฉับพลัน มักจะเกิดข้ึนในท่ีราบตํ่าหรือท่ีราบลุ[มบริเวณใกลW
ภูเขาตWนนํ้า เกิดข้ึนเน่ืองจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต[อเน่ืองเป_นเวลานาน ทําใหWจํานวนนํ้าสะสมมี
ปริมาณมากจนพ้ืนดิน และตWนไมWดูดซับไม[ไหวไหลบ[าลงสู[ท่ีราบตํ่า เบ้ืองล[างอย[างรวดเร็ว มีอํานาจ
ทําลายรWางรุนแรงระดับหน่ึง ท่ีทําใหWบWานเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทําใหWเกิดอันตรายถึงชีวิตไดW 

2. นํ้าท[วม หรือนํ้าท[วมขัง เป_นลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณนํ้าสะสมจํานวนมาก 
ท่ีไหลบ[าในแนวระนาบ จากท่ีสูงไปยังท่ีตํ่าเขWาท[วมอาคารบWานเรือน เรือกสวนไร[นาไดWรับความเสียหาย 
หรือเป_นสภาพนํ้าท[วมขัง ในเขตเมืองใหญ[ท่ีเกิดจากฝนตกหนัก ต[อเน่ืองเป_นเวลานาน มีสาเหตุมาจาก
ระบบการระบายนํ้าไม[ดีพอ มีสิ่งก[อสรWางกีดขวางทางระบายนํ้า หรือเกิดนํ้าทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนท่ีอยู[
ใกลWชายฝ�ªงทะเล 

3. นํ้าลWนตลิ่ง เกิดข้ึนจากปริมาณนํ้าจํานวนมากท่ีเกิดจากฝนหนักต[อเน่ือง ท่ีไหลลงสู[ลํานํ้า 
หรือแม[นํ้ามีปริมาณมากจนระบายลงสู[ลุ[มนํ้าดWานล[าง หรือออกสู[ปากนํ้าไม[ทัน ทําใหWเกิดสภาวะนํ้าลWน
ตลิ่งเขWาท[วมเรือกสวน ไร[นาและบWานเรือนตามสองฝ�ªงนํ้าจนไดWรับความเสียหาย ถนน หรือสะพานอาจ
ชํารุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดไดW  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ปริมาณฝนรวมรายปmของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2560 
ท่ีมา : http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_71/ คWนเม่ือ 21 กันยายน 2562 



416 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

อันตรายและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
อุทกภัยอาจก[อใหWเกิดอันตรายต[อชีวิต ร[างกายและจิตใจของผูWประสบภัย ดังน้ี 
1. จมนํ้าตาย กระแสนํ้าท่ีไหลเช่ียวหรือคลื่นทะเลลูกโตๆจะพัดพาเอาชีวิตของประชาชนท่ีอยู[

ในบริเวณน้ันจมหายไป โดยเฉพาะเด็กเล็กและคนชรา 
2. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไมWหรือสิ่งของหรือในบางคร้ังเป_นท[อนซุงท้ังตWน ไหลตามกระแสนํ้า 

อาจเกิดกระแทกใหWเกิดบาดแผลไดW หรือถWาหากนํ้าท[วมนานๆก็ทําใหWเกิดอุบัติเหตุเล็กๆนWอยๆไดW เช[น 
ตะปูดํา เดินเตะเศษไมW หรือสิ่งของใตWนํ้า หรือลื่นหกลWม เป_นตWน 

3. เจ็บป~วยดWวยโรคต[างๆ โดยเฉพาะประชาชนท่ีถูกนํ้าท[วมอยู[นานๆจะตWองเดินลุยนํ้าทุกๆวัน
เป_นเวลานาน อาจทําใหWเกิดเป_นโรคเทWาเป�ªอย โรคเลปโตไปโรซีส โรคของระบบทางเดินอาหารหรือ
ระบบทางเดินหายใจไดWง[ายข้ึน 

4. ขวัญเสีย สุขภาพจิตเสื่อม ไรWท่ีอยู[อาศัย ขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค กระทบกระเทือน
ต[อการดํารงชีวิตประจําวัน โจรรWายชุกชุม 
 
ผลเสียหายจากอุทกภัย 

1. ผลเสียหายต[อบWานเรือน สิ่งปลูกสรWาง โรงเรียน ศาลาวัดหรือสาธารณสถานอ่ืนๆตลอดจน
โรงงาน โรงเก็บของและเก็บสินคWาจ[างๆ ถWาไม[แข็งแรงพอก็จะถูกกระแสนํ้าพัดพังทลายลงไดWเป_น
จํานวนมาก บรรดาสิ่งของท่ีอยู[ในอาคารบWานเรือหรือสิ่งปลูกสรWางดังกล[าว ก็จะถูกพัดพาจมหายไปกับ
กระแสนํ้า 

2. ผลเสียหายต[อผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว? สัตว?เลี้ยงต[างๆจะถูกพัดพาจมหายไป
กับสายนํ้าและถึงแก[ความตาย พืชผล ไร[ นา จะถูกจะแสนํ้าพัดทําลายใหWเสียหายไป ถWาหากภาวะนํ้า
ท[วมมีอยู[เป_นเวลานานๆ ขWาวนในนา ตWนไมWในสวนตลอดจนพืชผลต[างๆก็จะจมนํ้าตายไปในท่ีสุด 

3. ผลเสียหายต[อการคมนาคม การสื่อสารและสาธารณูปโภค ถนนหนทางท้ังทางรถยนต? 
รถไฟ และสะพานต[างๆจะถูกกระแสนํ้าพัดพังทลาย และมีนํ้าท[วมขังเป_นระยะๆทําใหWการเดินทาง
ติดต[อกันถูกตัดขาดและถWาไปไดWล[าชWาก็เสียเวลาไปมาก นอกจากน้ีการบริการทางดWานการสื่อสารและ
สาธารณูปโภคท่ัวๆ ไปก็จะถูกทําลายและมีผลกระทบกระเทือนอย[างมาก เช[น โทรศัพท? การไฟฟjา 
การประปา เป_นตWน 

4. ผลเสียหายต[อธุรกิจและเศรษฐกิจท้ังส[วนบุคคลและส[วนรวม ในระหว[างเกิดอุทกภัยการ
คมนาคม การติดต[อสื่อสารเก่ียวกับธุรกิจต[างๆหยุดชะงักไปหมด ทําใหWการคWาขายต[างๆซบเซาไป 
การเงินหมุนเวียนชWาลง ตWองเพ่ิมค[าใชWจ[ายในการขนส[งและการติดต[อต[างๆ ทําใหWกําไรนWอยลดนWอยลง
มีผลกระทบกระเทือนต[อบริษัทหWางรWาน และส[งผลใหWเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมเสียไปอีกดWวย 
นอกจากน้ีรัฐบาลยังตWองเสียค[าใชWจ[ายในการอพยพผูWคนและสัตว?เลี้ยง การจัดหาท่ีอยู[ช่ัวคราวตลอดจน
การบริหารสาธารณูปโภคและรักษาพยาบาลเม่ือเกิดความเจ็บป~วย 
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สถานการณ�ความเสียหาย 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในรอบปm พ.ศ. 2554 – 2559 มีราษฎรไดWรับความเสยีหาย จํานวน 9,124,210 

ครัวเรือน 

 

 
ภาพท่ี 4 ขWอมูลสรุปสถานการณ?อุทกภัย พ.ศ. 2554 - 2559 

ท่ีมา : http://122.155.1.141/in.directing-6.191// คWนเม่ือ 21 กันยายน 2562 
 

ใน พ.ศ. 2560 มี พ้ืนท่ี ท่ีประสบอุทกภัยจํานวน 68 จังหวัด 39,769 หมู[บWาน มี พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ี ไดW รับความเสียหายแลWว จํานวน 5,087,352 ไร[  คิดเป_น มูลค[ าความเสียหาย 
1,050,281,997 บาท ซึ่งพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 62 
จังหวัด 21,170 หมู[บWาน มีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดWรับความเสียหายแลWว จํานวน 566,972 ไร[ คิดเป_น
มูลค[าความเสียหาย 271,167,597 บาท เม่ือพิจารณาในช[วง 10 ปmท่ีผ[านมา (พ.ศ. 2551-2560) 
พบว[า ประเทศไทยประสบป�ญหานํ้าท[วมในหลายจังหวัด ป�ญหานํ้าท[วมหนักท่ีมีความรุนแรง คือ พ.ศ. 
2554 มีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย จํานวน 74 จังหวัด 53,380 หมู[บWาน มีพ้ืนท่ีเกษตรไดWรับความเสียหาย 
11,798,241 ไร[ มูลค[าความเสียหายสูงถึง 23,839 ลWานบาท (กรมปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
2559) 
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สรุปความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอุทกภัย พ.ศ.2553 – 2561 
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
7 4 3 4 4 4 6 7 5

จังหวัด 74 74 47 74 58 49 62 68 66
อําเภอ 823 844 328 721 440 241 252 698 420

ตําบล 5,887 5,919 1,886 4,579 2,249 964 3,020 4,599 1,852

หมู่บ้าน 48,488 53,380 12,016 35,765 15,044 5,736 21,170 39,769 14,964

ราษฎรเดือดร้อน (คน) 13,485,963 16,224,302 2,353,027 5,923,380 1,810,748 885,915 1,128,447 3,678,474 1,009,289

ราษฎรเดือดร้อน (ครัวเรือน) 3,917,333 5,247,125 733,281 1,907,472 601,796 211,360 423,176 1,333,791 418,338

เสียชีวิต (คน) 266 1,026 14 134 31 11 17 152 23

บาดเจ็บ (คน) 1,665 33 17 8 5 1 12

บ้านทั-งหลัง (หลัง) 21,172 2,632 90 396 80 33 768 987 2,632

บ้านบางส่วน (หลัง) 256,472 477,595 16,466 60,006 10,114 4,671 16,100 36,341 15,447

อาคารพาณชิย์ (หลัง) 312 4,011 4 14 102 3 5 4

โรงแรม/อพาร์ทเมนท์ (แห่ง) 7 34 4

โรงงาน/โรงสี (แห่ง) 76 1,823 8 10 6 2

บ่อปลา/กุ้ง (บ่อ) 76,180 137,730 7,765 120,203 119 450 8,487 68,737 3,483

ปศุสัตว์ (ตัว) 1,493,838 2,263,408 8,437 151,033 23,002 87 5,632 1,411,636 2,057

พื-นที8การเกษตร (ไร่) 10,909,561 11,798,241 1,036,105 6,099,777 1,706,254 694,282 566,972 5,087,352

มูลค่าความเสียหาย (บาท) 16,338,772,341 23,839,219,356 716,000,844 1,841,217,148 323,578,804 162,063,478 271,167,957 1,050,281,997 542,067,800

ถนน (สาย) 25,986 26,613 5,566 15,224 5,145 2,018 3,114 11,073 4,822
สะพาน/คอฯ (แห่ง) 1,536 1,770 370 705 406 167 204 687 423

ทาํนบ/ฝาย/เหมือง (แห่ง) 2,788 1,318 11 1,096 41 2 277 798 446

วัด/โรงเรียน/สถานที8ราชการ (แห่ง 3,020 4,563 145 1,016 76 11 71 518 132

ท่อระบายนํ-า (แห่ง) 3,391 2,432 715 1,021 475 164 82 742 34

จํานวนครั-ง

พื-นที8ประสบภัย

ความเสียหายด้านชีวิต

ความเสียหายด้าน

ทรัพย์สิน

ความเสียหายด้านสิ8ง

สาธารณประโยชน์

สถานการณ์อุทกภัย

 
 

ภาพท่ี 5 ขWอมูลสรุปสถานการณ?อุทกภัย พ.ศ. 2553 - 2561 
ท่ีมา : http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid= 
3650&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=48 คWนเม่ือ 21 กันยายน 2562 

 
จากขWอมูลสรุปสถานการณ?อุทกภัย 9 ปmยWอนหลัง (พ.ศ.2553 – 2561 ) ประเทศไทยเกิด

ความเสียหายมีมูลค[ามากถึง 45,084 ลWานบาท และตัวเลขน้ียังไม[รวมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในปm พ.ศ. 
2562 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู[ขณะน้ี และยังมีพ้ืนท่ี ท่ีเกิดเหตุการณ?อุทกภัยซ้ํา ในรอบ 5 ปm (พ.ศ.2556-
2560) เป_นจํานวน 25 จังหวัด  
 
ตารางท่ี 1  แสดงพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 5 คร้ังในรอบ 5 ปm (ปm 2556 - 2560) 
 

พื้นท่ีประสบอุทกภัย 5 คร้ังในรอบ 5 ปz (ปz 2556 - 2560) 
ท่ี จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมู�บ�าน 

1 กระบ่ี 1 3 10 
2 กาญจนบุร ี 1 1 9 
3 กาฬสินธุ? 2 2 8 
4 ชัยนาท 1 1 1 
5 ชุมพร 6 25 113 
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พื้นท่ีประสบอุทกภัย 5 คร้ังในรอบ 5 ปz (ปz 2556 - 2560) 
ท่ี จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมู�บ�าน 

6 เชียงราย 8 17 53 
7 เชียงใหม[ 6 12 47 
8 ตรัง 1 1 1 
9 ตราด 1 1 4 
10 ตาก 2 6 30 
11 นครราชสีมา 1 1 1 
12 นครศรีธรรมราช 13 55 209 
13 น[าน 5 15 49 
14 พังงา 1 1 1 
15 พัทลุง 1 6 49 
16 พิจิตร 1 1 1 
17 พิษณุโลก 1 1 2 
18 เพชรบูรณ? 2 2 5 
19 มหาสารคาม 1 1 1 
20 แม[ฮ[องสอน 6 12 24 
21 รWอยเอ็ด 1 4 9 
22 สกลนคร 1 2 8 
23 สุโขทัย 2 4 19 
24 สุราษฎร?ธานี 7 14 55 
25 อุตรดิตถ? 2 3 3 
 รวม 25 จังหวัด 74 191 712 
 
ท่ีมา : ส[วนวิเคราะห?และประเมินสถานการณ? ศูนย?อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปjองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
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งบประมาณในการช�วยเหลอืผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงสรุปภาพรวมการขออนุมัติเงินงบกลางเพ่ือชดใชWเงินทดรองราชการในการช[วยเหลือ 
ผูWประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจําปmงบประมาณ พ.ศ.2553-2562 
 

ปzงบประมาณ ค�าใช�จ�ายเหตุการณ�อุทกภัย 

พ.ศ.2553 3,999,130,999.57 

พ.ศ.2554 8,416,365,853.08 

พ.ศ.2555 28,138,046,460.19 

พ.ศ.2556 318,254,984.37 

พ.ศ.2557 1,322,734,093.49 

พ.ศ.2558 557,001,878.52 

พ.ศ.2559 296,667,172.09 

พ.ศ.2560 2,846,644,545.94 

พ.ศ.2561 1,831,848,343.67 

พ.ศ.2562 733,489,627.32 

รวมท้ังสิ้น 48,460,183,958.24 

 
ท่ีมา : http://122.155.1.141/in.help-4.49/ คWนเม่ือ 5 สงิหาคม 2562 

จากตารางขWางตWนจะเห็นไดWว[าในรอบ 10 ปm ท่ีผ[านมา ประเทศไทยจะตWองสูญเสียเงิน
งบประมาณในการรับมือกับเหตุการณ?อุทกภัย เป_นจํานวนมาถึง 48,460 ลWานบาท 

 
แนวทางการแก�ไขป{ญหาแบบย่ังยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจWาอยู[หัวพระราชทานพระราชดําริในการแกWไข ป�ญหานํ้าท[วมคือทฤษฏี
การแกWไขป�ญหานํ้าท[วมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามแนวทางการบริหารจัดการดWานนํ้าท[วมลWน 

1. การก[อสรWางคันก้ันนํ้า 
เพ่ือปjองกันนํ้าท[วมซึ่งเป_นวิธีการด้ังเดิมแต[คร้ังโบราณโดยการก[อสรWางคันดินก้ันนํ้า ขนาดท่ี

เหมาะสมขนานไปตามลํานํ้าห[างจากขอบตลิ่งพอสมควรเพ่ือปjองกันมิใหWนํ้าลWน ตลิ่งไปท[วมในพ้ืนท่ี
ต[างๆ ดWานใน เช[น คันก้ันนํ้าโครงการมูโนะและโครงการป�เหล็ง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.
นราธิวาส 

2. การก[อสรWางทางผันนํ้า 
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เพ่ือผันนํ้าท้ังหมดหรือบางส[วนท่ีลWนตลิ่งท[วมทWนใหWออกไป โดยการก[อสรWางทางผันนํ้าหรือ ขุด
คลองสายใหม[เช่ือมต[อกับลํานํ้าท่ีมีป�ญหานํ้าท[วมใหWนํ้าไหลไปตามทางผันนํ้าท่ีขุดข้ึน ใหม[ไปลงลํานํ้า
สายอ่ืน หรือระบายออกสู[ทะเลตาม ความเหมาะสม 

3. การปรับปรุงและตกแต[งสภาพลํานํ้า 
เพ่ือใหWนํ้าท่ีท[วมทะลักสามารถไหลไปตามลํานํ้าไดWสะดวกหรือช[วยใหWกระแสนํ้าไหลเร็วย่ิงข้ึน 

โดยใชWวิธีการขุดลอกลํานํ้าต้ืนเขินใหWนํ้าไหลสะดวกข้ึน,ตกแต[งดินตามลาดตลิ่ง ใหWเรียบ,กําจัดวัชพืช 
ผักตบชวา และร้ือทําลายสิ่งกีดขวางทางนํ้าไหล, หากลํานํ้าคดโคWง มากใหWหาแนวทางขุดคลองใหม[
เป_นลํานํ้าสายตรง, การก[อสรWางเข่ือนเก็บกักนํ้า การแกWไขป�ญหานํ้าท[วมพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามพระราชดําริแกWมลิง  

4. คันก้ันนํ้า 
เป_นวิธีปjองกันนํ้ามิใหWไหลลงตลิ่ง เขWาไปท[วมพ้ืนท่ีใหWไดWรับความเสียหายดWวยการเสริมขอบ

ตลิ่งของลํานํ้าใหWมี ระดับสูงมากข้ึนกว[าเดิม เช[น การทําคันดินปjองกันนํ้าท[วมบริเวณต[างๆ ใน
โครงการปjองกันนํ้าท[วมกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งสามารถปjองกันนํ้าจากแม[นํ้าเจWาพระยาและนํ้า
ตามคลองไม[ใหWไหล บ[า เขWามาท[วมกรุงเทพฯ ช้ันในและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจไดWเป_นอย[างดี 

5. การระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีลุ[ม 
ทรง ใหWขุดคลองระบายนํ้าภายในบริเวณพ้ืนท่ีลุ[มใหWสามารถระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ี ลุ[มหรือ

พ้ืนท่ีท่ีมีนํ้าท[วมขังอยู[เป_นประจํา เพ่ือแกWไขป�ญหาอุทกภัยและใหWสามารถเพาะปลูกไดW และก[อสรWาง
ประตูระบายนํ้า ทําหนWาท่ีควบคุมการเก็บกักนํ้าในคลองและปjองกันนํ้าท[วมจากบริเวณดWานนอกไม[ ใหW
ไหลยWอนเขWาไปในพ้ืนท่ี ตัวอย[างเช[น โครงการแกWมลิงเป_นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจWาอยู[หัว
พระราชทานพระบรมราชาธิบายเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการนํ้าท[วม ท่ีเกิดข้ึนอย[างสมํ่าเสมอใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

6. การหาความสัมพันธ?ของระดับนํ้าและปริมาณนํ้าปากแม[นํ้าเจWาพระยา (Hydrodynamic 
Flow Measurement) 

คือ การศึกษาหาความสันพันธ?ของนํ้าทะเลหนุน และปริมาณนํ้าเหนือ หลาก ผ[านเขต
กรุงเทพมหานคร แลWวนําผลการวิเคราะห?ไปใชWสําหรับการบริหารจัดการปริมาณนํ้าเหนือท่ีไหลผ[าน 
เข่ือนเจWาพระยา และเข่ือนป~าสักชลสิทธ์ิ 

 
การแก�ป{ญหาท่ีสะสมมาต้ังแต�อดีตและดํารงอยู�ในป{จจุบัน 

การแกWป�ญหาท่ีสะสมมาต้ังแต[อดีตและดํารงอยู[ในป�จจุบันว[าจะเป_นการสรWางบWานเรือน การ
ขยายตัวของชุมชนท่ีอยู[ริมแม[นํ้าสายสําคัญๆท่ีในระยะหลังไม[ไดWปลูกบWานมี ใตWถุนสูงเลยระดับนํ้า
หลาก แต[ไปนิยมชมชอบรูปแบบบWานแบบยุโรปหรือตะวันตกโดยมิไดWตระหนักถึงป�ญหาท่ีจะ ตามมา
เม่ือมีการหลากลWนตลิ่ง หรือการถมท่ีสรWางบWานจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศ ทางท่ีเป_นท่ีตํ่าหรือท่ีลุ[ม
ซึ่งเป_นจุดอ[อนท่ีจะถูกนํ้าท[วมไดWง[ายเม่ือ เกิดฝนตกเน่ืองจากประสิทธิภาพการระบายนํ้าไม[ดีพอจะตWอง
ใชWมาตรการต[างๆ ไดWแก[ 
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1. การปjองกันป�ญหาท่ีเกิดจากป�จจัยภายนอกคือนํ้าท่ีจะหลากเขWาท[วมโดยใชW มาตรการป�ด
ลWอมพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีไม[ตWองการใหWถูกนํ้าท[วมโดยการก[อสรWาง ระบบปjองกันนํ้าท[วมโดยรอบ ไดWแก[ 
การก[อสรWางคันก้ันนํ้าตามแนวลํานํ้าหรือใกลWเคียง การยกระดับของถนนบางสายใหWสูงกว[าระดับนํ้า
หลากสูงสุด รวมถึงการก[อสรWางประตูนํ้าตามคู คลองต[างๆ เป_นตWน เพ่ือป�ดก้ันไม[ใหWนํ้าจากภายนอก
เขWามาในพ้ืนท่ีปjองกันไดW 

2. การแกWไขป�ญหาท่ีเกิดจากป�จจัยภายในคือฝนท่ีตกหนักลงในพ้ืนท่ีโดยตรงโดยการ แกWไข
ปรับปรุงระบบระบายนํ้าใหWมีประสิทธิภาพสามารถรองรับอัตราการไหลไดWอย[าง เหมาะสม และจัดหา
พ้ืนท่ีบาง ส[วนสําหรับทําเป_นแกWมลิงหรือบึงพักนํ้าฝนช่ัวคราว พรWอมติดต้ังสถานีสูบนํ้าเพ่ือสูบนํ้า
ระบายออกจากพ้ืนท่ีกรณีที่นํ้าภายนอกสูง กว[าระดับนํ้าภายในพ้ืนท่ีปjองกัน 

3. ใหWมีการออกแบบและก[อสรWางคลองระบายนํ้าหรือคลองผันนํ้าสายใหม[เพ่ือผันนํ้าจาก ลํา
นํ้าเดิมท่ีเคยไหลผ[านพ้ืนท่ีโดยตรงออกไปท้ิงยังจุดท่ีตWองการ เพ่ือมิใหWเกิดการไหลบ[าเขWาท[วมพ้ืนท่ี
ปjองกัน 

4.  ใหWมีการเร[งออกประกาศและบังคับใชWกฎหมายผังเมืองอย[างเคร[งครัด 
 
การป=องกันป{ญหาใหม�ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

จากการศึกษาขWางตWนสามารถนํามาประยุกต?ใชWประโยชน?ในการวางแผนการปjองกันหรือการ
หามาตรการเพ่ือเตรียมการปjองกันป�ญหา  ดังน้ี 

พื้นท่ีที่อยู�ริมแม�น้ํา 
1. ใหWมีการยกร[างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป_นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกันเขตแม[นํ้าสาย 

สําคัญๆซึ่งในประเทศไทยมีอยู[ 25 ลุ[มนํ้าเหมือนการเวนคืนท่ีเพ่ือสรWางถนน โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบ
ลุ[มสองฝ�ªงแม[นํ้าหรือย[านชุมชนท่ีคาดว[าจะมีการขยาย ตัวในอนาคตและมีโอกาสเกิดการหลากลWนตลิ่ง
เขWาไปท[วมไดW ส[วนความกวWางวัดจากแม[นํ้าออกไปสุดแนวเขตเป_นระยะเท[าใดข้ึนอยู[กับความ 
เหมาะสมของแต[ละพ้ืนท่ีไป โดยกําหนดใหWพ้ืนท่ีดังกล[าวเป_นเขตท่ียอมใหWนํ้าหลากท[วมไดW(Flood 
plain)หรือจะเรียกว[าพ้ืนท่ีควบคุมนํ้าท[วม 

2. ใหWมีการก[อสรWางแนวคันดินก้ันนํ้าท่ีมีความสูงเหนือระดับนํ้าหลากสูงสุดตาม แนวเขตพ้ืนท่ี
ควบคุมท่ีประกาศเพ่ือปjองกันนํ้ามิใหWนํ้าหลากท[วมพ้ืนท่ีภายนอก 

3. ใหWมีการบังคับใชWกฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสรWางท่ีจะเกิดข้ึนใหม[ในพ้ืนท่ีควบ คุม เป_นตWนว[า 
หากใครจะปลูกสรWางอาคารบWานเรือนหรือท่ีอยู[อาศัยจะตWองปลูกแบบยกพ้ืนมี ใตWถุนสูงพWนระดับนํ้า
หลากสูงสุดท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต หWามถมดินเพ่ือก[อสรWางโดยเด็ดขาด เพ่ือมิใหWมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวด ลWอมและเพ่ือใหWทุกคนรูWสภาพป�ญหาของตัวเองและพรWอมท่ีจะยอมรับกับป�ญหาท่ี จะเกิดข้ึนใน
อนาคต พรWอมกันน้ันก็จะไดWเตรียมหาทางพ่ึงพาตนเองซึ่งจะช[วยลดภาระค[าใชWจ[ายเพ่ือ ช[วยเหลือเม่ือ
เกิดป�ญหาแต[ละคร้ังลงไดWมาก 

4. รณรงค?ใหWมีการบังคับใชWกฎหมายอย[างเขWมงวดกวดขันเพ่ือใหWมาตรการสัมฤทธ์ิผลแบบ
ย่ังยืนแทนการไล[ตามแกWป�ญหาดินพอกหางหมูแบบไม[รูWจบ 
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การถมท่ีตํ่าหรือท่ีลุ�มท่ีเป̂นจุดอ�อนต�อการถูกน้ําท�วม 
1. นํามาตรการทางดWานกฎหมายผังเมืองมาบังคับใชWอย[างเป_นรูปธรรม โดยกําหนดใหWพ้ืนท่ีท่ี

มีลักษณะดังกล[าวเป_นพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม เป_นตWน 
2. หWามมิใหWมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีใหWแตกต[างไปจากสภาพเดิม โดยการ

ถมท่ี   การปลูกสรWางบWานเรือนใหWปลูกสรWางตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีเป_นหลัก เช[น ปลูก
แบบมีใตWถุนสูง เป_นตWน 

การปฏิบัติตนเม่ือเกิดอุทกภัย 
เม่ือเกิดอุทกภัยหากประเมินสถานการณ?แลWวสามารถอาศัยอยู[ในบWานเรือนไดW ใหWขนยWาย

สิ่งของและเคร่ืองใชWขึ้นท่ีสูง พWนจากระดับนํ้าท[วม รวมถึงอพยพสัตว?เลี้ยงและเคลื่อนยWายพาหนะไปอยู[
ในพ้ืนท่ีปลอดภัย ตัดกระแสไฟฟjา ไม[ใชWและสัมผัสเคร่ืองใชWไฟฟjาในขณะท่ีร[างกายเปmยกช้ืนหรือยืนบน
พ้ืนท่ีช้ืนแฉะ รวมถึงไม[เขWาใกลWแนวสายไฟ เสาไฟฟjา หรือสัมผัสวัตถุ ท่ีเป_นสื่อนําไฟฟjา เพราะหากมี
กระแสไฟฟjาร่ัว จะทําใหWถูกไฟฟjาดูดเสียชีวิต สวมรองเทWาบูททุกคร้ังท่ีเดินลุยนํ้า เพ่ือปjองกันอันตราย
จากสัตว?มีพิษและวัสดุมีคมท่ีอยู[ใตWนํ้า ไม[ประกอบกิจกรรมบริเวณท่ีนํ้าท[วมสูงและกระแสนํ้าไหลเช่ียว 
หากจําเป_นตWองเดินลุยนํ้าท[วมสูง ควรใชWวัสดุที่ลอยนํ้าไดWยึดเกาะพยุงตัว เพ่ือปjองกันการจมนํ้าเสียชีวิต 
กรณีตWองอพยพออกจากพ้ืนท่ี ใหWอพยพไปตามเสWนทางท่ีปลอดภัย ไม[เป_นเสWนทางไหลของนํ้าหรือแนว
ดินถล[ม โดยเฉพาะบริเวณท่ีนํ้าท[วมสูงและกระแสนํ้าไหลเช่ียว เพราะอาจถูกนํ้าพัด ไดWรับอันตราย 
หWามขับรถยนต?หรือรถจักรยานยนต?ผ[านบริเวณท่ีนํ้าท[วมสูง เพราะกระแสนํ้าอาจพัดรถออกนอก
เสWนทาง ก[อใหWเกิดอันตรายไดW (กรมปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561) 
 1. ดWานเคร่ืองอุปโภค บริโภค 1.กลุ[มท่ีไปไหนมาไหนไม[ไดW รอแต[ของบริจาค หรืออาหารแจก
อย[างเดียว กลุ[มน้ีถWาไดWรับอาหารกล[องสําเร็จรูปก็ตWองดูใหWดี อย[าไดWผลีผลามกินไม[คิด ขWาวกับกับขWาว
แยกกันมา เช[น ขWาว ไข[ตWม หมูทอด ไข[พะโลW ดมแลWวไม[มีกลิ่นบูด กินไดW แต[เม่ือไรท่ีเป_นแกงกะทิ หรือ
ขWาวกับ กับขWาวปนกันมาในกล[องเดียวกัน ตWองพิจารณาใหWถWวนถ่ีว[าบูดแลWวหรือยัง ถWาบูดแลWวตWองท้ิง 
อย[าฝ�นกิน เพราะผลเสียจะตามมาทันที เช[น ปวดทWอง ทWองเสีย กลุ[มท่ี 2 กลุ[มท่ีพอจะลุยนํ้าออกมา
ซื้อของไดWบWาง ขอแนะนําใหWซื้อเน้ือหมู เน้ือ หรือไก[ มาห่ันบางๆ ทาเกลือ หรือคลุกนํ้าปลา ตากแดด
เอาไวW เก็บไวWกินไดWหลายวัน ส[วนอาหารยอดฮิตอย[างบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปแนะนําว[าถWาเพียงแต[แกะห[อ
แลWวใส[นํ้า มันจะซ้ําซากน[าเบ่ือเกินไป เปลี่ยนมาเป_นบะหม่ีผัด บะหม่ีราดหนWา หรือผัดไทยบWาง โดย
ประยุกต?เอาอาหารกระป§อง เช[น ปลากระป§อง มาเติม เพ่ิมรสชาติและสีสัน 
 2. ดWานอนามัยและสิ่งแวดลWอม เพ่ือปjองกันโรคระบบทางเดินอาหารในช[วงนํ้าท[วมคือ ลดการ
แพร[กระจายของเช้ือโรคจากอุจจาระและขยะดWวยการขับถ[ายในหWองสWวมท่ียังสามารถใชWการไดW ขอใหW
ขับถ[ายอุจจาระในถุง ถWามีปูนขาวหรือนํ้ายาฆ[าเช้ือใหWใส[ลงในถุงอุจจาระก[อนแลWวป�ดปากถุงใหWแน[น 
หากไม[มีปูนขาวหรือนํ้ายาฆ[าเช้ือหลังถ[ายอุจจาระเสร็จใหWรัดปากถุงใหWแน[นแลWวรวบรวมส[งใหWทางการ
นําไปกําจัดต[อไป และไม[ถ[ายอุจจาระและท้ิงขยะลงไปในนํ้า เพ่ือปjองกันไม[ใหWเกิดการระบาดของโรค
อุจจาระร[วง (กรมอนามัย, 2562) 
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 3. ดWานสุขภาพจิต ต้ังสติจัดลําดับความสําคัญของชีวิต ยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน หม่ันพูดคุยกับ
คนรอบขWางพยายามเขWาใจคนรอบขWาง หรือเพ่ือลดความกังวลในจิตใจอาจลองเป_นอาสาสัครดูบWาง 
หรือทําสมาธิสวดมนต?ไหวWพระ หายใจคลายเครียด และเพ่ือใหWผ[อนคลายก็ยืดหยุ[นตัวเองดูแลสุขภาพ
ตัวเองอย[างดี แต[ถWาหากมีความทุกข?หนักก็ใหWขอความช[วยเหลือจากจิตแพทย?โดยทันที หรือหาก
สังเกตเห็นว[าคนรอบขWางมีอาการหนัก ก็ใหWขอความช[วยเหลือจากหน[วยงานท่ีเก่ียวขWองโดยด[วน 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรWางเสริมสุขภาพ, 2560) 
 
สรุป 

การเกิดอุทกภัยเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีภาครัฐและประชาชนตWองมี
ความตระหนักในการแจWงเตือนภัย การเฝjาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีเกิดนํ้าท[วมซ้ํา และการรับรูWติดตาม
ข[าวสารเพ่ือใหWมีการเตรียมความพรWอมในการปjองกันและลดการสูญเสียจากอุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนไดW 
หรือการปรับพ้ืนท่ีหรือโครงสรWางบWานเรือนเพ่ือใหWเขWากับสภาพแวดลWอมท่ีเป_นทางนํ้าผ[านหรือท่ีอยู[
อาศัยท่ีใกลWริมฝ�ªงแม[นํ้า รัฐบาลควรมีกฎหมายท่ีชัดเจนในการสรWางสิ่งก[อสรWางในทางนํ้าผ[านหรือการ
ยอมเป_นพ้ืนท่ีรับนํ้า และควรมีคําสั่งชัดเจนของทุกหน[วยงานในแต[ละพ้ืนท่ีเพ่ือใหWการเขWาช[วยเหลือ
ประชาชนมีความรวดเร็วในการบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาวิเคราะห?งบการเงินเปรียบเทียบระหว[าง บริษัท
นํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) กับบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย?แห[งประเทศไทยโดยการรวบรวมขWอมูลงบการเงินระหว[างปm 2559-2561 ทําการ
เปรียบเทียบโดยการใชWการวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) และการวิ
เคราะห?แนวนอนหรือแนวโนWม (Horizontal Analysis or Trend Analysis) เทียบกับปmฐาน 
 ผลการดําเนินงานของท้ังสองบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกันพบว[า บริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด 
(มหาชน) มีสินทรัพย?รวม ณ สิ้นปm 2561 จํานวน 9915.30  ลWานบาท ลดลงรWอยละ -6.53 จากปm 
2559 ซึ่งเป_นปmฐาน มีสินคWาคงเหลือเฉลี่ยรWอยละ 15.50 ส[วนบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) 
มีสินทรัพย?รวมอยู[ท่ี 45,541.53 ลWานบาท เพ่ิมข้ึนรWอยละ 18.67 จากปm 2559 ซึ่งเป_นปmฐาน มีสินคWา
คงเหลือ เฉลี่ยรWอยละ 8.98 สินทรัพย?ไม[หมุนเวียน บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) ลดลงรWอยละ 
6.53 บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด(มหาชน) เพ่ิมข้ึนรWอยละ 13.70 จากปmฐาน ในดWานหน้ีสินรวม
บริษัทนํ้าตาล ครบุรี จํากัด (มหาชน) มีหน้ีสินรวม ณ สิ้นปm 2561 จํานวน 6471.14 ลWานบาท ลดลง
รWอยละ  8.35 จากปm 2559 ซึ่งเป_นปmฐานหน้ีสินส[วนใหญ[คือเงินกูWยืมจากสถาบันการเงินส[วนบริษัท
นํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีหน้ีสินรวมอยู[ที่ 26,902.71 ลWานบาท เพ่ิมข้ึนรWอยละ 23.84 จากปm 
2559 ซึ่งเป_นปmฐาน คิดเป_นรWอยละ 59.07 ของยอดรวมในดWานส[วนของผูWถือหุWนต้ังแต[ปm 2559-2561 
บริษัทนํ้าตาล ครบุรี จํากัด (มหาชน) ส[วนของผูWถือหุWนลดลงรWอยละ 2.93 จากปmฐานส[วนบริษัทนํ้าตาล
ขอนแก[น จํากัด (มหาชน) เพ่ิมข้ึนรWอยละ 11.94 จากปmฐาน 
 
คําสําคญั : การวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน 
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Abstrac 
    The objective of this study is to study and analyze the comparative financial 
statements between Klaolaka Buri Public Company Limited and Khon Kaen Sugar 
Industry Public Company Limited Which is listed on the Stock Exchange of Thailand 
by compiling financial statements for the year 2016-2018 Compare by using financial 
ratio analysis. (Financial Ratio Analysis) And horizontal analysis or trends (Horizontal 
Analysis or Trend Analysis) Compared to the base year 

The performance of the two companies, when compared, found that 
Khonburi Sugar Public Company Limited had total assets at the end of 2018 Amount 
of 9915.30 million baht, decreased -6.53 percent from year 2016 which is the base 
year The average inventories are 15.50%. Khon Kaen Sugar Industry Public Company 
Limited The total assets were at 45,541.53 million baht, an increase of 18.67 percent 
from the year 2016, which is the base year. The average inventories are 8.98 percent. 
Non-current assets Tears and Khonburi Public Company Limited decreased by 6.53% 
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited increased 13.70% from the base 
year in total liabilities. Khonburi Sugar Public Company Limited had total liabilities at 
the end of 2018. Amount of 6471.14 million baht, decreased by 8.35 percent from 
the year 2016 which is the base year Most liabilities are loans from financial 
institutions. Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited With total liabilities of 
26,902.71 million baht, an increase of 23.84 percent from the year 2016, which is the 
base year Accounting for 59.07 percent of the total shareholders' equity from 2016-
2018 Khonburi Sugar Public Company Limited shareholders' equity decreased by 2.93 
percent from the base year, while Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 
increased 11.94 percent from the base year. 

 
Keywords: Financial Ratio Analysis 
 
บทนํา 

การทํานํ้าตาลจากอWอยของไทย มีมาต้ังแต[สมัยสุโขทัย โดยมีแหล[งผลิตนํ้าตาลอยู[ท่ีกรุง
สุโขทัย พิษณุโลก และกําแพงเพชร นํ้าตาลท่ีผลิตไดWเป_นนํ้าตาลทรายแดง (Muscorado) หรือนํ้าตาล
ของพ้ืนเมือง สําหรับผูWนํากรรมวิธีการผลิตนํ้าตาลทรายแดงมาเผยแพร[ อาจจะเป_นชาวจีนท่ีเขWามา
ติดต[อหรือต้ังหลักแหล[ง ในประเทศไทย ส[วนการส[งเสริมการปลูกอWอยและผลิตนํ้าตาลเป_น
อุตสาหกรรมเพ่ือการคWาน้ัน ปรากฏชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร? อุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายมีจุดเร่ิมตWน
จากภาคเกษตรกรรม คือ ไร[อWอย จากน้ันจึงเขWาสู[กระบวนการผลิตนํ้าตาลในโรงงานอุตสาหกรรม 
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จนกระท่ังไดWผลิตภัณฑ?เป_นนํ้าตาลทราย เพ่ือบริโภค ในประเทศ และส[งออก นอกจากการบริโภคและ
การส[งออกนํ้าตาลทรายแลWว อุตสาหกรรมนํ้าตาลยังมีส[วนเก่ียวขWองกับ อุตสาหกรรมขนม 
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมต[างๆ ผลพลอยไดWจากการผลิตนํ้าตาล ไดWแก[ กากนํ้าตาล นําไปผลิต เอทานอล 
เหลWา ผงชูรส ปุ§ย ฯลฯ การใชWกากอWอยในการผลิตพลังงานไฟฟjา ทําเย่ือกระดาษ ปาติเคิลบอร?ด ทําใหW
เกิดรายไดW เกิดการจWางงาน ประมาณกันว[าอุตสาหกรรมอWอยและนํ้าตาลทราย สรWางเงินทุนหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจไม[ตํ่ากว[า 150,000 ลWานบาท 
    อุตสาหกรรมนํ้าตาลเป_นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญของไทย โดยมีจุดแข็งโดยการใชW
วัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเป_นผลิตภัณฑ? นํ้าตาลเพ่ือตอบสนองความตWองการบริโภค
ภายในประเทศและยังมีผลผลิตท่ีเป_นส[วนเกินสามารถส[งออกทํารายไดWใหWกับโรงงานนํ้าตาลรวมถึง
เกษตรกรชาวไร[อWอยท่ีมีจํานวนกว[า 2 แสนครัวเรือน คิดเป_นมูลค[าไม[ตํ่ากว[า 2 แสนลWานบาทต[อปm การ
ส[งเสริมและสนับสนุนใหWมีการนําเอาอWอยและนํ้าตาลไปผลิตหาทางปรับลดตWนทุนการผลิต หรือการ
เพ่ิมผลตอบแทนจากการเพาะปลูก ซึ่งในระยะสั้นทําไดWโดยการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต[อไร[ หรือการเพ่ิมค[า
สินคWาประเภทอ่ืนท่ีมีมูลค[าเพ่ิม น[าจะช[วยใหWอุตสาหกรรมอWอยและนํ้าตาลทรายของไทยมีความย่ังยืน
ในระยะขWางหนWาไดWดังน้ันทางเลือกในการลงทุนท่ีสะดวกเหมาะสมจึงอยู[ท่ีการลงทุนผ[านบริษัทซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย ซึ่งบริษัทขนาดใหญ[ท่ีมีความพรWอมและเช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมนํ้าตาลไดWแก[ บริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) และ บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) และ บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) เป_นกลุ[ม 
บริษัทขนาดใหญ[ท่ีก[อต้ังมายาวนาน  มีช่ือเสียงและไดWรับการยอมรับสูงการนําขWอมูลงบการเงินซึ่งตWอง
จัดทําตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเป�ดเผยสู[สาธารณะความน[าเช่ือถือจึงสูงทําใหWการวิเคราะห?
เปรียบเทียบงบการเงินและอัตราส[วนทางการเงิน แสดงใหWเห็นถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทไดWเด[นชัดข้ึน ทราบถึงฐานะทางการเงิน ความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน นักลงทุนสามารถนําไปใชWตัดสินใจเพ่ือลงทุนในหลักทรัพย?ของบริษัท ฝ~าย
บริหารของบริษัทสามารถนําไปเป_นแนวทางในการปรับปรุงแกWไขป�ญหา 

จากเหตุผลขWางตWน ผูWศึกษาจึงเห็นควรศึกษาวิเคราะห?งบการเงินเปรียบเทียบระหว[าง บริษัท
นํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) และ บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชWประกอบการ
วิเคราะห?ตัดสินใจของนักลงทุนฝ~ายบริหารนําไปวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานปรับใชWหรือนําไป
เตรียมความพรWอมสําหรับการในกลุ[มเปjาหมายใหม[ในต[างประเทศ  ผูWใชWงบการเงินท่ัวไปสามารถนํา
เทคนิคและวิธีการไปประยุกต?ใชWเป_นแนวทางสําหรับการวิเคราะห?กิจการท่ีใหWความสนใจตลอดจน
ภาครัฐนําไปเป_นแนวทางประกอบในการพัฒนาและสนับสนุนกิจการนํ้าตาลของประเทศไทยต[อไป  

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาวิเคราะห?งบการเงินบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด 
(มหาชน)เปรียบเทียบกับบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึงสภาพคล[อง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

429 
 

ประสิทธิภาพในการใชWสินทรัพย? ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน ความสามารถในการทํากําไร และ
มูลค[าของตลาด รวมถึงความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิเคราะห?งบการเงิน หมายถึง กระบวนการเพ่ือการคWนหาขWอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจจากงบการเงินของธุรกิจน้ัน  พรWอมท้ังนําขWอเท็จจริงดังกล[าว
มาประกอบการตัดสินใจ (เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค?,2555: 35) เพ่ือทราบถึงฐานะและความม่ันคงของ
กิจการ   นําผลการวิเคราะห?มาใชWในการวางแผน ควบคุม และประกอบการตัดสินใจ  มาใชWในการ
วางแผน ควบคุมและประกอบการตัดสินใจ(เยาวรักษ? สุข วิบูลย?, 2556:8-4)   
          ประโยชน�ของการวิเคราะห�งบการเงิน เพ่ือใชWในการวิเคราะห?การลงทุน และวิเคราะห?
พ้ืนฐานทางการเงิน ของกิจการท่ีจะไปลงทุน  เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีผ[านมาของกิจการ เพ่ือทราบการดําเนินงานของกิจการในกิจกรรมดWานต[างๆ ว[าเป_นไปใน
ลักษณะท่ีเหมาะสมเพียงใด เช[น กิจกรรมการจัดหาเงิน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการ
ดําเนินงาน  ใชWเป_นเคร่ืองมือในการประเมินผลการดําเนินงานของฝ~ายบริหารและคWนหา ป�ญหาและขW
อบกพร[องท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานเพ่ือหาแนวทางแกWไข  ใชWในการวิเคราะห?จุดอ[อนจุดแข็งของ
กิจการและรูWสถานภาพคู[แข[งขันจากการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับกลุ[มอุตสาหกรรม  ใชW
ในการกําหนดเปjาหมายของกิจการ รวมท้ังใชWในการทําแผนการเงินซึ่งเป_น ส[วนหน่ึงของการวางแผน
ทางธุรกิจ (Business Plan) และวางแผนการดําเนินงานในอนาคตใหWมีประสิทธิภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิเคราะห?งบการเงิน 

การวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน อัตราส[วนทางการเงิน คือ การนํารายการ 2 รายการ ซึ่ง
เป_นรายการทางบัญชีที่ปรากฏอยู[ในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน มาเปรียบเทียบกัน
ในลักษณะอัตราส[วนซึ่ งตามปกติแลWวรายการท่ีนํามาใชW เปรียบเทียบกันมักเป_นรายการท่ี มี
ความสัมพันธ?กับสิ่งท่ีตWองการจะทราบ เช[น สภาพคล[องของธุรกิจ ก็จะตWองนํารายการทางการบัญชีท่ี
เก่ียวขWองและสามารถบอกใหWทราบถึงผลการวิเคราะห?น้ี ไดWแก[ การนํารายการสินทรัพย?หมุนเวียนของ
กิจการมาเปรียบเทียบกับรายการหน้ีสินหมุนเวียนทําใหWทราบว[าธุรกิจมีสภาพคล[องอย[างไร แต[ถWานํา
รายการ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ?มาเปรียบเทียบกับรายการหน้ีสินหมุนเวียนก็จะไม[สามารถทราบ
หรือบอกถึงสภาพคล[องของกิจการไดWเพราะรายการดังกล[าวไม[ไดWมีความสัมพันธ?หรือเก่ียวขWองกับ
สภาพคล[องของกิจการแต[อย[างใด  (จันทร?เพ็ญ บุญฉาย,2556:148)เยาวรักษ? สุข วิบูลย?, 2556:8-4)   

การวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน เป_นเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือการวิเคราะห?รายงานทางการเงิน 
อธิบายถึงฐานะความม่ันคงทางการเงิน ผลการดําเนินงานของกิจการ เป_นการนําตัวเลขจากงบการเงิน
ท่ีเก่ียวขWองกันมาหาอัตราส[วนต[าง ๆ เพ่ือใหWง[ายต[อการวิเคราะห?ใชWเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กิจการในอดีต หรือ เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ช[วยใหWเขWาใจสุขภาพทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการไดWดีย่ิงข้ึน (เอิญ สุริยะฉาย, 2558:70-106) 
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การวิเคราะห?โดยใชWอัตราส[วนทางการเงินแบ[งตามวัตถุประสงค?ของผูWวิเคราะห?ดังน้ี 
  อัตราส�วนแสดงสภาพคล�อง 

อัตราส[วนแสดงสภาพคล[อง เป_นอัตราส[วนท่ีแสดงใหWเห็นว[าธุรกิจมีสินทรัพย?หมุน แปลง
สภาพเป_นเงินสดภายใน 1 ปm เพียงพอสําหรับชําระหน้ีสินระยะสั้นไดWดีเพียงใด อัตราส[วนท่ีเป_น
เคร่ืองช้ีฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถWาอัตราส[วนน้ีมีค[าย่ิงสูงและมีค[ามากกว[า 1 แสดงว[า 
บริษัทมีสภาพคล[องสูง เพราะมีสินทรัพย?หมุนเวียนมากกว[าหน้ีสินหมุนเวียนท่ีบริษัทตWองชําระมี ดังน้ี 
(ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย,2558:16-17) 

อัตราส[วนเงินทุนหมุนเวียน 

                                                                 .....เท[า 

อัตราส[วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

  .....เท[า 

 อัตราส�วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย� 
       การดําเนินงานของธุรกิจจะมีประสิทธิภาพหรือไม[น้ัน ตWองพิจารณาถึงความสามารถในการใชW
งานของสินทรัพย?ว[าก[อใหWเกิดประโยชน?แก[ธุรกิจไดWดีเพียงใด สินทรัพย?ที่กล[าวถึงน้ี ไดWแก[ ลูกหน้ี สินคWา
คงเหลือ และสินทรัพย?ถาวร เพ่ือจะวิเคราะห?ว[าสินทรัพย?ใดท่ีธุรกิจใชWงานแลWวไม[คุWมค[า หรือขาด
ประสิทธิภาพ ก็เพ่ือจะไดWหาทางปรับปรุงแกWไข มีดังน้ี (ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย,2558:21-
26) 

อัตราหมุนเวียนสินคWาคงเหลือ 

                                                              .....เท[า 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหน้ี 

      .....วัน 

                   
     อัตราส[วนหมุนเวียนของสินทรัพย?ทั้งหมด 

                  …..เท[า 

     อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย?ถาวร 

       .....เท[า 
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อัตราส�วนแสดงความสามารถในการกู�ยืมหรืออัตราส�วนหนี้สิน 
                 อัตราส[วนน้ีทําใหWทราบถึงจะส[วนของการก[อหน้ีและการใชWประโยชน?จากเงินท่ีมาจาก
การกูWยืมว[าก[อใหWเกิดกําไรสู[ธุรกิจไดWมากนWอยเพียงใด กิจการบริหารเงินสดเพ่ือชําระหน้ีตรงตาม
กําหนดไดWดีหรือไม[ตลอดจนมีความสามารถในการจ[ายชําระคืนดอกเบ้ียและเงินตWนไดWหรือไม[ส[วนใหญ[
พิจารณาและใหWความสําคัญต[อหน้ีสินระยะยาว อัตราส[วนแสดงความสามารถในการกูWยืมหรือ
อัตราส[วนหน้ีสินท่ีใชWวัดมีดังน้ี (ดวงสมร อรพินท? และอ่ืนๆ : 2557,223-224 ) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ[ายชําระหน้ี 

                                                             .....วัน 

                      
อัตราส[วนหน้ีสินหมุนเวียนต[อส[วนของเจWาของ 

 ×100         .....เท[า 

อัตราส[วนแสดงความสามารถในการจ[ายดอกเบ้ีย 

          .....เท[า 

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
อัตราส[วนแสดงความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ จะพิจารณาเก่ียวกับผลตอบแทนของ

ธุรกิจ ซึ่งจะวัดโดยเปรียบเทียบกับยอดขายหรือรายไดWรวม  ระดับของสินทรัพย? เหลือเงินลงทุนจาก
ส[วนของเจWาของ ทําใหWสามารถวิเคราะห?และประเมินค[าของผลกําไรว[ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพราะ
ถWาธุรกิจปราศจากผลกําไรก็เป_นการยากท่ีธุรกิจจะทําการระดมเงินลงทุนจากภายนอกไดW อัตราส[วนน้ี
จะแสดงใหWเจWาหน้ีและเจWาของธุรกิจทราบถึงการบริหารงานและการใชWประโยชน?จากการลงทุนของ
ธุรกิจว[าคุWมค[าหรือไม[ เจWาหน้ีและเจWาของจะพิจารณาและใหWความสนใจในการทํากําไรของธุรกิจอย[าง
ใกลWชิด เพราะมีความสําคัญต[อความปลอดภัยของเจWาหน้ีเอง ขณะเดียวกันก็มีผลต[อเจWาของธุรกิจ
โดยตรง เพราะอัตราส[วนน้ีจะแสดงใหWทราบว[าธุรกิจประสบความสําเร็จในการบริหารงานเพียงใด 
และจะส[งผลโดยตรงต[อราคาหุWนของธุรกิจในตลาดอีกดWวย อัตราส[วนท่ีใชWวัดความสามารถในการทํา
กําไรมีดังน้ี (ตลาดหลักทรัพย?แห[งประเทศไทย,2558:30-32,64) 
 อัตรากําไรข้ันตWน 

  ×100 …% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

 ×100             ...% 

อัตรากําไรสุทธิ 
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 ×100                        ...% 

อัตราผลตอบแทนต[อสินทรัพย?ทั้งหมด 

 ×100            …% 

อัตราผลตอบแทนต[อส[วนของเจWาของหรือผูWถือหุWน 

  ×100 ...% 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
           ในการศึกษาคร้ังน้ีจะทําการวิเคราะห?งบการเงินบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด ( มหาชน) และ 
บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน)  เป_นการวิเคราะห?งบการเงินเปรียบเทียบระหว[าง บริษัท
นํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) KBS และ บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) KSL ในช[วง
ระยะเวลาต้ังแต[ปm พ.ศ.2559-2561 เป_นการวิจัยเชิงปริมาณ  การเก็บรวบรวมขWอมูล ทําการเก็บ
รวบรวมขWอมูลจากแหล[งขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากรายงานประจําปm งบ
การเงิน และแบบ 56-1 ของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด 
(มหาชน)  ในช[วงระยะเวลาระหว[างปm พ.ศ.2559-2561 (www.set.or.th : วันท่ีสืบคWน 1 กันยายน 
2562) 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

โดยการวิเคราะห? เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยศึกษาขWอมูลธุรกิจโดยการ 
วิเคราะห?ขWอมูลจากเอกสารของการเงินในช[วงปm พ.ศ. 2556–2560 ในส[วนต[างๆ ดังน้ี (สุมาลีอุณหะ 
นันทน?,2545)  
  1. การวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
        1.1 อัตราส[วนสภาพคล[อง (Liquidity Ratios)  
        1.1.1 อัตราส[วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
                   1.1.2  อัตราส[วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio หรือ Acid Test)  
        1.2 อัตราส[วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย? (Activity Ratios) 
             1.2.1 อัตราส[วนหมุนเวียนของสินทรัพย?รวม  (Total Assets Turnover) 
                 1.2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย?ถาวร (Total Fixed Assets Turnover) 
                    1.2.3 อัตราหมุนเวียนสินคWาคงเหลือ (Inventory Turnover) 
            1.3 อัตราส[วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) 
                1.3.1 อัตรากําไรข้ันตWน (Gross Profit Margin on Sales Ratio) 
       1.3.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (Operating Profit Margin) 
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                   1.3.3 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
                1.3.4 ผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม (Return on Assets) 
                 1.3.5 ผลตอบแทนตอส[วนของผูWถือหุWน (Return on Equity) 
           1.4 อัตราส[วนความสามารถในการก[อหน้ี  (Financial Leverage Ratios) 
      1.4.1 อัตราส[วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) 
      1.4.2 อัตราส[วนหน้ีสินรวมกับส[วนของผูWเป_นเจWาของ (Debt to Equity Ratio) 

 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1.12  การวิเคราะห?อัตราส[วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  วิเคราะห?ตาม
แนวนอนหรือแนวโนWม (Horizontal Analysis)    
 

อัตราส�วน 
บริษัทนํ้าตาลครบุรี 

จํากัด (มหาชน) KBS 
บริษัทนํ้าตาลขอนแก�น 
จํากัด (มหาชน) KSL 

2561 2560 2559 2561 2560 2559 

1. อตัราส[วนแสดงสภาพคล[อง 
   1.1. อตัราส[วนเงินทุนหมุนเวยีน  
   1.2  อัตราส[วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  

 
0.60 
0.20 

 
0.59 
0.34 

 
0.62 
0.38 

0.60 
0.30 

0.42 
0.20 

0.53 
0.26 

2. อตัราส[วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรพัย? 
   2.1 อัตราส[วนหมุนเวียนของสินทรัพย?รวม   
   2.2 อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพย?ถาวร  
   2.3 อัตราหมุนเวียนสินคWาคงเหลือ  

 
0.86 
1.40 
4.72 

 
0.80 
1.25 
7.39 

 
0.67 
1.04 
6.07 

 
0.40 
0.70 
3.59 

 
0.38 
0.62 
4.25 

 
0.45 
0.66 
5.20 

3. อัตราส[วนความสามารถในการทํากําไร 
   3.1 อัตรากําไรขั้นตWน 
   3.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   
   3.3 อัตรากําไรสุทธ ิ
   3.4 ผลตอบแทนต[อสินทรัพย?รวม 
   3.5 ผลตอบแทนตอส[วนของผูWถือหุWน 

12.08 
5.68 
3.48 
4.72 
8.54 

1.44 
1.87 
4.56 
1.44 
11.97 

4.03 
3.38 
5.09 
2.20 
10.01 

17.58 
5.47 
4.50 
2.14 
4.46 

15.64 
16.08 
11.97 
5.84 
10.79 

21.48 
10.71 
8.34 
4.72 
8.65 

4. อัตราส[วนความสามารถในการก[อหน้ี   
   4.1ความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย 
   4.2 หน้ีสินรวมกับส[วนของผูWเป_นเจWาของ  

 
0.95 
1.88 

 
0.35 
2.23 

 
1.17 
1.99 

 
3.00 
1.44 

 
2.20 
1.37 

 
1.56 
1.30 

5. อัตราส[วนมูลค[าตลาด  
   5.1 กําไรต[อหุWนสามัญ  
   5.2 ราคาหุWนต[อมูลค[าหุWนทางบัญชี 

 
1.04 
0.85 

 
1.08 
0.80 

 
1.43 
0.61 

 
-0.41 
1.00 

 
-0.18 
0.97 

 
-0.05 
0.58 
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จากตาราง พบว[า  อัตราสภาพคล[องต้ังแต[ปm 2559-2561 ระหว[างบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) พบว[าอัตราส[วนสภาพคล[อง ของท้ังสองบริษัท
มีอัตราส[วน ตํ่ากว[า 1 เท[า ทุกปmซึ่งถือว[าอยู[ในเกณฑ?ท่ีตํ่ามาก เน่ืองจากบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ใชWโครงสรWางเงินทุนส[วนใหญ[จากหน้ีสิน
อัตราส[วนสภาพคล[องหมุนเวียนเร็ว ต้ังแต[ปm 2559-2561 ระหว[างบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) พบว[าอัตราส[วนสภาพคล[องหมุนเวียนเร็ว ของบริษัท
นํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) มีค[าเฉลี่ยสูงกว[าบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับ 0.01 
เท[าและ 0.25 เท[าโดยอัตราส[วนสภาพคล[องหมุนเร็วของ บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) ลดลง
ต[อเน่ืองทุกปmและอัตราส[วนสภาพคล[องหมุนเร็วของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) ลดลงมากใน
ปm 2561 อยู[ในระดับ 0.20 เท[า ส[วนบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ลดลงตํ่าสุดในปm 2560 
ในระดับ 0.20 เท[า 

การเปรียบเทียบอัตราส[วนการหมุนของสินทรัพย?รวม ต้ังแต[ปm 2559-2561 ของท้ังบริษัท
พบว[าบริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) มีค[าเฉลี่ยสูงกว[า บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) 
ท่ีระดับ 0.01 เท[า และค[าเฉลี่ยมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกปm โดยท่ีอัตราการหมุนของสินทรัพย?รวมของบริษัท
นํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีอัตราลดลง และลดลงตํ่าสุดท่ีปm 2560 ท่ีระดับ 0.38 

อัตราการหมุนของสินทรัพย?ถาวร ของบริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) มีอัตราเพ่ิมข้ึน
ทุกปmโดยในปm 2559 อยู[ท่ีระดับ 1.04 ทยอยเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีระดับ 1.4 เท[าในปm 2561 ค[าเฉลี่ยอัตรา
การหมุนของสินทรัพย?ถาวรของ บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) สูงกว[าบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น
จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับ 1.23 เท[า และ 0.66 เท[าโดยในปm 2559 ถึง 2561 อัตราหมุนของสินทรัพย?
ถาวรของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ทยอยลดลงต[อเน่ืองทุกปmโดยลดลงตํ่าสุดในปm 2560 
ท่ีระดับ 0.62 เท[า พบว[า อัตราการมุนของสินคWาคงเหลือ ของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) มี
ค[าเฉลี่ยสูงกว[าบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับ 6.06 เท[าและ 4.35 เท[า โดยท่ีบริษัท
นํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีค[าเฉลี่ยตํ่าและลดลงต[อเน่ืองทุกปm โดยลดลงตํ่าสุดท่ีปm 2561 ท่ี
ระดับ 3.59 เท[าและสูงสุดท่ีปm 2559 ท่ีระดับ 5.20 เท[า อัตราการหมุนของสินคWาคงเหลือของ บริษัท
ขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีความคงตัวสมํ่าเสมอใกลWเคียงกันทุกปm อัตรากําไรข้ันตWนของ บริษัทนํ้าตา
ละครบุรี จํากัด(มหาชน) มีค[าเฉลี่ยตํ่ากว[าบริษัทขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับรWอยละ 5.85 และ
รWอยละ 18.23 บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรข้ันตWนในปm 2559 อยู[ท่ีระดับรWอย 
21.48 ซึ่งอาจมีอัตราท่ีสูงท่ีสุดเน่ืองจากการใชWกําลังการผลิตท่ีมากข้ึนในส[วนของการเพ่ิมการลงทุนใน
ดWานการผลิตไฟฟjา 
        อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) มีค[าเฉลี่ยตํ่ากว[า
บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับรWอยละ 3.64 และ 10.75 บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด 
(มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานสูงสุดในปm 2561 ท่ีระดับรWอยละ 5.68 เท[า โดยท่ีบริษัท
นํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนในปm 2560 ท่ีระดับรWอยละ 
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16.08 แต[ตํ่าลงในปm 2561 ท่ีระดับ 5.47 ซึ่งใกลWเคียงกับค[าเฉลี่ยท่ีรWอยละ 7.20 โดยค[าใชWจ[ายในการ
ขายและบริหารยังสูงต[อเน่ืองท้ังสองบริษัท 
     อัตรากําไรสุทธิของบริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด(มหาชน) มีค[าเฉลี่ยตํ่ากว[าบริษัทนํ้าตาล
ขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีรWอยละ 4.38 และ 8.27 และมีอัตรากําไรสุทธิลดลงต[อเน่ืองทุกปm ส[วน
บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุดในปm 2560 ท่ีระดับรWอยละ 11.97 
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค[าใชWจ[าย ทําใหWบริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) มีอัตรากําไรสุทธิลดลง
ต[อเน่ืองทุกปm 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย?รวมของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) สูงกว[า
บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) ทุกปmและค[าเฉลี่ยสูงกว[าท่ีระดับรWอยละ 2.79 และรWอยละ 4.23 
     อัตราผลตอบแทนส[วนผูW ถือหุWน ต้ังแต[ปm 2559-2561 ของบริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด 
(มหาชน) มีอัตราผลตอบแทนสูงกว[าบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ทุกปm ละอัตรา
ผลตอบแทนส[วนผูWถือหุWน ของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีแนวโนWมดีข้ึนในปm 2560 และ
ลดลงอีกคร้ังในปm 2561 ท่ีระดับรWอยละ 10.79 และ 4.46 เท[า บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) 
มีอัตราผลตอบแทนสูงกว[าบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับรWอยละ 10.17 และ 7.97 
โดยท้ังสองบริษัทมีอัตราผลตอบแทนส[วนผูWถือหุWนใกลWเคียงกับค[าเฉลี่ยท่ีรWอยละ 9.33 ในปm 2559 
      อัตราส[วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย ของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มี
ค[าเฉลี่ยสูงกว[า บริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) ท่ีระดับ 0.82 และ 2.25 เท[า อัตราส[วน
ความสามารถชําระดอกเบ้ียของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) มีแนวโนWมลดลงต[อเน่ืองนับต้ังแต[
ปm 2559 เน่ืองจากการเพ่ิมสูงข้ึนของเงินกูWยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือสนับสนุน
การขยายธุรกิจเพ่ิม จึงมีภาระดอกเบ้ียสูงข้ึน ซึ่งอาจจะส[งผลกระทบต[ออัตราส[วนทางการเงินใน
อนาคต และอัตราส[วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย บริษัทนํ้าตาลขอกแก[น จํากัด (มหาชน) มี
อัตราส[วนการชําระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนทุกปmทําใหWความสามารถในการชําระเบ้ียมีความคล[องตัว 
      อัตราส[วนหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWนของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) ในปm 2560 
สูงสุดอยู[ท่ีระดับ 2.23 ลดลงตํ่าสุดอยู[ท่ีระดับ 1.88 เท[าในปm 2561 แต[ค[าเฉลี่ยอัตราส[วนหน้ีสินต[อ
ส[วนของผูWถือหุWนของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) อยู[ท่ี 2.03 เท[า สูงกว[าบริษัทนํ้าตาล
ขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ท่ีมี ค[าเฉลี่ย 1.37 เท[าอัตราส[วนหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWนของบริษัท
นํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) สูงสุด 1.44 เท[า ในปm 2561และสูงสุดรองลงมาท่ี 1.37 เท[า ในปm 
2560 เน่ืองจากใชWโครงสรWางเงินทุนส[วนใหญ[จากหน้ีสิน ท้ังน้ี ตามลักษณะการดําเนินงานปกติของ
ธุรกิจอWอยและนํ้าตาล อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWน ณ สิ้นปmจะเป_นระดับท่ีสูงท่ีสุดของปm อัตรา
หน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWนของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ในปm 2559 ลดลงเพราะยอด
เงินกูWระยะสั้นและระยะยาวลดลง เป_นผลจากราคาวัตถุดิบท่ีตํ่าลง และการจัดจําหน[ายสินทรัพย?ถาวร
ท่ีไม[ไดWสรWางรายไดW จํานวน 88 ลWานบาท 
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     อัตราส[วนกําไรสุทธิต[อหุWนของบริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) ดีข้ึนตามลําดับต้ังแต[ปm 
2559 แต[ยังเป_นอัตราส[วนขาดทุนสุทธิต[อหุWนเพราะตWนทุนทางการเงินและค[าใชWจ[ายในการขายและ
บริหารอย[างสูงมาก 
      อัตราส[วนราคาตลาดต[อมูลค[าตามบัญชีต[อหุWนต้ังแต[ปm 2559-2561 ของบริษัทนํ้าตาลครบุรี 
จํากัด (มหาชน) มีค[าเฉลี่ยตํ่ากว[าบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ทุกปmและอัตราส[วนราคา
ตลาดต[อมูลค[าตามบัญชีต[อหุWนของท้ัง 2 บริษัทใกลWเคียงกับค[าเฉลี่ยท่ี 0.80 เท[าซึ่งแสดงว[าราคาตลาด
ของหุWนยังอยู[ในเกณฑ?ตํ่า 
 
การอภิปราย 
     ผลการดําเนินงานของท้ังสองบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกันพบว[า บริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด
(มหาชน) มีสินทรัพย?รวม ณ สิ้นปm 2561 จํานวน 9915.30 ลWานบาท ลดลงรWอยละ -6.53 จากปm 2559 
ซึ่งเป_นปmฐาน มีสินคWาคงเหลือเฉลี่ยรWอยละ 15.50 ส[วนบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มี
สินทรัพย?รวมอยู[ท่ี 45,541.53 ลWานบาท เพ่ิมข้ึนรWอยละ 18.67 จากปm 2559 ซึ่งเป_นปmฐาน มีสินคWา
คงเหลือ เฉลี่ยรWอยละ 8.98 สินทรัพย?ไม[หมุนเวียน บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด (มหาชน) ลดลงรWอยละ 
6.53 บริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด(มหาชน) เพ่ิมข้ึนรWอยละ 13.70 จากปmฐาน ในดWานหน้ีสินรวม
บริษัทนํ้าตาล ครบุรี จํากัด (มหาชน) มีหน้ีสินรวม ณ สิ้นปm 2561 จํานวน 6471.14 ลWานบาท ลดลง
รWอยละ 8.35 จากปm 2559 ซึ่งเป_นปmฐานหน้ีสินส[วนใหญ[คือเงินกูWยืมจากสถาบันการเงินส[วนบริษัท
นํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีหน้ีสินรวมอยู[ที่ 26,902.71 ลWานบาท เพ่ิมข้ึนรWอยละ 23.84 จากปm 
2559 ซึ่งเป_นปmฐาน คิดเป_นรWอยละ 59.07 ของยอดรวมในดWานส[วนของผูWถือหุWนต้ังแต[ปm 2559-2561 
บริษัทนํ้าตาล ครบุรี จํากัด (มหาชน) ส[วนของผูWถือหุWนลดลงรWอยละ 2.93 จากปmฐานส[วนบริษัทนํ้าตาล
ขอนแก[น จํากัด (มหาชน) เพ่ิมข้ึนรWอยละ 11.94 จากปmฐาน ท้ังน้ีเน่ืองจากผลิตภัณฑ?หลักคือกลุ[มอWอย
และนํ้าตาลซึ่งไม[สามารถเก็บไวWไดWนานเกินเพราะมีผลต[อคุณภาพของสินคWา จึงสามารถลดเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาไดWระดับหน่ึง อัตรากําไรข้ันตWนของ บริษัทนํ้าตาละครบุรี จํากัด(มหาชน) มี
ค[าเฉลี่ยตํ่ากว[าบริษัทขอนแก[น จํากัด (มหาชน) ซึ่งอาจมีอัตราท่ีสูงท่ีสุดเน่ืองจากการใชWกําลังการผลิต
ท่ีมากข้ึนในส[วนของการเพ่ิมการลงทุนในดWานการผลิตไฟฟjา อัตราส[วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบ้ีย ของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น จํากัด (มหาชน) มีค[าเฉลี่ยสูงกว[า บริษัทนํ้าตาลครบุรี จํากัด 
(มหาชน) ท่ีระดับ 0.82 และ 2.25 เท[า อัตราส[วนความสามารถชําระดอกเบ้ียของบริษัทนํ้าตาลครบุรี 
จํากัด (มหาชน) มีแนวโนWมลดลงต[อเน่ืองนับต้ังแต[ปm 2559 เน่ืองจากการเพ่ิมสูงข้ึนของเงินกูWยืมระยะ
สั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจเพ่ิม จึงมีภาระดอกเบ้ียสูงข้ึน ซึ่ง
อาจจะส[งผลกระทบต[ออัตราส[วนทางการเงินในอนาคต และอัตราส[วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบ้ีย บริษัทนํ้าตาลขอกแก[น จํากัด (มหาชน) มีอัตราส[วนการชําระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนทุกปmทําใหW
ความสามารถในการชําระเบ้ียมีความคล[องตัว ในปm 2560 เน่ืองจากใชWโครงสรWางเงินทุนส[วนใหญ[จาก
หน้ีสิน ท้ังน้ี ตามลักษณะการดําเนินงานปกติของธุรกิจอWอยและนํ้าตาล อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือ
หุWน ณ สิ้นปmจะเป_นระดับท่ีสูงท่ีสุดของปm อัตราหน้ีสินต[อส[วนของผูWถือหุWนของบริษัทนํ้าตาลขอนแก[น 
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จํากัด (มหาชน) ในปm 2559 ลดลงเพราะยอดเงินกูWระยะสั้นและระยะยาวลดลง เป_นผลจากราคา
วัตถุดิบท่ีตํ่าลง และการจัดจําหน[ายสินทรัพย?ถาวรท่ีไม[ไดWสรWางรายไดW จํานวน 88 ลWานบาท 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมุ[งศึกษาป�จจัยดWานลักษณะทางประชากร ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโนWมของ
การซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภคในรWานคWาสะดวกซื้อของผูWบริโภค ในจังหวัดชัยภูมิ ในทัศนคติต[อ
สินคWาดWานผลิตภัณฑ? ดWานราคา  ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย ดWานส[งเสริมการตลาด รวมจํานวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล เป_นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค[า 5 ระดับ สถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลคือ ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ย และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 จากการวิเคราะห? พบว[า ผลการแสดงจํานวน (ความถ่ี) และรWอยละของการซื้ออาหารพรWอม
บริโภค จําแนกตามเพศ พบว[า เพศหญิง จําแนกตามอายุพบว[า มีอายุระหว[าง 21-39 ปm จําแนกตาม
สถานภาพสมรส พบว[า มีสถานภาพโสด จําแนกตามระดับการศึกษาพบว[า ระดับการศึกษาจะตํ่ากว[า
ปริญญาตรี จําแนกตามอาชีพ พบว[า เป_นนักเรียน/นักศึกษา พฤติกรรมผูWบริโภคเฉลี่ยวันละคร้ังหรือ
มากกว[า โดยใชWบริการรWาน 7-Eleven ซื้ออาหารพรWอมบริโภคช[วงเวลา 18:01 - 22:00 น. ใชW
รถจักรยานยนต?  ดWานผลิตภัณฑ?คือประโยชน?ต[อสุขภาพ ดWานการจําหน[ายมากท่ีสุดคือความ
ประหยัดเวลา บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือตนเอง ความคิดเห็นทางทัศนคติดWานส[วนประสมทาง
การตลาด  ดWานผลิตภัณฑ?  อยู[ใน ระดับดี ดWานราคา อยู[ในระดับดี ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย อยู[ใน
ระดับดี ดWานส[งเสริมการตลาด อยู[ในระดับดี ปานกลาง แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01,0.05 ตามสําคัญ 
 
คําสําคญั: ทัศนคติ, พฤติกรรม, อาหารพรWอมบริโภค, รWานสะดวกซื้อ 
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Abstract 
 This research aims to study demographic characteristics, attitudes, behaviors 
and trends of Buying ready-to-eat food products in consumer convenience stores In 
Chaiyaphum Province In product attitude Product side, price, distribution channel 
Marketing promotion: a total of 4 0 0  persons, tools for data collection Is a 
questionnaire with 5  level estimation questionnaires. The statistics used for data 
analysis are percentage, mean and standard deviation. From the analysis, it was 
found that the results showing the number (frequency) and the percentage of ready-
to-eat food classified by gender, found that females classified by age showed that 
Age between 2 1 -3 9  years, classified by marital status, found that there is a single 
status classified by educational level, found that Education level is lower than a 
bachelor's degree. Classified by occupation, found to be students / students Average 
consumer behavior once a day or more By using the 7-Eleven store to buy ready-to-
eat food between 1 8 :0 1  - 2 2 :0 0  hrs. The product is health benefits. The most 
distribution is saving time The most influential person is himself. Attitude towards 
marketing mix attitude The product level is good. The price level is good. The 
distribution channels At a good level Marketing promotion Is at a medium good 
level, with a statistically significant difference at the level of 0.01,0.05 as significant 
 
Keywords : Attitude, Behavoiur, Ready-to-eat food, Convenient store 
 
บทนํา 

 ในสังคมเมืองตWองทําทุกอย[างเพ่ือแข[งขันกับเวลา และคนรอบขWางเพ่ือไดWมาซึ่งเงินตรา จึงทําใหWเวลา
หมดไปกับการทํางานเป_นส[วนใหญ[ ส[วนท่ีเหลือเป_นเวลาส[วนตัวน้ันเหลือนWอยลง ซึ่งป�จจุบันวิถีชีวิตของ
มนุษย?มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย[างมาก อันเป_นผลมาจากทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูWบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยผูWบริโภคหันมามุ[งเนWนเร่ืองสุขภาพ ซึ่งในป�จจุบันพบว[า มีอัตราการ
เจ็บป~วยอันเน่ืองมาจากการบริโภค อาหารเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง ส[งผลใหWผูWประกอบการหันมาใหWความ
สนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ?อาหารรูปแบบใหม[เพ่ือสุขภาพ ไดWแก[ ผลิตภัณฑ?อาหารท่ีใหWคุณค[า
เฉพาะ (Functional Food Products) ซึ่งผูWบริโภคแต[ละกลุ[มน้ันมีความตWองการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ี
แตกต[างกันไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูWบริโภคท่ีเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรWางประชากร อาจเป_นเพราะผูWบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ี  

เร[งรีบ ตWองการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย รวมถึงมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน รWาน
สะดวกซื้อ เป_นช[องทางการจําหน[ายอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทหน่ึงท่ีมีการขยายตัวอย[างรวดเร็ว 
และเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง (รัชนีย? ศรีวัฒนชัย,  2561) ทําใหWมีสาขารWานสะดวกซื้อมากมายซึ่งเป_นท่ี
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ยอมรับและเป_นท่ีนิยมของผูWบริโภค โดยมีจุดเด[นคือจําหน[ายสินคWาท่ัวไปท่ีใชWในชีวิตประจําวันจําหน[าย
ผลิตภัณฑ?อาหารท่ีหลากหลาย มีรูปแบบรWานท่ีทันสมัย และเป�ดใหWบริการตลอด 24 ช่ัวโมง เช[น รWาน 
7-Eleven เนWนจําหน[ายอาหารพรWอมบริโภคท่ีมีความหลากหลาย ทําใหWเป_นรWานสะดวกซื้อท่ีมีส[วนแบ[ง
ทางดWานการตลาดสูงสุด (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2555) เหตุผลท่ีอาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวก
ซื้อไดWรับการยอมรับและเป_นท่ีนิยมน้ัน เกิดจากผูWผลิตหันมาประดิษฐ?คิดคWนผลิตภัณฑ?ใหม[ๆ ท่ีไดW
มาตรฐาน และใหWความสําคัญทางดWานการตลาด เพ่ือตอบสนองความตWองการ และสรWางความพึง
พอใจใหWแก[ผูWบริโภค (ณัฐพงศ?  ใจกวWาง และคณะ, 2550) สอดคลWองกับงานวิจัยท่ีศึกษารูปแบบการ
ส[งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต[อพฤติกรรมการซื้อสินคWาของผูWบริโภครWานเซเว[น อีเลฟเว[นในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว[า ป�จจัยท่ีมีผลต[อการเขWารWานคือการมีสินคWาท่ีตWองการทําเลท่ีต้ังเขWามาใชW
ประมาณ 2-3 คร้ังต[อสัปดาห? ซื้อสินคWา 90 บาทข้ึนไป จํานวน 1-3 ช้ิน โดยซื้อสินคWากลุ[มของขนมขบ
เคียวและเคร่ืองด่ืมผูWบริโภคช่ืนชอบการส[งเสริมการขายท่ีแตกต[างกัน โดยผูWบริโภคช่ืนชอบการส[งเสริม
การขายแบบลดราคาจากราคาปกติมากท่ีสุด ถWาลดราคาแลWวจะทําใหWผูWบริโภคเขWามาใชWบริการและซื้อ
ของจํานวนมากข้ึน (ไพรัช โรจน?กิรติการ, 2551) ผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภค และกลไกทางดWาน
การการตลาดของรWานสะดวกซื้อจึงมีความน[าสนใจอย[างย่ิงในการท่ีจะเขWาถึงผูWบริโภค ซึ่งตัวแปรท่ีใชW
ในการอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนระหว[างผูWบริโภคกับอาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อคือ ขWอมูลของ
ผูWบริโภค ขWอมูลทัศนคติ ขWอมูลพฤติกรรม และขWอมูลแนวโนWมในการซื้ออาหารพรWอมบริโภคในรWาน
สะดวกซื้อ 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1  เพ่ือศึกษาคาวมสัมพันธ?ระหว[างขWอมูลพ้ืนฐานส[วนบุคคลกับทัศนคติของผูWบริโภคท่ีมีต[อ
การซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อ 
 2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหว[างขWอมูลพ้ืนฐานส[วนบุคคลกับส[วนประสมทางการตลาดของ
ผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อ 
 3  เพ่ือตWองการทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหาร
พรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การสํารวจและวิเคราะห?ทัศนคติและพฤติกรรมของผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหาร 
พรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อในเขตจังหวัดชัยภูมิ ผูWศึกษาไดWใชWวิธีเก็บขWอมูลจากแบบสอบถามโดย
ดําเนินการตามลําดับข้ันต[อไปน้ี 1. ศึกษาขWอมูลท่ีเก่ียวขWอง 2. ประชากรและกลุ[มตัวอย[าง 3. 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล 4. การเก็บรวบรวมขWอมูล 5. การวิเคราะห?ขWอมูล 6. การแปล
ผลและสรุป 
 เคร่ืองมือท่ีใชWในการทําวิจัยคร้ังน้ีเป_นแบบสอบถามท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึน แบบสอบถาม แบ[ง
ออกเป_น 3 ตอน ประกอบดWวย ตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหาร
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พรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ตอนท่ี 2 ขWอมูลดWานทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ตอนท่ี 3 
ป�ญหาและขWอเสนอแนะ 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรตWน        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภค
ในรWานสะดวกซื้อ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป_นแนวทางในการปรับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ?อาหารพรWอม
บริโภคใหWตรงกับความตWองการของผูWบริโภค 

2. การปรับปรุงและพัฒนา ดWานส[วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมและตรงกับความ
ตWองการของผูWบริโภค 
 

ป{จจัยบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-รายไดW 
-อาชีพ  
-รายไดW 
-สถานภาพ 

-ระดบัการศกึษา 

 

พฤตกิรรมการซื �อ 

-ความถ่ี 
-รWานคWาท่ีนิยมซื้อ 
 -เวลาท่ีนิยมซือ้ 

-ยานพาหนะท่ีใชW 
-ป�จจัยดWานผลติภัณฑ? 
-ป�จจัยดWานการจําหน[าย 

-บุคคลท่ีมีอิทธิผล 

 

ทัศนคติต�อสินค�า 

-ดWานผลิตภัณฑ? 
 -ดWานราคา 
 -ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย 

-ดWานส[งเสริมการตลาด 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

443 
 

ประชากรกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรท่ีใชWในการวิจัย คือ ผูWบริโภคท่ีอาศัยอยู[ในจังหวัดชัยภูมิ กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการ

วิจัย คือ ผูWบริโภคท่ีอาศัยอยู[ในจังหวัดชัยภูมิ คํานวณหาขนาดตัวอย[างไดWจากสูตร (Willam.G. 
Cochran, 1977) เลือกกลุ[มตัวอย[างท้ังสิ้นจํานวน 400 คน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติของผู�บริโภค 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กล[าวว[า ทัศนคติ (Attiude) เป_นการแบ[งส[วนตลาดตามความรูWสึก
ของผูWบริโภค ท่ีมีต[อผลิตภัณฑ? 1.โอกาสในการซื้อ 2.แสวงหาผลประโยชน? 3.สถานภาพการใชW 4. 
อัตราการใชW เช[น 5. สถานภาพความซื่อสัตย? เช[น มีความซื่อสัตย?ในตราผลิตภัณฑ? สูง ปานกลาง ตํ่า 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน? และคณะ (2546) กล[าวว[า ทัศนคติเป_นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต[อความเช่ือใน
ขณะท่ีความเช่ือก็มีอิทธิพลต[อทัศนคติ ทัศนคติเป_นป�จจัยภายในท่ีนักจิตวิทยาหลายคนเช่ือว[าเป_นตัวท่ี
ทําใหWบุคคลมีการตอบสนองท่ีแตกต[างกัน สําหรับการศึกษาในข้ันน้ี เพ่ือทําใหWง[ายข้ึนเราอาจใหWคําสอง
คําน้ีทดแทนกันไดWในการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อ ท้ังน้ี เพราะคําท้ังสองคําน้ีต[างส[งผลสะทWอนถึง
ความรูWสึกในทางบวกและทางลบต[อสินคWา และบริการ หรือตราย่ีหWอของสินคWาน้ันๆ  
 องค?ประกอบของทัศนคติ 
 อรวรรณ  ป� ลันธน? โอวาท (2537) กล[ าวว[าทัศนคติโดย ท่ัวไปจะตWองประกอบดWวย 
องค?ประกอบ 3 ประการหลักซึ่ง ไดWแก[  1. องค?ประกอบดWานความรูW (Cognitive Component or 
Beliefs) เป_นความเขWาใจหรือความเช่ือเก่ียวกับสิ่งท่ีเราจะมีทัศนคติว[าดีมีประโยชน? หรือเลวมีโทษ  2. 
องค?ประกอบดWานความรูWสึก (Affective Component or Emotions) เป_นการแสดงความรูWสึกหรือ
อารมณ?ต[อสิ่งท่ีเรามีทัศนคติ เป_นความรูWสึกชอบหรือไม[ชอบ ดีหรือไม[ดี ท่ีบุคคลมีต[อเปjาหมายของ
ทัศนคติโดยสิ่งท่ีจะเป_นเคร่ืองช้ีขาดว[าบุคคลจะมีความรูWสึก 3. องค?ประกอบดWานพฤติกรรม 
(Behavioral Component or Actions) เป_นองค?ประกอบสุดทWายของทัศนคติซึ่งความพรWอมท่ีจะ
แสดงออกต[อสิ่งท่ีตนมี จะเห็นไดWว[าการท่ีบุคคลมีทัศนคติต[อสิ่งใดๆต[างกัน ก็มีผลเน่ืองจากบุคคลมี
ความเขWาใจ มีความรูWสึก และมีความคิดท่ีแตกต[างกัน 
 
ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู�บริโภค 
 ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรม 
 ชีฟแมนและคานุต (Schiffman & Kanuk, 2004) ไดWใหWความหมายของพฤติกรรมผูWบริโภคไวW
ว[า พฤติกรรมผูWบริโภค หมายถึง กิจกรรมผูWบริโภคท่ีเก่ียวกับ การหาขWอมูล การซื้อสินคWา การใชW การ
ประเมินและการจํากัด ผลิตภัณฑ?และบริการตามความพึงพอใจของผูWบริโภค 
 คอตเลอร?และอาร?มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2012) ไดWใหWความหมายของพฤติกรรม
ผูWบริโภคไวWว[า พฤติกรรมผูWบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูWบริโภคคนสุดทWายและครัวเรือนเพ่ือ
บริโภค 
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 ฐนิศร? สิวานุสารณ? (2553) ไดWใหWความหมายของพฤติกรรมผูWบริโภคว[า พฤติกรรมผูWบริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต[ละบุคคลในการคWนหาการเลือกซื้อ การใชW การ
ประเมินผล หรือจัดการกับสินคWาและบริการ  
 ธงชัย สันติวงษ?  (2549) กล[าวไวWว[าพฤติกรรมของผูWบ ริโภค คือการกระทําหรือการ 
แสดงออกทางร[างกายของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต[อการแสวงหาสินคWาและบริการซึ่งมีความเก่ียวขWองกัน
โดยตรง รวมถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีส[วนกําหนดทิศทางในการเลือกสินคWาและบริการน้ัน ซึ่งสิ่งท่ี
สําคัญคือกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยู[ก[อนแลWว ในการกําหนดทิศทางของทัศนคติและค[านิยมของเขา
ซึ่งมีอยู[ก[อนแลWวโดยการสะสมมาต้ังแต[เล็กจนถึงจุดท่ีตWองทําการซื้อโดยแสดงออกทางดWานพฤติกรรม
ในการซื้อ 
 การวิเคราะห?พฤติกรรมผูWบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน? และคณะ (2546) กล[าวถึงการวิเคราะห?พฤติกรรมผูWบริโภค ว[าเป_นการ
คWนหาโดยศึกษาพฤติกรรม เพ่ือตWองการท่ีจะทราบว[าผูWบริโภคมีความตWองการและพฤติกรรมในดWาน
ต[างๆ เช[นการใชWสินคWา การเลือกใชWบริการ และแนวความคิด ซึ่งจะอยู[ในรูปของประสบการณ?ท่ีจะ
สรWางความพึงพอใจ คําตอบท่ีไดWจะช[วยใหWนักวิจัยพฤติกรรมสามารถจัดกลยุทธ?ทางการตลาด 
(Marketing Strategy) ท่ีสามารถตอบสนองความตWองการของผูWบริโภคไดWอย[างลงตัว  
 
ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับร�านสะดวกซ้ือ 
 ดวงเดือน สัญญะ (2552) ธุรกิจกิจคWาปลีกประเภทรWานสะดวกซื้อ (Convenience Store) มี
ลักษณะสําคัญคือ 1. ขายสินคWาท่ีจําเป_นต[อการดําเนินชีวิตประจําวัน 2. ขายอาหารฟาสต?ฟูต และ
เคร่ืองด่ืม 3. รWานสะดวกซื้อ เช[น รWานเซเว[นอีเลฟเว[น รWานแฟมิลี่มาร?ท รWานเอเอ็มพีเอ็ม ป�จจุบันตาม
สถานีบริการนํ้ามันท่ัวไป มีธุรกิจคWาปลีกประเภทสะดวกซื้อใหWบริการ ในป�จจุบันในประเทศไทยรWาน
สะดวกซื้อมีความกWาวหนWาอย[างมากเพราะสามารถเขWาถึงผูWบริโภคหรือผูWบริโภคไดW 
 
ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับส�วนผสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน?และคณะ (2546) กล[าวว[า ส[วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ4Ps) เป_นเคร่ืองมือท่ีประกอบดWวยสิ่งต[าง ๆ ดังต[อไปน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ?(Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเป_นหรือ 
ความตWองการของลูกคWาใหWเกิดความพึงพอใจ ประกอบดWวย สิ่งท่ีสัมผัสไดWและสัมผัสไม[ไดW 
 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป_นตWองจ[ายเพ่ือใหWไดW 
ผลิตภัณฑ? 
 3. การจัดจําหน[าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรWางของช[องทาง ซึ่ ง
ประกอบดWวยสถาบันและกิจกรรมใชW เพ่ือเคลื่อนยWายผลิตภัณฑ?และบริการจากองค?การไปยังตลาด 
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ?ออกสู[ตลาดเปjาหมาย คือ สถาบันการตลาด 
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 4. การส[งเสริมการตลาด (Promotion) เป_นเคร่ืองมือการสื่อสารเพ่ือสรWางความพึงพอใจ ต[อ 
ตราสินคWาหรือบริการ หรือความคิด หรือต[อบุคคล โดยใชWเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหWเกิดความ ตWองการ
เพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ?โดยคาดวา° จะมีอิทธิพลต[อความรูWสึก ความ เช่ือ 
พฤติกรรมการซื้อ 
 
ผลการวิจัย     
 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลพฤติกรรมการซื้ออาหารพรWอมบริโภค การใชWบริการรWานสะดวกซื้อ 
และป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการซื้ออาหารพรWอมบริโภคของผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 
1.เพศ                 - ชาย 
                        - หญิง 

163 
237 

81.5 
118.5 

2.อายุ                 - ตํ่ากว[า 20 ปm 
                        - 21-39 ปm 
                        - 40 ปm 

144 
184 
72 

72.0 
92.0 
36.0 

3. สถานภาพสมรส - โสด 
                        - สมรส 
                        - หมWาย/หย[ารWาง 

201 
159 
40 

100.5 
79.5 
12.08 

4 ระดับการศึกษา  - ตํ่ากว[าปริญญาตรี 
                        - ปริญญาตรี 
                        - สูงกว[าปริญญาตรี 

231 
140 
29 

115.5 
70.0 
14.5 

5. อาชีพ             - นักเรียน/นักศึกษา 
                       - ขWาราชการ 
                       - พนักงานบริษัท 
                       - อ่ืนๆ 

187 
72 
59 
82 

93.5 
36.0 
29.5 
41.0 

  
 จากตารางท่ี 1 จําแนกตามเพศ พบว[า ส[วนใหญ[เพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเป_นรWอยละ 
118.5 จําแนกตามอายุพบว[า ส[วนใหญ[มีอายุระหว[าง 21-39 ปm จํานวน 184 คน คิดเป_นรWอยละ 92.0 
จําแนกตามสถานภาพสมรส พบว[า ส[วนใหญ[มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน คิดเป_นรWอยละ 100.5 
จําแนกตามระดับการศึกษาพบว[า ส[วนใหญ[ระดับการศึกษาจะตํ่ากว[าปริญญาตรีจํานวน 231 คน คิด
เป_นรWอยละ 115.5 จําแนกตามอาชีพ พบว[า ส[วนใหญ[เป_นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 187 คน คิดเป_น
รWอยละ 93.5 
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ตารางท่ี 2 ขWอมูลพฤติกรรมการซื้ออาหารพรWอมบริโภคการใชWบริการรWานสะดวกซื้อและป�จจัยท่ีมี    
อิทธิพลต[อการซื้ออาหารพรWอมบริโภค 
 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารพร�อมบริโภค  
และการใช�บริการร�านสะดวกซ้ือ 

จํานวนความถ่ี ร�อยละ 

1. ความถ่ีในการใชWบริการรWานสะดวกซื้อโดยเฉลี่ย 
     วันละคร้ังหรือมากกว[า 
     สัปดาห?ละ 1 คร้ัง 
     2-3 คร้ัง/สัปดาห? 
     4-6 คร้ัง/สัปดาห? 
     2-3 คร้ัง/เดือน 
     เดือนละคร้ังหรือนWอยกว[า 

140 
18 
134 
91 
15 
2 

35.00 
4.50 
33.50 
22.75 
3.75 
0.50 

2. รWานคWาท่ีนิยมซื้ออาหารพรWอมบริโภค 
     108 Shop 
     7-Eleven 
     Family mart 
     Tesco lotus Express 
     รWานสะดวกซื้อท่ีไม[ใช[รWานระบบเฟรนไชน? 

 
7 

351 
7 
14 
21 

 
1.67 
87.83 
1.67 
3.58 
5.25 

3. ช[วงเวลาท่ีซื้ออาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อ 
     06:01 - 10:00 น. 
     10:01 - 14:00 น. 
     14:01 - 18:00 น. 
     18:01 - 22:00 น. 
     22:01 - 02.00 น. 
     02:01 – 06:00 น. 

 
49 
58 
61 
170 
51 
11 

 
12.25 
14.50 
15.25 
42.50 
12.75 
2.75 

4.  ยานพาหนะท่ีใชWเดินทางมาซื้อ 
     เดิน 
     รถจักรยาน 
     รถจักรยานยนต? 
     รถยนต? 
     รถโดยสารประจําทาง 

 
74 
59 
204 
29 
34 

 
18.50 
14.75 
51.00 
7.25 
8.50 

5.  ป�จจัยดWานผลิตภัณฑ?ที่มีอิทธิผลต[อการตัดสินใจซื้อ 
     คุณภาพของผลิตภัณฑ? 
     ความปลอดภัยในการบริโภค 

 
65 
74 

 
16.25 
18.50 
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พฤติกรรมการซ้ืออาหารพร�อมบริโภค  
และการใช�บริการร�านสะดวกซ้ือ 

จํานวนความถ่ี ร�อยละ 

     ประโยชน?ต[อสุขภาพ 
     ความแปลกใหม[ของผลิตภัณฑ? 
     บรรจุภัณฑ?ที่ดี สะดวกในการบริโภค พกพาง[าย 
     ความหลากหลายของผลติภัณฑ?ที่มีใหWเลือก 

109 
38 
83 
31 

27.25 
9.50 
20.75 
7.75 

6. ป�จจัยดWานการจําหน[ายท่ีมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อ 
     ป�ญหาสินคWาขาด 
     ราคาถูก คุWมคWากับเงินท่ีซือ้ 
     การส[งเสริมการขาย เช[น ลด แลก แจก แถม 
     การบริการท่ีดีจากพนักงาน 
     รWานสะดวกซื้อใกลWท่ีพัก/บWาน/คณะ/ทางผ[าน 
     ความสะอาด และการเวWนทางช[องเดิน 
     การจัดเรียงผลิตภัณฑ?ที่ดี หาสินคWาไดWง[าย 
     ความสะดวก และประหยัดเวลา 
     การโฆษณา 

9 
32 
36 
24 
84 
37 
43 
103 
24 
8 

2.25 
8.00 
9.00 
6.00 
21.00 
9.25 
10.75 
25.75 
6.00 
2.00 

7.  บุคคลท่ีมีอิทธิผลต[อท[านในการตัดสินใจซื้อ 
     ตนเอง 
     เพ่ือน 
     บุคคลในครอบครัว 
     พนักงานขาย 
     บุคคลในโฆษณา 
     บุคคลอ่ืน ๆ ในอินเตอร?เน็ต 
     แฟน 

175 
112 
41 
28 
32 
7 
5 

43.75 
28.00 
10.25 
7.00 
8.00 
1.75 
1.25 

รวม 400 100 
  
 ผูWบริโภคส[วนใหญ[ใชWบริการรWานสะดวกซื้อโดยเฉลี่ยวันละคร้ังหรือมากกว[า จํานวน 140 คน 
คิดเป_นรWอยละ 35.00 โดยเลือกเขWาใชWบริการรWาน 7-Eleven จํานวน 351 คน คิดเป_นรWอยละ 87.75 
ซื้ออาหารพรWอมบริโภคช[วงเวลา 18:01 - 22:00 น. จํานวน 170 คน คิดเป_นรWอยละ 42.50 ใชW
รถจักรยานยนต?ในการเดินทางมาซื้อ จํานวน 204 คน คิดเป_นรWอยละ 51.00 ป�จจัยดWานผลิตภัณฑ?ท่ีมี
อิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือประโยชน?ต[อสุขภาพ มีจํานวน 109 คน คิดเป_นรWอยละ 27.25 
ป�จจัยดWานการจําหน[ายท่ีมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือความประหยัดเวลามีอิทธิพลต[อการ
ตัดสินใจซื้อ จํานวน 103 คน คิดเป_นรWอยละ 25.75 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อท[านในการตัดสินใจซื้อมาก
ท่ีสุดคือตนเองมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อ จํานวน 175 คน คิดเป_นรWอยละ 43.75 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนรWอยละค[าเฉล่ียและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติของ

ผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภคในรWานสะดวกซื้อในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
 

ทัศนคติด�านส�วนประสมทางการตลาด ค�าเฉลีย่ S.D. ระดับทัศนคติ 
-ดWานผลิตภัณฑ? 4.23 0.733 ดี 
-ดWานราคา 3.67 0.927 ดี 

-ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย 3.70 1.018 ดี 

-ดWานส[งเสริมการตลาด 3.49 0.988 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 2 พบว[าระดับความคิดเห็นของกลุ[มตัวอย[างทางทัศนคติดWานส[วน
ประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู[ในเกณฑ?ดีโดยมีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.23 ระดับดี ดWานราคา

ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.67 อยู[ในระดับดี ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.70 อยู[ในระดับดี 

ดWานส[งเสริมการตลาด ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.49 อยู[ในระดับดี ปานกลาง 

 

อภิปรายผล 
 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการซื้ออาหารพรWอมบริโภคของผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จําแนกตามเพศ พบว[า ส[วนใหญ[เพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเป_นรWอยละ 118.5 จําแนกตามอายุ
พบว[า ส[วนใหญ[มีอายุระหว[าง 21-39 ปm จํานวน 184 คน คิดเป_นรWอยละ 92.0 จําแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว[า ส[วนใหญ[มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน คิดเป_นรWอยละ 100.5 จําแนกตามระดับ
การศึกษาพบว[า ส[วนใหญ[ระดับการศึกษาจะตํ่ากว[าปริญญาตรีจํานวน 231 คน คิดเป_นรWอยละ 115.5 
จําแนกตามอาชีพ พบว[า ส[วนใหญ[เป_นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 187 คน คิดเป_นรWอยละ 93.5 นงรัก 
บุญเสริฐ (2554) กล[าวว[าผลการศึกษาพบว[าผูWซื้อสินคWาเฮWาส?แบรนด? ประเภทสินคWาอุปโภคของเทสโกW 
โลตัสและบ๊ิกซี ส[วนใหญ[เป_นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาตํ่ากว[าปริญญาตรี ส[วนใหญ[เป_น
นักเรียน ชนิดสินคWาท่ีเลือกซื้อในครัวเรือน 
 ผูWบริโภคส[วนใหญ[ใชWบริการรWานสะดวกซื้อโดยเฉลี่ยวันละคร้ังหรือมากกว[า จํานวน 140 คน 
คิดเป_นรWอยละ 35.00 โดยเลือกเขWาใชWบริการรWาน 7-Eleven จํานวน 351 คน คิดเป_นรWอยละ 87.75 
ซื้ออาหารพรWอมบริโภคช[วงเวลา 18:01 - 22:00 น. จํานวน 170 คน คิดเป_นรWอยละ 42.50 มานะ 
วิวัฒนศักด์ิ (2562).พฤติกรรมลูกคWาในการเลือกซื้อสินคWาของรWานสะดวกซื้อ จิฟฟmª  สาขา กรุงเทพ- 
บางแค ( วงแหวน ) พบว[า ป�จจัยส[วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผูWบริโภค โดย F-test พบว[า
จุดประสงค?ในการใชWบริการ กับ ป�จจัยดWานบุคลากร เหตุผลท่ีใชWบริการและช[วงเวลาในการใชWบริการ
กับป�จจัยดWานกระบวนการ เหตุผลท่ีใชWบริการกับป�จจัยดWานราคา ช[วงเวลาในการใชWบริการและ
พฤติกรรมการใชWบริการกับป�จจัยดWานสถานท่ี แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01, 
0.05 ใชWรถจักรยานยนต?ในการเดินทางมาซื้อ จํานวน 204 คน คิดเป_นรWอยละ 51.00  มีประโยชน?ต[อ
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ผูWประกอบการในการจัดเตรียมสินคWา การบริการ และสถนท่ีจอดรถ ป�จจัยดWานผลิตภัณฑ?ท่ีมีอิทธิพล
ต[อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือประโยชน?ต[อสุขภาพ มีจํานวน 109 คน คิดเป_นรWอยละ 27.25 ป�จจัย
ดWานการจําหน[ายท่ีมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือความประหยัดเวลามีอิทธิพลต[อการ
ตัดสินใจซื้อ จํานวน 103 คน คิดเป_นรWอยละ 25.75 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต[อท[านในการตัดสินใจซื้อมาก
ท่ีสุดคือตนเองมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อ จํานวน 175 คน คิดเป_นรWอยละ 43.75 มีประโยชน?ต[อ
ผูWประกอบการในการจัดเตรียมสินคWาดWานผลิตภัณฑ?ท่ีมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือ
ผลิตภัณฑ?ท่ีมีประโยชน?ต[อสุขภาพเพ่ิมข้ึน กมลรัตน? สัตยาพิมล (2552). พบว[าโดยเร่ิมต้ังแต[คWนหา
สินคWาและการบริการน้ัน ๆไปจนถึงประเมินการใชWสอย โดยเร่ิมจากท่ีผูWบริโภคน้ันมองเห็นปjายราคาไดW

อย[างชัดเจนทําใหWกระบวนการตัดสินใจซื้อทํางานรวดเร็วข้ึน ความคิดเห็นของกลุ[มตัวอย[างทาง
ทัศนคติดWานส[วนประสมทางการตลาด ของผูWบริโภคท่ีมีต[อการซื้อผลิตภัณฑ?อาหารพรWอมบริโภคใน

รWานสะดวกซื้อในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
 ดWานผลิตภัณฑ?  โดยภาพรวมอยู[ในเกณฑ?ดีโดยมีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.23 เม่ือพิจารณารายดWาน

พบว[ากลุ[มตัวอย[างใหWความคิดเห็นอยู[ในระดับดี  สอดคลWองกับงานวิจัย อภิญญา เขมวราภรณ? (2552) 
ศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต?ฮอนดWา ของลูกคWา บริษัท เคพี. ฮอนดWา 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว[าดWานผลิตภัณฑ?มีค[าเฉลี่ยรวมอยู[ในระดับมาก โดยป�จจัยมี
ค[าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยู[ในระดับมาก ไดWแก[ รถจักยานยนต?ฮอนดWามีช่ือเสียงและเป_นท่ีรูWจัก     

ดWานราคาค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.67 อยู[ในระดับดี พบว[ามีปjายบอกราคา มีหลากหลายใหWเลือก 
สอดคลWองกับงานวิจัย กฤตติกร เหลืองหิรัญ (2553) ศึกษา เร่ืองพฤติกรรมในการเลือกใชWบริการรWาน
ไอศกรีมของผูWบริโภค กรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร? มหาวิทยาลัยเชียงใหม[ ผลการศึกษา
พบว[า การลดราคาและบัตรส[วนลดรสชาติไอศกรีมท่ีผูWบริโภคนิยมสั่งมากท่ีสุด 

ดWานช[องทางการจัดจําหน[าย ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.70 อยู[ในระดับดี พบว[าการจัดหมวดหมู[สินคWา
ในรWานสอดคลWองกับงานวิจัย สาวารส ย้ิมเจริญ (2552) ไดWศึกษาส[วนประสมทางการตลาด (4P's) ท่ีมี
ผลต[อการตัดสินใจใชWบริการรWานสะดวกซื้อของผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราผลการ
ศึกษาวิจัยพบว[า ป�จจัยดWานช[องทางการจัดจําหน[ายผูWบริโภคใหWความสําคัญเร่ืองการเป�ดใหWบริการ 24 
ช่ัวโมง 

ดWานส[งเสริมการตลาด ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.49 อยู[ในระดับ ปานกลางพบว[ากลุ[มตัวอย[างใหW

ความสําคัญกับ การมีส[วนลดของแถมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและการโฆษณาผ[านสื่อในช[องทางต[างๆ 
สอดคลWองกับงานวิจัย รุ[งอรุณ ศรธนู (2553) ไดWศึกษาวิจัยดWานประชากรศาสตร?ท่ีส[งผลต[อส[วนผสม
ทางการตลาดผูWซื้อรองเทWาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว[า ดWานการส[งเสริมทางการตลาด โดยมีขWอมูลท่ี
สําคัญ ดังน้ี 1) มีสินคWาตัวอย[างใหWทดลองสวมใส[ 2) รับประกันความพอใจสามารถเปลี่ยนสินคWาไดWใน
เวลาท่ีกําหนด 3) มีส[วนลดราคาเม่ือสินคาาจํานวนมาก 4) มีการแถมสินคWาเม่ือซื้อสินคWาจํานวนมาก 
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บทคัดย�อ 

กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง เป_นกฎหมายภาษีทWองถ่ินท่ีรัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะมีการ
ประกาศใชWบังคับแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบํารุงทWองท่ี เพ่ือเป_นการแกWไขป�ญหา
เดิมท่ีเคยมีอยู[และเพ่ือใหWการจัดเก็บภาษีมีความทันสมัยและสรWางรายไดWใหWองค?กรปกครองส[วน
ทWองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน แต[จากการศึกษาวิจัยพบว[ากฎหมายภาษี ท่ี ดินและสิ่ งปลูกสรWางตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWาง พ.ศ.2562 ก็มิไดWสามารถทําใหWป�ญหาการบังคับใชWกฎหมาย
ภาษีทWองถ่ินเดิมน้ันหมดไป เน่ืองจากเม่ือพิจารณาแลWวพบว[า กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง
โดยเฉพาะบทบัญญัติว[าดWวยลักษณะของทรัพย?สินท่ีไม[ตWองเสียภาษี หรือบทบัญญัติท่ีเก่ียวขWองกับการ
ใหWอํานาจผูWบริหารทWองถ่ิน ในการออกประกาศยกเวWนหรือลดภาษีใหWแก[ประชาชนน้ัน มีความไม[
ชัดเจนในตัวบทบัญญัติของกฎหมายเกิดป�ญหาการตีความขWอกฎหมายหลายประการ อาทิเช[น ป�ญหา
การตีความบทบัญญัติว[าดWวยทรัพย?สินท่ีไม[ตWองเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง ป�ญหาเร่ืองประกาศ
ยกเวWนหรือลดภาษี และป�ญหาเก่ียวกับการใชWดุลพินิจของผูWบริหารทWองถ่ิน ในการพิจารณาลดหรือ
ยกเวWนภาษี ซึ่งไม[ไดWกําหนดขอบเขตการใชWดุลพินิจของเจWาพนักงานไวWชัดเจน เป_นตWน 

 
คําสําคญั: ท่ีดิน, สิ่งปลูกสรWาง, ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ภาษีบํารุงทWองท่ี 
 

Abstract 
The Land and Building Tax Law is a local tax law that the government has 

concept to promulgate and enforce instead of the building and land tax and local 
maintenance tax to solve the existing problems and to make the tax imposition to 
be modern and create more income to local government organizations. However, 
the study and research found that the land and building law under the draft of the 
Land and Building Tax Act of (B.E.) …. cannot eliminate the original local tax law 
enforcement problem, as when the land and building tax law is considered, it is 
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found that the land and building tax law, especially the provisions on the nature of 
properties which shall not be taxable and the provisions relating to providing of 
power to local executives, to enact tax exception or reduction to people, are not 
clear. In the provisions of the law, there are problems of interpretation of several 
legal provisions, for example, problems of interpretation of the provisions on 
properties which shall not be taxable for land and buildings as prescribed in Section 
and problems on promulgation for exemption or reduction of and problems on using 
of discretion of local executives in considering for reduction or exemption of tax 
which do not determine the scope of using of officials’ discretion clearly, etc. 

 
Keyword: Land , Building, property tax, local maintenance 
 
บทนํา 

ภารกิจหลักของรัฐบาลในทุกประเทศ ย[อมมีหนWาท่ีในการพัฒนาประเทศใหW มีความ
เจริญกWาวหนWาเน่ืองมาจากในป�จจุบันในแต[ละประเทศย[อมมีการแข[งขันกันในดWานต[างๆ ไม[ว[าทางดWาน
เศรษฐกิจ ดWานสังคม ดWานความม่ันคง และดWานเทคโนโลยี ท้ังน้ีส[วนหน่ึงเพ่ือนํามาสู[ความเป_นอยู[ท่ีดี
ของประชาชนภายในประเทศและอีกส[วนหน่ึงก็เพ่ือใหWเป_นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ ดังน้ัน
การท่ีรัฐบาลของประเทศต[างๆ จะดําเนินการใหWบรรลุตามเปjาหมายตามท่ีต้ังไวWไดWน้ัน รัฐบาล
จําเป_นตWองมีงบประมาณท่ีเพียงพอเพ่ือมาดําเนินการ โดยรัฐบาลตWองกําหนดระดับของการใชWจ[ายเพ่ือ
บริหารประเทศดWานต[างๆ ข้ึนมาในรูปของงบประมาณรายจ[ายประจําปmเพ่ือท่ีจะไดWทราบว[ารัฐตWองใชW
จ[ายเงินเท[าใดในแต[ละปm ดังน้ันเพ่ือใหWบรรลุเปjาหมายท่ีรัฐบาลต้ังไวW รัฐบาลจึงตWองจัดหารายรับมาใหW
เพียงพอกับรายจ[ายตามงบประมาณท่ีต้ังไวWแต[ละปm ซึ่งรายรับของรัฐบาลประการหน่ึงท่ีสําคัญ คือ 
รายรับท่ีเป_นรายไดW หมายถึง รายรับของรัฐบาลท่ีไดWมาโดยไม[ตWองมีภาระผูกพันหรือตWองชดใชWคืนหรือ
มีภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ซึ่งไดWแก[ รายรับท่ีมาจากการจัดเก็บภาษีอากร อันถือว[าเป_นรายรับท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดของประเทศ และเป_นจํานวนเงินมากท่ีสุดของประเทศเช[นเดียวกันการจัดเก็บ
ภาษีอากรของประเทศไทย ในป�จจุบันสามารถแบ[งแยกตามลักษณะของการจัดเก็บออกไดWเป_น 2 
กรณี คือ ประการแรก การจัดเก็บภาษีโดยส[วนราชการส[วนกลาง ประการท่ีสอง การจัดเก็บภาษีโดย
ราชการส[วนทWองถ่ิน การจัดเก็บภาษีโดยราชการส[วนกลาง มีลักษณะเป_นการเก็บรวมเขWาสู[ส[วนกลาง 
เช[น การจัดเก็บภาษีเงินไดWบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดWนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวล
รัษฎากร การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญั ติภาษีสรรพสามิต เป_นตWน และเม่ือ
ดําเนินการจัดเก็บแลWวรัฐบาลไม[มีอํานาจนําเงินมาใชWโดยลําพังตนเอง รัฐบาลจะตWองนําเงินส[งคืนคลัง
เขWาสู[กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังจะดําเนินการจัดสรรเงินเพ่ือมาใชWจ[ายเป_นงบประมาณ
แผ[นดินต[อไปส[วนกรณีการจัดเก็บภาษีโดยราชการส[วนทWองถ่ิน เม่ือส[วนราชการดําเนินการจัดเก็บ
ภาษีจากประชาชนในทWองถ่ินแลWว เงินภาษีน้ันจะตกเป_นรายไดWของทWองถ่ินเองท่ีจะนําเงินไปใชWในการ
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พัฒนาความเจริญของทWองถ่ินน้ันๆ ใหWมีความเจริญ โดยไม[ตWองอาศัยงบประมาณแผ[นดินจากราชการ
ส[วนกลางเพียงอย[างเดียว นํามาซึ่งความมีเสถียรภาพและความคล[องตัวในการบริหารราชการส[วน
ทWองถ่ิน เช[น การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทWองท่ี เป_นตWน ซึ่งเม่ือพิจารณาจากรายไดWท่ี
องค?กรปกครอง  ส[วนทWองถ่ินจัดหา จากการจัดเก็บภาษีไม[ว[าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทWองท่ี 
ภาษีปjาย ฯลฯ ต้ังแต[ ปm พ.ศ. 2545 – 2551 พบว[ามีสัดส[วนระหว[างรWอยละ 8.90 ถึงรWอยละ 12.00 
เม่ือเทียบกับรายไดWรวมขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินถือว[าเป_นสัดส[วนท่ีตํ่ามากและยังมีแนวโนWม
ลดลงโดยตลอดอีกดWวย การท่ีสัดส[วนรายไดWท่ีองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินจัดหาไดWเองตํ่า ส[งผลใหW
รัฐบาลจําเป_นตWองจัดสรรเงินอุดหนุนใหWเป_นจํานวนมาก และยังทําใหWองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินขาด
ความเป_นอิสระในการบริหารกิจการของตนเองดWวยดังน้ันหากรัฐบาลสามารถเพ่ิมสัดส[วนรายไดWท่ี
องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินจัดหาเองไดWมากข้ึน โดยการปฏิรูปโครงสรWางภาษีทWองถ่ิน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพเก็บภาษีใหWกับองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ก็จะเป_นการลดภาระดWานการจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลใหWกับองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินไดWระดับหน่ึง อีกท้ังยังเป_นกลไก
ท่ีช[วยส[งเสริมระบบการมีส[วนร[วมของประชาชน ในการตรวจสอบการทํางานขององค?กรปกครองส[วน
ทWองถ่ินอีกดWวย ซึ่งหากส[วนทWองถ่ินปล[อยปละละเลยหรือไม[เขWมงวดในการจัดเก็บภาษี ย[อมส[งผลใหW
ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ความเสียหายจึงเกิดข้ึนแก[ทWองถ่ินเองท่ีไม[มีงบประมาณเพียงพอใน
การบริหารความเจริญของทWองถ่ิน และอาจส[งผลต[อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ต[อไป 

ป�จจุบันรัฐบาลไดWมีการผลักดันใหWมีการประกาศใชWกฎหมายการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สรWางซึ่งบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใชWบังคับแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง ซึ่งบัญญัติ
ข้ึนมาเพ่ือใชWบังคับแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และกฎหมายภาษีบํารุงทWองท่ี ซึ่งบังคับใชWมา
เป_นเวลานานแลWว ถือเป_นมาตรการหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมรายไดWท่ีองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินจัดหาเอง 
และช[วยลดป�ญหาของระบบภาษีทWองถ่ินในป�จจุบันไดW เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีทWองถ่ินตามกฎหมาย
ท้ังสองฉบับดังกล[าว ไม[เหมาะสมกับสภาวการณ?ในป�จจุบันอีกต[อไป มีป�ญหาขWอกฎหมายในการ
จัดเก็บภาษีอยู[หลายประการ อาทิเช[นป�ญหาการจัดเก็บภาษีท่ีลWาสมัยและไม[เหมาะสมในเร่ืองการ
กําหนดฐานภาษีท่ีแตกต[างกัน กล[าวคือ การใชWฐานค[ารายปmหรือค[าเช[าต[อปmมีความซ้ําซWอนกับการ
จัดเก็บภาษีเงินไดWจากรายไดWค[าเช[า หรือกรณีมูลค[าท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางเท[ากันแต[ค[ารายปmแตกต[าง
กัน ท้ังน้ีข้ึนอยู[กับความพอใจของผูWใหWเช[าและผูWเช[าในแต[ละราย อีกท้ังในกรณีไม[มีค[าเช[าเน่ืองจาก
เจWาของโรงเรือนใชWโรงเรือนประกอบการพาณิชย? การประเมินค[ารายปmข้ึนอยู[กับดุลพินิจของ เจWา
พนักงานประเมินในการประเมินค[าเช[าท่ีสมควรใหWเช[าไดW 

ป�ญหาเร่ืองการกําหนดอัตราภาษีกล[าวคือป�จจุบันภาษีโรงเรือนและท่ีดินจัดเก็บในอัตรารWอย
ละ 12.5 ของค[ารายปmหรือค[าเช[าต[อปmซึ่งถือว[าเป_นอัตราท่ีสูงเกินไป ผูWประกอบการอุตสาหกรรมมัก
รWองเรียนว[าภาระภาษีสูงเกินไปและเป_นการจูงใจใหWอยากหลบเลี่ยงภาษี ดังน้ันรัฐจึงมีความเห็นควร
แกWไขป�ญหาดWวยการใชWฐานมูลค[าทรัพย?สินเป_นฐานภาษี เพราะไม[ว[าโรงเรือนจะอยู[อาศัยหรือ
ประกอบการพาณิชย?หากโรงเรือนน้ันมีมูลค[าเท[ากันต้ังอยู[ในทําเลท่ีดินเหมือนกันมูลค[าทรัพย?สินจะ
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เท[ากัน และปรับอัตราภาษีแตกต[างกันตามการใชWประโยชน?ในทรัพย?สินโดยคํานึงถึงความสามารถเสีย
ภาษีของผูWเสียภาษี จากป�ญหาดังท่ีกล[าวมาขWางตWน เพ่ือใหWเกิดความเป_นธรรมแก[บุคคลผูWมีหนWาท่ีเสีย
ภาษี จึงใหWมีผลเป_นการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายภาษีบํารุงทWองท่ี และใชW
กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางในการจัดเก็บภาษีทWองถ่ินดังกล[าวแทน (ธรรมกิตต? ขวัญเก้ือ, 
2552) 

อย[างไรก็ตามแมWพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง พ.ศ.2562 น้ีมีผลใชWบังคับแลWว
เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ก็มิไดWทําใหWป�ญหาอันเกิดจากการบังคับใชWกฎหมายในการจัดเก็บภาษี
ทWองถ่ินหมดไปเน่ืองจากหากพิจารณาจากเจตนารมณ?ของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง 
พ.ศ.2562 ตWองการแกWไขป�ญหาความไม[เป_นธรรมในการจัดเก็บภาษี และป�ญหาการตีความบทบัญญัติ
ท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีดังท่ีไดWกล[าวมาแลWวน้ัน พบว[ายังมีความไม[ชัดเจนในตัวบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยเฉพาะอย[างย่ิงบทบัญญัติท่ีว[าดWวยลักษณะของทรัพย?สินท่ีไม[ตWองเสียภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสรWาง ซึ่งประเด็นดังกล[าวน้ีเป_นเร่ืองสําคัญ เน่ืองการตีความว[าทรัพย?สินใดเป_นทรัพย?สินท่ีไม[ตWอง
เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางหรือไม[น้ัน มีผลโดยตรงกับการจัดเก็บภาษีอันเป_นรายไดWขององค?กร
ปกครองส[วนทWองถ่ินน้ันๆ ดังน้ัน หากเจWาพนักงานทWองถ่ินผูWจัดเก็บภาษีตีความว[าทรัพย?สินน้ันไม[ควร
ตWองเสียภาษีก็อาจทําใหWทWองถ่ินตWองขาดรายไดW แต[หากตีความว[าตWองเสียภาษีก็อาจก[อใหWเกิดความไม[
เป_นธรรมแก[ผูWเสียภาษีคร้ังน้ันไดW ท้ังน้ีเน่ืองจากมิไดWใหWคําจํากัดความหรือคํานิยามของถWอยคําใน
บทบัญญัติของกฎหมายไวWเป_นการเฉพาะ อีกท้ังบทบัญญัติบางประการยังใหWดุลพินิจของเจWาพนักงาน
ในการสั่งลดหรือยกเวWนภาษี ดังน้ันเม่ือมีประเด็นป�ญหาขWอเท็จจริงหรือขWอกฎหมายเกิดข้ึนในข้ันตอน
การจัดเก็บภาษี ก็จะเกิดป�ญหาการตีความบทบัญญัติของกฎหมายว[าทรัพย?สินดังกล[าวตWองเสียภาษี
หรือไม[ ท้ังท่ีเกิดจากเจWาพนักงานผูWที่มีหนWาท่ีจัดเก็บภาษีหรือจากตัว ผูWเสียภาษีเอง หรือประเด็นว[าการ
ใชWดุลพินิจของเจWาพนักงาน ในการลดหรือยกเวWนภาษีมีความชอบดWวยกฎหมายหรือไม[ ซึ่งอาจเป_น
สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหWเกิดขWอพิพาทเป_นคดีข้ึนสู[ศาลอันมิใช[วัตถุประสงค?ของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสรWางท่ีจะบังคับใชWต[อไป (แบ�งค? งามอรุณโชติ,2555) 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาถึงหลักการท่ัวไปท่ีเก่ียวขWองกับการจัดเก็บภาษีอากร 
2. เพ่ือศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวขWองกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWาง 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห?ถึงสภาพป�ญหาเก่ียวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ือง

ทรัพย?สินท่ีไม[ตWองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWาง 
4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปใชWเป_นแนวทางในการบังคับใชWและปรับปรุง

กฎหมายท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง 
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วัตถุประสงค�ของกฎหมายภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร�าง 
กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางบัญญัติข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือเป_นการยกเลิก

กฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายภาษีบํารุงทWองท่ี ซึ่งใชWบังคับมาเป_นเวลานานแลWว การ
จัดเก็บภาษีตามกฎหมายท้ังสองฉบับไมํเหมาะสมกับสภาวะการณ?ในป�จจุบัน ประกอบกับการประเมิน
ภาษีตามกฎหมายว[าดWวยภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดคํานวนจากค[ารายปmของโรงเรือน ส[วนภาษีบํารุง
ทWองท่ีตามกฎหมายว[าดWวยภาษี บํารุงทWองท่ีคิดคํานวนจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามกฎหมายว[า
ดWวยการกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทWองท่ี ตลอดจนข้ันตอนการ
ดําเนินการและปฏิบัติการในเร่ืองต[างๆ ยังมีความแตกต[างกัน สมควรยกเลิกกฎหมายท้ังสองฉบับ
ดังกล[าวและใหWใชWกฎหมายว[าดWวยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางแทน โดยประเมินฐานภาษีจากมูลค[า
ท้ังหมดของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรWางและจัดเก็บโดยองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน รวมท้ังสมควรกําหนดใหW
การดําเนินการต[างๆเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสอดคลWองกับหลักการกระจายอํานาจใหWแก[องค?กร
ปกครองส[วนทWองถ่ินดWวย (จรูญ ชายหาด,2553) 

ดังน้ัน เม่ือกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางมีการประกาศใชWบังคับแลWว จะส[งผลเป_นการ
เพ่ิมรายไดWใหWกับรัฐและยังเป_นการกระจายอํานาจสู[องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน กล[าวคือ 

ประการแรก วัตถุประสงค?เพ่ือเพ่ิมรายไดW เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีไดWยกเลิกการยกเวWนการ
จัดเก็บภาษีใหWกับท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางท่ีใชWเป_นท่ีอยู[อาศัย หรืออีกนัยหน่ึง แมWว[าท่ีดินและสิ่งปลูก
สรWางใดใชWเป_นท่ีอยู[อาศัย ก็ยังตWองเสียภาษีตามกฎหมายฉบับน้ี จึงเป_นการขยายฐานภาษีออกไปใหW
กวWางข้ึนเพ่ือครอบคลุมผูW เสียภาษี ท้ังหมด รวมท้ังไดW บัญญั ติใชWราคาประเมินทุนทรัพย?ของ
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดท่ีกําหนดโดยความเห็นชอบท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย? ซึ่งเป_นราคาท่ีสูงกว[าราคาปานกลางท่ีใชWในการคํานวนภาษีบํารุงทWองท่ี ดังน้ี คาดว[ารัฐจะมี
รายไดWเพ่ิมข้ึนประมาณแปดพันลWานบาท 

ประการท่ีสอง การกระจายอํานาจสู[ส[วนทWองถ่ิน กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWาง บัญญัติ
ใหW อํานาจทWองถ่ินในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย?และใหW อํานาจแก[คณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดWวยผูWบริหารทWองถ่ินน้ันกําหนดอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางประจําจังหวัด ตลอดจนมี
อํานาจเลือกโครงสรWางอัตราภาษีเอง แต[ท้ังน้ีจะตWองเป_นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงจากวัตถุประสงค?ของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางดังกล[าวแสดงใหWเห็นถึง
หลักการกระจายอํานาจสู[องค?กรปกครองสํวนทWองถ่ินอันเป_นบทบัญญัติท่ีมีความสอดคลWองกับ
หลักการในรัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

 
ทรัพย�สินท่ีต�องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 

ภาษีท่ี ดินและสิ่ งปลูกสรWางเป_นภาษี ท่ี จัดเก็บจากทรัพย?สินเฉพาะอย[าง ( Selective 
Property Tax) ตามหลักการเดิมในกฎหมายเก่ียวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีบํารุงทWองท่ี ดังน้ันทรัพย?สินท่ีตWองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWางจึงไดWแก[ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางคํา
ว[า“ท่ีดิน” หมายความว[า พ้ืนดิน และหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป_นภูเขาหรือมีนํ้าดWวยคําว[า “สิ่งปลูก
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สรWาง” หมายความว[า โรงเรือน อาคาร ตึก รวมท้ังคลังสินคWาและแพท่ีบุคคลอาจเขWาอยู[หรือใชWสอยไดW 
และใหWหมายความรวมถึงสิ่งท่ีสรWางข้ึนอย[างอ่ืนท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหWเป_นสิ่งปลูกสรWางตาม
พระราชบัญญัติน้ีดWวย 

 
การกําหนดฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 

เม่ือการศึกษาถึงลักษณะของภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง แลWวพบว[า ฐานท่ีใชWในการคิดคํานวน
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง บัญญัติไวWในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง พ.ศ. 2562 มาตรา 
21 วรรคแรก ท่ีว[า“ฐานภาษีในการคํานวนภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ไดWแก[ มูลค[าท้ังหมดของท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรWางท่ีคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย?รวมกับมูลค[าของทรัพย?สินอ่ืนอันติดกับท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสรWางน้ัน ท่ีมีลักษณะถาวรหรือประกอบเป_นอันเดียวกับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรWาง ” ดังน้ันจะเห็นไดW
ว[าฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWาง จึงแบ[งแยกพิจารณาออกไดW 3 ประการ กล[าวคือ 

ประการแรก ท่ีดินท่ีไม[มีสิ่งปลูกสรWางฐานภาษีคือ มูลค[าท้ังหมดของท่ีดินท่ีคิดจากราคา
ประเมินทุนทรัพย?รวมกับมูลค[าของทรัพย?สินอ่ืนอันติดกับท่ีดินน้ัน ท่ีมีลักษณะถาวรหรือประกอบเป_น
อันเดียวกับท่ีดินน้ัน 

ประการท่ีสอง ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรWางรวมอยู[ดWวยฐานภาษีคือ มูลค[าท้ังหมดของท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสรWางท่ีคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย? รวมกับมูลค[าของทรัพย?สินอ่ืนอันติดกับท่ีดินและสิ่งปลูก
สรWางน้ัน ท่ีมีลักษณะถาวรหรือประกอบเป_นอันเดียวกับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรWางน้ัน 

ประการท่ีสาม กรณีหWองชุดฐานภาษีคือ ราคาประเมินหWองชุดดังน้ันการกําหนดจํานวนมูลค[า
ของท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง เพ่ือใชWในการกําหนดฐานภาษี จึงตWองใชWราคาประเมินทุนทรัพย?ตาม
หลักเกณฑ? วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
อัตราภาษี 

อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางไดWกําหนดไวWใน
มาตรา 24 กล[าวโดยสรุป คือกรณีทรัพย?สินอ่ืนนอกจากกรณีตาม (2)และ (3)ของมาตรา 24 ใหWคิดใน
อัตราไม[เกินรWอยละ 0.5 ของฐานภาษี ตามท่ีบัญญัติไวWในมาตรา 24 (1) ดังน้ัน ท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางท่ี
ใชWในการประกอบเชิงพาณิชย?มีการคWาหากําไร หรือ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางท่ีใชWเป_นท่ีอยู[อาศัยของ
ตนเองแต[มีการนําเอาทรัพย?สินดังกล[าวใชWประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย?ดWวย หรือท่ีดินอ่ืนๆ ท่ีไม[ไดWใชWใน
การประกอบเกษตรกรรมตWองเสียภาษีในอัตรารWอยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย?ท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสรWางน้ันกรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง ซึ่งไดWใชWเป_นท่ีอยู[อาศัยของตนเองและไม[ไดWใชWประกอบเชิง
พาณิชย? ใหWคิดอัตราภาษีไม[เกินรWอยละ 0.1 ของฐานภาษี หมายความว[าในกรณีท่ีดินซึ่งมีสิ่งปลูกสรWาง
น้ันใชWเป_นท่ีอยู[อาศัย เช[น โรงเรือนและไม[ไดWใชWโรงเรือนน้ันในการประกอบธุรกิจในเชิงของพาณิชย?ทํา
การคWาขาย ใหWเสียภาษีในอัตรารWอยละ 0.1 ของราคาประเมินทุนทรัพย?ที่ดินและสิ่งปลูกสรWางน้ันๆ 
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กรณีท่ีดินท่ีใชWในการประกอบเกษตรกรรม ใหWคิดอัตราภาษีไม[เกินรWอยละ 0.05 ของฐานภาษี
กล[าวคือ ท่ีดินท่ีใชWในการเพาะปลูกทําการเกษตร ทําไร[ทําสวน ใหWคิดอัตรารWอยละ 0.05 ของราคา
ประเมินทุนทรัพย?ที่ดินน้ัน 

 
 
แต[อย[างไรก็ตาม พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางไดWบัญญัติใหWเจWาพนักงานทWองถ่ิน

สามารถลดอัตราภาษีดังกล[าวลงไดWสําหรับทรัพย?สินบางประเภท โดยตWองกําหนดไวWในพระราช
กฤษฎีกา 

 
ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 

ผูWท่ีมีหนWาท่ีเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางพ.ศ.
2562กําหนดไวWในมาตรา 6 ท่ีว[า “ในพระราชบัญญัติน้ี “ผูWเสียภาษี” หมายความว[า บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซึ่งเป_นเจWาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรWาง หรือเป_นผูWครอบครองหรือทําประโยชน?ในท่ีดินหรือ
สิ่งปลูกสรWางอันเป_นทรัพย?สินของรัฐ ซึ่งเป_นผูW มีหนWาท่ีเสียภาษีตามพระราชบัญญั ติน้ี และใหW
หมายความรวมถึงผูWมีหนWาท่ีเสียภาษีแทนผูWเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีดWวย” ดังน้ัน จากบทบัญญัติ
ดังกล[าว สามารถจําแนกตัวบุคคลผูWมีหนWาท่ีเสียภาษีไดWดังน้ี 

1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป_นเจWาของกรรมสิทธ์ิที่ดินหรือสิ่งปลูกสรWาง 
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป_นผูWครอบครองหรือทําประโยชน?ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรWาง

อันเป_นทรัพย?สินของรัฐ ซึ่งเป_นผูWมีหนWาท่ีเสียภาษี 
3. ผูWมีหนWาท่ีเสียภาษีแทนตัวผูWเสียภาษี 
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สําหรับในกรณีท่ีเจWาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรWางท่ีเป_นเจWาของต[างรายกัน ต[างคนก็ตWองรับผิด
ชําระ ค[าภาษีอากรตามส[วนท่ีตนเป_นเจWาของกรรมสิทธ์ิเท[าน้ัน แต[ในกรณีท่ีเจWาของท้ังสองรายมีหน้ี
ภาษีอากร คWางชําระ กฎหมายไดWบัญญัติใหWเจWาของท่ีดินและเจWาของสิ่งปลูกสรWางท้ังสองรายน้ัน มี
ความรับผิดอย[างลูกหน้ีร[วมกันมิใช[มีความรับผิดเฉพาะส[วนของตน อย[างไรก็ตามในกรณีท่ีเจWาของไดW
โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ สิ่งปลูกสรWางบนท่ีดินไปยังบุคคลอ่ืน เพ่ือมิใหWเกิดการหลบเลี่ยงภาษี 
กฎหมายจึงไดWกําหนดเอาไวWว[าใหWพนักงานเจWาหนWาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล[าวรับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดWก็ต[อเม่ือมีการชําระค[าภาษีครบถWวนแลWว 

 
ทรัพย�สินท่ีไม�ต�องเสียภาษีทีดิ่นและสิ่งปลกูสร�าง 
 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง พ.ศ.2562 พบว[าทรัพย?สินท่ีไม[อยู[ใน
บังคับตWองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWางมีบัญญัติไวWในมาตรา 5 ดังต[อไปน้ี 

(1) ทรัพย?สินส[วนสาธารณสมบัติของแผ[นดินตามกฎหมายว[าดWวยการจัดระเบียบทรัพย?สิน
ฝ~ายพระมหากษัตริย? 

(2) ทรัพย?สินส[วนพระมหากษัตริย?ตามกฎหมายว[าดWวยว[าดWวยการจัดระเบียบทรัพย?สินฝ~าย
พระมหากษัตริย? ท่ีมิไดWใชWหาผลประโยชน? 

(3) ทรัพย?สินของรัฐซึ่งใชWในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยไม[ไดWใชWหาผลประโยชน? 
(4) ทรัพย?สินท่ีเป_นท่ีทําการขององค?การสหประชาชาติทบวงการชํานัญพิเศษขององค?การ

สหประชาชาติหรือองค?การระหว[างประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยมีขWอผูกพันท่ีตWองยกเวWนภาษีใหWตาม
อนุสัญญาหรือความตกลงอ่ืนใด 

(5) ทรัพย?สินท่ีเป_นท่ีทําการสถานฑูตหรือสถานกงสุลของต[างประเทศ ท้ังน้ีใหWเป_นไปตามหลัก
ถWอยถือปฏิบัติกัน 

(6) ทรัพย?สินของสภากาชาดไทย 
(7) ทรัพย?สินท่ีเป_นศาสนสมบัติไม[ว[าของศาสนาใดท่ีใชWในการประกอบศาสนกิจหรือกิจ

สาธารณะ หรือทรัพย?สินท่ีเป_นท่ีอยู[ของสงฆ? นักพรต นักบวช หรือบาทหลวงไม[ว[าในศาสนาใดหรือ
ทรัพย?สินท่ีเป_นศาลเจWา ท้ังน้ีที่มิไดWใชWหาผลประโยชน? 

(8) ทรัพย?สินท่ีใชWเป_นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิไดWรับประโยชน?ตอบ
แทน 
(9) ทรัพย?สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะส[วนท่ีไดWยินยอมใหWทางราชการหรือประชาชน

ใชWเพ่ือสาธารณประโยชน? โดยเจWาของทรัพย?สินมิไดWใชWหรือหาผลประโยชน?ในทรัพย?สนิน้ัน 
(10)ทรัพย?สินตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาอย[างไรก็ตามนอกจากน้ี กฎหมายภาษีท่ีดิน

และ สิ่งปลูกสรWาง ยังมีบทบัญญัติท่ีใหWยกเวWนภาษีหรือลดหย[อนภาษีสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง ใน
กรณีดังต[อไปน้ีดWวย กล[าวคือ 

ประการแรก กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางไดWรับความเสียหายมากหรือถูกทําลายใหWเสื่อมสภาพ
ดWวยเหตุอันพWนวิสัยท่ีจะปjองกันไดWโดยท่ัวไป กฎหมายใหWผูWบริหารทWองถ่ินมีอํานาจประกาศลดหรือ
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ยกเวWนภาษีภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุในช[วงระยะเวลาใดช[วงระยะเวลาหน่ึงไดW โดยตWองเป_นไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

ประการท่ีสอง กรณีมีเหตุท่ีทําใหWท่ีดินไดWรับความเสียหายหรือทําใหWปลูกสรWางถูกร้ือถอนหรือ
ทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป_นเหตุใหWตWองทําการซ[อมแซมในส[วนสําคัญ ใหWผูWเสียภาษีสําหรับท่ีดิน
และสิ่งปลูกสรWางดังกล[าวมีสิทธิย่ืนคําขอลดหรือยกเวWนภาษีท่ีจะตWองเสียต[อผูWบริหารทWองถ่ินไดWตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ประการท่ีสาม กรณีผูWเสียภาษีมีที่ดิน สิ่งปลูกสรWางท่ีถือครองอยู[ท้ังหมดในเขตองค?กรปกครอง
ส[วนทWองถ่ิน เพียงเพ่ือใชWเป_นท่ีอยู[อาศัยของตนและทรัพย?สินดังกล[าวมีมูลค[าไม[เกินมูลค[าตามท่ีกําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาใหWผูWเสียภาษีน้ันไดWรับการยกเวWนภาษีสําหรับท่ีด ินสิ่งปลูกสรWางท่ีใชWเป_นท่ีใชWเป_นท่ี
อยู[อาศัย 

 
การจัดเก็บภาษี 
 ผูWเสียภาษีจะตWองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีพรWอมกับชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปm 
และในกรณีท่ีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางเป_นของต[างเจWาของกัน ใหWเจWาของท่ีดินมีหนWาท่ีย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีพรWอมชําระภาษี โดยใหWเจWาของท่ีดินและเจWาของสิ่งปลูกสรWางเหล[าน้ันมีหนWาท่ีรับผิดชอบ
ร[วมกันสําหรับภาษีท่ีตWองชําระดังกล[าว การเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางดังกล[าวน้ีเป_นการเสียภาษี
โดยวิธีการประเมินตนเองซึ่งต[างกับกฎหมายเก่ียวกับภาษีท่ีดินและกฎหมายเก่ียวกับภาษีบํารุงทWองท่ี 
ท่ีเป_นการเสียภาษีโดยวิธีการประเมิน โดยเจWาพนักงานประเมินการชําระภาษีดWวยวิธีการประเมิน
ตนเองน้ี ทําใหWผูWเสียภาษีรูWจํานวนภาษีท่ีแน[นอนท่ีตนตWองชําระ ขณะเดียวกันรัฐก็สามารถคาดคะเน
ประมาณการรายรับในส[วนน้ีไดWแน[นอนซึ่งจะเป_นประโยชน?ต[อการจัดทํางบประมาณของรัฐ เช[นน้ี
แสดงใหWเห็นว[าเป_นการสอดคลWองกับหลักความแน[นอนทางภาษีอากร อีกท้ังเพ่ือใหWเกิดความสะดวก
กับผูWมีหนWาท่ีเสียภาษี กฎหมายยังกําหนดใหWผูWเสียภาษีสามารถย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระ
ภาษีโดยทางไปรษณีย?ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการชําระผ[านทางธนาคารก็ไดWและ ผูWเสียภาษียัง
สามารถผ[อนชําระเป_นงวด งวดละเท[าๆ กันไดW 
 
การอุทธรณ�ภาษี 

ผูWเสียภาษีผูWใดไดWรับแจWงการประเมินจากพนักงานประเมินตาม มาตรา 30 หรือการเรียกเก็บ
ภาษีตามมาตรา 46 หรือมาตรา 48 แลWวเห็นว[าการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีน้ันไม[ถูกตWอง 
ใหWมีสิทธิคัดคWานและขอใหWผูWบริหารทWองถ่ินพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีไดW โดย
ใหWย่ืนคํารWองต[อพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต[วันท่ีไดWรับแจWงการประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษีแลWวแต[กรณี ผูWบริหารทWองถ่ินจะตWองพิจารณาคํารWองของผูWเสียภาษีใหWแลWวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต[วันท่ีไดWรับคํารWองดังกล[าวและตWองแจWงคําสั่งพรWอมดWวยเหตุผลเป_นหนังสือไปยังผูWเสียภาษีโดยไม[
ชักชWา ในกรณีท่ีผูWบริหารทWองถ่ินพิจารณาเห็นชอบกับคํารWองของผูWเสียภาษีใหWแจWงจํานวนภาษีท่ีจะตWอง
เสียเป_นหนังสือไปยังผูWเสียภาษี และใหWผูWเสียภาษีชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแต[วันท่ีไดWรับหนังสือแจWง
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ดังกล[าวในกรณีท่ีผูWบริหารทWองถ่ินพิจารณาไม[เห็นชอบกับคํารWองของผูWเสียภาษี ใหWผูWเสียภาษีน้ันมีสิทธิ
อุทธรณ?ต[อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ?การประเมินภาษีประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ?การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครแลWวแต[กรณี โดยย่ืนอุทธรณ?ต[อผูWบริหารทWองถ่ินภายใน 30 
วันนับแต[วันท่ีไดWรับแจWงหนังสือ ผูWอุทธรณ?มีสิทธิอุทธรณ?คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ?
การประเมินประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ?การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
แลWวแต[กรณี โดยฟjองเป_นคดีต[อศาลภายใน 30 วันนับแต[วันท่ีไดWรับแจWงคําวินิจฉัยอุทธรณ? (ราชกิจจา
นุเบกษา, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2562) 

 
บทสรุป 

ดังน้ันการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรWางถือเป_นเคร่ืองมือสําคัญ ท่ีจะทําใหWทWองถ่ินมีรายไดW
เพ่ิม ข้ึนลดการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐไดWมากข้ึนรัฐมีรายไดW  ท่ีจะนําเงินมาพัฒนาดWาน
สาธารณูปโภคต[างๆ ไดWมากข้ึนและอาจจะเป_นเคร่ืองมือหรือกลไก การกระจายการถือครองท่ีดินจาก
ผูWท่ีถือครองไวWจํานวนมากไปสู[ผูWไม[มีท่ีดินทํากินไดW เพราะถWาถือครองไวWก็ตWองมีภาระภาษีเพ่ิมข้ึน 
อาจจะลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองท่ีดิน ทํากินไดWแต[การเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางน้ี ย[อมมี
ผลกระทบต[อประชาชนเป_นจํานวนมาก ท้ังท่ีเป_นเจWาของและไม[ไดWเป_นเจWาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง 
ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ันจะแตกต[างกันไปสําหรับ  ผูWถือครองท่ีดินอยู[ก็อาจไดWรับผลกระทบในการถูก
จัดเก็บภาษีโดยตรงในส[วนท่ีเป_นประชาชนคนท่ัวไป แมWไม[ไดWถือครองท่ีดิน โดยเฉพาะผูWมีรายไดWนWอยท่ี
เคยอาศัยอยู[ในเมืองใหญ[ท่ีมีความสะดวกในการอยู[อาศัยในการเดินทางไปประกอบอาชีพหรือไป
ศึกษาเล[าเรียน จะไดWรับผลกระทบจากการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางเน่ืองจากค[าเช[าท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสรWางท้ังหลาย ไม[ว[าจะเป_นบWานเด่ียวอาคารชุดและหอพักจะมีราคาค[าเช[าสูงข้ึนกว[าท่ีเป_นอยู[เดิม 
เพราะมีการบวกค[าภาษีเพ่ิมไปในค[าเช[าดWวยและอาจจะตWองยWายออกไปอยู[อาศัยในพ้ืนท่ีท่ีไกลออกไป
ในราคาท่ีถูกกว[าก็จะไม[ไดWรับความสะดวกเหมือนท่ีเคยอยู[อาศัยเดิมส[วนในภาคธุรกิจผูWประกอบการท่ี
เช[าท่ีดิน เช[าอาคารสํานักงานอาคารพาณิชย?หรือพ้ืนท่ีธุรกิจในหWางสรรพสินคWาก็ตWองจ[ายค[าเช[าสูงข้ึน 
เน่ืองจากภาษีเจWาของท่ีดินหรือเจWาของอาคารจะผลักภาระภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนไปกับประชาชนคนไทย ท้ัง
ประเทศน้ันเอง ค[าเช[าซึ่งจะเป_นการเพ่ิมตWนทุนการผลิตก็จะนํามาซึ่งการเพ่ิมตWนทุนในการผลิตสินคWา
และบริการ ผูWผลิตก็จะผลักภาระภาษีต[อกันไปในราคาสินคWาและบริการ สุดทWายก็จะส[งผลกระทบต[อ
ผูWบริโภคคือ ประชาชนคนไทยน่ันเอง 

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค?เพ่ือทําใหWทราบถึงสภาพป�ญหาและตามกฎหมายภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง โดยเฉพาะในเร่ืองทรัพย?สินท่ีไม[ตWองเสียภาษีและบทบัญญัติการแกWไขป�ญหา
ดังท่ีกล[าวมาน้ัน ซึ่งผูWศึกษาเห็นควรเสนอใหWมีการปรับปรุงแกWไขบทบัญญัติลดภาษี โดยใหWมีการบัญญัติ
กฎหมายใหWมีความชัดเจนเพ่ือลดป�ญหาการตีความกฎหมาย และควรมีการกําหนดขอบเขตการใชW
อํานาจของผูWบริหารทWองถ่ิน เพ่ือใหWการบังคับใชWกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางเกิดความสัมฤทธ์ิ
ผลตรงตามเจตนารมณ?ของผูWออกกฎหมายและเกิดความเป_นธรรมแก[ผูWเสียภาษีมากท่ีสุด ท้ังน้ีการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWาง ยังช[วยสนับสนุนใหWผูWถือครองท่ีดินใชWประโยชน?ในท่ีดินอย[างมี
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ประสิทธิภาพ และจะเป_นการลดป�ญหาการเก็งกําไรหรือกักตุนท่ีดิน รวมท้ังป�ญหาการเหลื่อมล้ําของ
รายไดWในสังคมอีกดWวย 

 
ข�อเสนอแนะ 

อย[างไรก็ตามการท่ีรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรWางใหWเกิดประสิทธิผลและบรรลุ 
วัตถุประสงค?น้ัน นอกจากการใหWความรูWและสรWางแรงกระตุWนในการจ[ายภาษีของประชาชนแลWวรัฐควร
มีการเดินหนWาพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขWองเพ่ือเป_นเคร่ีองมือในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีใหW
เป_นไปอย[างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เช[น การนําระบบ GIS (Geographic Information System) 
ใชWเพ่ือช[วยในการจัดเก็บและจัดการขWอมูลท่ีดินย[างมีประสิทธิภาพ หรือการนําระบบประเมินมูลค[า
ท่ีดินแบบ Computer-Assisted Mass Appraisal (CAMA) หรือแบบจําลองทางสถิติมาใชWในการ
ประเมินมูลค[าทรัพย?สินทุกปmเพ่ือประเมินมูลค[าของทรัพย?สินอย[างเป_นระบบท้ังประเทศ ทังน้ีเพ่ือใหW
การจัดเก็บภาษีของประเทศไทยมความเป_นธรรมและเกิดประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญจะตWองเป_น
ประโยชน?ต[อสังคมและส[วนรวมอย[างแทWจริง 
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บทคัดย�อ 

 วิถี ชี วิตของชุมชนริมคลองเปรมประชากร จากอดีตจนถึงป�จจุบัน จากวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรม สู[กระแสทุนนิยม เป_นสิ่งสะทWอนใหWเห็นว[าสังคมแบบเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ[ในอดีตไดWถูกแทนท่ี
โดยกระแสทุนนิยม สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย[างรวดเร็ว จนกลายเป_นป�ญหาท่ีอยากต[อการแกWไข 
ป�ญหาต[างๆ ไม[ว[าจะเป_นป�ญหา ท่ีชุมชนเป_นผูWกระทําหรือถูกกระทํา ทุกอย[างย[อมสะทWอนกลับเขWามาหา
ชุมชนอย[างหลีกเลี่ยงไม[ไดW ท่ีน[าเป_นห[วง คืออนาคต เด็ก และเยาวชน ท่ีจะตWองเติบโตข้ึนมาท[ามกลาง
ป�ญหาท่ีคนรุ[นก[อนท้ิงไวWใหWเป_นมรดกมืด 
 
คําสําคัญ: เกษตรกรรม,กระแสทุนนิยม 
 

Abstract 
 Community life along the canal Prem population. From past to present the 
agricultural way of life to capitalism. It is a reflection of society leniency in the past 
has been replaced by the new Union funding. Social change rapidly It becomes a 
problem is difficult to solve the problem, whether that community is a victim or 
offender. All is reflected back into the community for the inevitable. The concern is 
the future of children and youth to grow up amid the problems that previous 
generations left a dark legacy. 
 
Keywords: Capitalism, agricultu 

 
บทนํา 
 คลองเปรมประชากร ขุดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลWาเจWาอยู[หัว ระหว[างปm พศ. 
2413 – พศ.2415 เป_นคลองท่ีเช่ือมแม[นํ้าเจWาพระยาเขWาดWวยกัน โดยเร่ิมจากคลองผดุงกรุงเกษม 
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บริเวณ หนWาวัดโสมนัสวรวิหาร จนถึงตําบลเกาะใหญ[ แขวงกรุงเก[า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป_น
ระยะทาง 50.846 กิโลเมตร เพ่ือใชWในการเดินเรือและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกในบริเวณใกลWเคียง ซึ่ง
เปรียบเหมือน เสWนเลือดท่ีคอยหล[อเลี้ยงคนในพ้ืนท่ี ป�จจุบันคลองเปรมประชากร ในพ้ืนท่ีเขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร มีชุมชนท้ังหมด 14 ชุมชน จัดต้ังตามระเบียบของทาง กรุงเทพมหานคร จําวน 
12 ชุมชนและอีก 2 ชุมชนไม[ไดWจัดต้ังตามระเบียบ มีความยาวตลิ่งทางฝ�ªงตะวันออก 7.6 กิโลเมตร 
ต้ังแต[คลองวัดหลักสี่ถึงจังหวัดปทุมธานี ความยาวตลิ่งฝ�ªงตะวันตก 5.5 กิโลเมตร ต้ังแต[คลองตาอูฐ ถึง
สะพานหมู[บWานเปรมประชา รวมความยาวตลิ่ง 13.1 กิโลเมตร มีจํานวนบWาน 2,186 หลัง มีบWานเลขท่ี 1,683 
หลัง ไม[มีเลขท่ี 503 หลัง จํานวนครอบครัว 2,695 ครอบครัว ประชากรท้ังหมด 10,094 คน ซึ่ง
สภาพป�จจุบันของพ้ืนท่ีริม คลองเปรมประชากร ท้ังสองฝ�ªงมีสภาพเป_นชุมชนแออัด การเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากร จึงส[งผลวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองเปลี่ยนไป จากวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมเป_นวิถี
ชีวิตแบบอุตสาหกรรม ตามกระแสทุนนิยม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปส[งผลใหWเกิดป�ญหาตามมามากมายท่ี
ยากต[อการดําเนินการแกWไข คือป�ญหาสังคม ป�ญหาเศรษฐกิจ ป�ญหาสิ่งแวดลWอม ป�ญหาผูWมีอิทธิพล 
ป�ญหาการพนัน ป�ญหาเงินกูWนอกระบบ และยาเสพติด 
 
ท่ีมาและสาเหตุ 
 เน่ืองจากสภาพท่ัวไปในป�จจุบัน คลองเปรมประชากรพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง มีสภาพเป_นชุมชน
แออัด มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะริมคลองเป_นจํานวนมาก ทําใหWวิถีชีวิตของคนชุมชนริมคลองเปลี่ยนไป
จากอดีต ท่ีมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการประกอบอาชืพการเกษตรเป_นหลัก และมีอาชืพเสริมคือ
การจับสัตว?นํ้า มาเพ่ือการบริโภคและจําหน[ายเพ่ือเป_นรายไดWเสริม สู[สังคมอุตสาหกรรม ตามกระแสทุน
นิยม มีการขยายตัวของเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรม มีโครงการบWานจัดสรรเกิดข้ึนเป_นจํานวนมาก ทุน
นิยมเขWามาเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป_นอยู[ของผูWท่ีอาศัยอยู[ในชายคลอง จากการอยู[แบบพ่ึงพิงธรรมชาติ 
กลายเป_นทําลายธรรมชาติ มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีบริเวณริมคลองเพ่ิมข้ึน จากสาเหตุของการเคลื่อนยWาย
แรงงานซึ่งเป_นคนต[างถ่ิน ท่ีเห็นแก[ประโยชน?ส[วนตัว มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีแลWวยังไม[ช[วยกันรักษาระบบ
นิเวศน?กลับพบว[าบุคลเหล[าน้ันทําลายโดยการ ท้ิงนํ้าเสียจากบWานเรือนลงไปในคลอง มีการท้ิงขยะลงไป
ในคลอง โดยไม[สนใจว[าอนาคตสภาพนํ้าในคลองจะเป_นอย[างไร ซึ่งป�จจุบันพบว[า นํ้าในคลองเปรม
ประชากรไม[สามารถนํามาใชWประโยชน?ไดW นํ้ามีลักษณะเป_นสีดํา และมีกลิ่นเหม็น ไม[มีสัตว?นํ้าอาศัยอยู[ 
จากเม่ืออดีตมีการหาสัตว?นํ้าในคลองมาทําเป_นอาหาร และเป_นอาชืพเสริมท่ีสรWางรายไดWใหWกับผูWคนท่ี
อาศัย แต[ป�จจุบันพบว[าไม[มีผูWท่ีประกอบอาชืพจับสัตว?นํ้าเหลืออยู[ กระแสทุนนิยมท่ีเขWามาพบว[ามา
พรWอมกับป�ญหาต[างๆ ท่ีส[งผลในทางลบกับวิถีชีวิตของคนท่ีอยู[ริมคลอง จนยากท่ีจะแกWไข 
 
เป=าหมาย 
 เพ่ือใหW เกิดความเขWาใจวิถีชีวิตคลองเปรมประชากร เขWาใจป�ญหาท่ีเกิดข้ึนและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยนในป�จจุบัน เพ่ือใหWเกิดการรับรูWและเขWาใจอย[างถ[องแทWเพ่ือเป_นแนว
ทางแกWไขและเป_นการฟ��นฟูพัฒนาวิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยอยู[ริมคลองเปรมประชากร ในอนาคตต[อไป 
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วัตถุประสงค� 
 1. เกิดความเขWาใจในวิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยอยู[ริมคลองเปรมประชากร 
 2. เพ่ือเป_นแนวทางการฟ��นฟูและพัฒนาคลองเปรมประชากร 
 
วิถีชีวิตคนริมคลองเปรมประชากร 
 คลองเปรมประชากร เป_นคลองท่ีมีความสําคัญคลองหน่ึงในกรุงเทพมหานครต้ังแต[อดีต 
จนถึงป�จจุบัน ในอดีตคลองสายน้ีไดWถูกใชWเป_นเสWนทางเดินเรือ และขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก จึงทําใหW 
คนริมคลองมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม แต[ในป�จจุบันน้ีการเดินทางเปลี่ยนมาเป_นการใชWรถยนต? รถไฟ 
ในการสัญจรทําใหWเสWนทางเดินเรือถูกลดบทบาทลง แต[คลองเปรมประชากรก็ยังมีความสําคัญในดWาน
การระบายนํ้า เพ่ือปjองกันและช[วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้าท[วม ท่ีเป_นป�ญหาสําคัญท่ีส[งผลกระทบ
ต[อชีวิต ความเป_นอยู[ของประชาชนท่ีอาศัยอยู[ในพ้ืนท่ี และบริเวณใกลWเคียง แต[ดWวยสภาพในป�จจุบันท่ี
สังคมไทยเปลี่ยนเขWาสู[ยุคทุนนิยมมีความเจริญ ในดWานเทคโนโลยี มีการขยายตัวของเมือง มีบWาน
จัดสรร และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท่ีมาแทนท่ีภาคเกษตรกรรม ส[งผลใหWวิถีชีวิตของคนท่ี
อาศัยรมคลองตWองไดWรับผลกระทบ ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ในขณะท่ีทรัพยากรณ?มี
อยู[อย[างจํากัด จึงเป_นสาเหตุสําคัญท่ีทําใหW วิถีชีวิตของคนริมคลองเปลี่ยนไป กระแสทุนนิยมท่ีเขWามา
น้ัน พบว[าเขWามามาพรWอมกับความเปลี่ยนแปลงและเป_นท่ีมาของป�ญหาสังคม เศรษฐกิจ และป�ญหา
สิ่งแวดลWอม และป�ญหายาเสพติด ท่ีส[งผลกระทบในทุกมิติ 
 จากการศึกษาพบว[าในอดีต คลองเปรมประชากร มีพ้ืนท่ีริมตลิ่งท้ังสองฝ�ªงคลอง เป_นท่ีรกรWาง
ว[างเปล[า อยู[ในความดูแลและรับผิดชอบของ กรมชลประทาน ต[อมาไดWมีการส[งมอบพ้ืนท่ีคลองใหW 
สํานักระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร และส[งมอบพ้ืนท่ีริมตลิ่งใหW กรมธนารักษ?เป_นหน[วยงานท่ีดูแลและ
รับผิดชอบ แต[ดWวยการขาดการบูรณาการร[วมระหว[างหน[วยงานและการขาดการบังคับใชWกฎหมาย 
จนทําใหWประชาชนท่ีเห็นแก[ประโยชน?ส[วนตัวเขWามาใหWพ้ืนท่ีอย[างผิดกฎหมาย ประชาชนท่ีเขWามารุกล้ํา
พ้ืนท่ี ในช[วงแรกพบว[าเป_นกลุ[มคนท่ีทํางาน ในหน[วยงานของรัฐ ซึ่งเห็นว[าเป_นพ้ืนท่ีว[างเปล[าสามารถ
ปลูกสรWางท่ีอยู[อาศัยและทําอาชืพเกษตรกรรมไดW โดยไม[ตWองเสียค[าใชWจ[ายในการเช[าหรือซื้อพ้ืนท่ีและ
ไดWครอบครองพ้ืนท่ีมาตลอดมาจนถึงป�จจุบันโดยเขWาใจผิดว[าการเขWามาครอบครองพ้ืนท่ีแลWวในอนาคต
พ้ืนท่ีดังกล[าวตัวเองจะมีสิทธ์ิโดยชอบตามกฎหมาย ต[อมาการเขWามาของระบบทุนนิยม ทําใหWมีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม มีการเคลื่อนยWายแรงงานเขWามาในพ้ืนท่ี เป_นจํานวนมาก จึงไดWมีการ
ชักชวนจากกลุ[มคนท่ีเขWามารุกล้ําอยู[ก[อน ใหWเขWาไปปลูกสรWางท่ีอยู[อาศัย ประกอบกับ ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว[าดWวยชุมชนและกรรมการชุมชน พศ.2534 ท่ียังมีช[องว[างใหWเกิดการรามตัวของ
กลุ[มประชาชนเพ่ือดําเนินการจัดต้ังเป_นชุมชนท่ีถูกตWองตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จึงทําใหWพ้ืนท่ี
สาธารณะริมคลองกลายสภาพเป_นชุมชนแออัดอย[างท่ีเห็นในป�จจุบัน และทําใหWเกิดป�ญหาตามมาคือ 
ป�ญหาเศรษฐกิจ ป�ญหาสังคม ป�ญหาสิ่งแวดลWอม ป�ญหาผูWมีอิทธิพล ป�ญหาการพนัน ป�ญหาเงินกูWนอก
ระบบ และป�ญหายาเสพติด ทําใหWอยากต[อการแกWไข ซึ่งส[งผลกระทบโดยตรงต[อวิถีชีวิตของชุมชนท่ี
อาศัยอยู[โดยไม[อาจหลีกเลี่ยงไดW รอรับป�ญหาท่ีนับวันจะมีความรุนแรงข้ึน โดยท่ีป�ญหาต[างๆไม[มี
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แนวโนWมท่ีจะลดลง วิถีชีวิตท่ีเคยอยู[แบบเกษตรกรรมถูกกระแสของทุนนิยมเขWามาเปลี่ยนแปลง จน
ร[องรอยในอดีตค[อยๆหายไป เหลือแต[ป�ญหาต[างๆท่ียากจะแกWไขในป�จจุบัน 
 

ป�ญหาเศรษฐกิจ 

 
 
ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากร ส[วนใหญ[จบการศึกษาระดับมัธยม 

ประกอบอาชืพไม[ม่ันคง มีอาชืพใชWแรงงานเป_นส[วนใหญ[ จึงทําใหWมีรายไดWท่ีไม[ม่ันคงไม[มีเงินออม แต[
ประสบป�ญหาหน้ีสิน ท้ังในระบบและนอกระบบ มีประชาชนจํานวนมากท่ีมีหน้ีสินนอกระบบท่ีมี
ดอกเบ้ียแพง สาเหตุเกิดจาก การเขWาไม[ถึงเงินกูWในระบบเพราะไม[มีหลักประกัน ซึ่งท่ีผ[านมาแต[ละ
ชุมชนพยายามหาทางแกWไขโดยการ จัดต้ังกลุ[มอาชืพต[างๆ เพ่ือแกWไขป�ญหาเศรษฐกิจ แต[ปรากฏว[ายังไม[
สามารถแกWป�ญหาไดWท้ังหมด เน่ืองจาก กลุ[มอาชืพเหล[าน้ันขาดการบริหารจัดการท่ีดี คณะกรรมการและ
สมาชิกไม[มีความรูWความเขWาใจ ในการดําเนินงานและบทบาทของตัวเอง รวมท้ังป�ญหาการขาดเงินทุน
ในการดําเนินงาน รวมท้ังการส[งเสริมสนับสนุนจากหน[วยงานภาครัฐไม[มีความต[อเน่ือง ทําใหWหลาย
กลุ[มอาชืพตWองหยุดดําเนินการไป ทําใหWหลายคนตWองหันไปพ่ึงเงินกูWนอกระบบ ซึ่งสามารถเขWาถึงไดWง[าย 
จนกลายเป_นป�ญหา ความเหลื่อมล้ําระหว[างคนรวยกับคนจนท่ีช[องว[างเพ่ิมข้ึนมาก คนจนเกิด
ความเครียดเพราะป�ญหาหน้ีสิน ส[งผลใหWเกิดป�ญหาอย[างอ่ืนตามมาบางคนหันไปเสพยาเสพติด บาง
คนกลายเป_นผูWคWายาเสพติด เกิดกลุ[มมิจฉาชีพข้ึนในชุมชน จนกลายเป_นป�ญหาท่ีส[งผลกระทบในวง
กวWางท่ีหนักหมมมานานอยากต[อการดําเนินการแกWไขมาจนถึงป�จจุบัน 
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ป�ญหาสังคม 

 
  

การเป_นชุมชนแออัดประกอบกับการขาดการวางแผนการดําเนินชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการ
วางแผนครอบครัว ท่ีกลายเป_นป�ญหาสังคมท่ีสําคัญท่ีส[งผลกระทบในวงกวWาง มีการต้ังครรภ?ก[อนวัย
อันควร เป_นจํานวนมาก ประกอบกับพ[อแม[ไม[มีอาชืพท่ีม่ันคง จึงทําใหWคุณภาพชีวิตของแม[และเด็กตํ่า
กว[าเกณฑ? เด็กเติมโตข้ึนในสภาพแวดลWอมท่ีไม[ดี มีป�ญหามิจฉาชีพ ยาเสพติด การพนัน ทําใหWเด็กท่ีอยู[
ในชุมชน คิดว[าสิ่งเหล[าน้ันเป_นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามปกติ ไม[ไดWสงผลกระทบต[อต[อคุณภาพชีวิต และมีเด็ก
จํานวนมาก ท่ีเติบโตข้ึน โดยไม[ไดWรับการศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับตํ่ากว[าเกณฑ? และมีการ
รวมกลุ[มของวัยรุ[น ในชุมชนท่ีสรWางความเดือดรWอนใหWกับประชาชนท่ีอาศัยอยู[ในพ้ืนท่ี บางกลุ[มเขWาไป
เก่ียวขWองกับยาเสพติด ท้ังในฐานะผูWคWาและผูWเสพ และมีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนอย[างน[าเป_นห[วง มีการใชWยา
เสพติดหลายประเภท กลุ[มผูWเสพมีอายุนWอยลงอย[างน[าเป_นห[วง ถึงแมWว[าท่ีผ[านจะมีหลายหน[วยงานท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพ้ืนท่ีไดWเขWามาร[วมกันแกWป�ญหาแต[กลับพบว[าไม[ค[อยไดWรับความ
ร[วมมือ เพราะเกิดจากการไม[ไวWใจของคนในพ้ืนท่ี บางส[วนก็กลัวอิทธิพลของผูWท่ีมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีจะ
เขWามาทํารWาย จึงไม[สามารถแกWป�ญหาไดWอย[างมีประสิทธิภาพ ส[งผลใหWเด็กท่ีอยู[ในกลุ[มผูWคWาและผูWเสพ มี
ความคิดว[าหน[วยงานต[างๆ ไม[สามารถทําอะไรพวกเขาไดWจึงทําใหWป�ญหาแพร[กระจายไปในวงกวWาง 
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ป�ญหาสิ่งแวดลWอม 

 
 
 การขาดโครงสรWางพ้ืนฐานท่ีดีประกอบกับการเป_นชุมชนแออัดและคลองก็เป_นจุดรับนํ้าจากท่ี
ต[างๆ เช[น โรงงานอุตสาหกรรม หมู[บWานจัดสรร และตัวของชุมชนเอง จนป�ญหาดWานสิ่งแวดลWอมเป_น
ป�ญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง เพราะการท่ีเป_นจุดรับนํ้าเป_นจุดรับทุกอย[างท่ีมากับนํ้า มีนํ้าเสียท่ีไหล
ลงสู[คลอง มีขยะต[างๆ ท่ีลอยมากับนํ้า จนทําใหWนํ้าในคลองมีสีดําและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งยากต[อการ
ดําเนินการแกWไข และวิถีวีวิต ประจําวันของคนในชุมชนเองท่ีไม[มีวิธีการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดลWอมท่ีดี 
มีบWานเรือนจํานวนมาก ปล[อยนํ้าเสียลงไปในคลองโดยไม[ไดWผ[านการบําบัด และไม[มีวิธการกําจัดขยะท่ี
ถูกตWอง จนทําใหWคลอง ในป�จจุบันเต็มไปดWวยขยะต้ังแต[ช้ินเล็กไปช้ินใหญ[ เช[น กล[องโฟม ถุงพลาสติก 
ท่ีนอน จนนํ้าในคลอง ไม[สามารถนํามาใชWไดWเหมือนในอดีต ในป�จจุบันหลายหน[วยงานพยายาม
ช[วยกันเพ่ือหาวิธีการทําใหWนํ้าในคลองกลับมาใสสะอาด เพ่ือลดผลกระทบดWานสิ่งแวดลWอมโดยเฉพาะ
ผลกระทบทางกลิ่น ท่ีส[งผลกระทบต[อชีวิตประจําวัน แต[กลับพบว[าคุณภาพของนํ้าในคลองมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีนWอยมากไม[สามารถนํามาใชWอุกโภคและบริโภคไดW เพราะประชาชนท่ีอาศัยอยู[ในพ้ืนท่ี
ยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบเดิม คือมีการปล[อยนํ้าลงไปในคลองมีการท้ิงขยะลงไปในคลอง และคิดว[าเป_น
หนWาท่ีของทางภาครัฐท่ีมีหนWาท่ีในการกําจัดนํ้าเสียและขยะ จนทําใหWตลอดระยะเวลาหลายปmท่ีผ[านมา 
ป�ญหานํ้าเสียและขยะไม[สามารถแกWไขไดWทั้งหมด   
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ป�ญหาผูWมีอิทธิพล 

 
 
 ป�ญหาผูWมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีก็เป_นป�ญหาสําคัญในพ้ืนท่ี นายณภัทร สมศรี นักพัฒนาสังคม
ชํานาญการ ซึ่งรับราชการอยู[ในพ้ืนท่ีเขตดอนเมืองมาเป_นเวลา 21 ปm ไดWใหWขWอมูลน[าสนใจ คือ เม่ือ
อดีตตอนท่ีท[านมารับราชการในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง ชาวบWานในพ้ืนท่ีส[วนใหญ[ยังดําเนินชีวิตเป_นแบบ
วิถีเกษตร มีการทํานา ทําสวน เป_นอาชืพหลัก และใชWคลองเปรมประชากร เป_นเสWนทางสัญจร 
ชาวบWานอยู[กันแบบเก้ือกูลกันมีการพ่ึงพา กันแบบวิถีคนชนบท ต[อมาเม่ือเขWาสู[กระแสยุคทุนนิยมมีการ
เขWามาของกลุ[มทุนต[างๆเขWามาช้ือท่ีดินในพ้ืนท่ี เขตดอนเมืองทําใหWราคาท่ีดินในพ้ืนท่ีดอนเมืองเพ่ิมข้ึน
อย[างรวดเร็ว กลุ[มทุนบางกลุ[มเร่ิมสมคบคิด กับคนในพ้ืนท่ีต้ังตัวเป_นผูWมีอิทธิพลรวมไปถึงชุมชนริม
คลองซึ่งเป_นพ้ืนท่ีเปราะบางทางดWานความคิด กลุ[มคนเหล[าหน้ีจะแฝงตัวเขWาโดยมากจะอยู[เบ้ืองหลัง
กลุ[มท่ีทําผิดกฎหมาย เช[น ยาเสพติด การพนัน เงินกูWนอกระบบ จะคอยใหWความช[วยเหลือดWานเงินทุน 
ขWอมูลข[าวสาร ช[วยว่ิงเตWนทางคดีความของผูWท่ีทําผิดกฎหมาย จนทําใหWมีเครือข[ายเพ่ิมข้ึนอย[าง
กวWางขวางสรWางความหวาดกลัวใหWกับประชาชนท่ีประกอบอาชืพ สุจริต จนไม[มีชาวบWานกลWาใหWขWอมูล
เก่ียวกับผูWมีอิทธิพลกับทางเจWาหนWาท่ีเพราะกลัวในเร่ืองของความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต จนเป_น
เร่ืองยากท่ีจะมีการกวาดลWางกลุ[มผูWมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 
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ป�ญหายาเสพติด 

 
 
 ป�ญหายาเสพติดนับเป_นป�ญหาท่ีสําคัญมากในชุมชนริมคลอง เพราะลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเป_นพ้ืนท่ี
เช่ือมต[อกับชุมชนอ่ืนโดยง[ายถึงแมWว[าทางเขWาออกชุมชนจะเป_นทางแคบๆ ประกอบกับการท่ีชุมชนท่ี
อยู[กันแบบ เครือญาติ จึงทําใหWง[ายต[อการเก็บหรือพักยา เพราะถWามีบุคคลภายนอกเขWาไปในชุมชนจะ
เป_นจุดเด[นข้ึนมา ทําใหWกลุ[มผูWคWาหรือผูWเสพรูWตัวก[อนเสมอ ยาเสพติดท่ีมีในชุมชนมีหลายชนิดแต[ที่ไดWรับ
ความนิยมท่ีสุด คือ ยาบWา เพราะมีกลุ[มผูWใชWแรงงานท่ีอาศัยอยู[ในพ้ืนท่ีเป_นจํานวนมาก กลุ[มผูWใชW
แรงงานคิดว[าถWาใชWยาบWาแลWวจะทํางาน ไดWเยอะข้ึนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ประกอบกับในป�จจุบัน
ราคา ยาบWา มีราคาท่ีถูกลงจึงเป_นสาเหตุหลักท่ีทําใหWยาบWากลับมาไดWรับความนิยม จนทําใหWผูWคWาและผูW
เสพมีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็ว ดWวยลักษณะ ทางกายภาพท่ีมีเสWนทางเขWาออกท่ีจํากัด ทําใหWหลาย
คร้ังท่ีเจWาหนWาท่ีเขWาไปจับกุมจะกระทําการไดWไม[สําเร็จ เพราะกลุ[มคนเหล[าน้ีจะมีการจWางเด็กหรือ
ผูWสูงอายุ คอยน่ังอยู[บริเวณปากซอยหรือทWายซอย จะคอยสังเกตุว[ามีใครเขWาหรือออกชุมชน จนทําใหWผูW
เสพยาเสพติดเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็ว ประกอบกับกลุ[มผูWมีอิทธิพลใชWพ้ืนท่ีเหล[าน้ีเป_นจุดพักยาเสพติดเพ่ือ
รอการส[งออกไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ดWวยอิทธิพลของกลุ[มผูWคWาทําใหWไม[มีชาวบWานกลWา ใหWขWอมูลกับทางตํารวจ 
มีการใหWเยาวชนท่ีติดยาเสพติดข[มขู[เร่ืองความปลอดภัยของผูWท่ีใหWเบาะแส กับทางเจWาหนWาท่ีตํารวจ 
บางคร้ังมีการใชWอาวุธป�นในการข[มขู[ จนชาวบWานหวาดกลัวไม[ค[อยจะมีใครกลWาใหWขWอมูล จนทําใหW
อนาคตของ เด็ก เยาวชน และประชาชน ทีอาศัยอยู[ในพ้ืนท่ีริมคลองอยู[ในสถานการณ?ท่ีเสี่ยงต[อการท่ี
จะเขWาไปในวงจรของยาเสพติด และยากต[อการควบคุม 
 
สรุปผล 
 จากอดีตถึงป�จจุบัน คลองเปรมประชากร มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท่ึมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมในอดีตถูกแทนท่ี ดWวยระบบทุนนิยม ทุนนิยมท่ีเขWา
มาส[งผลกระทบโดยตรงต[อวิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยอยู[ริมคลอง ท่ีเป_นชุมชนท่ีมีความเปราะบางทางดWาน
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ความคิดและรูWไม[เท[าทัน การเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนจนกลายเป_นป�ญหาท่ียากเกินกว[าคนท่ีอยู[
ในพ้ืนท่ีจะแกWป�ญหากันเองไดW เพราะป�ญหาท่ีพวกเขาพบเจอคือ ป�ญหาเศรษฐกิจ ป�ญหาสังคม ป�ญหา
สิ่งแวดลWอม ป�ญหาผูWมีอิทธิพล ป�ญหาการพนัน ป�ญหาเงินกูWนอกระบบ และป�ญหายาเสพติด ซึ่งทุก
ป�ญหาลWวนเป_นป�ญหาท่ียากเกินกว[าใครคนใด คนหน่ึงหรือหน[วยงานใดหน[วยงานหน่ึงจะแกWไดW 
 
ข�อเสนอแนะ 
 - การจัดทําแผนแม[บทเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีโดยอาศัยการมีส[วนร[วมของคนท่ีอยู[ในชุมชน 
 - การบูรณาการระหว[างหน[วยงานท่ีหนWาท่ีรับผิดชอบในการดูแลพ้ืนท่ีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - การจําแนกผูWอยู[อาศัย เพ่ือจะไดWทราบป�ญหาของผูWที่อาศัยแต[ละกลุ[ม 
 - ขอคืนพ้ืนท่ีทั้งหมดท่ีเป_นท่ีสาธารณะ เพ่ือวางแผนดWานท่ีอาศัยอย[างย่ังยืน 
 - บังคับใชWกฎหมายกับผูWที่อยู[อาศัยอย[างผิดกฎหมาย 
 

เอกสารอ�างอิง 
แผนแม[บทโครงสรWางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 22 กุมภาพันธ? 

2562 คณะกรรมการจัดทําแผนแม[บทโครงสรWางพ้ืนฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริม
คลองเปรมประชากร 

นายณภัทร สมศรี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  
Mr. Naphat Somsri Social Developr, Professional Level 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมุ[งศึกษาป�จจัยดWานลักษณะประชากร ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการบริการ
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค?เพ่ือ1.ศึกษา
ความพึงพอใจของของลูกคWาต[อการบริการของธนาคารกรุงเทพ 2.ศึกษาคุณภาพบริการของธนาคาร
กรุงเทพ 3.ศึกษาส[วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงเทพ กลุ[มตัวอย[างของผูWท่ีมาใชWบริการ
ธนาคารกรุงเทพ จํานวน 400 คน โดยใชWแบบสอบถามเป_นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูล การ
วิจัยใชWสถิติเชิงพรรณา ไดWแก[ ค[าความถ่ี รWอยละ ค[าเฉลี่ย ค[าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค[าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ? 
 ผลการศึกษาพบว[า คุณภาพการบริการของธนาคารมีความน[าเช่ือถือ มีการบริการท่ีรวดเร็ว
และเอาใจใส[ต[อลูกคWาซึ่งเกิดจากการท่ีพนักงานมีความต้ังใจในการใหWบริการกับลูกคWาท่ีมาใชWบริการ
อย[างจริงใจอยู[ในลําดับตWนของคุณภาพการใหWบริการ ท้ังน้ีในส[วนของส[วนประสมทางการตลาดพบว[า
พนักงานผูWใหWบริการ การส[งเสริมการตลาดและช[องทางการจัดจําหน[ายมีความสัมพันธ?กับคุณภาพการ
บริการ แสดงใหWเห็นว[าพนักงานมีการบริการใหWกับลูกคWาอย[างรวดเร็วและมีความเอาใจใส[กับลูกคWา 
 ขWอเสนอแนะ 1.ควรมีการศึกษาป�จจัยดWานอ่ืน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ 2.ควรทําการศึกษาผูWบริโภคในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆอีกเพราะจะทําใหWทราบความตWองการของ
ผูWบริโภค 3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงระดับความพึงพอใจของผูWใชWบริการของธนาคารอ่ืนเพ่ือจะ
ไดWทราบว[าลักษณะโครงสรWาง ผลระดับความพึงพอใจแตกต[างกันหรือไม[ 4. ป�จจุบันมีการใชWแอปพลิเค
ชันทําธุรกรรมทางการเงิน จึงตWองมีการแข[งขัน ธนาคารตWองมีประสิทธิภาพทางดWานน้ีใหWมาก ทันสมัย 
ทันเหตุการณ?เพ่ือเป_นการรักษาฐานลูกคWาของทางธนาคารไวW 
 
คําสําคญั: ความพึงพอใจ, การบริการ 
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Abstract 
 This research aims to study the demographic factors. Customer service 
satisfaction of Bangkok Bank Public Company Limited, Cho hor Branch, Nakhon 
Ratchasima Province The objectives are: 1. To study the satisfaction of the customers 
towards the services of Bangkok Bank 2. To study the quality of the services of 
Bangkok Bank 3. Study the marketing mix of Bangkok Bank. A sample of 400 people 
using Bangkok Bank using questionnaires as a tool for data collection. The research 
uses descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation 
and correlation coefficient. 
 The results showed that The bank's service quality is reliable. The service is 
fast and attentive to customers, which is caused by the employees have the 
intention to provide services to customers who come to use the service sincerely in 
the first level of service quality. As for the marketing mix, it was found that the 
service personnel Marketing promotion and distribution channels are correlated with 
service quality. Demonstrate that the staff provide services to customers quickly and 
with attention to customers. 
 Suggestions 1. Other factors should be studied. To improve the performance 
of Bangkok Bank employees 2. Consumer studies should be conducted in other areas 
as this will inform consumers of their needs. 3. There should be a comparative study 
of the level of satisfaction of users of other banks in order to find out whether the 
structure Are the results of the satisfaction levels different? 4. Financial applications 
are currently used Therefore must have competition The bank must be effective in 
this area to be very up-to-date in order to maintain the bank's customer base. 
 
Keywords: Satisfaction, Services  
 
บทนํา 

ประชาคมระหว[างประเทศท่ีมีขนาดใหญ[ข้ึนในป�จจุบันประเทศไทยไดWกลายเป_นส[วนหน่ึงของ
ประชาคมระหว[างประเทศ ดังน้ันภาคธุรกิจจึงจําเป_นตWองเปลี่ยนวิถีการดําเนินธุรกิจ จากการเนWน
ตลาดในทWองถ่ินมาเป_นการมุ[งสู[ตลาดในภูมิภาคมากข้ึน ขณะท่ีประชาชนท่ัวไปพึงตระหนักว[า 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พรWอมท่ีจะกWาวเดินเคียงขWางและสนับสนุนลูกคWา ดWวยการบริการท่ีครบวงจร
และตรงกับความตWองการของลูกคWา 
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การใหWบริการน้ันถือว[าคู[แข็งขันจะตWองใชWเป_นกลยุทธ?หลักท่ีมีเพ่ือตอบสนอง ความตWองการ
ของลูกคWา ความพึงพอในการบริการใหWไดWมากท่ีสุด หากทางธนาคารไม[รักษามาตรฐานในการ
ใหWบริการแลWวก็จะทําใหWลูกคWาเสียความรูWสึกกับธนาคารน้ัน ๆ ธนาคารกรุงเทพ ก็มีป�ญหาในดWานน้ี 
เช[นกัน การใหWบริการทําใหWลูกคWาเกิดความรูWสึกถึงความล[าชWาในการใหWบริการและไม[อยากกลับมาใชW
บริการอีก ป�ญหาในดWานพนักงานขาดความรูWเก่ียวกับผลิตภัณฑ?ของธนาคารเพราะเป_นพนักงานใหม[ยัง
ขาดในดWานความรูW ผลิตภัณฑ?ของธนาคารจึงทําใหWลูกคWาหันไปใชWในการบริการของธนาคารอ่ืน ๆแทน 
ป�ญหาต[อมาคือ การขายประกันในดWานต[างๆท่ีเป_นป�ญหาอยู[ในป�จจุบัน ซึ่งทําใหWพนักงานยังป�ด
ยอดขายไม[ไดW การเชิญชวนลูกคWาทําประกันส[วนใหญ[แลWวลูกคWามักปฏิเสธจึงทําใหWพนักงานป�ดการขาย
ไม[ไดW  

ธนาคารกรุงเทพเป_นธนาคารพาณิชย?ท่ีประชาชนไดWเขWามาใชWบริการเป_นลําดับตWนๆของ
ประเทศหรือหน่ึงในหWา (Top Five) ของประเทศ อันเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารมีความพรWอมทางดWาน
งานบริการท่ีหลากหลาย เช[น การติดต[อธุรกิจการคWาระหว[างประเทศ การใหWบริการ Insurance การ
บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู[อาศัย การบริการ Internet banking และ Mobile Banking บริการรWานคWา 
รับบัตรและอ่ืนๆอีกจํานวนมาก การฝากถอน ซึ่งทําใหWประชาชนมีความตWองการท่ีจะใชW การทํา
ธุรกรรมกับทางธนาคารมากย่ิงข้ึน ป�จจุบันธนาคารกรุงเทพ ไดWทําการเป�ดขยายสาขาภายในประเทศ
เป_น จํานวน 1,138 สาขา ธนาคารกรุงเทพมีเครือข[ายอยู[ในประเทศสําคัญท่ีเป_นคู[คWา หลักของไทย 
เช[น จีน ฮ[องกง ไตWหวัน ญี่ ปุ~น อาเซียน สหรัฐฯ และยุโรป รวม 32 แห[งใน 15 เขตเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในกลุ[มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนถึง 16 แห[งท้ังน้ีไม[นับรวมธนาคาร ตัวแทนท่ีมี
กว[า1,000 แห[ง ท่ัวโลกในฐานะธนาคารแห[งภูมิภาค ผูWวิจัยจึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมี
ต[อการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากการ
บริหารท่ีประทับใจเป_นส[วนสําคัญท่ีจะใหWธนาคารไดWรับความเช่ือใจ จากลูกคWาท่ีจะเขWามาใชWบริการ 
ดังน้ัน เพ่ือเป_นขWอมูลในการพัฒนาการบริการต[อไปจึงสนใจวิจัยความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการ
บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา  
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

ศึกษาป�จจัยดWานลักษณะประชากร ความพึงพอใจของลูกคWาดWานการบริการของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค?เพ่ือ 

1. ศึกษาความพึงพอใจของของลูกคWาต[อการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
2. ศึกษาคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
3. ศึกษาส[วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การสํารวจและวิเคราะห? ความพึงพอใจของลูกคWาดWานการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ผูWศึกษาไดWใชWวิธีเก็บขWอมูลจากแบบสอบถามโดยดําเนินการ
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ตามลําดับข้ันต[อไปน้ี 1. ศึกษาขWอมูลท่ีเก่ียวขWอง 2. ประชากรและกลุ[มตัวอย[าง 3. เคร่ืองมือท่ีใชWใน
การเก็บรวบรวมขWอมูล 4. การเก็บรวบรวมขWอมูล 5. การวิเคราะห?ขWอมูล 6. การแปลผลและสรุป 
 เคร่ืองมือท่ีใชWในการทําวิจัยคร้ังน้ีเป_นแบบสอบถามท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึน แบบสอบถาม แบ[ง
ออกเป_น 3 ตอน ประกอบดWวย ตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ขWอมูลดWานคุณภาพการใหWบริการและ
ส[วนผสมทางการตลาด 7P’S ตอนท่ี 3 ป�ญหาและขWอเสนอแนะ 
 
กรอบการวิจัย 

ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
  ตัวแปรตWน         ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

 ทําใหWทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการใหWบริการของธนาคาร เพ่ือนําไปสู[
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหWบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัด
นครราชสีมา  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ อัญชฎา สายสน่ัน ณ อยุธยา (2559) ไดWสรุปว[า ความพึงพอใจ 
หมายถึง สิ่งท่ีทําใหWเกิดความพึงพอใจท่ีเก่ียวกับลักษณะของงาน ป�จจัย เหล[าน้ีนําไปสู[ความพอใจใน

ป�จจัยส[วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดW 
4. อาชีพ 

คุณภาพในการใหWบริการ 
1. สิ่งท่ีสมัผสัไดW 
2. ความเช่ือถือและไวWวางใจ 
3. ความรวดเร็วในการตอบสนอง 
4. การรับประกัน 
5. การเอาใจใส[ลูกคWา 

ความพึงพอใจในการใหWบริการ
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 
ส[วนผสมทางการตลาด 7P’S 
1. ดWานผลิตภัณฑ? 
2. ดWานราคา 
3. ดWานสถานท่ี 
4. ดWานการส[งเสริมการตลาด 
5.ดWานพนักงานใหWบริการ 
6.ดWานลักษณะทางกายภาพ 
7.ดWานกระบวนการใหWบริการ 
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งานท่ีทํา ไดWแก[ ความสําเร็จ การยกย[อง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกWาวหนWา เม่ือป�จจัย
เหล[าน้ีอยู[ตํ่ากว[า จะทําใหWเกิดความไม[พอใจงานท่ีทํา ถWาหากงานใหW ความกWาวหนWา ความทWาทWาย 
ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยกย[องแก[ผูWปฏิบัติงานแลWว พวก เขาจะพอใจและมีแรงจูงใจใน
การทํางานเป_นอย[างมาก  

ทฤษฎีความพึงพอใจ เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อWางถึงใน ปราการ กองแกWว,2546, หนWา 
17) ไดWศึกษาแนวคิด เก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปไดWว[าเป_นความรูWสึกสองแบบของมนุษย? คือ 
ความรูWสึกในทางบวกและ ความรูWสึกในทางลบ ความรูWสึกในทางบวกเป_นความรูWสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลWว
ทําใหWความรูWสึกท่ีมีระบบ ยWอนกลับและความสุขน้ีสามารถทําใหWเกิดความสุขหรือความรูWสึกทางบวก
เพ่ิมข้ึนไดWอีก ดังน้ัน จะเห็นไดWว[าความสุขเป_นความรูWสึกท่ีสลับซับซWอนและความสุขน้ีจะมีผลต[อบุคคล
มากกว[า ความรูWสึกในทางบวกอ่ืน ๆ ความรูWสึกทางลบ ความรูWสึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ?
กัน อย[างสลับซับซWอนและระบบความสัมพันธ?ของความรูWสึกท้ังสามน้ีเรียกว[าระบบความพึงพอใจโดย
ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูWสึกทางบวกมากกว[าความรูWสึกทางลบ  

 
คุณภาพในการให�บริการ 
  วีระพงษ? เฉลิมจิระรัตน?. (2553). คุณภาพการใหWบริการ สามารถพิจารณาไดWจากหลาย
มุมมอง และสาขาความรูW หลากหลายลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การตลาด จิตวิทยาและการวิจัย
การดําเนินการ (Khantanapha, 2000: 8) โดยจากมุมมองของบอร?น (Born, 1994) คุณภาพเป_น
เร่ืองทางเทคนิคท่ีป�จจุบันไดWรับความสําคัญอย[างย่ิงจากผูWบริหารระดับสูง (top management 
agenda) และเป_นหน่ึงในป�จจัยพ้ืนฐานของการสรWางสมรรถนะการจัดการและการแข[งขันใหWกับ
องค?กร และไดWรับความสนใจอย[างเห็นไดWชัดในช[วงหลายคริสต?ทศวรรษท่ีผ[านมา แต[ในมุมมองเชิง
ปรัชญา (Philosophical View) คุณภาพเป_นคุณลักษณะแห[งความคิดและบรรดาถWอยแถลงท่ีเช่ือม่ัน
ว[าจะก[อใหWเกิดผลดังท่ีคาดไวW (Pirsig, 1974 cited in Khantanapha, 2000: 8) ความเป_นนามธรรม
ของคุณภาพน้ี ทําใหWเรายากท่ีจะใหWคํานิยามความหมายของคุณภาพไดW เน่ืองจากคุณภาพมักเป_นคําท่ี
จะตWองพิจารณาในเชิงสัมพัทธ?กับตัวของมันเอง  
 
แนวคิดส�วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service Marketing Mix ) 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน? (2560) ไดWอWางถึงแนวคิดส[วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไวWว[าเป_นแนวคิดท่ีเก่ียวขWองกับธุรกิจท่ีใหWบริการซึ่งจะไดWส[วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ?การตลาดซึ่งประกอบดWวย 

1. ด�านผลิตภัณฑ� (Product) เป_นสิ่งซึ่งสนองความจําเป_นและความตWองการของมนุษย?ไดW
คือ สิ่งท่ีตWองมอบใหWแก[ลูกคWาและลูกคWาจะไดWรับผลประโยชน?และคุณค[าของผลิตภัณฑ?น้ันๆ โดยท่ัวไป
แลWวผลิตภัณฑ?แบ[งเป_น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ?ที่อาจจับตWองไดWและผลิตภัณฑ?ที่จับตWองไม[ไดW 

2. ด�านราคา (Price) หมายถึงคุณค[าผลิตภัณฑ?ในรูปตัวเงิน ลูกคWาจะเปรียบเทียบระหว[าง
คุณค[า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถWาคุณค[าสูงกว[าราคาลูกคWาจะตัดสินใจ
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ซื้อ ดังน้ัน การกําหนดราคาการใหWบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหWบริการชัดเจน และง[าย
ต[อการจําแนกระดับบริการท่ีต[างกัน 

3. ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) เป_น กิจกรรมท่ี เก่ียวขWองกับบรรยากาศ
สิ่งแวดลWอมในการนําเสนอบริการใหWแก[ลูกคWาซึ่งมีผลต[อการรับรูWของลูกคWาในคุณค[าและคุณประโยชน?
ของบริการท่ีนําเสนอซึ่งจะตWองพิจารณาในดWานทําเลท่ีต้ัง (Location) และช[องทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels) 

4. ด�านส�งเสริมการตลาด (Promotion) เป_นเค ร่ืองมือหน่ึงท่ี มีความสําคัญในการ
ติดต[อสื่อสารใหWผูWใชWบริการ โดยมีวัตถุประสงค?ท่ีแจWงข[าวสารหรือชักจูงใหWเกิดทัศนคติและพฤติกรรม 
การใชWบริการและเป_นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ? 

5. ด�านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตWองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝ�กอบรมการจูงใจ เพ่ือใหWสามารถสรWางความพึงพอใจใหWกับลูกคWาไดWแตกต[างเหนือคู[แข[งขันเป_น
ความสัมพันธ?ระหว[างเจWาหนWาท่ีผูWใหWบริการและผูWใชWบริการต[าง ๆ ขององค?กร เจWาหนWาท่ีตWองมี
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต[อผูWใชWบริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกWไขป�ญหา สามารถสรWางค[านิยมใหWกับองค?กร 

6. ด� านการสร�างและนํ า เสนอลักษณ ะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) เป_นการสรWางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหWกับลูกคWา โดยพยายามสรWาง
คุณภาพโดยรวม ท้ังทางดWายกายภาพและรูปแบบการใหWบริการเพ่ือสรWางคุณค[าใหWกับลูกคWา ไม[ว[าจะ
เป_นดWานการแต[งกายสะอาดเรียบรWอย การเจรจาตWองสุภาพอ[อนโยน และการใหWบริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน?อ่ืน ๆ ท่ีลูกคWาควรไดWรับ 

7. ด�านกระบวนการ (Process) เป_นกิจกรรมท่ีเก่ียวขWองกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในดWานการบริการ ท่ีนําเสนอใหWกับผูWใชWบริการเพ่ือมอบการใหWบริการอย[างถูกตWองรวดเร็ว และทําใหW
ผูWใชWบริการเกิดความประทับใจ 

 
ระเบียบและวิธีดําเนนิการวิจัย 
  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดWวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 
 2. วิเคราะห?ขWอมูลท่ีไดWจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 โดยวิเคราะห?ถึงความพึงพอใจของผูWใชWบริการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชีมา 
 3. สรWางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล  
  4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูลจาก กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในกาวิจัย คือ ความพึงพอใจของ
ผูWใชWบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชีมา จํานวน 400 คน ผูWวิจัย
ไดW กําหนดขนาดของกลุ[มตัวอย[าง (Sample size) โดยใชWสูตรทาโร[ ยามาเน (Taro Yamane) 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการรวบรวมขWอมูล ไดWแก[ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ[งออกเป_น 2 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามชนิดตรวจเช็ครายการ (Cheek list) และตอนท่ี 2 แบบสอบถามชนิด
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มาตราส[วนประเมินค[า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีการของ เรนซิสลิเคอร?ท (Rensis 
Likert) สถิติที่ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแก[ รWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 5. ทําการวิเคราะห?ขWอมูลท่ีไดW โดยใชWวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติซึ่งประกอบดWวย 
ค[าเฉลี่ย (Mean) และส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอขWอมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู[กับคําบรรยายและสรุปผลการวิจัย  
 
ผลการวิจัย     
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรWอยละของกลุ[มตัวอย[าง จําแนกตามเพศ อายุ รายไดW อาชีพ 
 

ป{จจัยส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
เพศ ชาย 125 31.25 
 หญิง 275 68.75 
อายุ นWอยกว[า 15 ปm 0 0.00 
 16-22 ปm 15 3.75 
 23-30 ปm 145 36.25 
 31-45 ปm 160 40.00 
 46-60 ปm 60 15.00 
 มากว[า61 ปm 20 5.00 
รายไดW ตํ่ากว[า 10,000 บาท 5 1.25 
 10,001-20,000 บาท 5 1.25 
 20,001-30,000 บาท 58 14.50 
 30,001-40,000 บาท 5 1.25 
 40,001-50,000 บาท 64 16.00 
 50,001 บาทข้ึนไป 263 67.75 
อาชีพ ขWาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30 7.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจWางหน[วยงานรัฐ 120 37.50 
 ลูกจWางรWานคWา/หWางรWาน 75 18.75 
 คWาขาย 20 5.00 
 ประกอบธุรกิจส[วนตัว 110 27.5 
 พ[อบWานแม[บWาน 40 10.00 
 นักเรียนนักศึกษา 5 1.25 
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ตารางท่ี 2 แสดงระดับคุณภาพการใหWบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

คุณภาพการให�บริการ Mean S.D การแปลผล 
1. สิ่งท่ีสมัผสัไดW 
2. ความเช่ือถือและไวWวางใจ 
3. ความรวดเร็วในการตอบสนอง 
4. การรับประกัน 
5. การเอาใจใส[ลูกคWา 

3.75 
4.51 
4.50 
4.25 
4.42 

0.930 
0.672 
0.581 
0.621 
0.572 

คุณภาพมาก 
คุณภาพมากท่ีสุด 
คุณภาพมากท่ีสุด 
คุณภาพมาก 
คุณภาพมาก 

  
 จากตารางพบว[า ในภาพรวมผูWตอบแบบสอบถามใหWคะแนนคุณภาพการใหWบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมาดWานความเช่ือถือและไวWวางใจมาก
ท่ีสุดเป_นอันดับแรก (4.51) รองลงมาคะแนนคุณภาพการใหWบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมาดWานความรวดเร็วในการตอบสนอง (4.50) และคะแนน
คุณภาพการใหWบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมาดWานสิ่งท่ี
สัมผัสไดW (3.75) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงระดับความพึงพอใจในการใหWบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอ
หอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ป{จจัยส�วนประสมทางการตลาด Mean S.D การแปลผล 
1. ผลิตภัณฑ? 
2. ราคา 
3. ช[องทางการจัดจําหน[าย 
4. การส[งเสริมการตลาด 
5. ดWานพนักงานใหWบริการ 
6. ดWานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดWานกระบวนการใหWบริการ 

3.62 
3.20 
4.35 
4.45 
4.52 
3.79 
3.85 

0.477 
0.412 
0.551 
0.479 
0.574 
0.580 
0.600 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

  
 จากตารางพบว[า ในภาพรวมผูWตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจป�จจัยส[วนประสมทาง
การตลาดดWานพนักงานใหWบริการมากท่ีสุดเป_นอันดับแรก ( 4.52) รองลงมาผูWตอบแบบสอบถามมี
ความพึงใจป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดดWานการตลาด (4.45) และมีความพึงพอใจป�จจัยส[วน
ประสมทางการตลาดดWานราคาเป_นอันดับสุดทWาย(3.20) 
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จากการศึกษาความสัมพันธ?พบว[า ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการบริการของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา คุณภาพการบริการดWานของพฤติกรรมการ
ใชWบริการกับระดับความพึงพอใจในการใชWบริการพบว[า การบริการของธนาคารมีความเช่ือถือและ
ไวWวางใจ ความรวดเร็วในการตอบสนอง การเอาใจใส[ลูกคWามีความสัมพันธ?กับระดับความพึงพอใจ 
ดWานดWานพนักงานใหWบริการ การส[งเสริมการตลาด ช[องทางการจัดจําหน[ายและดWานกระบวนการ
ใหWบริการ 

 
อภิปรายผล  

จากการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา อภิปรายผลเป_นรายขWอดังน้ี 

1.  คุณภาพการใหWบริการ ลูกคWามีความเช่ือถือและไวWวางใจธนาคารและมีความคาดหวังจาก
การไดWรับบริการจากธนาคาร สอดคลWองกับงานวิจัย นงลักษณ? ประดับทอง (2554) พบว[าลูกคWามี
ความเช่ือม่ันในการใหWบริการของธนาคารท่ีเป_นธนาคารของรัฐและเป_นธนาคารท่ีไดWก[อต้ังมาเป_นระยะ
เวลานาน จึงทําใหWผูWใชWบริการมีความเช่ือม่ันและความม่ันคงของธนาคาร พนักงานมีความเป_นกันเอง
กับลูกคWา มีความสุภาพอ[อนโยนกับลูกคWา และใหWบริการท่ีรวดเร็ว อาจเน่ืองมาจากป�จจุบัน ธุรกิจ
บริการดWานธนาคารมีการแข[งขันกันค[อนขWางสูงเพราะฉะน้ันการบริการท่ีธนาคารมีใหWหากไดWรับความ
เช่ือถือจากลูกคWาก็จะสามารถรักษาฐานลูกคWาไวWใหWไดW  

2. ดWานส[วนประสมทางการตลาด ดWานพนักงานใหWบริการของธนาคาร การส[งเสริมการตลาด 
ผูWตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในลําดับตWนๆ สอดคลWองกับ เกณรา ณ กลาง (2560) พบว[า ส[วน
ประสมทางดWานลักษณะกายภาพ ดWานพนักงานผูWใหWบริการ ลูกคWามีความพึงพอใจ  

3.คุณภาพการบริการดWานของพฤติกรรมการใชWบริการกับระดับความพึงพอใจในการใชW
บริการพบว[า การบริการของธนาคารมีความเช่ือถือและไวWวางใจ ความรวดเร็วในการตอบสนอง การ
เอาใจใส[ลูกคWามีความสัมพันธ?กับระดับความพึงพอใจ ดWานดWานพนักงานใหWบริการ การส[งเสริม
การตลาด ช[องทางการจัดจําหน[ายและดWานกระบวนการใหWบริการ นงลักษณ? ประดับทอง (2554) 
พบว[า ป�จจัยส[วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ?กับคุณภาพการบริการของธนาคาร สอดคลWอง
กับ ศิริรรรณ เสรีรัตน? (2560 : 128-130) สิ่งกระตุWนป�จจัยส[วนประสมการตลาดจะส[งผลใหWผูWบริโภค
เกิดความตWองการผลิตภัณฑ? 

3.ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีต[อการใหWบริการของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
จอหอ ลูกคWามีความพึงพอใจในการใหWบริการของธนาคารท่ีมีความน[าเช่ือถือไวWวางใจ มีความรวดเร็ว
ในการตอบสนอง การเอาใจใส[ลูกคWานครราชสีมา คุณภาพการบริการดWานของพฤติกรรมการใชWบริการ
กับระดับความพึงพอใจในการใชWบริการพบว[า การบริการของธนาคารมีความเช่ือถือและไวWวางใจ 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง การเอาใจใส[ลูกคWามีความสัมพันธ?กับระดับความพึงพอใจ ดWานดWาน
พนักงานใหWบริการ การส[งเสริมการตลาด ช[องทางการจัดจําหน[ายและดWานกระบวนการใหWบริการ 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากธนาคารกรุงเทพเป_นธนาคารท่ีอยู[กับประเทศไทยมาค[อนขWางนานถือว[าเป_น
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ธนาคารท่ีไดWรับความนิยมมานาน ทําใหWมีลูกคWาท่ีเคยใชWบริการมีความผูกพันกับธนาคาร ธนาคารจึง
ไดWรับความเช่ือถือและไดWรับการเอาใจใส[ในการบริการ เช[นเดียวกันกับพฤติกรรมผูWบริโภคสถานท่ี
ไดWรับการใหWบริการท่ีรวดเร็วและไดWรับการใหWความเอาใจใส[กับลูกคWา ลูกคWาก็ย[อมมีความจงรักภักดีกับ
ธนาคาร 
 
ข�อเสนอแนะ 

ขWอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต[อไป 
1. ควรมีการศึกษาป�จจัยดWานอ่ืน เพ่ือพัฒนาและแกWไขการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา  
2. ควรทําการศึกษาผูWบริโภคในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ซึ่งจะทําใหWทราบถึงความตWองการของผูWบริโภค

กลุ[มอ่ืนๆ  
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงระดับความพึงพอใจของผูWใชWบริการของธนาคารอ่ืน เพ่ือจะ

ไดWทราบว[าลักษณะโครงสรWาง การปฏิบัติหนWาท่ีแตกต[างกัน ผลระดับความพึงพอใจแตกต[างกันหรือไม[  
4. ป�จจุบันมีการใชWแอปพลิเคชันทําธุรกรรมทางการเงิน จึงตWองมีการแข[งขัน ธนาคารตWองมี

ประสิทธิภาพทางดWานน้ีใหWมาก ทันสมัย ทันเหตุการณ?เพ่ือเป_นการรักษาฐานลูกคWาของทางธนาคารไวW 
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บทคัดย�อ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการคัดเลือกและแนวทางพัฒนาการเป_นผูWประกาศ
ข[าวกีฬาบริษัทสยามกีฬาสปอร?ตเทเลวิชัน จํากัด เพ่ือใหWทราบถึงเสWนทางในการเป_นผูWประกาศข[าว
กีฬาและการไดWรับโอกาสในการคัดเลือกจากสถานีโทรทัศน?พรWอมท้ังเขWาใจแนวทางปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาทักษะในการเป_นผูWประกาศข[าวกีฬา โดยใชWวิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไดWดําเนินการเก็บ
ขWอมูลดWวยการสัมภาษณ?แบบเจาะจงผูWอํานวยการและรองผูWอํานวยการบริษัทสยามสปอร?ตเทเลวิช่ัน 
จํากัด จํานวน3 คน และผูWประกาศข[าวกีฬาจํานวน 7 คน  
 ผลการวิจัยพบว[า การคัดเลือกการเป_นผูWประกาศข[าวกีฬาของบริษัท สยามกีฬาสปอร?ตเท
เลิช่ัน จํากัด มีการคัดเลือกผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัทมีการคัดเลือกจาก 2 ระบบ คือ 1)การสรรหา
ตามระบบของบริษัท โดยจะมีการเรียกอัตรากําลังตามระบบของบริษัท และมีคณะกรรมการในการ
คัดเลือกตามนโยบาย โดยมีแนวทางในการคัดเลือกจากการทดลองบันทึกเทปเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ
ของการเป_นผูWประกาศข[าว ซึ่งมีหลักการคัดเลือกท่ีสําคัญคือ 1.ตWองมีความรูWพ้ืนฐานในกีฬาทุกประเภท 
และมีความรูWท่ีเช่ียวชาญท่ีสุด 2. ตWองเป_นคนบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะแก[การเป_นผูWประกาศข[าวกีฬา 3.
ตWองเป_นผูWท่ีมีวิธีในการนําเสนอข[าวและถ[ายทอดขWอมูลท่ีดี 4.ตWองเป_นพูดมีนํ้าเสียงท่ีดี พูดจาชัดเจน 
และระบบท่ี 2) การคัดเลือกผูWประกาศข[าวจากนักข[าวท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานดWานข[าวกีฬาใน
บริษัทสยามกีฬาสยามสปอร?ต เทเลวิช่ัน จํากัด ซึ่งตWองผ[านกระบวนการในการคัดเลือกตามนโยบาย
ของทางบริษัทสยามกีฬาสปอร?ต เทเลวิช่ัน จํากัดเช[นกัน สําหรับผูWประกาศข[าวหนWาใหม[ท่ีไดWรับการ
คัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีตWองการแลWวแต[ไม[มีประสบการณ?ดWานการเป_นนักข[าวเลยเม่ือเขWามาทํางานใน
บริษัทแลWวทุกคนตWองเร่ิมจากการเป_นนักข[าวกีฬาเป_นอันดับแรก และเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมจะ
คัดเลือก และพัฒนาการเป_นผูWประกาศข[าวท่ีดีต[อไป  
 แนวทางการพัฒนาการเป_นผูWประกาศข[าวกีฬาของบริษัท สยามกีฬาสปอร?ตเทเลิช่ัน จํากัด มี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูWประกาศข[าวกีฬา คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเองดWวยการไดWรับ
การวิพากษ?วิจารณ?จากรุ[นพ่ีกับทางบริษัท และแกWไขWปรับปรุงตามคําแนะนํากับรุ[นพ่ีในบริษัทเอง 
รวมท้ังบริษัทไดWจัดใหWมีการฝ�กอบรมการเป_นผูWประกาศข[าวกับทางกรมประชาสัมพันธ? และผูWเช่ียวชาญ
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ท่ีไดWรับใบอนุญาตและรับรองมาตรฐานจากสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน?และกิจการโทรคมนาคมแห[งชาติ 
 
คําสําคัญ: การคัดเลือกผูWประกาศข[าวกีฬา, แนวทางการพัฒนาผูWประกาศข[าวกีฬา, วิธีการ, ระบวนการ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the selection and approach to the 
development of sports news anchor at Siamsport television company limited to 
know the path to a sports announcer and given the opportunity in the selection of 
television stations and understand practices for developing skills in a sports 
announcer. Using the method of qualitative research. The data was collected 
through interview and purposive director and deputy director of Siam sports 
television limited number of 3 people. And the sports anchor of 7 people.It was 
found that The selection of a sports anchor of sports sports. IT Solutions Company 
Limited has selected sports anchor the selection from the 2 system. Is 1) recruitment 
by the company's system. The call rate is based on the company's system. And the 
selection policies. The guidelines for the selection of experiment to consider 
recording properties of an anchor news. The principles of selection is the key. 1. Must 
have a basic knowledge in sports. And the knowledge that specializes in most 2. 
Must have good personality suitable for a sports announcer 3. A method in news 
reporting and data transfer. 4. To say sound good to speak clearly, and systems 2) 
selection of news anchor who are experienced in working in the company, siamsport 
Television Limited, which must pass through the process of selection according to 
the policy of the sport sports television limited as well. For the newcomer was 
selected according to the desired properties, but don't have any experience as a 
reporter when entering the company .  Everyone must start from a sports reporter 
first. And when the time is right will be selected. Development and anchor a good 
following.Development of a sports anchor of sports. IT Solutions Company Limited 
has guidelines for development of sports anchor 
 
Keyword: Select of sport anchor, Guideline for announcer of sport, process, Methods 
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บทนําความเป̂นมาและความสําคัญของป{ญหา 
การกีฬาไดWเป_นท่ียอมรับในระดับประเทศ แล[ต[างประเทศท่ัวโลกว[ามีบทบาท่ีสําคัญต[อการ

พัฒนาประเทศชาติ เป_นกระบวนการ และความจําเป_นในการพัฒนาทรัยกรมนุษย?ใหWเป_นผูWที่มีร[างกาย
ท่ีสมบรูณ?แข็งแรง มีจิตใจสดช่ืนแจ[มใส เป_นการฝ�กใหWผูWล[นมีการตัดสินใจอย[างว[องไว มีระเบียบวินัย 
รูWจักใชWเหตุผล ความคุมอารมณ? กีฬาจึงไม[ใช[ความมุ[งหมายเพียงเพ่ือผลแพWหรือชนะของทีมหรือบุคคล
ท่ีมีส[วนร[วมในการแข[งขัน หากแต[ปรัชญาของการกีฬาทีความหมายกวWางไกลในการสรWาง
ความสัมพันธ?ท่ีดีร[วมกัน และสรWางสรรค?คุณธรรมสามัคคีธรรม ใหWกับประชาชนท่ัวโลก โดยไม[มีการ
แบ[งแยกศาสนา เช้ือชาติ และสีผิว ดังปรัชญาของการแข[งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส? คร้ังท่ี 13 ซึ่งประเทศ
ไทย 
 ผูWประกาศข[าว เป_นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต[อ ความสําเร็จของรายการ และขององค?กร
สื่อสารมวลชนการทําหนWาท่ีในการสื่อสารเช่ือมโยงกับผูWฟ�งผูWชมผ[านสื่อวิทยุ โทรทัศน? และนอกจากน้ีผูW
ประกาศยังมีความสําคัญในการทําหนWาที สรWางสายสัมพันธ?ใหWเกิดข้ึนกับผูWฟ�งผูWชม ซึ่งถWาตรงใจผูWชม
ผูWฟ�งแลWวรวมท้ังอาจจะดึงดูดใหWเขากลับมาติดตามรายการต[อๆไป กลายเป_น “แฟนรายการ” และ
พัฒนาไปสู[ “การภักดี”(loyalty) ต[อรายการและต[อสถานี ซึ่งเป_นสิ่งท่ีแต[ละสถานีตWองการเป_นอย[าง
ย่ิงในยุคท่ีมีการแข[งขันกันสูงเช[นในป�จจุบัน 
  ขณะท่ีธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน?มีการแข[งขันกันสูง มีสถานีวิทยุโทรทัศน?ใหWเลือกมากมาย ดังน้ัน 
แต[ละสถานีจึงตWองมีความพิเศษท่ีเป_นเอกลักษณ?เฉพาะตัว เป_นภาพลักษณ?(brand image)ของสถานี 
เพ่ือเจาะกลุ[มเปjาหมายกลุ[มย[อย(niche group)ผูWประกาศเป_นส[วนหน่ึงในการสรWางภาพลักษณ?ของ
สถานี โดยผ[านทางบุคลิกภาพ จังหวะ ลีลา ภาษาท่ีผูWประกาศใชW นอกเหนือจากชนิดของเพลงท่ีเป�ด 
หรือรายการท่ีนําเสนอ เพ่ือท่ีจะสื่อสารกับผูWชมผูWฟ�ง นอกจากผูWประกาศข[าวท่ีเรียกแลWวยังมีคําเรียกท่ีช้ี
เฉพาะเจาะจงใหWเห็นบทบาทหนWาท่ีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เช[น ผูWอ[านข[าว ผูWรายงานข[าว (reporter) 
ผูWดําเนินรายการ(moderator) พิธีกร (Master of ceremony) ดีเจ (DJ หรือ disc jockey) (รศ.จิรา
ภรณ? สุวรรณวาจกกสิกิจ) 
 ป�จจุบันองค?กรสื่อโทรทัศน?มีการผลิตผูWประกาศข[าวกีฬามากข้ึน เน่ืองจากมีการนําเสนอ
รายการข[าวกีฬาตลอดท้ังวันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปของยุคการแพร[ภาพในรูปแบบดิจิตอลและ
การแพร[ภาพท่ีมีช[องฟรีทีวีมากข้ึนในป�จจุบัน ซึ่งการมีผูWประกาศข[าวจํานวนมากข้ึนอาจจะส[งผลใหWเกิด
ป�ญหา และอุปสรรค?ในการเป_นผูWประกาศข[าว โดยป�ญหาส[วนใหญ[เป_นการผิดพลาดจากตัวประกาศ
ข[าวเอง เช[น การอ[านผิดคํา การสะกดช่ือผิด การระบุตําแหน[งไม[ถูกตWอง การเวWนวรรคตอน การควบ
กล้ํา ร ล ไม[ถูกตWองชัดเจน ด้ังน้ันผูWประกาศข[าวตWองมีทักษะท่ีดี รวมท้ังปฏิภาณไหวพริบในการแกWไข
ป�ญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถผ[านพWนอุปสรรค?ไปไดWซึ่งจะส[งผลต[อความน[าเช่ือถือต[อผูWประกาศข[าว 
 นอกจากป�ญหาในเร่ืองการถ[ายทอดแลWว ป�ญหาท่ีสําคัญสําหรับผูWประกาศข[าวในป�จจุบัน คือ 
ความรูW ความเขWาใจในเน้ือหาข[าว ซึ่งผูWประกาศข[าวท่ีดี มีคุณภาพตWองมีการใส[ใจข[าวสารความ
เคลื่อนไหวของกีฬาต[างๆท้ังในประเทศและต[างประเทศอยู[ตลอดเวลา การศึกษาหาขWอมูลความรูW
เพ่ิมเติมอยู[เสมอจะทําใหWผูWประกาศข[าวกีฬาสามารถวิเคราะห?สถานการณ? และการวิพากษ? วิจารณ?
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กีฬาต[อผูWรับชมรายการข[าวกีฬา รายการกีฬาวาไรต้ี และอ่ืนๆไดWอย[างถูกตWอง แต[ถWาหากผูWประกาศข[าว
ไม[มีความรูWความเขWาใจทีดีแลWวการนําเสนอข[าวไดWเฉพาะเพียงแค[การอ[านบทข[าวเท[าน้ัน ก็อาจไม[
สามารถทําใหWผูWชมเกิดความเช่ือถือรวมไปถึงเกิดความช่ืนชอบไดWส[งผลใหWความน[าเช่ือถือต[อ
สถานีโทรทัศน?อีกดWวย 
 จากเหตุผลท่ีกล[าวไปทําใหWผูWวิจัยไดWศึกษาบริษัท สยามสปอร?ต เทเลวิชัน จํากัด เป_นผูWมีความ
เช่ียวชาญและสามารถพัฒนาผูWประกาศข[าวกีฬาท่ีสําคัญ โดยผูWวิจัยสนใจศึกษา บริษัท สยามสปอร?ต 
เทเลวิชัน จํากัด มีวิธีการ และกระบวนการคัดเลือกผูWประกาศข[าวท่ีสามารถเป_นผูWประกาศข[าวท่ีมี
คุณภาพไดWอย[างไร และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือจะไดWนําผลไปใชWในการคัดเลือกผูWประกาศข[าวใหWมี
ความเหมาะสมในลักษณะเฉพาะทางผูWประกาศข[าวกีฬา และแนวทางในการพัฒนาผูWประกาศข[าวกีฬา
ท่ีมีคุณภาพต[อองค?กรนําไปสู[การมีคุณค[าต[อสังคมต[อไป  
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาการคัดเลือกผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัท สยามสปอร?ต เทเลวิชัน จํากัด  
2. เพ่ือศึกษาศึกษาแนวทางพัฒนาผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัท สยามสปอร?ต เทเลวิชัน 

จํากัด 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การพัฒนาทักษะของผูWประกาศข[าวกีฬาบริษัทสยามสปอร?ตเทเลวิชัน จํากัด เป_นวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ[มตัวอย[างการวิจัย คือผูWบริหารบริษัทสยามสปอร?ต เทเลวิชัน จํากัด ทางช[องฟุตบอล
สยาม จํานวน 3 คน และผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัทบริษัท สยามสปอร?ต เทเลวิชัน จํากัด ทางช[อง
ฟุตบอลสยาม โดยใชWแบบสอบถามในการสัมภาษณ?และการสนทนาอย[างไม[เป_นทางการ 

 การวิเคราะห?ขWอกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีมีเกณฑ?ในการคัดเลือกผูWบริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัทสยามสปอร?ต เทเลวิ ชัน จํากัด เป_นเพศชายและเพศ
หญิงทางช[องสยามกีฬาทีวี โดยใชWวิธีสุ[มตัวอย[างแบบเจาะจง และวิเคราะห?ขWอมูลและสรุปผลใน
การศึกษาเร่ืองการคัดเลือกและแนวทางพัฒนาการเป_นผูWประกาศข[าวกีฬาของบริษัท สยามสปอร?ต 
เทเลวิชัน จํากัด วิเคราะห?ดWวยการใชWแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวชWองเพ่ือตอบวัตถุประสงค?
การศึกษาและวิเคราะห?เชิงพรรณIนา (Descriptive Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 การคัดเลือกผู�ประกาศข�าวกีฬาทางบริษัท สยามสปอร�ต เทเลวิชัน จํากัด จากการ
สัมภาษณ?แบบเจาะจงกับบริหารช[อง นาย สมกฤษ? อิศรางกูร ณ อยุธยา นาย โยธิน ภิญญมุขสาพงศ? 
และนายโยธิน อารีย?การเลิศ มีวิธีการคัดเลือกผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัทมีการคัดเลือกจาก 2 
ระบบ คือ ระบบ1 การสรรหาตามระบบของบริษัท โดยจะมีการเรียกอัตรากําลังตามระบบของบริษัท 
และมีคณะกรรมการในการคัดเลือกตามนโยบาย โดยมีแนวทางในการคัดเลือกจากการทดลองบันทึก
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เทปเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของการเป_นผูWประกาศข[าว ซึ่งมีหลักการท่ีสําคัญในการพิจารณาคือ 1.ตWอง
มีความรูWพ้ืนฐานในกีฬาทุกประเภท และมีความรูWที่เช่ียวชาญท่ีสุดในชนิดกีฬาท่ีแต[ละท[านมีความรูWเดิม
ติดตัวมาต้ังแต[ก[อนเขWามาในบริษัท ซึ่งจะพิจารณาเป_นอันดับแรก 2. ตWองเป_นคนบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะ
แก[การเป_นผูWประกาศข[าวกีฬากล[าวคือ เป_นผูW ท่ีมีความสะอาดเรียบรWอย แต[งกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะในการปฎิบัติงาน รูปร[างหนWาตาดี มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีมีความโดดเด[นท้ังกายวาจาใจ 3.
ตWองเป_นผูWท่ีมีวิธีในการนําเสนอข[าวและถ[ายทอดขWอมูลท่ีดีซึ่งในแต[ละบุคคลจะมีวิธีการนําเสนอใหWผูWรับ
ชมไดWรับอรรถรสในการรับชม และสามารถคลWอยตามโนWนนWาวใจในการติดตามและรับชมต[อผูWประกาศ
ข[าวไดW 4.ตWองเป_นพูดมีนํ้าเสียงท่ีดี พูดจาชัดเจน เสียงไม[สั้นเครือ และสามารถเรียบเรียงขWอมูล ลําดับ
เหตุการณ?ต[างๆท่ีสําคัญไดWอย[างแม[นยํา 

 ระบบท่ี 2 การคัดเลือกผูWประกาศข[าวจากนักข[าวท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานดWานข[าว
กีฬาในบริษัทสยามกีฬาสยามสปอร?ต เทเลวิช่ัน จํากัด ซึ่งตWองผ[านกระบวนการในการคัดเลือกตาม
นโยบายของทางบริษัทสยามกีฬาสปอร?ต เทเลวิช่ัน จํากัดเช[นกัน ตWองเป_นผูWท่ีเคยผ[านการทําข[าวกีฬา
ในดWานต[างๆท่ีตนเองถนัด และสามารถเขียนข[าว เล[าข[าว บรรยายข[าวไดW มีไหวพริบในการแกWไขในอุป
สรรค?ในระหว[างการทํางาน โดยการพิจารณาการข้ึนเป_นผูWประกาศข[าวจะมีพ่ีเลี้ยงและหัวหนWางาน
คอยดูแลแนะนําในการปฎิบัติงานพรWอมท้ังคัดเลือกต[อคณะผูWบริหารช[องเพ่ือพิจารณาตามความ
เหมาะสมของเวลาต[อไป สําหรับผูWประกาศข[าวหนWาใหม[ที่ไดWรับการคัดเลือกมาตามคุณสมบัติแต[ไม[เคย
เป_นนักข[าวมาก[อนจะตWองเร่ิมตWนดWวยตําแหน[งนักข[าวก[อนจึงจะไดWรับการพิจารณาไปเป_นผูWประกาศ
ข[าวต[อไปในเวลาท่ีเหมาะสม  
 แนวทางพัฒนาผู�ประกาศข�าวกีฬาทางบริษัท สยามสปอร�ต เทเลวิชัน จํากัด แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของผูWประกาศข[าวกีฬามี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1 คือ ใหWรุ[นพ่ีในบริษัทผูWคอยดูและ
สนับสนุนต[อตนเอง ซึ่งนอกจากแต[ละท[านจะสามารถวิเคราะห?ตนเองไดWว[าจุดดWอย และจุดเด[นของ
การเป_นผูWประกาศข[าวเป_นอย[างไรแลWว ยังไดWรับการวิพากษ?วิจารณ?จากรุ[นพ่ีท่ีเคยผ[านประสบการณ?
ต[างๆ ท้ังแนะแนวในเร่ืองวิธีการนําเสนอต[อรายการ และจัดเรียงขWอมูลของข[าว เม่ือไดWรับการแนะนํา
จากรุ[นพ่ีจึงนําไปสู[แนวทางการปฏิบัติ และเทคนิคในการพัฒนาตนเองต[อไปด่ังน้ี 1) การพูดกับกระจก
ท่ีบWานเพ่ือดูลักษณะท[าทางของตัวเองท้ังในเวลาพูด และการเคลื่อนไหวท[าทางในการฝ�กการเป_นผูW
ประกาศข[าวท่ีดี 2) ดูคลิปวีดีโอจากผูWที่เป_นผูWประกาศข[าวท่ีเป_นตWนแบบของตนเอง 3) ศึกษาแหล[งข[าว
ของตัวเองหรือประเภทข[าวของตัวเองใหWเกิดความเช่ียวชาญ 4) หาขWอมูลเตรียมตัวก[อนเขWาจัดรายการ
หรือประกาศข[าว 5) ความสามารถและประสบการณ?พัฒนาการเป_นผูWประกาศท่ีดีไดWคืออ[านทุกวัน 6) 
ใจตWองรักในการเป_นผูWประกาศข[าว 7)พยายามอ[านออกเสียง และฝ�กฝนบ[อยๆ 8) เป�ดรับข[าวสารอยู[
ตลอดเวลา 9) ไม[หยุดท่ีจะพัฒนาตนเอง 

ลักษณะท่ี 2 บริษัทไดWจัดใหWมีการฝ�กอบรมการเป_นผูWประกาศข[าวกับทางกรมประชาสัมพันธ? 
และผูWเช่ียวชาญท่ีไดWรับใบอนุญาตและรับรองมาตรฐานจากสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน?และกิจการโทรคมนาคมแห[งชาติ  
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อภิปรายผล 
 การคัดเลือกและแนวทางพัฒนาการเป_นผูWประกาศข[าวกีฬาบริษัทสยามสปอร?ต เทเลวิชัน 
จํากัด มีการคัดเลือกผูWประกาศข[าวกีฬาทางบริษัทมีการคัดเลือกจาก 2 ระบบ คือ 1 การสรรหาตาม
ระบบของบริษัท โดยจะมีการเรียกอัตรากําลังตามระบบของบริษัท และมีคณะกรรมการในการ
คัดเลือกตามนโยบาย ระบบท่ี 2 การคัดเลือกผูWประกาศข[าวจากนักข[าวท่ีมีประสบการณ?ในการทํางาน
ดWานข[าวกีฬาในบริษัทสยามกีฬาสยามสปอร?ต เทเลวิช่ัน จํากัด ซึ่งตWองผ[านกระบวนการในการ
คัดเลือกตามนโยบายของทางบริษัทสยามกีฬาสปอร?ต เทเลวิช่ัน และเม่ือไดWรับการคัดเลือกหากไม[ไม[มี
ประสบการณ?ในการเป_นนักข[าวมาก[อนจะตWองเร่ิมตWนจากการเป_นนักข[าวกีฬาเป_นอันดับแรก และเม่ือ
ถึงเวลาท่ีเหมาะสมจึงพัฒนาไปสู[การเป_นผูWประกาศข[าวต[อไป  

 สอดคลWองกับแนวคิด ธงชัย สันติวงษ? (2540, น.138) อธิบายว[า การคัดเลือกพนักงานน้ัน 
ความสําคัญอยู[ท่ีองค?กรจะตWองกําหนดเกณฑ? (Criteria) ของคุณสมบัติท่ีตWองการเอาไวWล[วงหนWา ซึ่ง
หมายถึงเกณฑ?การศึกษา ประสบการณ? ความเหมาสมทางร[างกาย ตลอดจนลักษณะนิสัยและท[าทาง
ซึ่งการคัดเลือกในป�จจุบันเป_นกระบวนการท่ีมีความสําคัญย่ิง ป�ญหาท่ีปรากฏชัดคือ ผูWบริหารตWอง
พัฒนาวิธีการและปรับปรุงการประเมินผลผูWสมัครงาน จะตWองจัดโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห?จุดเด[นจุดดWอย 
ดWานความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของผูWสมัครแต[ละคน เพ่ือใหWไดWบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับ
งานขององค?กรมากท่ีสุด ฉะน้ัน สิ่งท่ีองค?กรตWองใหWความสําคัญในการเลือกบุคคลน้ันคือ ขWอมูลของตัว
ผูWสมัคร ซึ่งชนิดของอขWอมูลน้ีสามารถแบ[งไดWเป_น (พยอม วงศ?สารศรี, 2542, น.129-130) โดยบริษัท
สยามสปอร?ต เทเลวิช่ัน จํากัดไดWมีคณะกรรมการและทีมงามในการคัดเลือกอย[างเป_นระบบตาม
นโยบายและคุณบัติที่พ่ึงประสงค?  

แนวทางการพัฒนาการเป_นผูWประกาศข[าวกีฬาของบริษัท สยามกีฬาสปอร?ตเทเลิช่ัน จํากัด มี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูWประกาศข[าวกีฬา คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเองดWวยการไดWรับ
การวิพากษ?วิจารณ?จากรุ[นพ่ีกับทางบริษัท และบริษัทไดWจัดใหWมีการฝ�กอบรมการเป_นผูWประกาศข[าวกับ
ทางกรมประชาสัมพันธ? และผูW เช่ียวชาญท่ีไดW รับใบอนุญาตและรับรองมาตรฐานจากสํานัก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน?และกิจการ สอดคลWองกับแนวคิดของ (พยอม 
วงศ?สารศรี, 2542, น.144) 
 การพัฒนาบุคคล กล[าวคือ เป_นกรรมวิธีท่ีเพ่ิมพูนสมรรถภาพการทํางานของผูWปฏิบัติงานของ
แต[ละบุคคล ท้ังในดWานความคิด การกระทํา ความรูWความสามารถ ความชํานาญและทัศนคติ รวมถึง
กิจกรรมใดท่ีจะมีส[วนทําใหWพนักงานมีความรูW ทักษะ ประสบการณ? และทัศนคติท่ีดีข้ึน สามารถท่ีจะ
ปฏิบัติหนWาท่ีท่ียากข้ึนและมีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนในองค?กรไดW ซึ่งการพัฒนาบุคคลน้ันยังหมายถึง
การใหWการศึกษาเพ่ิมเติม การฝ�กอบรม การสอนงาน หรือการนิเทศงาน (Job Instruction) การสอน
แนะ (Coaching) การใหWคําปรึกษาหารือ (Counseling) การมอบหมายหนWาท่ีใหWทําเป_นคร้ังคราว 
(Job Assignment) การใหWรักษาการแทน (Acting) การโยกยWายสับเปลี่ยนหนWาท่ีการงานเพ่ือโอกาส
ศึกษางานท่ีแปลกใหม[ หรือการไดWมีโอกาสศึกษาความรูW และประสบการณ? ประสบการณ?จาก
หน[วยงานอ่ืน (Job Rotation) 
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 สําหรับการพัฒนาตนเอง เป_นเร่ืองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตัวพนักงานใหWมีความสามารถ
เชิงสมรรถนะใหม[ๆ มีความคิดเห็นท่ีแตกต[างไปจากเดิม เกิดความรูWสึกใหม[ หรือเป_นการปรับปรุง
แกWไขทักษะและความสามารถท่ีเคยมีอยู[แลWวใหWดีข้ึน เป_นการเพ่ิมสิ่งท่ีมีอยู[แลWวใหWมากข้ึนหรือมี
คุณภาพมากกว[าเดิม (เด[นพงษ? พลละคร, 2532, น.20-25) ประโยชน?ของการพัฒนาตนเอง คือ 1)ไดW
เรียนรูWทักษะใหม[ๆ 2) ยกระดับบทบาทหนWาท่ีการงานใหWดีข้ึน 3) ทํางานไดWเต็มความสามารถ 4) มี
ความกWาวหนWาในอาชีพการงาน 5) มีความกWาวหนWาในอาชีพการงาน 6)มีความพอใจในตัวเองมากข้ึน / 
เช่ือม่ันในตัวเองมากข้ึน 7) เป_นท่ียอมรับของคนอ่ืนมากย่ิงข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ  

จากการศึกษาพบว[าการพัฒนาทักษะของผูWประกาศข[าวกีฬาบริษัทสยามสปอร?ตเทเลวิชัน 
จํากัด ไดWใหWความสําคัญในเร่ืองของความรูW และวิธีการนําเสนอของบุคคลเป_นสําคัญ และพบว[าผูW
ประกาศข[าวยังมีป�ญหาเร่ืองการออกเสียงภาษาไทย การพูดตามอักขระภาษาไทยยังไม[ดี รวมไปถึง
ศัพท?เฉพาะท่ีออกเสียงไม[ถูกตWอง ซึ่งป�ญหาท่ีพบควรผลักดันใหWเกิดนโยบายของบริษัทท่ีทําใหWผูW
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โทรทัศน?และกิจการโทรคมนาคมแห[งชาติกําหนด เพ่ือประโยชน?กับผูWประกาศและบริษัทใหWเติบโตและ
มีคุณภาพมากย่ิงข้ึนต[อไป  
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัลโดย
ศึกษาสถานีวิทยุของหน[วยงานเอกชนและสถานีวิทยุในหน[วยงานของรัฐบาล เป_นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยยึดหลักการเลือกผูWใหWขWอมูลหลัก (key informant) ท่ีมีลักษณะ
ตรงกับขอบเขตการวิจัยกลุ[มตัวอย[าง คือ ผูWบริหารสถานีวิทยุท้ังเอกชนและรัฐบาล จํานวน 2 สถานี 
ประกอบดW วย สถานี วิท ยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยก รุงเทพธนบุ รี  เป_ นสถานี วิท ยุ
สถาบันการศึกษาประเภทบริการสาธารณะคลื่นความถ่ี 93.25 F.M. และกิจการวิทยุกระจายเสียง
ทหารเรือ (ส.ทร.) ซึ่งเป_นคลื่นวิทยุที่อยู[ในความดูแลของหน[วยงานรัฐบาล  
  ผลการศึกษาพบว[า สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทหารเรือ(ส.ทร.) ซึ่งมีคลื่นวิทยุที่อยู[ในความดูแลของหน[วยงานรัฐบาล จํานวนท้ังสิ้น 
15 สถานี มีรูปแบบการปรับตัวของวิทยุกระจายเสียงตามองค?ประกอบของแนวคิด Lifestyle Media 
ครบทุกองค?ประกอบ คือ มีช[องทางใหม[ เช[น การไลฟ¢สดในช[องทางเฟสบุ�ค มีการติดแอปพลิเคชันบน
เว็บไซต? มีการแลกเปลี่ยนเน้ือหาผ[านช[องทางสื่อใหม[ ก[อเกิดเป_นเน้ือหาใหม[ เช[น การโทรศัพท?ร[วม
รายการ (phone-in) การแสดงความคิดเห็น ในแฟนเพจเฟซบุ�ก ตลอดจนมีการหาขWอมูลแบบใหม[ท่ี
ไม[ไดWรับฟ�งเฉพาะช[วงเวลาปกติ แต[มีการรับฟ�งรายการยWอนหลัง (radio on demand) ผ[านเว็บไซต? 
หรือแอปพลิเคชัน โดยมีความสามารถและศักยภาพในการไปถึงเปjาหมายตามองค?ประกอบดังกล[าว
น้ัน มีปริมาณหรือจํานวนท่ีมากนWอยแตกต[างกันไป ตามประเภทและโครงสรWางการดําเนินงานของ
องค?กร พันธกิจและวิสัยทัศน?ขององค?กร บุคลากรทีมงาน และกลุ[มผูWฟ�งรายการ ท่ีจะตWองพัฒนากล
ยุทธ?การไปถึงเปjาหมายของแต[ละสถานีต[อไป 
 

คําสําคญั: การปรับตัว, วิทยุกระจายเสียง, ยุคดิจิทัล  
 

Abstract 
  The research is intended to study the adjustment of radio stations in the 
digital age. By studying the radio station of a private agency and radio station in the 
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government's organizational unit as a qualitative research (qualitative research) based 
on the principle of choosing the master Data Provider (key informant) that meets the 
scope of research, the group is both private and government radio stations. There are 
2 stations consisting of a radio broadcast station of Bangkok Thonburi. As a radio 
station, educational institution, public service, frequency wave 93.25 F.M. and the 
radio-broadcasting business of the Navy (the AEC), which is a radio wave in charge of 
the government. The radio waves are in charge of government agencies.There are the 
adjustment pattern of the radio broadcasting the concept. All Lifestyle Media is a 
new channel, such as Live in a Facebook channel. Applications on the website are 
installed. Content is exchanged through new media channels. It is new content, such 
as a joint phone call list (phone-in), a comment on a Chafesbuk page, as well as the 
new non-hearing information. During normal time, however, it has been listened to 
the reverse line (radio on demand) through the website or the application, with the 
ability and potential to reach the target of such elements. There are slightly different 
quantities or numbers depending on the type and structure of the Organization. 
Corporate mission and Vision team personnel and group listeners to develop a 
strategy to reach the target of each station. 
 
Keywords: Adaptation, radio stations broadcasting, Digital age 
 
บทนํา 
  ในป�จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย[างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู[ยุค Digital และยุค 
Robotic จึงทําใหWเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต[อการดํารงชีวิตและการทํางาน ทําใหWหน[วยงาน องค?กร
ท้ังภาครัฐและเอกชนตWองปรับตัวใหWสอดคลWองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีเทคโนโลยีเขWามาถาโถม
ใส[ในทุกภาคส[วนและในทุกธุรกิจน้ัน เกิดการ Disruption ถWาแปลแบบตรงตัวก็คือ “หยุดชะงัก” 
ดังน้ัน Digital Disruption ก็คือสภาวะท่ีธุรกิจถูกทําใหWหยุดชะงักในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย[าง
รวดเร็ว ไม[ว[าจะเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบกWาวกระโดด, การไม[พัฒนาในตัวองค?กร หรือการ
มี “Disruptive Challenge” (ผูWเขWามาแข[งขันในธุรกิจในยุคดิจิทัล) เป_นตWน ป�จจัยเหล[าน้ีไดWเขWามา
ในโลกธุรกิจมากข้ึนและทําใหWเกิดการสั่นสะเทือนในวงการธุรกิจเป_นอย[างมาก ตัวอย[างธุรกิจท่ี
ถู ก  Disruption ท่ี เรา รูW จั ก กั น ดี ใน ป� จ จุ บั น ไม[ ว[ าจะ เป_ น  Amazon, Alibaba , Netflix, Hulu 
Plus, Spotify ทําใหWวงการสื่อและวงการบันเทิง หรือแมWแต[การคWาขายตWอง “หยุดชะงัก” โดย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม[เหล[าน้ี เขWามาเปลี่ยนวิถีการเขWาถึงของผูWบริโภค และสรWางรายไดWจากการ
ลงโฆษณาของผูWที่จะโฆษณาในแพลตฟอร?มน้ันๆ  
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  Digital Disruption เป_นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกวงการในยุคป�จจุบัน ไม[ว[าจะเป_น
ภาคอุตสาหกรรมต[างๆ, การศึกษา, การเงินการธนาคาร สื่อสารมวลชน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม[เวWน
แมWแต[ในเร่ืองใกลWตัวเรา ทําใหWธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการท่ีปรับตัวใหWธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน
น้ันตWองอาศัยการใชWเทคโนโลยีต[างๆไม[ว[าจะเป_นเทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี Cloud, Big 
Data, Robotics, Machine Learning, AI และอ่ืนๆ เขWามาช[วยในการทําธุรกิจ แต[อาศัยเพียงแค[
เทคโนโลยีน้ันไม[ เพียงพอ วิสัยทัศน?ของผูW นํ าในองค?กรก็เป_นสิ่ งสําคัญ  Disruption สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดWตลอดเวลาตามสภาวะแวดลWอมท่ีเปลี่ยนไปในป�จจุบัน จึงเป_นทางเลือกใหม[ในการสรWาง
สิ่งท่ีแตกต[างจากผูWนําตลาด หรือบรรดาคู[แข[งในตลาดท่ีมีอยู[ ซึ่งแน[นอนว[า "ถWาทําสําเร็จ" จะส[งผล
กระทบทําใหWผูWนําตลาดในทุกๆ อุตสาหกรรมจะตWองพบกับความทWาทายใหม[ ในการตัดสินใจคร้ังใหญ[
เก่ียวกับอนาคตขององค?กร ว[าจะมีแนวทางในการเดินหนWาธุรกิจอย[างไรต[อไป ท่ีจะตWองแข[งขันกับ
องค?กรขนาดเล็ก แต[มีการใชWเทคโนโลยีดิจิทัลใหม[ๆ ท่ีทันสมัยเขWามาช[วยในการทํางาน และกําลังก[อ
ตัวเพ่ือจะเขWายึดพ้ืนท่ี Market Share ของอุตสาหกรรมน้ันๆ ทําใหWองค?กรเดิมท่ีมีอยู[จะตWองเกิดป�ญหา
และอุปสรรคในการทําธุรกิจอย[างแน[นอน ถWาหากยังดํารงอยู[ในตลาดในรูปแบบเก[า ใชWวิธีการ
แบบเดิมๆ ทําการตลาดแบบ Traditional Marketing ท่ัวๆ ไป เม่ือถึงวันหน่ึงถWาหากไม[แข็งแรงพอก็
คงจะตWองลWมหายตายจากไปไดWอย[างง[ายๆ เหมือนกัน เพราะมันไม[ใช[ยุคของ "ปลาใหญ�กินปลา
เล็ก" แต[มันเป_นยุคของ "ปลาเร็วกินปลาช�า" 
  และแน[นอนวงการสื่อสารมวลชน ไม[ว[าจะเป_นวิทยุ โทรทัศน? สื่อสิ่งพิมพ? ย[อมไดW รับ
ผลกระทบไปตามๆ กัน สําหรับ “วิทยุ” ท่ีมีเม็ดเงินสื่อโฆษณาลดลงอย[างต[อเน่ืองทุกปm ล[าสุดในปm 
2017 มีมูลค[า 5,047 ลWานบาท ลดลง 16 % มีการคาดการณ?ในปmถัดไป อีกว[าจะลดลงอีก 15 % มี
มูลค[า 4,290 ลWานบาท หลายคนจึงต้ังคําถามเดียวกันว[าวิทยุยังไม[ตายอีกเหรอ? ยังมีคนฟ�งวิทยุอยู[
เหรอ?  
  อย[างท่ีทราบกันดีว[าวิทยุเป_นสื่อท่ีจํากัดพ้ืนท่ีแค[ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท[าน้ัน ถWาใน
ต[างจังหวัดก็จะเป_นคลื่นวิทยุทWองถ่ิน ทําใหWฐานคนฟ�งจํากัดดWวยตามไป แต[เทคโนโลยีเขWามาช[วยทําใหW
สื่อวิทยุดีข้ึนขยายออกไปสู[แอพพลิเคช่ัน ออนไลน? ขยายฐานคนดู สปอนเซอร?ก็เขWามามากข้ึน ในอดีต
การฟ�งวิทยุจํากัดพ้ืนท่ี เราแพWทีวีมาตลอดเพราะไม[เห็นภาพ แต[ตอนน้ีเทคโนโลยีทําใหWวิทยุดีข้ึนอย[าง
เห็นไดWชัด มีแอพพลิเคช่ัน ไดWเห็นภาพการจัดรายการในหWองส[ง หWองจัดรายการก็มีสปอนเซอร? มีโลโกW
เหมือนในทีวีมีการตัดต[อคลิปรายการ ทําใหWการฟ�งวิทยุตอนน้ีไม[จํากัดพ้ืนท่ีแลWว สามารถดูหรือฟ�งไดW
ท่ัวโลก แถมมีสปอนเซอร?เขWามามากข้ึน” 
  ขWอดีของวิทยุ ในบรรดาสื่อท้ังหมด วิทยุมีสิ่งท่ีสื่ออ่ืนไม[มีก็คือความผูกพัน มี Relationship มี
ความสัมพันธ?ระหว[างคนฟ�งกับดีเจ ความสัมพันธ?น้ีหายากจากสื่ออ่ืน ในหนังสือไม[มีเราไม[เห็นหนWาตา
คนเขียน ทีวีก็ไม[มี ดีเจคือตัวตนจริงๆ ของคนๆ น้ัน รายการสดมาปรุงแต[งไม[ไดW ดีเจท่ีประสบ
ความสําเร็จจะมีคาแรคเตอร?เฉพาะตัวท้ังน้ันท่ีทําใหWคนฟ�งรูWสึกคุWนเคย  
  ดWวยความคิดของคนยังยึดติดท่ีว[าฟ�งวิทยุตWองผ[านเคร่ืองรับวิทยุเท[าน้ัน แต[ยุคสมัยเปลี่ยนไป 
การฟ�งวิทยุก็เปลี่ยนดีไวซ?(device) ตามยุคน้ีคนไม[ไดWซื้อเคร่ืองรับวิทยุแลWว เลยทําใหWคนคิดว[าวิทยุตาย
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แลWว แต[จริงๆ วิทยุยังอยู[เพียงแค[เปลี่ยนดีไวซ? ซึ่งทําใหWชีวิตง[ายมากข้ึน ไม[ไดWฟ�งผ[านวิทยุอย[างเดียว ไม[
ตWองแบกเคร่ืองรับวิทยุไปไหน ฟ�งไดWผ[านมือถือ คอมพิวเตอร? กลายเป_นว[าขWอดีของเทคโนโลยีท่ีเขWามา
ในวันน้ีไม[ไดWทําใหWวิทยุตาย แต[ทําใหWฟ�งวิทยุไดWสบายข้ึนมาก   

นอกจากอุปกรณ?ในการฟ�งวิทยุเปลี่ยนไป พฤติกรรมการฟ�งของผูWบริโภคก็เปลี่ยนไปเช[นกัน 
เพราะฉะน้ันตWองจัดรายการใหWมากกว[าแค[การฟ�งเพลงอย[างเดียว “พบว[าการฟ�งวิทยุของคนยุคน้ี
เปลี่ยนไป จากน่ังฟ�งเฉยๆ มีการด้ินรนทุกอย[างในการพูดคุยกับดีเจ ร[วมสนุก ทําทุกอย[างใหWรูWจักมาก
ข้ึน ในโลกของคนเหงา มีชีวิตอยู[กับความรวดเร็วว[องไว ทุกวันน้ีบริโภคอะไรไวมากๆ อยากรูWก[อน 
อยากพูดก[อน ในขณะท่ีเราผลิตสื่อถWารูWไลฟ¢สไตล?ของผูWบริโภคทีเปลี่ยนไป ก็ทําใหWจับคนดูใหWอยู[ไดWก็จะ
อยู[รอด ถWาวันน้ีวิทยุเป�ดแค[เพลงอย[างเดียว ก็ทําใหWคนฟ�งรูWสึกว[าฟ�งเพลงท่ีไหนก็ไดW ตWองทําใหWการฟ�ง
วิทยุตอบโจทย?มากกว[าการฟ�งเพลงเฉยๆ” ท่ีสําคัญตอนน้ีไม[ไดWแค[ฟ�งอย[างเดียว แต[ดูการจัดรายการไดW 
พูดคุย แชทไดW ผูWบริโภคสมัยน้ีไม[ไดWบริโภคจอเดียวอีกต[อไป ตWองดึงดูดความสนใจจากผูWบริโภคใหWไดW 
ซึ่งเป_นท่ีมาของการทําวิจัย เร่ือง การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล โดยศึกษาสถานี
วิทยุของหน[วยงานเอกชนและสถานีวิทยุในหน[วยงานของรัฐบาล กลุ[มตัวอย[าง คือ ผูWบริหารสถานีวิทยุ
ท้ังเอกชนและรัฐบาล จํานวน 2 สถานี ประกอบดWวย สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เป_นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาประเภทบริการสาธารณะ 93.25 F.M. และสถานี
วิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.)  

  

วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
เพ่ือศึกษาการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล 
1. เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชWในการเรียนการสอนในสาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบสื่อและ

การผลิตสื่อ 
2. เพ่ือหน[วยงานผูWไดWรับประโยชน?โดยตรงนําใปใชWเพ่ือปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวขWอง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
  การวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยมุ[งศึกษาการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล โดย 
ศึกษาสถานีวิทยุของหน[วยงานเอกชนและสถานีวิทยุในหน[วยงานของรัฐบาล จํานวน 2 สถานี 
ประกอบดWวย สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป_นสถานีวิทยุ 

ถาบันการศึกษาประเภทบ ริการสาธารณ ะคลื่ นความ ถ่ี  93 .25 F.M. และสถานี
วิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ซึ่งเป_นคลื่นวิทยุท่ีอยู[ในความดูแลของหน[วยงานรัฐบาล 15 
สถานี จํานวน 18 คลื่น โดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ดังน้ี  
  ทฤษฎีและแนวคิดทางด�านวิทยุ กระจายเสยีง  
  ความหมายของวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุกระจายเสียง ตามพจนานุกรมาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ใหW คํานิยาม
ไวWว[า วิทยุ หมายถึง กระแสคลื่นแม[เหล็กไฟฟjาชนิดท่ีเคลื่อนไปตามอากาศโดยไม[ตWองใชWสาย และอาจ
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เปลี่ยนเป_นเสียงหรือรูปไดW เรียกเคร่ืองท่ีมีหนWาท่ีเปลี่ยนคลื่นเสียงใหWเป_นคลื่นแม[เหล็กไฟฟjาออกสู[
อากาศว[า “เคร่ืองส[ง” เรียกเคร่ืองท่ีมีหนWาท่ีเปลี่ยนคลื่นแม[เหล็กไฟฟjาท่ีรับไดWจากเคร่ืองส[ง วิทยุใหW
กลับเป_นคลื่นเสียงตามเดิมว[า “เคร่ืองรับวิทยุ” วิทยุกระจายเสียง คือ การแพร[สัญญาณเสียง
ออกอากาศโดยใชWคลื่นวิทยุ  

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห[งประเทศไทย (2540) (อWางถึงใน สิทธิพร ศิริอลังการ และคณะ, 
2549) ไดWใหWความหมาย คําว[า “วิทยุกระจายเสียง” (Radio Broadcasting) เป_นคาท่ีใชWกันมาเป_น
เวลานาน โดยจัดว[าเป_นสื่อมวลชนท่ีมีกาเนิดในโลกดWวยการคWนควWาทดลอง โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือนา
ผลการคWนควWาทดลองน้ันไปใชWงานใหWเกิดประโยชน?ต[อสังคม มิใช[อุบัติข้ึนในโลกดWวยเหตุบังเอิญไปพบ
เขWาเหมือนการคWนพบทางวิทยาศาสตร?บางอย[าง  
  คําว[า “วิทยุกระจายเสียง” เดิมทีเดียวเรายังไม[มีคาใชWเรียกกันเป_นภาษาไทยจอมพลเรือ กรม
พระยานครสวรรค?วรพินิต ทรงใชWวิธีเรียกทับศัพท?ว[า “Radio Telegraph” ว[า “ราดิโอโทรเลข” 
ต[อมาภายหลังสมเด็จพระมงกุฎเกลWาเจWาอยู[หัว จึงทรงบัญญัติใชWคาว[า “วิทยุ” แทนคาว[า “ราดิโอ” 
ต[อมาราชบัณฑิตยสถานจึงไดWใหWใชWคาเต็ม ๆ เป_นทางการว[า “วิทยุกระจายเสียง” ซึ่งมีความหมายตรง
กับคาภาษาอังกฤษว[า “Radio Broadcasting” น่ันเอง สาหรับคาว[า “ราดิโอ” มีความหมายว[า 
“วิทยุ” ซึ่งในศัพท?พจนานุกรมสื่อสารมวลชนไดWใหWความหมายไวWว[า “การใชWคลื่นแม[เหล็กไฟฟjา” 
(Electro-magnetic wave) หรือคลื่นวิทยุเพ่ือส[งออกอากาศ (transmit) หรือเพ่ือรับสัญญาณไฟฟjา 
(electrical signals) โดยไม[ตWองใชWสายต[อเช่ือมระหว[างกัน (wireless) ในความหมายอย[างกวWาง 
หมายถึง วิทยุ วิทยุโทรทัศน? วิทยุโทรภาพ ซึ่งเป_นรูปแบบของโทรคมนาคมซึ่งสื่อสารกันทางวิทยุน้ันมี
องค?ประกอบสาคัญคือตWองมีเคร่ืองส[ง (antenna) เพ่ือส[งสัญญาณพลังงานใหWแพร[ ออกไปไกล ๆ มีตัว
พาหะในการแพร[กระจายพลังงานสัญญาณ คือ คลื่นแม[เหล็กไฟฟjาในอากาศและมีเคร่ืองรับ
วิทยุกระจายเสียงถือเป_นสื่อท่ีมีอิทธิพลมากในประเทศท่ีกาลังมีการพัฒนา เป_นสื่อท่ียอมรับกันว[า
สามารถเขWาถึงไดWจานวนมากท่ีสุด มีความรวดเร็ว รัศมีครอบคลุมกวWางไกล เป_นการถ[ายทอดเน้ือหา
สาระโดยใชWเสียงในการสื่อสารระหว[างผูWส[งกับผูWรับฟ�ง ซึ่งไม[เห็นหนWากันดังน้ันเสียงทุกเสียงท่ีส[งมาจึง
ตWองสามารถสื่อความหมายก[อใหWเกิดจินตนาการและสรWางความเขWาใจไดWเป_นอย[างดี ภาษาของสื่อวิทยุ
จะครอบคลุมถึงเสียงทุกเสียงท่ีส[งผ[านทางสื่อวิทยุ แต[จะยกเวWนในส[วนท่ีเป_นรายการประเภทโฆษณา 
   แนวคิดเก่ียวกับแนวทางการกํากับสื่อใหม[ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีศูนย?ศึกษานโยบายสื่อ 
คณะนิเทศศาสตร? จุฬาลงกรณ? มหาวิทยาลัย ร[วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห[งชาติ 
(กทช.)สถาบันวิจัยสื่อHans-Bredow แห[งมหาวิทยาลัยHamBurg ประเทศเยอรมนีและมูลนิธิ
German Friedrich-Ebert จัดการ สัมมนาเร่ือง การกํา กับดูแลสื่อผสมในยุคของการหลอมรวมสื่อ: 
กรณีศึกษาจากเยอรมนีและไทย (Broadcast and Media Policy in theAgeof Convergence: 
CaseStudiesof Germanyand Thailand) เน้ือหาของการสัมมนาส[วนใหญ[มุ[งเสนอใหWผูWเขWาร[วม เห็น
ความสําคัญของการหลอมรวมสื่อ ในฐานะท่ีเป_นแนวโนWมใหม[ ท่ีกํา ลังมาแรงนอกจากสื่อในรูป
แบบเดิมๆ ท่ีคุWนเคยกันอยู[แลWว นอกจากน้ันยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเร่ืองของการ กํา 
กับดูแลสื่อท่ีหลอมรวม แต[ดูเหมือนว[า จะหาขWอสรุปไดWยาก สําหรับการสัมมนาในคร้ังน้ีเน่ืองจากความ
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ต[างระดับในการเขWาถึง สื่อหลอมรวม รวมท้ังมุมมองและกฎระเบียบของแต[ละประเทศ น่ันเอง (ศูนย?
ศึกษานโยบายสื่อ, 2010) ดร.วูฟกัง ชูลส? ผูWอํานวยการสถาบันฮานส? เบรโดว? ใหW ความกระจ[าง
เก่ียวกับการหลอมรวมสื่อในเยอรมนีว[า ถWาพูดเร่ือง การหลอมรวมสื่อ มีการศึกษากันมาก แต[ในความ
เป_นจริงไม[มี เพราะสุดทWายแต[ละสื่อยังคงมีรูปแบบเทคโนโลยีของแต[ละสื่อเอง ยกเวWนในเชิงธุรกิจท่ี
การหลอมรวมสื่อค[อนขWางเป_นจริง โดยเฉพาะ ในธุรกิจโทรคมนาคมท่ีโทรศัพท?มือถือ ไม[ไดWใชWเฉพาะ
สําหรับเป_น โทรศัพท?เคลื่อนท่ีเท[าน้ันแต[มีการหลอมรวมเน้ือหาและรายการทีวี บนโทรศัพท?มือถือ ท่ี
อาจจะทํา ใหWโทรทัศน?รูปแบบเดิมๆ หายไป กระน้ันก็ใช[ว[าการหลอมรวมสื่อในเยอรมนีจะไม[มีเลยโดย
ผูWอํานวย การสถาบันฮานส? เบรโดว? อธิบายว[า ทีวีในเยอรมนีปกติก็มีใหW บริการบนสื่อออนไลน?ทํา ใหW
มีเน้ือหาหลอมรวมแต[ก็มีป�ญหาตาม มาอีกในแง[การใชWประโยชน?และในเร่ืองของการกํากับดูแล เพราะ 
ในเยอรมนียังไม[มีการหลอมรวมการกํากับดูแลเพราะการใชWสื่อ เทคโนโลยีและการกํากับดูแลไม[
เหมือนกัน โดยเฉพาะกลุ[มคนท่ีเขWาไปใชWบริการโทรทัศน?บนออนไลน?ที่เพ่ิมมากข้ึน 

 กฤช ปุณณกันต? อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ? (2520 : 5) ไดWแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิทยุกระจายเสียงไวWว[า “เราทราบกันดีแลWวว[า วิทยุกระจายเสียง คือ สื่อมวลชนประเภทหน่ึง ซึ่งเป_น
พาหะท่ีอานุภาพย่ิง ท้ังในความรวดเร็วและรัศมีไกล ใครก็ตามท่ีดารงอยู[ในรัศมีครอบคลุม คือ ผูWฟ�ง
ของท[าน ท้ังสิ้น ผูWผลิตวิทยุกระจายเสียงท่ีดีเปรียบเสมือนพ[อครัวท่ีมีฝmมือย[อมไม[ผลิต รายการดWวย
ฝmมือตนแต[ฝ~ายเดียว แต[ตWองคานึงถึงรสนิยม และความตWองการของผูWฟ�งท้ังหลายดWวย” 

MR. KRAKWSKI อดีตอาจารย?ประจําคณะสังคมสงเคราะห?ศาสตร?ธรรมศาสตร? (2520 : 4) 
ไดWแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงว[า “วิทยุกระจายเสียงเสนอข[าวไดWรวดเร็วกว[า
หนังสือพิมพ?เพราะไม[ตWองรอกาหนดการเวลาออกวางทWองตลาดเช[นหนังสือพิมพ? ไดWรับข[าวมาไม[ถึง 5 
นาที ก็สามารถออกอากาศใหWผูWฟ�งไดWฟ�ง แต[หนังสือพิมพ?ตWองรอการเรียงพิมพ? ตีพิมพ? และการส[งออก
จาหน[าย และการเสนอข[าวสารท่ีน[าเลื่อมใสอีกประการหน่ึงของวิทยุคือสามารถนาเสียงของผูWเป_นข[าว
มาใหWฟ�งไดWอีกดWวยแต[หนังสือพิมพ?มีโอกาสเสนอรายละเอียดไดWมากกว[าและมีภาพประกอบของเน้ือ
ข[าวไดWดWวย 
  ป�จจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมีมากมายหลายหม่ืนแห[งและส[วนมากเอกชนจะเขWาไปเช[า
เวลาการออกรายการต[างๆ โดยหวังผลประโยชน?ส[วนตน นักจัดรายการจะมีอิสระในการดาเนิน
รายการมากโดยเฉพาะวิทยุชุมชนท่ีเกิดข้ึนมากมายในประเทศไทย และไม[มีรูปแบบท่ีแน[นอน จะ
มุ[งเนWนไปทางดWานการโฆษณาและความบันเทิงตามกาลสมัย เพ่ือหวังผลจากการว[าจWางใหWมาทาการ
โฆษณาบ[อยคร้ังมักพบว[า รายการท่ีออกมาน้ันส[อไปในทางท่ีไม[ค[อยจะถูกตWองตามวัฒนธรรมประเพณี
ของไทยนักและยังเป_นป�ญหาต[อสังคมอีกดWวย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  ณรงค?ศักด์ิ ศรีทานันท (2554) ในยุคขWอมูลข[าวสาร สื่อใหม[ (New Media) ท่ีมีการหลอมรวม
เทคโนโลยีอย[างเช[น สื่อสังคมออนไลน?(Social Media) ไดWเขWา มามีบทบาทต[อชีวิตประจํา วันของผูWคน
ในสังคมหลากหลายดWานโดยเฉพาะอย[างย่ิงบทบาทในดWานการสื่อสาร จากคุณสมบัติดังกล[าว เป_น ผล
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ใหWจํานวนผูWใชWสื่อใหม[ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็ว รวมท้ังการเป_นสื่อใหม[ท่ีผูWใชW
มีเสรีภาพสูงในการกําหนดเน้ือหา และรูปแบบการใชWประโยชน?หากมีการนํา ไปใชWในทางท่ีไม[
เหมาะสมอันก[อใหWเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต[อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
รัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงน[าจะเป_นจุดเร[งใหWเกิดกฎหมายใหม[
สําหรับสื่อใหม[ในยุค การหลอมรวมเทคโนโลยีและการสื่อสารผ[านคอมพิวเตอร? การกํา กับดูแลเน้ือหา
ในสื่อใหม[ยุคแห[งการหลอมรวมเทคโนโลยีกลายเป_น ประเด็นทางนโยบายท่ีรัฐบาลและหน[วยงานท่ี
เก่ียวขWองใหWความสนใจจากการท่ีท่ีสื่อใหม[มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีหลายประการ ทํา ใหW
อํานาจในการควบคุมเน้ือหาอยู[ในมือของผูWใชWส[งผลใหWการกํา กับดูแลเน้ือหาแบบท่ีเคยใชWปฏิบัติในสื่อ
ประเภทอ่ืนๆ ไม[สามารถใชWไดW ในหลายๆ กรณีดังน้ันดWวยความเป�ดกวWางในการใชWประโยชน?จากการใชW
ขWอมูล ท่ีมีเสรีภาพในการใชWสูงทุกคนจึงมีสิทธ์ิเขWาไปแสดงความ คิดเห็นโดยเป�ดเผยตัวตนท่ีแทWจริง
หรือไม[ก็ไดW แมWว[าป�จจุบันจะมีการประกาศใชWพระราชบัญญัติว[าดWวยการกระทํา ความผิดเก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร?พ.ศ.2550 ก็ตาม ซึ่งถูกวิพากษ?วิจารณ?อย[างกวWางขวางโดยเฉพาะประเด็นท่ีพ.ร.บ. 
ดังกล[าวถูกมองว[าอาจมีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป_นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชน ดังน้ันจึงมีความจํา เป_นท่ีหน[วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันพัฒนาสื่อมวลชน 
ควรมีส[วนร[วมในการวางแนวทางกํากับดูแลสื่อใหม[ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
           ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ป{จจัยภาวะผู�นําของผู�อํานวยการสถานีวิทยุฯ 
-การมีวิสัยทัศน? 
-การยอมรับในสิ่งต[างๆ  
-การโนWมนWาวจิตใจ 
-การส[งเสริมแรงบันดาลใจ 
-ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ? 
-การเสริมสรWางจิตสํานึกต[อสังคม 

การปรับตัวของสถานีวิทยุฯในยุคดิจิทัล 
การรับรูWในการใชWช[องทางใหม[  ไดWแก[ 
-เว็บไซต?  
-แอปพลิเคชั่น 
-การโทรศัพท?เขWารายการ 
-การแสดงความคิดเห็นในเฟสบุ�ค 
-การรับฟ�งรายการยWอนหลัง 
 

 

 

 
สถานีวิทยกุระจายเสียง

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

(เอกชน) 
 

สถานีวิทยกุระจายเสียง
ทหารเรือ (ส.ทร.) 
(หน*วยงานรัฐบาล)  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. วิธีการรวบรวมขWอมูล 
 - เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูWวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขWอมูลจากการ

สัมภาษณ?ผูWอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและผูWอํานวยการสถานี
วิทยุเสียงจากทหารเรือ(ส.ทร.)  
  - ผูWวิจัยนําขWอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห?อWางอิงตามทฤษฏีและนํามาอภิปรายผล 
 2. การวิเคราะห?ขWอมูล 
  เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี เป_นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูWวิจัยจะวิเคราะห?เปรียบเทียบการ
ปรับตัวของสถานีวิทยุฯ ท้ัง 2 แห[ง ในการผลิตรายการและการเผยแพร[รายการของ สถานี
วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) มี
การปรับตัวอย[างไร  
 
ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาพบว[า สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถานีวิทยุ
เสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) มีรูปแบบการปรับตัวของวิทยุกระจายเสียงตามองค?ประกอบของแนวคิด 
Lifestyle Media ครบทุกองค?ประกอบ คือ มีช[องทางใหม[ เช[น การไลฟ¢สดในช[องทางเฟสบุ�ค มีการ
ติดแอปพลิเคชันบนเว็บไซต? มีการแลกเปลี่ยนเน้ือหาผ[านช[องทางสื่อใหม[ ก[อเกิดเป_นเน้ือหาใหม[ เช[น 
การโทรศัพท?ร[วมรายการ (phone-in) การแสดงความคิดเห็น ในแฟนเพจเฟซบุ�ก ตลอดจนมีการหา
ขWอมูลแบบใหม[ ท่ีไม[ไดW รับฟ�งเฉพาะช[วงเวลาปกติ แต[มีการรับฟ�งรายการยWอนหลัง (radio on 
demand) ผ[านเว็บไซต? หรือแอปพลิเคชัน โดยมีความสามารถและศักยภาพในการไปถึงเปjาหมาย
ตามองค?ประกอบดังกล[าวน้ัน มีปริมาณหรือจํานวนท่ีมากนWอยแตกต[างกันไป ตามประเภทและ
โครงสรWางการดําเนินงานขององค?กร พันธกิจและวิสัยทัศน?ขององค?กร บุคลากรทีมงาน และกลุ[มผูWฟ�ง
รายการ ท่ีจะตWองพัฒนากลยุทธ?การไปถึงเปjาหมายของแต[ละสถานีต[อไป 
 
อภิปรายผล 
  มีความสอดคลWองกับงานวิจัยของ (กุลวัฒน? ทศพะรินทร? : 2560) ไดWศึกษาการปรับตัวของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม[ ของสถานีวิทยุในเครือดนตรีสีสันสถานีวิทยุกระจายเสียง
องค?การ สื่อสารมวลชนแห[งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม[ (อสมท.ชม.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห[ง
ประเทศ ไทย  จั งห วัด เชียงใหม[  (สวท .ชม .) และสถานี วิท ยุ เสี ย งสื่ อสารมวลชน  FM100 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม[ ใน 5 ดWานต[อไปน้ี ดWานนักจัดรายการ ดWานเน้ือหา รายการ ดWานรูปแบบ
รายการ ดWานกลยุทธ?ทางการตลาด และดWานเทคโนโลยี ดWวยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
รวบรวม ขWอมูลดWวยการสัมภาษณ?เจาะลึก ผลการวิจัย พบว[า แนวทางการปรับตัวของสื่อวิทยุในยุค
ดิจิทัล มีดังต[อไปน้ี (1) วิทยุภาคธุรกิจตWองเร[งปรับตัวทุกดWาน (2) วิทยุยุคดิจิทัลตWองมีเอกลักษณ?ชัดเจน  
(3) ผูWฟ�งวัยทํางาน คือผูWฟ�งท่ีเหนียวแน[น (4) วิทยุยุคดิจิทัล ตWองทํางาน Personalize Content  
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(5) นักจัดรายการตWองเปลี่ยนบทบาท (6) การเพ่ิมความถ่ีในการจัดกิจกรรม (7) การเพ่ิมช[องทางใน
การรับสื่อวิทยุ และ (8) การปรับตัวตามกฎของทฤษฎีสื่อฯ (9) การสรWางแบรนด?ใหWติดตาตรึงใจผูWฟ�ง  
 
ข�อเสนอแนะ 
  1. ข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�  

ผลการวิจัยทําใหWทราบแนวทางในการประกอบธุรกิจดWานสื่อวิทยุกระจายเสียงในอนาคต 
รวมถึงเน้ือหาดWานการเรียนการสอน ดWานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล ควรมีการ
เตรียมความพรWอมในประเด็นต[อไปน้ี (1) การสรWางรูปแบบและ เน้ือหาอย[างสรWางสรรค? และมี
เอกลักษณ?ชัดเจน (2) การทํารายการวิทยุท่ีออกอากาศท้ังภาพและเสียงพรWอมๆ กัน (3) การทํา
รายการวิทยุแบบ Personalize Content (4) หลักการทํากลยุทธ?ทางการตลาดเพ่ือสรWางแบรนด?
ใหWกับสถานีและรายการ (5) การทํากิจกรรมเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ?ระหว[างนักจัดรายการกับผูWฟ�ง 
และ (6) กฎของทฤษฎีสื่อคือผูWกําหนดกฎเกณฑ?ต[างๆ 
  2. ข�อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาค�นคว�าต�อไป  

การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยคร้ังต[อไปควรมีการใชWวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยการสอบถามถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจในดWานการผลิตรายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและความนิยมในช[องทางการรับฟ�ง  
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บทคัดย�อ 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดWออกอากาศทางคลื่นวิทยุปกติยังมีการออกอากาศ

ดWวยระบบออนไลน? ในระบบเวปไซต?ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งถือว[าเป_นช[วงเปลี่ยนผ[านจาก
วิทยุกระจายเสียงแบบออกอากาศผ[านคลื่นความถ่ีไปสู[การออกอากาศดWวยระบบอินเตอร?เน็ต โดย
ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการเลือกรับฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีผูWศึกษาตWองการพัฒนาและปรับปรุง รายการวิทยุ
ออนไลน? ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

วัตถุประสงค?ของการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงป�จจัยต[าง ๆ อิทธิผลต[อการรับเลือกฟ�งรายการวิทยุ
ผ[านระบบออนไลน? แนวทางในการใชWรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?ในการรับเลือกฟ�งรายการวิทยุ
ผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดยผ[านระบบอินเตอร?เน็ต ประโยชน?ต[อการศึกษาดWานนิเทศศาสตร? การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชWรูปแบบการสํารวจขWอมูล  

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดWจากผลการวิจัย ป�จจัยท่ีส[งผลต[อพฤติกรรมการเลือกรับชม
รายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาจากทางสื่อออนไลน? เช[น Facebook, 
และสื่อออนไลน?ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป_นส[วนใหญ[ ป�จจัยระยะเวลาของการออกอากาศ
ของรายการและการมีส[วนร[วมของผูWชมรายการ ความสะดวกสบายท่ีไดW ความสามารถในการคWนหา
เน้ือหารายการไดWง[าย ป�จจัยความใกลWชิดของผูWชมรายการ รูปแบบรายการท่ีง[าย ป�จจัยระยะเวลาการ
ออกอากาศซ้ําของรายการวิทยุออนไลน? ป�จจัยทางดWานความสะดวกสบายท่ีสามารถฟ�งรายการวิทยุ
ออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดWในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเพียงเช่ือมต[อระบบไวไฟ
ของมหาวิทยาลัย  

 
คําสําคญั: วิทยุผ[านระบบออนไลน?, ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการเลือกรับฟ�ง 
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Abstract 
Bangkok Thonburi University Radio Station Broadcasted on regular radio waves, 

also broadcasted online In the website of Bangkok Thonburi University Which is 
considered as the transition from radio broadcasting via spectrum to internet 
broadcasting The factors that influence the selection of online radio programs, Bangkok 
Thonburi University radio station Of Bangkok Thonburi University students that the 
students want to develop and improve Online radio programs Of Bangkok Thonburi 
University radio station 

Research objectives To study various factors influencing the selection of online 
radio programs Guidelines for using online radio programs for listening to online radio 
programs, Bangkok Thonburi University radio station Of Bangkok Thonburi University 
students via the internet Benefits for communication arts education This research is 
quantitative research. Use data survey forms 

The results of this study are summarized from the research results. Factors 
affecting the behavior of choosing to watch online radio programs Bangkok Thonburi 
University Radio Station Comes from online media such as Facebook, and most of 
Bangkok Thonburi online media The duration of the program and the audience 
participation of the program Convenience that has been The ability to search for 
program content easily The proximity factor of the program viewers Easy list format The 
factors of the repeat broadcasting of online radio programs The convenience factor that 
can listen to online radio programs Bangkok Thonburi University radio station is in the 
university area. Just connect to the university's wifi system. 

 
Keywords: Online radio, factors that influence the choice of listening 
 
บทนํา 

ในโลกท่ีแวดวงสื่อสารมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลกยี การลWมหายตายจากของสื่อ
ด้ังเดิมไปจนถึงการเขWามาแทนท่ีของสื่อใหม[ (Media Disruption) บริบทของความเป_นสื่อมวลชนท่ีมี
ผูWชมเป_นจํานวนมาก เป_นท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ[และมีกระบวนการผลิตเป_นระบบอุตสาหกรรม ไดW
เปลี่ยนแปลงไป  

สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) เช[น หนังสือพิมพ? โทรทัศน? และวิทยุ ผูWคนต[างมรพฤติกรรม
การบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนไป หันกลับมานิยม สื่อใหม[ (New Media) โดยเฉพาะสื่อออนไลน? ท้ังน้ี 
ปรากฏการณ?ดังกล[าวส[งผลกระทบต[อองค?กรสื่อโดยตรงท้ังในดWานรายไดW ท้ังยังทําใหWองค?กรสื่อตWอง
ปรับตัวและแกWป�ญหาดังกล[าวดWวยเทคโนโลยี อย[างไรก็ตามดWวยความเป_นสังคมข[าวสาร กระแสของ
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การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปมาก สื่อมวลชนท่ีแมWจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค[ไหน 
สื่อมวลชนยังคงมีบทบาทเป_นเคร่ืองมือทางวัฒนาธรรมและสังคม ท่ีเพ่ิมบทบาทความสําคัญมากย่ิงข้ึน  

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหWเกิดช[องทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายและมีรูปแบบใหม[ วิทยุออนไลน� เป_นอีกหน่ึงการปรับตัวของสื่อวิทยุแบบด้ังเดิมมาเป_น
วิทยุในรูปแบบใหม[ ในอดีตวิทยุกระจายเสียงเสียง ใชWเทคโนโลยีการออกอากาศดWวยระบบอนาล็อก 
ตWองปรับตัวมาเป_นการส[งดWวยระบบดิจิตอล ขWอมูลเน้ือหาต[าง ๆ สามารถผลิตเก็บบันทึกไวW รวมไปถึง
ผ[านกันไดWโดยใชWคอมพิวเตอร? รูปแบบในการการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงเกิดการเปลี่ยนแปลง ดWวย
ความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีเหล[าน้ีทําใหWเกิดสื่อ วิทยุออนไลน? ซึ่งนอกจากจะไดWยินเสียงยังสามารถ
เห็นภาพของผูWจัดรายการไดWบนเว็บไซต?ผ[านระบบสตรีมม่ิงบนเครือข[ายอินเตอร?เน็ตท้ังในระใกลWและ
ระยะไกล การแพร[กระจายสัญญาณเสียงผ[านระบบอินเทอร?เน็ต โดยสามารถจัดผังรายการไดWเอง
ตามท่ีตWองการ การจัดต้ังสถานีวิทยุจัดรายการออนไลน?สามสรถทําไดWง[ายข้ึน  

คุณสมบัติที่สําคัญของสื่อวิทยุกระจายเสียง คือ เป_นสื่อท่ีเขWาถึงประชาชนไดWง[ายและใกลWชิดใน
อดีตมีบทบาทอย[างมากในอดีตท้ังในแง[ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การใหWสาระความบันเทิงทางดWาน
เสียงเพลง ขWอมูล ข[าวสาร สามารถเป�ดรับฟ�งไดWทุกสถานท่ี ทุกช[วงเวลาท่ีเหมาะกับการใชWชีวิตของแต[
ละบุคคล 

รายการวิทยุถือว[า เป_นส[วนหน่ึงของการพัฒนา เป_นส[วนหน่ึงของ เศรษฐกิจสรWางสรรค? 
สามารถนํามาประยุกต?เป_นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ซึ่งมีหนWาท่ีผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และไดWมีการจัดต้ังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ย[านความถ่ี 93.25 MHz จัดเป_นสื่อวิทยุกระจายเสียง ประเภทวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
(Community Radio) ท่ีมีจุดมุ[งหมายเพ่ือตอบสนองความตWองการของชุมชน และมีการจัดทํา
รายวิชาท่ีเก่ียวกับวิชาทางดWานสื่อวิทยุ  

อย[างไรก็ตามป�จจุบันนอกจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะออกอากาศทาง
คลื่นวิทยุปกติยังมีการออกอากาศดWวยระบบออนไลน? ในระบบเวปไซต?ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ซึ่งถือว[าเป_นช[วงเปลี่ยนผ[านจากวิทยุกระจายเสียงแบบออกอากาศผ[านคลื่นความถ่ีไปสู[การ
ออกอากาศดWวยระบบอินเตอร?เน็ตจึงเป_นท่ีมาของงานศึกษา ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการเลือกรับฟ�ง
รายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีท่ีผูW ศึกษาตWองการพัฒนาและปรับปรุง รายการวิทยุออนไลน?  ของสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถเป_นตWนแบบและเป_น
แนวทางในการศึกษาคWนควWาทางดWานรายการวิทยุออนไลน?ใหWเหมาะสมกับเทคโนโลยีป�จจุบันต[อไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

บทความน้ีเป_นส[วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการเลือกรับฟ�งรายการวิทยุ
ผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค?หลัก 6 ขWอ  
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1. เพ่ือศึกษาถึงป�จจัยต[าง ๆ ในการรับเลือกฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยผ[านระบบอินเตอร?เน็ต 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิผลต[อการรับเลือกฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานี วิทยุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยผ[านระบบอินเตอร?เน็ต 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการใชWรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีเพ่ือพัฒนาดWานการศึกษา การรับรูWขWอมูลข[าวสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

4. เพ่ือจะเป_นประโยชน?ต[อการศึกษาดWานนิเทศศาสตร? เช[น การฝ�กฝนดWานการจัดการงาน
วิทยุออนไลน? ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
วิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป_นการวิจัยเชิงปริมาณ ใชWรูปแบบการสํารวจขWอมูล โดยใชWแบบสอบถาม 
(questionnaire) ซึ่งมีคําถามแบบปลายเป�ด (open end) และคําถามแบบปลายป�ด (close end) 
และใชWวิธีสัมภาษณ?แบบเผชิญหนWา (fact to face) การสัมภาษณ?ใชWวิธีสุ[มตัวอย[างแบบ face to face 
Interview และ depth interview รวมไปถึงการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีในการจัดการวิทยุ
อินเตอร?เน็ต 

ประชากรท่ีใชWศึกษาเป_นนักศึกษาผูWท่ีฟ�งสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในรูปแบบ
ออนไลน? ซึ่งต้ังอยู[ตึกนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
กลุ[มนักศึกษาในทุกช้ันปm ท้ังในคณะนิเทศศาสตร? 200 คนและนักศึกษาต[างคณะอีก 200 คน ท้ังสอง
กลุ[มมีอายุต้ังแต[ 17 ปm – 26 ปm ใชWระยะเวลาศึกษาต้ังแต[เดือน พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ? 2563 
รวมเวลา 4 เดือน 

การตรวจสอบขWอมูลแบบสอบถามน้ีไดWมีการทดสอบ (pre-test) ขWอความท่ีใชWในการวัด มี
ความเขWาใจตรงกันระหว[างผูWถูกสัมภาษณ?กับผูWสัมภาษณ? ตามประเด็นและวัตถุประสงค?ของผูWศึกษา ท้ัง
ในดW านความถูกตWอง (validity) และความน[ าเช่ือ ถือ (reliability) การหาความเช่ือ ม่ันของ
แบบสอบถามเพ่ือแกWไขปรับปรุงก[อนเก็บขWอมูลในสนามจริง โดยหาค[าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน
ดWวยเทคนิควิเคราะห?ค[าความแปรปรวน (analysis of variance) ท้ังน้ีไดWมีการต้ังสมมุติฐานการวิจัยไวW
เพ่ือเป_นแนวทางในการศึกษา  

ผูWวิจัยไดWต้ังสมมติฐานการวิจัยไวW 6 ขWอ ดังน้ี  
1. ป�จจัยดWานประชากรศาสตร?มีความสัมพันธ?กับการอิทธิพลต[อการเลือกรับฟ�งรายการวิทยุ

ผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. ป�จจัยดWานทางดWานส[วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ?ต[อการเลือกรับฟ�งรายการ

วิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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3. พฤติกรรมของผูWฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เพ่ือการนําไปใชWชีวิต ความพึงพอใจ การใชWประโยชน?จากการเป�ดรับฟ�ง การติดตามเน้ือหาข[าวสาร
อย[างไร  

4. ตัวแปรเก่ียวกับแรงจูงใจใชWประโยชน?ของผูWฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความสัมพันธ?กับการเป�ดรับสื่ออย[างไร  

ตัวแปรท่ีใชWในการวิจัย มีตัวแปรตWนหรือตัวแปรอิสระ (independent variables) ตัวแปร
อิสระท่ีศึกษาแก[ ลักษณะท่ัวไปของประชากรคือ รายไดW เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ตัวแปรตาม 
(dependent variable) ไดWแก[ ระดับความถ่ีในการเป�ดรับฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานี
วิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทัศนคติท่ีมีต[อการนําเอาไปใชW ระดับการนําไปปฏิบัติ และพฤติกรรม
ของผูWรับฟ�ง  

ทดสอบสมมติฐานโดยการนําขWอมูลเก่ียวกับลักษณะของประชาชนกลุ[มตัวอย[างกับขWอมูล
เก่ียวกับผูWฟ�งรายการวิทยุผ[านระบบออนไลน?สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหาความสัมพันธ?
โดยใชWสถิติไค-สแคว? (Chi-Square) เพ่ือบอกว[าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ?กันหรือไม[ ใชWสถิติ
ถดถอย (Regression) เพ่ือบอกว[าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ?กันอย[างไร ท้ังน้ีเพ่ือหาระดับ
ความสัมพันธ?ของตัวแปรต[างๆ เพ่ือนําไปสู[คําตอบของการวิจัย  

  
สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดWจากผลการวิจัย สามารถสรุปป�จจัยท่ีส[งผลต[อพฤติกรรมการ
เลือกรับชมรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูWท่ีเคยรับชมรายการวิทยุ
ออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Singer จะรูWจัก รายการมาจากทางสื่อออนไลน? เช[น 
Facebook, และสื่อออนไลน?ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป_นส[วนใหญ[ คิดเป_นรWอยละ 38.3 และ
บุคคลท่ีมีผลต[อการตัดสินใจในการรับชมรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

มากท่ีสุด คือ ตัวเอง คิดเป_นรWอยละ 50.5 จากกลุ[มตัวอย[างท้ังหมด โดยส[วนใหญ[จะรับชม
รายการดWวยการดูยWอนหลังผ[านอินเตอร?เน็ต คิดเป_นรWอยละ 42.80 และรับชม รายการ 2 คร้ังต[อเดือน
มากท่ีสุด คิดเป_นรWอยละ 36.00 นอกจากน้ีกลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[น้ันจะรับชมรายการวิทยุออนไลน? 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือติดตามขWอมูลข[าวสารของมหาวิทยาลัย ฟ�งเพลงและฟ�ง
สาระบันเทิงของข[าวสารท่ัวไป 

นอกจากน้ีป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการเลือกรับชมรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี คือ รูปแบบรายการท่ีฟ�งง[าย ป�จจัยระยะเวลาของการออกอากาศของรายการและการ
มีส[วนร[วมของผูWชมรายการ ความสะดวกสบายท่ีไดWท่ีสามารถคWนหาเน้ือหารายการไดWง[าย ป�จจัยความ
ใกลWชิดของรายการ รูปแบบรายการท่ีง[าย มีผลต[อการเลือกรับชมรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มากท่ีสุด ซึ่งประกอบดWวย  

1. รูปแบบของรายการมีความหลากหลาย 
2. รูปแบบรายการมีความเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย  
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3. ขWอมูลข[าวสารมีความน[าสนใจ 
4. ผูWดําเนินรายการ มีความน[าสนใจ สนุกสนานน[าติดตาม 
5. การเลือกสรรเพลงท่ีใชWในรายการ  
อย[างไรก็ตามป�จจัยท่ีส[งผลต[อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และเลือกชมรายการผ[านระบบออนไลน? ยังมาจากช[องทางการ
ประชาสัมพันธ?รายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีน[าสนใจ ช[องทาง
ประชาสัมพันธ?ของรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความหลากหลาย 3. 
มีการใชW social network เพ่ือบอกเล[า แนะนํา ชักชวน ต[อยอด ใหWผูWชมติดตามข[าวสารขWอมูลรายการ
วิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดWสะดวก  

นอกจากน้ีป�จจัยระยะเวลาออกอากาศของรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ท่ีออกอากาศในช[วงพักเท่ียง ช[วงพักของนักศึกษาละคณาจารย?และการมีส[วนร[วมของ
ผูWชมรายการท่ีสามารถติดต[อโฟนอิน (Phone In) เขWาไปในรายการไดW รวมไปถึงการไม[มีระยะเวลา
ของรายการโฆษณาเขWามาค่ัน ซึ่งถือว[า ระยะเวลาในการออกอากาศมีความเหมาะสม รวมไปถึงวัน
และเวลาท่ีออกอากาศมีความเหมาะสม และผูWชมไดWมีส[วนร[วมกับรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย[างแทWจริง ป�จจัยทางดWานความสะดวกสบายท่ีสามารถฟ�งรายการวิทยุ
ออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดWในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเพียงเช่ือมต[อระบบไวไฟ
ของมหาวิทยาลัย  
 
อภิปลายผลการวิจัย  
 อย[างไรก็ตาม นอกจากผลการวิจัยตามสมมุติฐานการวิจัย การวิจัยยังพบว[า รายการวิทยุ
ออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังพบป�ญหาในเร่ืองของการเปลี่ยนผ[าน ผูWฟ�งรายการ
วิทยุ มีแนวโนWมลดลง ไม[ใช[สื่อกระแสหลัก นักศึกษามีทางเลือกและมีสื่อออนไลน? เป_นช[องทางหลัก
ของการเสพสื่อของนักศึกษาป�จจุบัน การเปลี่ยนแปลงดWานเทคโนโลยีระบบดิจิทัลส[งผลต[อการเลือก
รับฟ�งรายการวิทยุออนไลน?ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 
ข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย  

1. ขWอสรุปในเร่ืองของการปรับปรุงรายการวิทยุออนไลน? สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ในส[วนของรูปแบบรายการ ควรเป_นรูปแบบท่ีนําเอาเน้ือหาของมหาวิทยาลัย ข[าวสารภายใจต 
กิจกรรมต[าง ๆ ความรูW เน้ือหาท่ีเป_นความบันเทิง เพลง เป_นตWน  

2.รูปแบบของการออกอากาศ ควรเพ่ิมการ Live สด การเพ่ิมภาพการจัดรายการ พูดคุย 
(Talk Programmed) รูปแบบรายการบันเทิง (Entertainment) รูปแบบการโทรศัพท?พูดคุยกับผูWฟ�ง 
การร[วมสนุกผ[านทางการจัดรายการ (Phone in) รูปแบบท่ีเนWนการมีส[วนร[วมของนักศึกษา เป_นตWน  
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ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต�อไป  
1. ระดับนโยบายรัฐควรส[งเสริมใหWมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีมีสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนพัฒนาเป_นสถานีวิทยุออนไลน? การออกอากาศ
ท่ีเพ่ิมช[องทางท่ีหลากหลาย เป_นสถานีออนไลน?ท่ีสามารถใชWเป_นพ้ืนท่ีฝ�กงานของนักศึกษาดWานนิเทศ
ศาสตร? ตWนทุนตํ่า สําหรับฝ�กฝนทักษะของนักศึกษาไดWอย[างเหมาะสม  

2. ในระดับนโยบายรัฐควรมีนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือส[งเสริมการเปลี่ยนผ[านทางเทคโนโลยี
สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนไปสู[สถานีวิทยุออนไลน?อย[างมีประสิทธิภาพและดํารงตนทํางาน
เพ่ือชุมชนอย[างแทWจริง  

3. รัฐควรจะจัดใหWวิทยุออนไลน?กลายเป_นพ้ืนท่ีของชุมชน เป_นรูปแบบหน่ึงท่ีชุมชนสามารถ
นํามาใชWเป_นเคร่ืองมือพัฒนาการประชาสัมพันธ?ของชุมชน ต[อยอดไปสู[การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

4. มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตWองส[งเสริมใหWมีเกิดการร[วมมือใน
ระดับพ้ืนท่ี การสรWางเครือข[ายกับพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือสรWางกิจการส[งกระจายเสียงในระบบออนไลน?เพ่ือ
ชุมชน ต[อยอดไปสู[ระบบเครือข[ายออนไลน? (Network) เพ่ือชุมชน องค?กรภาคประชาชนต[าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี  
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บทคัดย�อ 

 การเปลี่ยนผ[านดWานการจัดฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลในประเทศไทย เป_น
งานศึกษาท่ีผูWวิจัย ตWองการศึกษาพัฒนาการและปรับปรุงการจัดฉายภาพยนตร?ในประเทศไทย สามารถ
เป_นตWนแบบและเป_นแนวทางในการศึกษาคWนควWาทางดWานภาพยนตร?ศึกษา และพัฒนาต[อยอดเป_น
หลักสูตรภาพยนตร? ท่ีการเรียนการสอนเหมาะสมกับเทคโนโลยีป�จจุบันต[อไป โดยวัตถุประสงค?ของการ
วิจัย เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดฉาย ภาพยนตร?ในระบบฟ�ล?มและระบบดิจิตอลในประเทศไทย เพ่ือศึกษา
การจัดฉายภาพยนตร?ประเทศไทยว[ามีลักษณะ รูปแบบ เป_นอย[างไร เคร่ืองมือ อุปกรณ? ทรัพยากร
ทางการศึกษา แนวคิดทฤษฏีท่ีผูWวิจัยจะนํามาใชWเป_นกรอบของการวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนผ[านดWานการจัด
ฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ประกอบไปดWวย แนวคิดพัฒนาการของ
ภาพยนตร?ไทย ประวัติศาสตร?ภาพยนตร?ไทยโดยใหWความสําคัญในเร่ืองของเทคโนโลยี แนวคิด 
พัฒนาการของระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร?ไทย ระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร?ไทย คือ 
แนวทางของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร? ระบบการทํางานเพ่ือจุดประสงค?ดWานธุรกิจของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร? ผลกําไร การจัดจําหน[ายในแต[ละภาคส[วนเป_นระบบธุรกิจ แนวคิดเทคโนโลยีเป_นตัวกําหนด 
เทคโนโลยีเป_นตัวสาเหตุหลักในการผลักดันขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงใหWเกิดข้ึน 
 ผลการวิจัยพบว[า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการจัดฉายภาพยนตร?จาก 
การจัดฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลแทบท้ังหมด แมWว[าแมWว[าค[าใชWจ[ายในการ
เปลี่ยนแปลงจะมีราคาสูง ตWนทุนสูงในช[วงเร่ิมตWน แต[ในระยะยาวระบบดิจิตอลสามารถลดตWนทุนการ
ผลิตไดWเป_นจํานวนมาก การจัดฉายภาพยนตร?ในประเทศไทยไดWเปลี่ยนผ[านจากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบ
ดิจิตอลท้ังหมดแลWว ระบบท้ังหมดถูกปรับใหWกลายเป_นดิจิตอลต้ังแต[ระบบภาพ ระบบภาพเคลื่อนไหว 
ระบบเสียง ถึงผลกระทบดังกล[าว แมWแต[ภาพยนตร?กลางแปลง ภาพยนตร?เร[เองก็มีการปรับไป
เปลี่ยนไปสู[ระบบดิจิตอลท้ังหมด ป�จจุบันภาพยนตร?ท่ีบันทึกดWวยฟ�ล?ม ค[ายภาพยนตร?ไม[ผลิตแลWว แต[
เรายังคงสามารถคWนหาฟ�ล?มภาพยนตร? และสถานท่ีสามารถจัดฉายไดWที่หอภาพยนตร?แห[งชาติเท[าน้ัน  
 
คําสําคญั : การจัดฉายภาพยนตร?ระบบฟ�ล?ม, การจัดฉายภาพยนตร?ระบบดิจิตอล 
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Abstract 
 The transition from movie screening to digital systems in Thailand Therefore is a 
study that the researcher Want to study the development and improvement of movie 
screening in Thailand Can be a model and a guideline for studying and researching film 
studies And further developed into a movie curriculum That teaching and learning is 
appropriate for the current technology By research objectives To study the nature of the 
screenings Movies in film systems and digital systems in Thailand To study the screening of 
Thailand movies that look like the form, equipment, educational resources 
 Theoretical concepts that the researcher will use as a research framework on The 
transition from movie screening to digital systems in Thailand consists of the development 
concept of Thai movies. Thai movie history, with emphasis on technology, concepts, and 
the development of business systems in the Thai movie industry The business system in 
the Thai film industry is a means of economic study. System for the business purpose of 
the movie industry. Profits. Distribution in each sector is a business system. Technology 
concepts determine Technology is the main reason for driving change. 
 The results of the research showed that Thailand has changed the technology of 
screening movies from Almost all screenings from film to digital systems Although the cost 
of change is expensive. High cost at the beginning But in the long run, digital systems can 
reduce production costs a lot. The screening of movies in Thailand has changed from the 
film system to all digital systems. All systems have been digitized. Even an open-air movie 
Chapman movies have all been changed to digital. Currently, movies recorded with films 
can only be screened at the National Cinema. 
 
Keyword : Film screening, digital film screening 
 
บทนํา 

ภาพยนตร� หากพิจารณาจากสถานะของความเป_น สื่อมวลชน ถือว[าเป_นสื่อมวลชนท่ีมีผูWชม
เป_นจํานวนมาก และหากพิจารณาจากสถานะของความเป_น โครงสรWางเศรษฐกิจ ภาพยนตร? ถือว[า
เป_นอุตสาหกรรมขนาดใหญ[และมีกระบวนการผลิตเป_นระบบอุตสาหกรรม อย[างไรก็ตามในเชิงคุณค[า
และความสําคัญของสื่อภาพยนตร? คุณค[าและความสําคัญของสื่อภาพยนตร? สามารถพิสูจน?ไดWจาก
ประวัติศาสตร? พัฒนาการและช[วงเวลาของการเติบโต สื่อภาพยนตร?กับสภาพสังคม ลWวนมีความ
เก่ียวขWองสอดคลWองไปกับยุคสมัย ประวัติศาสตร? เพราะภาพยนตร?มักจะนําเสนอเร่ืองราวเหตุการณ?
แวดลWอมท่ีเกิดข้ึนเหล[าน้ัน 
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สื่อภาพยนตร? ไดWทําหนWาท่ีเป_นกระจกสะทWอนและตะเกียงช้ีนําทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาติน้ันๆ อย[างแทWจริง เน่ืองจากภาพยนตร?มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเร่ืองราวต[างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม
และความเป_นชาติต[างๆ  

ในแต[ละยุคสมัย ท้ังสภาพเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมไดWเป_นอย[างดี (รักศานต? 
วิวัฒน?สินอุดม, 2550, หนWา 32) ในประเทศไทย ภาพยนตร?ไทย ถือไดWว[าเป_นบันทึกทางประวัติศาสตร? 
ท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดอย[างหน่ึงในสังคมไทย การรุ[งหรือร[วงในดWานต[างๆ ของภาพยนตร?ไทย ลWวนเกิด
จากสภาวะของสังคมในยุคสมัยน้ันๆ นอกจากเหตุผลทางธุรกิจท่ีทําใหWภาพยนตร?ไทยยังไม[ไดWรับการ
พัฒนาอย[างเต็มท่ี ค[านิยม ระบบคิด ความคิดของคนไทยก็มีผลต[อการเป_นไปของภาพยนตร?ไทย (ดัง
กมล ณ ปjอมเพชร, 2550, หนWา 216) 

อย[างไรก็ตามหากพิจารณาจากโครงสรWางของอุตสาหกรรมภาพยนตร?ในประเทศไทย ท่ี
ประกอบไปดWวย 1.โครงสรWางดWานการผลิตภาพยนตร?ไทย โครงสรWางดWานการจัดจําหน[ายภาพยนตร?ใน
ประเทศไทย และโครงสรWางดWานการจัดฉายภาพยนตร? ในสถานภาพการศึกษาป�จจุบันพิจารณาจาก
งานการศึกษาวิจัยต[างๆ จะพบว[า การศึกษาทางดWาน โครงสรWางดWานการจัดฉายภาพยนตร?ยังไม[ค[อยมี
มากนัก 

ท้ังน้ีในส[วนของการจัดฉายภาพยนตร?มีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีของการผลิตภาพยนตร?
ป�จจุบันอย[างไรก็ตามดWวยความท่ีป�จจุบันภาพยนตร? เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีร[วมสมัย หาก
วิเคราะห?ตามพัฒนาการของภาพยนตร?ไทยในสังคมไทยจะพบว[า ภาพยนตร?เขWามาเป_นส[วนหน่ึงของ
สังคมไทยกว[า 100 ปmมาแลWว ความเก่ียวพันและสอดคลWองของภาพยนตร?กับคนไทย ป�จจุบัน 
เทคโนโลยีภาพยนตร?เปลี่ยนไป เช่ือกันว[าในอนาคตอีกไม[นาน อาจไม[มีภาพยนตร?เร่ืองไหนถูกฉายดWวย
ฟ�ล?มอีกต[อไป เพ่ือลดตWนทุนค[าผลิตและขนส[ง ซึ่งเกิดจากการ เปลี่ยนผ[านการถ[ายทําภาพยนตร?และ
การฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอล ประเมินกันว[า หลังจากปm 2560 โรงภาพยนตร?
ส[วนใหญ[ในโลกจะเปลี่ยนไปสู[การฉายในระบบดิจิตอลท้ังหมด เฉกเช[นเดียวกับระบบวิทยุโทรทัศน?ใน
ประเทศไทยท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู[ระบบดิจิตอล ระบบภาพยนตร?ในประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู[ระบบดิจิตอล เป_นท่ีแน[นอนแลWวว[าระบบการถ[ายทําและฉายภาพยนตร?กําลังเปลี่ยนผ[านจากฟ�ล?ม
ไปสู[ดิจิตอล ตาม Hollywood เห็นไดWชัดว[าสัดส[วนภาพยนตร?ท่ีถ[ายดWวยฟ�ล?มลดนWอยลงเร่ือยๆ และ
โรงภาพยนตร?ส[วนใหญ[ในโลกก็กําลังเปลี่ยนเป_นโรงดิจิตอล เพราะนอกจากจะใหWสอดคลWองกับระบบ
การถ[ายแลWว ยังเป_นโอกาสในเพ่ิมราคาค[าเขWาชมไดWแพงข้ึน  

การเปลี่ยนผ[านดWานการจัดฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลในประเทศไทย จึง
เป_นงานวิจัยท่ีผูWวิจัย ตWองการพัฒนาและปรับปรุงการจัดฉายภาพยนตร?ในประเทศไทย สามารถเป_น
ตWนแบบและเป_นแนวทางในการศึกษาคWนควWาทางดWานภาพยนตร?ศึกษา และพัฒนาต[อยอดเป_น
หลักสูตรภาพยนตร? ท่ีการเรียนการสอนเหมาะสมกับเทคโนโลยีป�จจุบันต[อไป  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
 1.เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดฉาย ภาพยนตร?ในระบบฟ�ล?มและระบบดิจิตอลในประเทศไทย  
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 2.เพ่ือศึกษาการจัดฉายภาพยนตร?ประเทศไทยว[ามีลักษณะ รูปแบบ เป_นอย[างไร เคร่ืองมือ 
อุปกรณ? ทรัพยากรทางการศึกษา  
  
แนวคิดทฤษฎีที่ใช�ในการวิจัย  
 แนวคิดทฤษฏีที่ผูWวิจัยจะนํามาใชWเป_นกรอบของการวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนผ�านด�านการจัดฉาย
ภาพยนตร�จากระบบฟ�ล�มไปสู�ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ประกอบไปดWวย แนวคิดพัฒนาการของ
ภาพยนตร?ไทย ประวัติศาสตร?ภาพยนตร?ไทยโดยใหWความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ ่งเป_น
การศึกษาจากแนวคิดและผลงานของโดม สุขวงศ? (2533) และ จําเริญลักษณ? ธนะวังนWอย (2544) 
ไดWเริ่มตWนศึกษาถึงประวัติศาสตร?พัฒนาการของเทคโนโลยีภาพยนตร?ไทยโดยการแบ[งยุคสมัยของ
ภาพยนตร?ไทยอWางอิงทั ้งจากแง[มุมทางเทคโนโลยีและบริบทของสังคม ตั้งแต[ในยุคเริ่มตWนของ
ภาพยนตร?ในประเทศไทย โดยในยุคเร่ิมตWน โดม สุขวงศ? (2533) ไดWศึกษาถึงพัฒนาการของภาพยนตร?
ไทย โดยไดWมีการแบ[งภาพยนตร?ไทยออกเป_นยุคสมัย ซึ่งประวัติศาสตร?ภาพยนตร?ไทยในแต[ละยุคของ 
โดมสุขวงศ? มีการแบ[งตามการกWาวหนWาของเทคโนโลยี การนําทางเทคโนโลยีทางภาพยนตร?ของ
ประเทศไทย ต้ังแต[ในยุคภาพยนตร?เงียบ ภาพยนตร?เสียง ภาพยนตร?สี ภาพยนตร? 16. มม. ภาพยนตร? 
35 มม.ไปจนถึงภาพยนตร?ป�จจุบัน (กําจร หลุยะพงศ?, สมสุข หินวิมาน, 2551, หนWา 25) 
 แนวคิด พัฒนาการของระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร�ไทย ระบบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร�ไทย คือ แนวทางของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร? ระบบการทํางานเพ่ือ
จุดประสงค?ดWานธุรกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร? ผลกําไร การจัดจําหน[ายในแต[ละภาคส[วนเป_น
ระบบธุรกิจ เพ่ือจุดประสงค?ในการสรWางสรรค?งานภาพยนตร?เพ่ือแสวงหากําไร โดยมีองค?ประกอบดWาน
ธุรกิจไล[ไปต้ังแต[ การผลิต การจัดจําหน[าย การโฆษณา การบริหารงานบุคคลในหน[วยย[อยต[าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร? ซึ่งตWองมีความสัมพันธ?เช่ือมโยงทํางานเป_นโครงสรWางหนWาท่ีระหว[างกัน 
 โดยมีผลงาน ประวัติศาสตร? 120 ปm ภาพยนตร?ไทย (2560) อุณาโลม จันทร?รุ[งมณีกุล กล[าว
ว[า สถานภาพการศึกษาทางดWานธุรกิจภาพยนตร?ไทย ซึ่งแทบจะไม[เคยถูกหยิบยกข้ึนมาศึกษาวิจัย 
จนกระท่ังเขWาสู[ทศวรรษท่ี 2540 (อุณาโลม จันทร?รุ[งมณีกุล, 2560, หนWา 119) โดยในบทความวิจัยช้ิน
น้ี ไดWอธิบายว[า ภาพยนตร?ไทยโดยมีพัฒนาการทางดWานธุรกิจเป_นมาอย[างไร (อุณาโลม จันทร?รุ[งมณีกุล
, 2560, หนWา 125-127) ดังต[อไปน้ี  
 โดยในส[วนท่ีเก่ียวขWองกับการจัดฉายภาพยนตร?จากประวัติศาสตร?ภาพยนตร?ไทย การฉาย
ภาพยนตร?คร้ังแรกของโลกท่ีมีการบันทึกอย[างเป_นทางการเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2438 ชาน
เมืองปารีส ท่ีรWานกาแฟ ชาวฝร่ังเศส 2 พ่ีนWอง โอกุส และ หลุยส? ลูมิแอร? นําภาพยนตร? 12 เร่ืองท่ีเขา
ถ[ายทําโดยเคร่ืองมือใหWช่ือว[า Cinematography ท่ีเป_นนวัตกรรมท่ีสองพ่ีนWองประดิษฐ?ทั้งใชWถ[ายและ
ฉายไดWดWวยตัวเอง ต[อมาก็ประดิษฐ?ขึ้นอีกหลายเร่ือง จัดส[งไปฉายท่ัวโลก  
 ท้ังน้ี ในปm 2440 จึงมาถึงประเทศไทย โดยหนังสือพิมพ?บางกอกไทม? ซึ่งเป_นหนังสือพิมพ?ท่ี
แพร[หลายในยุคน้ัน ลงพิมพ?โฆษณาฉายภาพยนตร?ข้ึนเป_นคร้ังแรกในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2440 นํา
แสนอท้ังในหนWาภาษาอังกฤษและหนWาภาษาไทย เน้ือหาทํานองเดียวกัน ระบุว[าจะมีการแสดงสิ่ง
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มหัศจรรย?ที่เรียกว[า “ปาริเซียนซีเนมาโตกราฟ” ซึ่งเป_นภาพเคลื่อนไหวไดW โดยจัดฉายเพียง 3 คืน ณ 
โรงละครหม[อมเจWาอลังการ และมีดนตรีแตรวงประกอบภาพยนตร? รวมไปถึงมีการแสดงมายากล โดย
ดารามายากล มอริส นักมายากลผูWย่ิงใหญ[แห[งโลกตะวันตกสลับดWวย โรงจะเป�ดในเวลา 2 ทุ[ม ตรงกับ 
8 โมงฝร่ัง ราคาค[าชมหWองหน่ึงท่ีมีเกWาอ้ีหลายตัว (ช้ันบ็อกซ?) ราคา 10 บาท ช้ันท่ี 1 ราคา 3 บาท ช้ัน
ท่ีสองราคา 2 บาท ช้ันท่ีสี่น่ังท่ีวงเวียน 2 สลึง เด็กท่ีอายุตํ่ากว[า 10 ขวบจะเรียกเอาราคาแต[คร่ึงเดียว 
พรWอมระบุผูWนําภาพยนตร?มาฉาย คือ นาย เอส.จี. มาร?คอฟสก้ี จัดว[าเป_นประวัติศาสตร?การฉาย
ภาพยนตร?คร้ังแรกในประเทศไทย หลังจากน้ันคนไทยเราก็เป_นแฟนภาพยนตร?และกลายเป_นชาติที่ช่ืน
ชอบภาพยนตร?ไม[แตกต[างจากใครในโลก  
 ต[อมาในปm 2447 ไดWมคีณะหนังเร[จากญี่ปุ~นเขWามาพรWอมกระโจมผWาใบ และใชWลานกวWางของวัด
ชัยชนะสงครามหรือวัดตึก เป_นท่ีกางกระโจมฉาย ส[วนภาพยนตร?ที่ฉายก็ถ[ายมาจากสงครามระหว[าง
ญี่ปุ~นกับรัสเซยีซึ่งเกิดข้ึนในขณะน้ัน โดยญี่ปุ~นเป_นฝ~ายชนะ มีศพทหารรัสเซียนอนตายกันเกลื่อนกลาด 
ท้ังน้ีในปmต[อมา คณะหนังเร[ของญี่ปุ~นคณะเก[ากลับเขWามาอีก และเห็นว[าชาวสยามนิยมดูภาพยนตร?แต[
ยังไม[มีโรงภาพยนตร?เลย จึงสรWางโรงถาวรข้ึนท่ีลานวัดตึกน้ัน จัดฉายภาพยนตร?เป_นประจําต[อเน่ือง ถือ
ไดWว[าเป_นโรงภาพยนตร?แห[งแรกของสยาม เรียกกันว[า “โรงหนังญี่ปุ~น” และทําใหWคนไทยในเวลาต[อมา
เรียกภาพยนตร?ในยุคน้ันว[า “หนังญี่ปุ~น”  
 กิจการของโรงหนังญี่ปุ~นรุ[งเรืองมาก จึงมีนักธุรกิจสยามสรWางโรงภาพยนตร?ข้ึนบWางอีกหลาย
โรง เช[น โรงหนังวังเจWาปรีดา โรงหนังสามแยก โรงหนังพัฒนากร เป_นตWน ต[อมา หลวงกลการเจนจิต 
(เภา วสุวัต) หัวหนWาแผนกภาพยนตร?ของกรมรถไฟหลวง จึงดัดแปลงเคร่ืองฉายหนังเงียบของกรม
รถไฟหลวงฉายหนังเสียงไดW โดยซื้ออุปกรณ?มาจากสิงคโปร? และติดต้ังใหWโรงพัฒนากรเป_นแห[งแรก เร่ิม
ฉายต้ังแต[วันท่ี 21 สิงหาคม 2473 เป_นวันแรก หลังจากน้ันโรงภาพยนตร?อีกหลายโรงก็ใหWหลวงกลฯ 
ติดต้ังเคร่ืองฉายหนังสียงใหWดWวย สยามจึงมีโรงฉายหนังเสียงเป_นคร้ังแรก 
 เม่ือถึงท่ีสุดแลWว ในช[วงเวลาต[อมา สื่อภาพยนตร?ไดWรับความนิยมจากคนไทยมากข้ึน และ
เขWาถึงประชาชนทุกระดับช้ัน เป_นภาพยนตร?กลายเป_นสื่อท่ีมีอิทธิพลต[อสังคมอยู[มาก พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลWาเจWาอยู[หัว ทรงช่ืนชอบภาพยนตร? พระองค?เป_นท้ัง นักถ[ายภาพยนตร?สมัครเล[น ท้ังยังทรง
สละพระราชทรัพย?ส[วนพระองค?เป_นเงินกว[า 9 ลWานบาทใหWสรWางโรงภาพยนตร?ท่ีเชิดหนWาชูตาประเทศ
ข้ึนในงานน้ีดWวย โดยทรงมอบใหW หม[อมเจWาสมัยเฉลิม กฤดากร สถาปนิกจากฝร่ังเศสเป_นผูWออกแบบ 
พระราชทานช่ือโรงภาพยนตร?แห[งน้ีว[า “ศาลาเฉลิมกรุง” เพ่ือเป_นเกียรติแก[ผูWออกแบบ และเป_นท่ี
ระลึกในการเฉลิมฉลองกรุง ศาลาเฉลิมกรุงในยุคน้ัน กล[าวไดWว[าเป_นโรงภาพยนตร?ท่ีทันสมัยท่ีสุดของ
ทวีปเอเชีย  

แนวคิดเทคโนโลยีเป̂นตัวกําหนด สํานักเทคโนโลยีการสื่อสารเป_นตัวกําหนด เป_น ทฤษฎีท่ี
พัฒนามาจากทฤษฎีสํานักวิพากษ? โดยรูWจักกันดีในช่ือของสํานักโนรอนโต เรียกตามมหาวิทยาลัยโต
รอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งเป_นจุดเร่ิมตWนของทฤษฏีสํานักน้ี โดยมีนักวิชาการคนสําคัญ สองคนของ
สํานักน้ี คือ ฮาโรลด? อินนิส (Harold A Innis) และ มาร?แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) โดย
หลักคิดของสํานักดังกล[าว คือ การใหWความสําคัญกับองค?ประกอบของการสื่อสาร คือ ช[องทาง 
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(Chanel) เป_นหลัก เพราะช[องทางการสื่อสารจะทําหนWาท่ีเช่ือมระหว[างผูWส[งสารกับผูW รับสาร 
(กาญจนา แกWวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551, หนWา 122-160) 
 นิยามความหมายของ ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป̂นตัวกําหนด คือการอธิบายในการ
วิเคราะห?พลังการผลิต ในส[วนความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีท่ีเขWามากําหนดความเป_นไปของการ
สื่อสาร ต้ังคําถามว[า เม่ือเทคโนโลยีทางการสื่อสารไดWเปลี่ยนแปลงไป จะสรWางผลกระทบอะไรใหWเกิด
ข้ึนกับระดับสังคม สถาบัน และป�จเจกบุคคล โดยทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป_นตัวกําหนด เช่ือว[า
เทคโนโลยีเป_นตัวสาเหตุหลักในการผลักดันขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงใหWเกิดข้ึน 
 
รูปแบบ / วิธกีารวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยใชWระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูWวิจัยใชWวิธีการวิเคราะห?เน้ือหา 
(Content analysis) และไดWนําแนวทางการวิจารณ?แบบเนWนบริบท (Contextual Criticism) จาก
เอกสารมาเป_นหลักในการวิเคราะห?ขWอมูล เร่ิมตWนจากการต้ังโจทย?ป�ญหานําการวิจัยเพ่ือเป_นแนวทาง
ในการหาคําตอบ เพ่ือหาแหล[งขWอมูลในการวิจัยท่ีประกอบไปดWวย การวิเคราะห�ตัวบท (Textual 
Analysis) ผู�วิจัยใช�การวิเคราะห�ข�อมูลจาก ขWอมูลประเภทเอกสารโดยรวบรวบจากหWองสมุดและ
สํานักวิทยบริการหลายมหาวิทยาลัย ข�อมูลการประกอบการต�างๆ  
 ต[อมาเม่ือทําการเก็บรวบรวมขWอมูล ผูWวิจัยจะใชWวิธีการบันทึกขWอมูล ผูWวิจัยจะจัดระบบในการ
วิเคราะห?ขWอมูล ตีความขWอมูลเพื่อคWนหาความหมายที่แทWจริงของขWอมูล การวางระบบขWอมูลซึ่งจะ
เป_นการจําแนกประเภท (Categories) โดยในการจําแนกประเภทของขWอมูล จะตWองคํานึงถึงป�ญหา
นําของการวิจัยว[า ครอบคลุมกับขWอมูลในส[วนใดของ การเปลี่ยนผ[านดWานการจัดฉายภาพยนตร?จาก
ระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

แหล[งขWอมูลจากตํารา เอกสาร บทความ บทสัมภาษณ?บุคคลที่เกี่ยวขWองกับประเด็นการ
เปลี่ยนผ[านดWานการจัดฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ในเอกสารผล
ประกอบการ ขWอมูลทางธุรกิจ การสังเกต ตํารา หนังสือ หรือนิตยสารภาพยนตร? โดยรวบรวบจาก
หWองสมุดและแหล[งสํานักวิทยบริการต[างๆ ไปจนถึงโรงภาพยนตร?ต[างๆ  
 
เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขWอมูล โดยการเก็บขWอมูลหลักจากกลุ[มตัวอย[าง เร่ิมจากคัดเลือกขWอมูลจาก
แหล[งโรงภาพยนตร? การจัดฉายจากโรงภาพยนตร?ต[างๆ ขWอมูลไดWเก็บรวบรวมขWอมูลและทําการตีความ
ขWอมูลตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห?เพ่ือตอบป�ญหานําการวิจัย จนนําไปสู[บทสรุปของการเปลี่ยน
ผ[านดWานการจัดฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
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ผลการวิจัย 
 ในอดีตประเทศไทยมีการจัดฉายภาพยนตร?ในระบบฟ�ล?ม เคร่ืองฉายภาพยนตร? เป_นอุปกรณ?
แสง-เชิงกล สําหรับการฉายภาพยนตร? จากฟ�ล?ม เป_นภาพเคลื่อนไหว ภาพจะปรากฏบนจอฉายภาพ
ส[วนประกอบของเคร่ืองฉายภาพยนตร?น้ัน ส[วนใหญ[แลWวก็เหมือนกับส[วนประกอบในกลWองถ[าย
ภาพยนตร? เวWนแต[อุปกรณ?ใหWความสว[าง และอุปกรณ?ดWานเสียง เคร่ืองฉายภาพยนตร?เป_นเคร่ืองฉาย
ระบบตรง มีส[วนประกอบสําคัญ ดังต[อไปน้ี ส[วนท่ีทําใหW เกิดภาพ ซึ่ งประกอบดWวยอุปกรณ?
ดังต[อไปน้ี ลWอมWวนฟ�ล?ม (Supply Reel) และลWอเก็บฟ�ล?ม (Take up Reel) ฟ�ล?มจากมWวนจะรWอยเขWา
เคร่ืองและส[งไปยังลWอเก็บฟ�ล?ม กลไกท่ีทําใหWภาพเคลื่อนไหวบนจอ ไดWแก[ เฟ�องหนามเตย (Sprocket) 
กวัก (Intermittent) ใบพัดก้ันแสง (Shuter) มอเตอร? (Motor) ทําใหWกลไกภายในเคร่ืองฉายหมุน 
เช[น พัดลม เฟ�องหนามเตย กวัก และใบพัดก้ันแสง ส[วนท่ีทําใหWเกิดแสง ไดWแก[ แผ[นสะทWอนแสง 
หลอดฉาย เลนส?รวมแสง และเลนส?ฉาย ประตูฟ�ล?ม (Film Gate) เป_นช[องใหWฟ�ล?มผ[าน โดยแสงจาก
หลอดจะส[องผ[านฟ�ล?ม ผ[านเลนส?ฉายออกสู[จอ เลนส?ฉาย (Projection Lens) มีหนWาท่ีรับแสงท่ีผ[าน
เลนส?ควบแสง และผ[านฟ�ล?มท่ีประตูฟ�ล?มมายังเลนส?ฉาย เลนส?ฉายมีหนWาท่ีขยายลําแสงท่ีผ[านฟ�ล?มใหW
มีเน้ือท่ีมากข้ึน และ ปรากฏท่ีจอต[อไปเลนส?ฉายน้ีจะมีท่ีปรับโฟกัสเพ่ือช[วยใหWภาพท่ีปรากฏบนจอมี
ความชัดเจนมากข้ึน  
 ระบบของการสรWางภาพเคลื่อนไหวของเคร่ืองฉายระบบฟ�ล?ม ลWอมWวนฟ�ล?มและลWอเก็บฟ�ล?ม 
(Feed reel and take up reel) มีหนWาท่ีคลายฟ�ล?มและมWวนเก็บฟ�ล?มเพ่ือใหWฟ�ล?มเดินทางผ[านประตู
ฟ�ล?ม มอเตอร? (Motor) เป_นเคร่ืองกลมีหนWาท่ีใหWปุ~มต[าง ๆ ของเคร่ืองฉายเกิดการหมุนและทําใหWฟ�ล?ม
เคลื่อนท่ีผ[านส[วนต[าง ๆ ของเคร่ืองฉาย เฟ�องหนามเตย (Sprockets) เป_นตัวท่ีช[วยใหWฟ�ล?มเคลื่อนท่ีจาก
ลWอมWวนฟ�ล?มไปยังลWอเก็บฟ�ล?ม โดยปกติจะมี 2-3 ตัว ซึ่งเฟ�อง 2-3 ตัวน้ี จะเคลื่อนท่ีสัมพันธ?กัน ทําใหW
ฟ�ล?มเคลื่อนท่ีไปอย[างราบเรียบ กวัก (Intermetent) เป_นกลไกท่ีอยู[ตรงประตูฟ�ล?ม มีหนWาท่ีกวักใหWฟ�ล?ม
เคลื่อนท่ีผ[านประตูฟ�ล?มไปทีละภาพอย[างรวดเร็ว และตWองสัมพันธ?กัน ชัตเตอร? (Shuter) คือแผ[นก้ันแสง 
ในช[วงเวลาอันสั้น ขณะท่ีกวักดึงฟ�ล?มถัดไปลงมาแทนเวลาอันน้ีจะเป_นไปอย[างรวดเร็วมาก และเม่ือเฟรม
ถัดไปเคลื่อนเขWามาแทนท่ีแลWวอุปกรณ? ชัตเตอร?จะถูกเกิดออกทันที และจะเคลื่อนไหวต[อเน่ือง  
 ระบบการจัดฉายภาพยนตร?แบบดิจิตอล Digital Cinema จากฟ�ล?มภาพยนตร?ไปสู[การบันทึก
ขWอมูลใน DATA เก็บอยู[ในฮาร?ดดิสก? ฉายผ[านเคร่ืองฉายในระบบ Digital Cinema ซึ่งทําใหWความ
ละเอียดของภาพเคลื่อนไหวมีความคมชัดเหนือกว[าการฉายดWวยฟ�ล?มธรรมดาถึง 3 เท[า ใหWสีสัน
มากกว[า 35 ลWานลWานสี แสดงผลภาพ 24 เฟรมต[อวินาที ระบบการฉายเป_นแบบอัตโนมัติทั้งหมด การ
ฉายภาพยนตร?ดWวยระบบดิจิตอล  
 
สรุปผลและข�อเสนอแนะ 
 ในการจัดฉายภาพยนตร?จากระบบฟ�ล?ม อาจมีป�ญหาเร่ืองของการเสื่อมสภาพของเน้ือฟ�ล?ม 
ซึ่งเทคโนโลยีเขWามากําหนดมาตรฐานของการจัดฉายภาพยนตร?ในประเทศไทย ป�จจุบันจากป�ญหา 
อาจมีเสWน ร้ิวรอย ในบางคร้ังของการเปลี่ยนฉาก รอยต[อของแผ[นฟ�ล?ม ระบบเสียงตามอายุการใชWงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

515 
 

ของแผ[นฟ�ล?ม ระบบเสียงอาจมีการบีบอัดขWอมูลเพ่ือลงแผ[นฟ�ล?มอาจเกิดการไหมW และเกิดการขัดขWอง
ของแผ[นฟ�ล?ม หากไม[มีพนักงานคอยดูแลอาจมีหมดอายุ ฟ�ล?มชํารุด สูญหาย มีการสึกกร[อน  
 อย[างไรก็ตามถึงแมWจะไดWรับการเก็บรักษาท่ีดี ภาพและเสียงอาจจะมีความแตกต[างกัน การ
ฉายในระบบดิจิตอล ทําใหW ภาพคมชัด ใส ไม[เบลอ ไม[มีขาดช[วงรอต[อของการตัดฉาก ไม[มีการ ตัด
ทอนภาพ เพราะภาพยนตร?ถูกโหลดลง Sever จึงไม[สามารถตัดทอนไดW ใหWความละเอียดของภาพ 
คมชัดเหนือกว[าฟ�ล?มภาพยนตร? X 3 แสดงผลสีสันต[างๆ มากถึง 35 ลWานลWานสี มีการแสดงผลแบบ 24 
ภาพต[อวินาที ทําใหWทุกภาพเคลื่อนไหวมีความต[อเน่ืองและราบร่ืน แหล[งกําเนิดแสงใชWหลอด Xenon 
ซึ่งเป_นมาตรฐานในการฉายภาพยนตร? ระบบเสียง Digital ไม[มีการบีบอัดขWอมูล ซึ่งทําใหWเสียงท่ีไดWยิน
เหมือนฟ�งจากตWนฉบับในสตูดิโอบันทึกเสียงภาพยนตร? คงทนถาวร หากไม[มีการลบไฟล?ภาพยนตร?ท้ิง
ไฟล?ภาพยนตร?ยังคงเสถียรยังคงอยู[ในสภาพท่ีสมบูรณ?ท้ัง ภาพ เสียง ความละเอียด ต[างๆ จะไม[มีการ
เปลี่ยนแปลง ต้ังแต[วันแรกจนถึงวันสุดทWายท่ีฉาย  
 โดยสรุปป�จจุบัน แมWว[าค[าใชWจ[ายในการเปลี่ยนแปลงจะมีราคาสูง ตWนทุนสูงในช[วงเร่ิมตWน แต[
ในระยะยาวสามารถลดตWนทุนการผลิตไดWเป_นจํานวนมาก การจัดฉายภาพยนตร?ในประเทศไทยไดW
เปลี่ยนผ[านจากระบบฟ�ล?มไปสู[ระบบดิจิตอลท้ังหมดแลWว ในโรงภาพยนตร?เชิงพาณิชย? โดยสามารถลด
ตWนทุนค[าผลิตและขนส[ง ระบบท้ังหมดถูกปรับใหWกลายเป_นดิจิตอล แมWแต[ภาพยนตร?กลางแปลง 
ภาพยนตร?เร[เองก็มีการปรับไปเปลี่ยนไปสู[ระบบดิจิตอลท้ังหมด ป�จจุบันภาพยนตร?ท่ีบันทึกดWวยฟ�ล?ม
สามารถจัดฉายไดWที่หอภาพยนตร?แห[งชาติเท[าน้ัน  
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การศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือใหWทราบถึงการมีส[วนร[วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การบริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว[า ความรูWความเขWาใจของประชาชนในดWานการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณน้ัน ในภาพรวมประชาชนส[วนใหญ[มีความรูWในระดับมาก เช[นการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดWและการติดตามประเมินผล แต[ความรูWดWานการจัดซื้อจัดจWาง ซึ่งเป_น
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเพราะจะเก่ียวขWองกับงบประมาณโดยตรง พบว[ามีความรูWดWานน้ีนWอยประกอบ
กับประชาชนยังขาดความรูWความเขWาใจทางดWานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขWอง ซึ่งประเด็นดังกล[าว
องค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองมีการประชาสัมพันธ?และใหWความรูWอย[างท่ัวถึง และประชาชนจะตWอง
ใหWความสําคัญดWวย เพราะการตรวจสอบโดยภาคประชาชนน้ัน จะทําใหWการทํางานเป_นไปดWวยความ
โปร[งใส และลดป�ญหาการทุจริต คอร?รัปช่ันสําหรับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งปรากฏว[าระดับการมีส[วนร[วมแตกต[างกัน ไม[ว[าจะเป_นการมีส[วนร[วมดWานแผนการ
ดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดW การจัดซื้อจัดจWางและการติดตามประเมินผล แสดงใหWเห็นถึงการท่ี
องค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองมีการเป�ดโอกาสใหWประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการดําเนินงานใหW
ครอบคลุมทุกดWานและเป_นไปอย[างท่ัวถึง รวมท้ังดWานการประชาสัมพันธ? การใหWความรูW และการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือท่ีจะลดช[องว[างใหWนWอยลง เกิดความเท[าเทียมกันมากข้ึน และภาคประชาชน
เอง จะตWองเขWาไปมีส[วนร[วมในกิจกรรมหรือการดําเนินงานของทWองถ่ินใหWมากข้ึน เสมือนหน่ึงว[าการ
ทํางานขององค?การบริหารส[วนตําบล เป_นงานของทุกคนท่ีจะตWองช[วยกัน ท้ังรับรูW รับทราบ แกWไข
ป�ญหาร[วมกัน เพ่ือใหWองค?กรเกิดความเขWมแข็งและพัฒนาย่ิงข้ึน  
 
คําสําคญั: การมีส[วนร[วม, งบประมาณ,การตรวจสอบการดําเนินงาน,การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
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Abstract 
 This study The purpose is to know  Public participation in budget management 
audits Of the Na LoenSubdistrict Administration Organization Si Mueang Mai District 
Ubon Ratchathani The results found that understanding of people in budget 
administration auditing in overall was high level including operation planning, income 
collecting and evaluation monitoring, while the understanding in procurement which 
was the important procedure because of involving with budget directly was low and 
people still had no understanding about regulation and related laws. With these 
reasons, Subdistrict Administrative Organization had to have public relation and 
manage the knowledge  thoroughly and people had to emphasize because of 
auditing by people would help working transparently and reduce corruption problems 
for participation in budget administration auditing found that participation level was 
different in all aspect including participation in operation plan, income collecting, 
procurement and evaluation monitoring. It was showed that Subdistrict Administrative 
Organization had to give people an opportunity to participate in all aspects thoroughly 
including the aspect of public relation, information and evaluation monitoring for 
reducing the gap and making more equality. And people had to participate more in 
local activities and works as if the activities of Subdistrict Administrative Organization 
was their activities for making more stronger and progress organization. 
 
Keyword: Participation,Budget,Operational inspection,Budget management audits 

 
บทนํา 
 ระบบราชการของประเทศ มีศูนย?กลางในการบริหารงาน อยู[ท่ีส[วนกลางเป_นหลัก โดยมี
รัฐบาลกลางจะเป_นผูWกําหนดนโยบาย กําหนดแผนพัฒนาระดับชาติ กําหนดการบริหารการเงินและ
การคลังของประเทศ และมอบหมายใหWกระทรวง ทบวง กรม ต[างๆ เป_นผูWนํานโยบายเหล[าน้ันมอบแก[
หน[วยงานในสังกัดของตน ระบบการบริหารประเทศจากบนลงล[าง (Top Down) ซึ่งมักผูกขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจอยู[ท่ีคณะผูWบริหารในส[วนกลาง จึงทําใหWป�ญหาระดับรากหญWาหรือระดับล[างไม[ไดWรับ
การแกWไขเท[าท่ีควร นับเป_นเวลาหลายปmท่ีผูWบริหารประเทศหลายท[านตWองการท่ีจะบริหารประเทศโดย
การกระจายอํานาจไปสู[ทWองถ่ินใหWมากข้ึน เพ่ือใหWทWองถ่ินพ่ึงตนเอง และแกWไขป�ญหาของแต[ละทWองถ่ิน
ไดWเอง อาทิเช[นรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดWออกพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหWแก[องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล[าว ทําใหWการ
กระจายอํานาจการบริหารงานสู[ระดับล[างมีความชัดเจนข้ึน เน่ืองจากมีการกําหนดใหWมีคณะกรรมการ
กระจายอํานาจโดยกําหนดใหWนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป_นประธานคณะกรรมการชุด
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ดังกล[าว นอกจากน้ันยังไดWมีการกําหนดอํานาจหนWาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะแก[เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค?การบริหารส[วนตําบลมีอํานาจหนWาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีการ
กําหนดแผนการกระจายอํานาจว[าภารกิจใดท่ีจะตWองมีการถ[ายโอนจากกระทรวง กรม ต[างๆ
นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 284 กําหนดใหWองค?กรปกครองส[วน
ทWองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย งบประมาณ งานบุคคล รวมท้ังยังกําหนดอํานาจหนWาท่ีของรัฐ
กับทWองถ่ินภายใตWการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนไม[ว[าจะเป_นการจัดทําบริการสาธารณะระหว[างรัฐกับ
ทWองถ่ินรวมท้ังระหว[างทWองถ่ินดWวยกันเอง การจัดสรรภาษีเพ่ือใหWสอดคลWองกับการดําเนินงานของ
ทWองถ่ิน และการแต[งต้ังคณะกรรมการร[วมระหว[างรัฐกับทWองถ่ินและระหว[างทWองถ่ินดWวยกันเอง 
สําหรับรัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 ยังระบุว[า รัฐตWองใหWความเป_น
อิสระแก[องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินตามหลักแห[งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ?ของประชาชน
ในทWองถ่ิน และส[งเสริมใหWองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน เป_นหน[วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส[วนร[วมในการตัดสินใจแกWไขป�ญหาในพ้ืนท่ี ในมาตรา282 ระบุว[า ในการกํากับดูแล
องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ตWองทําเท[าท่ีจําเป_นท้ังน้ีเพ่ือการคุWมครองประโยชน?ของทWองถ่ินและของ
ประเทศ และมาตรา 283 ระบุว[า องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินมีความเป_นอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการจัดบริการสาธารณะ ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตWองการของประชาชน เพ่ือใหWเกิดความคุWมค[าและเป_นไปอย[างท่ัวถึง 
 การกระจายอํานาจใหWทWองถ่ินปกครองตนเองจึงส[งผล ใหWประชาชนในทWองถ่ิน มีส[วนร[วมใน
การคิด วิเคราะห? ป�ญหา เพ่ือร[วมกันหาทางแกWไข รวมท้ังการมีส[วนร[วมทางการเมือง (Political 
Participation)มีประสบการณ?ในการปกครองตนเอง(Local Self Government)และสามารถพัฒนา
ใหWทWองถ่ินของตนเจริญกWาวหนWา โดยกระบวนการสรWางการมีส[วนร[วม ท่ีแตกต[างกัน ข้ึนอยู[กับ ป�จจัย
หลายป�จจัย เช[นนโยบายของผูWบริหารทWองถ่ิน ความรูWความเขWาใจในการปกครองของประชาชนใน
ทWองถ่ิน หรือแมWแต[ขWอมูลข[าวสารท่ีประชาชนในทWองถ่ินแต[ละแห[งไดWรับ กับผลการดําเนินงานของ
ทWองถ่ินท่ีออกมาในรูปของโครงสรWางพ้ืนฐาน หรือการใหWบริการสาธารณะในดWานต[างๆ ซึ่งประชาชนใน
ทWองถ่ิน มีส[วนร[วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการมีส[วนร[วมในการปกครองทWองถ่ิน ถือ
ว[าเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนในทWองถ่ินมีส[วนร[วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในทWองถ่ิน
ท้ังทางตรงและทางอWอม นอกจากจะไดWผลดีในดWานท่ีตWองการใหWองค?กรปกครองทWองถ่ินบริหารงานโดย
บุคคลท่ีประชาชนในทWองถ่ินเห็นชอบดWวยแลWว ยังเป_นผลดีขWอท่ีว[า เจWาหนWาท่ีขององค?กรปกครอง
ทWองถ่ินจะไดWบริหารงานในหนWาท่ีใหWสอดคลWองกับเจตนารมณ?และภายใตWการควบคุมของประชาชนใน
ทWองถ่ินอย[างใกลWชิด มิใช[โดยการสั่งการหรือการบังคับบัญชาจากรัฐบาลกลาง (ประหยัด หงษ?ทองคํา, 
2520,หนWา 19 )นอกจากการมีส[วนร[วมของประชาชนในทWองถ่ิน จะเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนใน
ทWองถ่ิน มีสิทธิ เสรีภาพในดWานการสรรหาผูWบริหารทWองถ่ิน และไดWเขWาไปมีส[วนร[วมในการบริหารงาน
ในดWานต[างๆ ไม[ว[าจะเป_นการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ในรูปของ
คณะกรรมการพัฒนาทWองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทWองถ่ิน และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล โดยคณะกรรมการดังกล[าวจะมาจากประชาคมหมู[บWาน เพ่ือท่ีจะเป_นส[วนหน่ึงของ
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การสรWางการมีส[วนร[วม ของภาคประชาชนภายใตW ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน พ.ศ. 2548 นอกจากคณะกรรมการชุด ดังกล[าวมาแลWว 
ประชาชนในทWองถ่ินก็อาจจะเป_นกรรมการจัดซื้อจัดจWาง และคณะกรรมการตรวจการจWาง ใหWเป_นไป
ตามระเบียบพัสดุ ว[าดWวยการจัดซื้อจัดจWาง อีกดWวย 
 จากกระบวนการดังกล[าวจะเห็นไดWว[าการเป�ดโอกาสใหWประชาชนในทWองถ่ินไดWมีโอกาสเขWาไป
มีส[วนร[วมในการดําเนินงานของทWองถ่ิน ในดWานต[างๆ การมีส[วนร[วมของประชาชนยังทําใหWมีการ
ร[วมกันคิดเสนอแนะและหาทางแกWไขป�ญหาของทWองถ่ินตนเอง ทําใหWประชาชนในทWองถ่ินมีโอกาสไดW
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทWองถ่ิน ว[ามีความคุWมค[า กับทรัพยากรการ
บริหารหรือไม[ เพราะว[าคนในทWองถ่ินย[อมท่ีจะเรียนรูW และสัมผัส กับทWองถ่ินของตนเองไดWอย[างใกลWชิด 
ส[งผลใหWคณะผูWบริหารท่ีผ[านการคัดเลือกตามระบบประชาธิปไตย พยายามท่ีจะสรWางผลงานเพ่ือใหW
ตนเองและทีมงานไดWมีโอกาสกลับเขWามาสู[ในตําแหน[งอีกคร้ังกลไกการมีส[วนร[วมและการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน เป_นอีกช[องทางหน่ึงท่ีรัฐบาลใหWความสําคัญ เพราะนอกจากหน[วยตรวจสอบของ
รัฐ ไม[ว[าจะเป_นสํานักงานตรวจเงินแผ[นดินสํานักงานปjองกันและปราบปรามการทุจริตแห[งชาติ และ
หน[วยงานต[างๆท่ีมีหนWาท่ีคอยตรวจสอบผลการดําเนินงานในหน[วยงานของรัฐใหWมีความโปร[งใส 
ปฏิบัติงานเป_นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไวWแลWว การใหWภาคประชาชนมีโอกาส เสนอหรือ
รายงาน พบเห็นการทุจริต ท้ังตัวพนักงานของรัฐเอง หรือช[องทางการทุจริตท่ีหน[วยงานหรือองค?กร
ภาครัฐกระทํา ซึ่งขัดต[อระเบียบ กฎหมายก็มีสิทธิท่ีจะใหWมีการตรวจสอบไดW  องค?การบริหารส[วน
ตําบล ถือเป_นหน[วยงานของรัฐท่ีอยู[ใกลWชิดกับประชาชนมากท่ีสุดแต[กลับตWองประสบป�ญหาในเร่ือง
การรWองเรียน การทุจริตจํานวนมากสาเหตุของการรWองเรียน มักจะมาจากการใชWอํานาจรัฐท่ีไม[ถูกตWอง 
การขาดความรูWความเขWาใจในเร่ือง กฎ ระเบียบและความไม[ชัดเจนในการสั่งการ การขาดจริยธรรมใน
การบริหารงาน และประเด็นท่ีสําคัญก็คือการไดWมาซึ่งอํานาจทางการเมืองโดยมิชอบ และมี
ผลประโยชน?ทับซWอนในการบริหารงาน ท้ังตัวคณะผูWบริหารและพนักงาน เจWาหนWาท่ีของรัฐก็ตาม 
ดังน้ันจึงทําใหWเกิดป�ญหาในดWานความไม[โปร[งใส และการทุจริตตามมา 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความรูWความเขWาใจของประชาชน ในการบริหารงานงบประมาณของ
องค?การบริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงระดับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค?การ
บริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการดําเนนิงาน 
 การมีส[วนร[วมในการดําเนินงาน และการร[วมมือกันของบุคคลภายในองค?กรหน[วยงาน ชุมชน 
ถือเป_นหัวใจสําคัญอย[างย่ิงท่ีจะทําใหWการดําเนินงาน หรือการทํากิจกรรมน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค? 
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ดังน้ันหากมองถึงการมีส[วนร[วม ในการดําเนินงานขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินแลWวจะขาดเสียไม[ไดW
ก็คือ พ่ีนWองประชาชน เพราะวัตถุประสงค?และเปjาหมายหลักของการปกครองทWองถ่ินก็เพ่ือใหW
ประชาชนในทWองถ่ินไดWมีส[วนร[วมในการคิด เสนอแนะ แกWไขป�ญหาและพัฒนาทWองถ่ินของตนไดWอย[าง
ตรงประเด็นความจําเป_นของการมีส[วนร[วมในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 
 Jame L. Creighton (อWางใน นรินทร?ชัย พัฒนาพงศา, 2546,หนWา 12) สําหรับการปกครอง
ทWองถ่ิน ก็มีความจําเป_นตWองมีส[วนร[วมมาก หากไม[เป�ดโอกาส ใหWมีส[วนร[วมก็จะเกิดความขัดแยWงและ
ชุมชนก็แบ[งออกเป_นพวกเป_นฝ~ายไดWง[าย ดังน้ันการมีส[วนร[วมจะมีโอกาสลดระดับป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดW
คือ 
  - ชุมชนอาจเกิดความรูWสึกถึงความหวาดกลัว หรือเกิดมีความเสี่ยงสูงถWาโครงการน้ันๆ เกิดข้ึน
โดยขาดการมีส[วนร[วม 
  - ประชาชนจะไปรวมตัวเป_นกลุ[ม เป_นพวก(พันธมิตร) กันแน[นแฟjนมากข้ึน 
  - เร่ิมขยายขอบเขตของประเด็นป�ญหาออกไปเร่ือยๆ 
  - การสื่อสารระหว[างคู[กรณีเกิดการบิดเบือนมากย่ิงข้ึน กลุ[มมีความเช่ือเหมือนกัน ก็จะหัน
หนWาเขWาหากันแต[ไม[ฟ�งข[าวสารจากฝ~ายอ่ืน (ทําใหWลดโอกาสท่ีจะแกWไขป�ญหาไดWสําเร็จนWอยลง) 
  - จุดยืนจะกลายเป_นจุดท่ีตายตัวสุดโด[ง ยากท่ีจะปรับลดลงมาตกลงกันไดW 
  - เปลี่ยนเปjาหมายเป_นความรุนแรง คิดทํารWาย – ทําลายผูWอ่ืน ซึ่งอาจเกิดข้ึนท้ังทางอารมณ? 
ทางจิตใจ หรือทางร[างกาย โดยไม[คํานึงถึงเหตุผลใด ๆ 
 แนวคิดกระบวนการบริหารงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 จากการใหWคําจํากัดความในส[วนของงบประมาณจากนักวิชาการหลายๆ ท[านจึงทําใหW
สามารถสรุปไดWว[าการจัดทํางบประมาณน้ัน จําเป_นจะตWองมีข้ันตอนและกระบวนการ เพ่ือใหWเกิดการ
ใชWประโยชน?อย[างคุWมค[าและสามารถตอบสนองความตWองการของประชาชนใหWมากท่ีสุด ซึ่ง
กระบวนการบริหารงบประมาณ ไดWมีนักวิชาการหลายท[านไดWสรุปไวW ดังน้ี 
 ไพรัช ตระการศิรินนท? (2550,หนWา 352-353) ไดWแบ[งกระบวนการบริหารงบประมาณไวW 3 
ข้ันตอน ไดWแก[ 
 1. การจัดเตรียมงบประมาณ (Preparation) เจWาหนWาท่ีประจําองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน มี
หนWาท่ีเสนอคําของบประมาณต[อผูWมีอํานาจส[วนกลาง ตามแผนงานและโครงการของทWองถ่ิน 
 2. การอนุมัติงบประมาณ (Adoption) ฝ~ายบริหารของทWองถ่ินเม่ือไดWเสนอร[างงบประมาณ
ของทWองถ่ินต[อสภาทWองถ่ินแลWว สภาทWองถ่ินมีหนWาท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ของทWองถ่ิน คลWาย
บทบาทหนWาท่ีของรัฐสภาของประเทศในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
 3. การบริหารงบประมาณ (Execution) ฝ~ายบริหารของทWองถ่ิน มีหนWาท่ีในการบริหารการ
จัดเก็บรายไดW ตามประมาณการและบริหารหรือควบคุมการใชWจ[ายงบประมาณ ใหWเป_นไปตามแผนงาน 
หรือโครงการของแต[ละหน[วยงานในสังกัดทWองถ่ิน รวมท้ังติดตามรายงานผลการใชWจ[ายงบประมาณ 
 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน? (2537,หนWา 278-279) ไดWแบ[งกระบวนการบริหารออกเป_น 4 ข้ันตอน 
ไดWแก[ 
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 1. การจัดทํางบประมาณ ในข้ันตอนน้ีเป_นข้ันตอนท่ีหน[วยงานคลังรวบรวมงานการเงินและ
สถิติต[างๆ ของทุกหน[วยงาน เพ่ือใชWประกอบในการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต[อเจWาหนWาท่ี
งบประมาณ โดยใหWเจWาหนWาท่ีงบประมาณวิเคราะห? ตรวจสอบ จากน้ันเจWาหนWาท่ีงบประมาณจัดทําร[าง
แลWวเสนอต[อผูWบริหาร เพ่ือใหWผูWบริหารเสนอต[อสภาต[อไป 
 2. การอนุมัติงบประมาณ เป_นข้ันตอนท่ีคณะผูWบริหารทWองถ่ินหรือฝ~ายบริหาร ไดWจัดทําร[าง
งบประมาณรายจ[าย เสนอต[อสภาทWองถ่ิน เพ่ือใหWสภาทWองถ่ินไดWพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ[าย
ต[อไป โดยท่ัวไปการพิจารณาของสภาทWองถ่ินแบ[งออกเป_น 3 วาระคือ 
  วาระท่ี 1 เป_นวาระท่ีผูWบริหารทWองถ่ินเสนอต[อสภา ข้ันตอนน้ีสภาจะพิจารณาว[าจะรับ
หลักการแห[งร[างงบประมาณรายจ[ายท่ีเสนอหรือไม[ ถWาไม[รับร[างงบประมาณดังกล[าวก็ตกไปถWาสภารับ
หลักการก็แต[งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติต[อไป 
  วาระท่ี 2 เป_นการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราหรือตามหัวขWอ หรือผลจากการพิจารณา
การแปรญัตติของคณะกรรมการวิสามัญ ก[อนท่ีจะนําไปสู[การพิจารณาในวาระท่ี 3 ต[อไป 
  วาระท่ี 3 เป_นข้ันตอนท่ีสภาทWองถ่ินไดWอนุมัติหรือเห็นชอบร[างงบประมาณรายจ[ายแลWว 
เพ่ือจะไดWประกาศใชWต[อไป 
 3. การบริหารงบประมาณ เม่ืองบประมาณรายจ[ายประกาศใชWแลWว ฝ~ายบริหารจะตWอง
บริหารงานใหWเป_นไปตามงบประมาณรายจ[าย ซึ่งประกอบไปดWวยกิจกรรมต[างๆ ไดWแก[ การจัดหา
รายไดW การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การซื้อการจWาง การจัดหาพัสดุ การเบิกจ[ายเงิน 
การจัดทําบัญชีเป_นตWน 
 4. การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณ เป_นข้ันตอนท่ีตWองดําเนินการ
ต้ังแต[การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และภายหลังท่ีไดWบริหารงบประมาณไปแลWว 
รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณใหWมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป_น 
  4.1 การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลในข้ันการจัดทํางบประมาณ จะตWอง
ควบคุมใหWเป_นไปตามระเบียบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน?ของประชาชนเป_นอันดับแรก 
  4.2 การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลในข้ันการบริหารงบประมาณ จะตWอง
ควบคุมการจัดเก็บรายไดW ตลอดจนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ การก[อหน้ี การเบิกจ[ายเงิน และการบันทึก
ระบบบัญชี เป_นตWน 
  4.3 การควบคุมการตรวจสอบ และการติดตามผลภายหลังท่ีไดWบริหารงบประมาณไปแลWว 
เป_นการผสมผสานระหว[างการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตWองคํานึงถึง
ความถูกตWองและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีจะไดWมีการปรับปรุงแกWไขใหWถูกตWองและ
เหมาะสมต[อไป ซึ่งอาจแบ[งออกเป_น การควบคุมภายในองค?กรไดWแก[ หน[วยงานขององค?กรปกครอง
ส[วนทWองถ่ินโดยฝ~ายบริหาร ฝ~ายสภาทWองถ่ิน และการควบคุมภายนอก ไดWแก[ กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตรวจเงินแผ[นดิน เป_นตWน 
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แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบและหลักธรรมาภิบาล 
 ในการดําเนินงานและการบริหารงานในทุกองค?กรจําเป_นอย[างย่ิง ท่ีจะตWองมีการกํากับ
ติดตาม การประเมินผล รวมท้ังการตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหWการดําเนินงานในแต[ละส[วน แต[ละฝ~ายหรือ
ขององค?กร เป_นไปดWวยความสุจริต โปร[งใส ดังน้ันแนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบ จึงมีความจําเป_นและ
มีความสําคัญสําหรับหน[วยงานของทWองถ่ิน โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?การบริหารส[วนตําบลท่ีมีการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนงาน และจัดทํางบประมาณเพ่ือบริหารภายในพ้ืนท่ีเอง ดังน้ัน โอกาสท่ี
จะเกิดการทุจริตหรือความไม[โปร[งใสจึงมีสูง แต[กระบวนการตรวจสอบท่ีรัดกุม โดยอาศัยประชาชนใน
พ้ืนท่ีร[วมเป_นส[วนหน่ึงในการบริหารงาน ย[อมท่ีจะส[งผลใหWการดําเนินงานเป_นไปดWวยความถูกตWอง 
ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWในการตรวจสอบการบริหารงานน้ัน จําเป_นอย[างย่ิงท่ีจะตWอง
มีการกําหนดแนวทางหรือการวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะไดWกําหนดทิศทาง ซึ่งแผนการ
ตรวจสอบ (Audit Program) เป_นข้ันตอนแรกท่ีผูWตรวจสอบจะตWองจัดทํา เป_นการจัดเตรียมแผนงาน
ในป�จจุบัน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคตใหWสอดคลWองกับวัตถุประสงค? ในแผนงานตรวจสอบจึงกําหนด 
เร่ืองการตรวจสอบ วัตถุประสงค?การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแต[ละข้ันตอน แผนงานตรวจสอบ
มีท้ังแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น เพ่ือใหWผูWตรวจสอบเห็นภาพรวมในการตรวจสอบท้ังองค?กร
แผนงานจะตWองเป_นไปตามวัตถุประสงค? ผูWตรวจสอบตWองประเมินความเสี่ยงของแต[ละแผนงานใหWดี
จัดลําดับความสําคัญของแต[ละแผนการตรวจสอบ จากน้ันจึงเร่ิมวางแผนการตรวจสอบ โดยกําหนด
วิธีปฏิบัติใหWสอดคลWองกับวัตถุประสงค?การตรวจสอบ 
 1. แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long-Range Audit Program) แผนการตรวจสอบระยะ
ยาว เป_นแผนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมทุกหน[วยงานในองค?กร เป_นแผนการท่ีกําหนดเร่ืองท่ีจะทํา
การตรวจสอบ ระดับความสําคัญ ความถ่ีในการตรวจสอบเร่ืองน้ันๆ และปริมาณการเวลาท่ีใชWในการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหWการปฏิบัติงานเป_นไปดWวยดี แผนการตรวจสอบตWองกําหนดการปฏิบัติงานของ
หน[วยงานตรวจสอบ กําหนดนโยบายการตรวจสอบของฝ~ายจัดการ เหมือนกับการวางแผนการ
เดินทาง 
 2. แผนการตรวจสอบระยะสั้น (Tailor Audit Program) แผนการตรวจสอบระยะสั้นหรือ
แผนงานประจําปm ซึ่งแผนงานระยะสั้นทําใหWทราบถึง จํานวนวันโดยประมาณท่ีจะเขWาทําการตรวจสอบ 
อัตรากําลังคนท่ีจะเขWาตรวจสอบเพียงพอหรือไม[ งบประมาณหรือค[าใชWจ[าย ท่ีใชWในการตรวจสอบ 
 นอกจากแนวคิดทางดWานการตรวจสอบท่ีกําหนดไวWในลักษณะของแผนการตรวจสอบแลWว ยัง
ไดWมีแนวคิดในส[วนของการดําเนินงานจะตWองมีการประเมินกิจกรรม ซึ่งการประเมินดังกล[าวจะ
เรียกว[าการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) ซึ่ง เดชา ศิริสุทธิเดชา (2551,หนWา 
ระบบออนไลน?) ไดWแปลและเรียบเรียง จากบทความเร่ือง(Management Auditing)ของ Dennis 
R.ArterไดWอธิบายวิธีการพ้ืนฐาน 3 วิธี ท่ีใชWในการประเมินกิจกรรมใดๆก็ตาม ไดWแก[ การตรวจสอบ
(Inspection) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Auditing)และการตรวจสอบ
การบริหาร(Management Auditing) 
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 1. การตรวจสอบ หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเรากําหนดไวW
ซึ่งคําตอบจะมีอยู[เพียง 2 คําตอบเสมอ คือผ[านหรือไม[ผ[าน 
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู[มือการ
ทํางาน, ข้ันตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ประโยชน?ขWอแรกของการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจะเห็นไดWจากรายการทางการเงิน เพราะความตWองการท่ีจะใหWความม่ันใจว[าขWอมูลทาง
การเงินถูกตWอง แนวความคิดในการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกนํามาใชWในช[วงปm 1960 โดย
เนWนท่ีวิชาชีพท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองคุณภาพ และขยายไปยังวิชาชีพทหารและอุตสาหกรรมนิวเคลียร?การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกนํามาใชWกับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยตWองการท่ีจะ
ประเมินว[า กิจกรรมน้ันไดWปฏิบัติตามกฎระเบียบอย[างเขWมงวด ผลท่ีไดWจากการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในเร่ืองของความสมํ่าเสมอและความม่ันใจไดWก็คือ กฎระเบียบต[างๆ จะถูกปฏิบัติตาม 
 3. การตรวจสอบการบริหาร จะเนWนไปท่ีผลท่ีเกิดข้ึน, ประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของการควบคุมท่ีอยู[ภายใตWกฎระเบียบ, ข้ันตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน 
ดังน้ันการตรวจสอบการบริหารก็คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห?
สาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Analysis) ซึ่งมีแนวโนWมว[าจะเป_นประโยชน?อย[างมากต[อ
การประเมินวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
 แนวทางการตรวจสอบขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?การบริหาร
ส[วนตําบล หากแยกการตรวจสอบแลWว อาจแยกออกเป_น 2 ลักษณะ ไดWแก[ การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) อาทิเช[น การแต[งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจWาง คณะกรรมการตรวจ
การจWางและควบคุมงาน เป_นตWน และการตรวจสอบภายนอก (External Audit) อาทิเช[น การแต[งต้ัง
ประชาคมร[วมเป_นคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือการตรวจสอบ
จากสํานักงานตรวจเงินแผ[นดิน เป_นตWน ซึ่งในท่ีน้ีจะไดWอธิบายถึงแนวทางการตรวจสอบขององค?การ
บริหารส[วนตําบล โดยจะเนWนในดWานการตรวจสอบภายนอกโดยภาคประชาชน 
 1. การตรวจสอบภายในองค?การบริหารส[วนตําบล 
 1.1 การตรวจสอบในรูปคณะกรรมการ ซึ่งตามระเบียบการควบคุมภายในแลWวกําหนดใหW
หน[วยงานซึ่งถือเป_นหน[วยรับตรวจ จะตWองดําเนินการแต[งต้ังคณะกรรมการภายในองค?กร เพ่ือปฏิบัติ
หนWาท่ี เช[น ผูWตรวจสอบภายในองค?กร และในแต[ละส[วนราชการจะตWองมีเจWาหนWาท่ี หรือผูWท่ีมีหนWาท่ี
กําหนดความรับผิดชอบ พิจารณาถึงจุดอ[อน หรือความเสี่ยงในแต[ละงานเม่ือในแต[ละงานไดW
ดําเนินการกําหนดจุดอ[อนแลWว ในลําดับข้ันต[อไปก็พิจารณาในรูปขององค?กรหรือหน[วยรับตรวจ ว[า
หน[วยงานมีความเสี่ยงหรือไม[ และมีจุดใดบWางท่ีจะตWองแกWไข และกําหนดแลWวเสร็จเม่ือไร จากแนวทาง
ท่ีกล[าวมาขWางตWนถือเป_นระเบียบท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งการแต[งต้ัง
คณะกรรมการภายในน้ัน จะเป_นการสรWางความรับผิดชอบ ใหWแต[ละส[วนงาน แต[ละฝ~ายสามารถ
ตรวจทาน และเม่ือพบขWอบกพร[องก็จะสามารถแกWไขไดWอย[างทันท[วงที 
 1.2 การตรวจสอบในรูปของสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค?การบริหารส[วนตําบล พ.ศ.2537 แกWไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) มาตรา46 ไดW
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กําหนดอํานาจหนWาท่ีไดWแก[ การใหWความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพ่ือใชWเป_นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค?การบริหารส[วนตําบล การพิจารณาและใหWความเห็นชอบร[างขWอบัญญัติองค?การบริหาร
ส[วนตําบล ร[างขWอบัญญัติงบประมาณรายจ[ายประจําปm และร[างขWอบัญญัติงบประมาณรายจ[ายเพ่ิมเติม 
นอกจากน้ันจะเป_นการควบคุมการบริหารงานภายใตWกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาขององค?การ
บริหารส[วนตําบล เป_นตWน 
 2. การตรวจสอบโดยภาคประชาชน หรือหน[วยงานภายนอกองค?การบริหารส[วนตําบล 
สําหรับการตรวจสอบภายนอกน้ัน ในท่ีน้ีจะเนWนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยจะเนWนเร่ืองการ
ตรวจสอบการดําเนินงานดWานงบประมาณ เร่ิมต้ังแต[กระบวนการไดWมาซึ่งโครงการการจัดทําขWอบัญญัติ
งบประมาณผ[านกระบวนการนิติบัญญัติ การตรวจสอบระหว[างการดําเนินงานในรูปการจัดซื้อจัดจWาง 
การเป�ดเผยขWอมูลข[าวสารของรัฐ จนกระท่ังถึง การติดตามประเมินผล ดังน้ี 
 2.1 การร[วมแสดงความคิดเห็น ในการดําเนินโครงการ ในกระบวนการไดWมาซึ่งโครงการ 
กิจกรรม น้ัน จําเป_นอย[างย่ิงท่ีจะตWองอาศัยขWอมูลในระดับล[าง น้ันก็คือ การมีส[วนร[วมของประชาชน
ในการเสนอความคิดเห็น เสนอป�ญหาและความตWองการ โดยรวบรวมความตWองการในรูปของ
ประชาคม เพ่ือจัดทําแผนชุมชน และการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต[างๆ จาก
องค?การบริหารส[วนตําบล เม่ือประชาคม ไดWมีการตกลงในส[วนของ ป�ญหาภายในชุมชนในหมู[บWาน
แลWว ก็เสนอไปยังองค?การบริหารส[วนตําบล องค?การบริหารส[วนตําบลก็จะมีการพิจารณาและ
จัดลําดับความสําคัญของแต[ละโครงการ ซึ่งกระทําในรูปคณะกรรมการระดับตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว[าดWวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน พ.ศ.2548 ไดW
กําหนดใหWภาคประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการจัดทําแผนพัฒนาของทWองถ่ินไดWแก[(ขWอ8) คณะกรรมการ
พัฒนาองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน(ขWอ 9)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทWองถ่ิน (ขWอ 
28) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการในแต[ละชุดจะมีบทบาทและ
หนWาท่ีในการตรวจสอบโครงการท่ีมาจากประชาคมในแต[ละหมู[บWานพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญ 
ร[วมกับคณะกรรมการจากหน[วยงานและองค?กรต[างๆ ตามระเบียบดังกล[าว นอกจากน้ันยังมีหนWาท่ี
คอยติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต[ละโครงการว[า เกิดความคุWมค[ามีความโปร[งใส และ
สามารถแกWไขป�ญหาความเดือดรWอนของพ่ีนWองประชาชนไดWหรือไม[ 
 2.2 การร[วมรับฟ�งการประชุมสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ในการประชุมสภาองค?การ
บริหารส[วนตําบล ในแต[ละสมัยน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวย ขWอบังคับการประชุมสภา
ทWองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขWอ 24 วรรคสอง ใหWประธานสภาทWองถ่ิน ประชาสัมพันธ?กําหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานท่ีประชุม และเร่ืองท่ีจะนําเขWาสู[ท่ีประชุมสภาทWองถ่ิน เพ่ือใหWประชาชนทราบและเขWาฟ�ง
การประชุมดWวย ดังน้ันหากองค?การบริหารส[วนตําบล ใชWแนวทางตามระเบียบดังกล[าว มีการ
ประชาสัมพันธ?ใหWประชาชนเขWารับฟ�งทุกคร้ัง เท[ากับเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWาไปมีส[วนร[วม 
รูWจักกระบวนการของการดําเนินงานของสภาทWองถ่ิน และสามารถตรวจสอบสมาชิกสภา ดWานบทบาท
หรือทําหนWาท่ีเป_นอย[างไร ในฐานะท่ีเป_นตัวแทนของประชาชนในแต[ละหมู[บWาน รวมท้ังจะเป_น
แนวทางในการตัดสินใจท่ีจะเลือกหรือไม[เลือก เขWาไปเป_นสมาชิกสภา หรือผูWบริหารในโอกาสขWางหนWา 
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 2.3 การร[วมเป_นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจWาง ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจWาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว[าดWวยการพัสดุขององค?การบริหารส[วนตําบล พ.ศ.2538 (แกWไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
3พ.ศ.2544 )ขWอ 22 ในการดําเนินการซื้อหรือการจWางแต[ละคร้ัง คณะกรรมการประกอบไปดWวย
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอย[างนWอยสองคน โดยใหWแต[งต้ังจากกรรมการบริหาร 
พนักงานส[วนตําบล ขWาราชการ หรือขWาราชการส[วนทWองถ่ินอ่ืน ถWาประธานกรรมการไม[สามารถปฏิบัติ
หนWาท่ีไดW ใหWประธานกรรมการบริหาร แต[งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึง 
 2.4 การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภา องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติว[าดWวยการถอดถอนสมาชิกสภาทWองถ่ินหรือผูWบริหารทWองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 
การเขWาช่ือรWองขอต[อผูWว[าราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหWมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทWองถ่ินใด หรือผูWบริหารทWองถ่ินผูWใดขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน เพราะเหตุท่ีไม[สมควรดํารง
ตําแหน[งต[อไป ใหWถือเกณฑ?จํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ดังน้ี 
  (1) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังไม[เกินหน่ึงแสนคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยกว[าหน่ึงในหWาของ
จํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
  (2) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคน แต[ไม[เกินหWาแสนคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยกว[า
สองหม่ืนคนของจํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
  (3) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังกว[าหWาแสนคน แต[ไม[เกินหน่ึงลWานคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยว[า
สองหม่ืนหWาพันคนของจํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
  (4) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงลWานคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยกว[าสามหม่ืนคนของ
จํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
 2.5 การขอรับทราบขWอมูลข[าวสารตามพระราชบัญญัติขWอมูลข[าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 9 ระบุว[าหน[วยงานของรัฐตWองจัดใหWมีขWอมูลข[าวสารของราชการอย[างนWอยใหWประชาชน
ไดWตรวจดู ท้ังน้ีใหWเป_นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีท่ีคณะกรรมการกําหนด เช[น ผลการพิจารณาหรือคํา
วินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต[อเอกชน รวมท้ังความเห็นแยWงและคําสั่งท่ีเก่ียวขWองในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล[าว แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ[ายประจําปmของปmท่ีกําลังดําเนินการ คู[มือหรือคําสั่ง
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจWาหนWาท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนWาท่ีเอกชน เป_นตWน ซึ่งขWอมูล
ข[าวสารเหล[าน้ัน บุคคลหรือประชาชนไม[ว[าจะมีส[วนไดWเสีย เก่ียวขWองหรือไม[ก็ตาม ย[อมมีสิทธิเขWา
ตรวจดู และขอสําเนาไดW ดังน้ันองค?การบริหารส[วนตําบล ย[อมตWองจัดใหWบริการแก[ประชาชนในพ้ืนท่ี 
หรือผูWท่ีตWองการขอตรวจดูเอกสาร ขWอมูลของทางราชการ พรWอมท้ังอํานวยความสะดวกในการสําเนา
เอกสารหากมีผูWรWองขอ ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะสรWางความโปร[งใส ปjองกันการทุจริต รวมท้ังสรWางความสบายใจ
ใหWกับประชาชนหรือผูWท่ีอยากรูWในขWอมูลน้ันๆ รวมท้ังยังสามารถลดอคติ หรือภาพลักษณ?ของราชการท่ี
แต[เดิมขWอมูลส[วนใหญ[มักปกป�ดเป_นความลับ  
 2.6 การตรวจสอบการใชWจ[ายเงินงบประมาณ เน่ืองจากการดําเนินงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบล จะมีการรายงานผลการดําเนินงานเป_นไตรมาส ดังน้ันในแต[ละไตรมาสจะตWองประกาศใหW
ประชาชน และรายงานไปยังหน[วยงานท่ีเก่ียวขWอง ไม[ว[าจะเป_นทWองถ่ินอําเภอและทWองถ่ินจังหวัด 
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นอกจากน้ันเม่ือสิ้นปmงบประมาณ องค?การบริหารส[วนตําบล จะตWองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
และประกาศรายงานการรับจ[ายเงิน ประจําปmงบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ัน ท้ังงบประมาณรายจ[ายตาม
ขWอบัญญัติ และเงินนอกงบประมาณไวWโดยเป�ดเผย ณ สํานักงานองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน เพ่ือใหW
ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวัน ตามแบบท่ีกรมการปกครองกําหนดแลWวส[งรายงานการรับ-
จ[าย ดังกล[าวใหWผูWว[าราชการจังหวัด เพ่ือทราบและเก็บเป_นขWอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหWา
วันหลังจากน้ัน แลWวใหWจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ ท้ังน้ีประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถดูไดW ณ 
ปjายประชาสัมพันธ?ตามหมู[บWาน และท่ีทําการองค?การบริหารส[วนตําบล แนวทางการดําเนินงาน
ดังกล[าว เป_นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวยวิธีการงบประมาณขององค?กรปกครองส[วน
ทWองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขWอ 40จากแนวคิดทางดWานการตรวจสอบ ท่ีมุ[งเนWนใหWเกิดการมีส[วนร[วมของภาค
ประชาชนมากท่ีสุดน้ัน ถือว[าเป_นสิ่งท่ีองค?กร โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?การบริหารส[วนตําบล จะตWองใหW
ความสําคัญและจากแนวคิดน้ีเองท่ีเช่ือมโยงไปถึงหลักของความถูกตWอง หรือรูปแบบท่ีองค?กรจะตWอง
ยึดถือเป_นแบบอย[าง น้ันก็คือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักการดังกล[าว ตWองการสรWางใหWองค?กรมีการ
บริหารจัดการท่ีดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร[งใส พรWอมกับการตรวจสอบไดW 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวประอิสระ 
 

สถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. ระดับการศึกษา 
    4. อาชีพ 

ตัวแปรตาม 
 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ 
1. ระดับความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณ 
- ดWานการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ดWานการจัดเก็บรายไดW 
- ดWานการจัดซื้อจัดจWาง 
- ดWานการติดตามและประเมินผล 
2. ระดับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการการ
บริหารงบประมาณ 
- การมีส[วนร[วมดWานการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- การมีส[วนร[วมดWานรายรับ-รายจ[าย 
- การมีส[วนร[วมดWานพัสดุ 
- การมีส[วนร[วมดWานการติดตามประเมินผลโครงการ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ขอบเขตของเน้ือหา 
 การศึกษาคWนควWาคร้ังน้ีมุ[งศึกษาความรูWความเขWาใจของประชาชนในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การ
บริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานีโดยเคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษาคร้ังน้ี
ใชWแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ประชากรและกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชWในการศึกษาคWนควWาคร้ังน้ี ไดWแก[ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาเลิน อําเภอ
ศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 หมู[บWาน มีประชากรท้ังสิ้น 4,320 คน (ขWอมูล ณ วันท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ.2556) 
 2. กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการศึกษาคWนควWาคร้ังน้ี ไดWแก[ ประชากรท่ีไดWมาจากสุ[มกลุ[มตัวอย[าง
จากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 หมู[บWาน
โดยวิธีการหาขนาดกลุ[มตัวอย[าง ตามสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973,p. 727 ) ไดW
จํานวนกลุ[มตัวอย[าง 366 คน 
 
ผลการวิจัย 

 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 การมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การบริหารส[วน

ตําบลนาเลิน พบว[า ส[วนใหญ[รWอยละ 57.38 เป_นเพศชาย และรWอยละ 42.62เป_นเพศหญิง อายุส[วน
ใหญ[รWอยละ 37.43 มีอายุ 40-50 ปm รองลงมารWอยละ 21.86 มีอายุ 29-39 ปm ระดับการศึกษาส[วน
ใหญ[รWอยละ 40.71 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมารWอยละ 18.85 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท[า/ปวช.  อาชีพส[วนใหญ[รWอยละ 36.61 มีอาชีพรับจWาง รองลงมา
รWอยละ 38.25 มีอาชีพเกษตรกร และรายไดWส[วนใหญ[รWอยละ 63.93 มีรายไดWตํ่ากว[า 5,000 บาทต[อ
เดือน รองลงมารWอยละ 23.22 มีรายไดW ระหว[าง 5,001-8,000 บาทต[อเดือน ตามลําดับ 

ข�อมูลด�านความรู�ความเข�าใจในการบริหารงบประมาณของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งแยกเป_น
ประเด็นต[างๆ ดังน้ี 

1. ดWานแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเป_นแผนท่ีกําหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน ดังน้ันองค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองใชWเป_นกรอบในการบริหารงบประมาณ 
จากความรูWทางดWานแผนการดําเนินงานในภาพรวมน้ัน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขWาใจในส[วนของ
กระบวนการดําเนินงาน ซึ่งตWองอาศัยขWอมูลหรือผลการดําเนินงานในรอบปmท่ีผ[านมาประกอบ 
นอกจากน้ันการวางแผนการใชWจ[ายงบประมาณซึ่งตWองใหWความสําคัญกับแผนชุมชนแผนของจังหวัดมา
บูรณาการน้ัน ย[อมทําใหWแผนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมท้ังตWองเป�ดเผยใหWประชาชนท่ัวไป
ไดWรับรูW และทราบถึงจํานวนงบประมาณ และโครงการต[างๆ ท่ีจะทําในปmงบประมาณน้ันสําหรับการ
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ร[วมเป_นคณะกรรมการในการพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานน้ันประชาชนส[วนใหญ[เขWาใจใน
กระบวนการดังกล[าว ซึ่งเป_นกระบวนการสรWางการมีส[วนร[วมเพ่ือท่ีจะทําใหWการบริหารงบประมาณ
เกิดความคุWมค[ามากท่ีสุด 

2. ดWานการจัดเก็บรายไดW 
 ความรูWของประชาชนในดWานการจัดเก็บรายไดWน้ันถือว[าประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขWาใจ ซึ่ง

ส[วนใหญ[สามารถตอบคําถามไดWถูกตWอง ไม[ว[าจะเป_นรายไดWขององค?การบริหารส[วนตําบลมาจากการ
จัดเก็บภาษีปjาย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบํารุงทWองท่ี สําหรับหWวงระยะเวลาในการเสียภาษีน้ัน
ประชาชนส[วนใหญ[ทราบ จากการประชาสัมพันธ?ของทางองค?การบริหารส[วนตําบล 

3. ดWานการจัดซื้อจัดจWาง 
 สําหรับความรูWทางดWานการจัดซื้อจัดจWางน้ัน ประชาชนส[วนใหญ[ยังมีความรูWในดWานน้ีอยู[ใน

ระดับนWอย ซึ่งจากประเด็นน้ีเองจึงทําใหWกระบวนการดังกล[าว มีโอกาสท่ีจะเกิดป�ญหาความไม[โปร[งใส 
มากท่ีสุด โดยแยกเป_นประเด็นต[างๆ ดังน้ี 

 ประเด็นท่ีประชาชนส[วนใหญ[เขWาใจและสามารถตอบคําถามไดWถูกตWอง ไดWแก[ การเขWาร[วมเป_น
คณะกรรมการเป�ดซองประมูลจัดซื้อจัดจWาง และคณะกรรมการตรวจการจWางไดW ถือเป_นการเป�ดโอกาส
ใหW เขWาไปมีส[วนร[วมและเป_นไปตามระเบียบการจัดหาพัสดุขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 
นอกจากน้ันยังเขWาใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจWาง ซึ่งจะตWองมีการประกาศใหWประชาชนท่ัวไป และตWอง
ใชWสถานท่ีกลางเป_นสถานท่ีจัดซื้อจัดจWางในกรณีท่ีตWองมีการสอบราคา ประกวดราคา หรือการจัดซื้อ
จัดจWางระบบอิเล็กทรอนิกส? รวมท้ังการจัดซื้อจัดจWางในแต[ละคร้ังคณะกรรมการจะตWองมีการพิจารณา
ถึงคุณภาพของงานหรือผลงาน ถึงแมWการเสนอราคาคร้ังน้ัน จะมีราคาตํ่าสุดก็ตาม และหนWาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจการจWาง จะตWองตรวจการจWางใหW เป_นไปตามแบบรูปรายการและตWองดู
สภาพแวดลWอมของงานจWางน้ัน เพ่ือใหWงานจWางหรือผลงาน มีคุณภาพ เกิดความคุWมค[าเม่ือเทียบกับ
งบประมาณใหWมากท่ีสุด 
 ประเด็นท่ีประชาชนไม[เขWาใจและตอบคําถามผิดน้ัน ไดWแก[ การท่ีไม[สามารถคัดคWานการเป�ด
ซองประมูลราคาไดW ซึ่งจริงแลWว ประชาคมท่ีทําหนWาท่ีเป_นคณะกรรมการเป�ดซองประมูลราคาสามารถ
คัดคWานไดW ในกรณีท่ีเห็นว[าการเป�ดซองประมูลในคร้ังน้ันไม[ถูกตWอง รวมท้ังคณะกรรมการเป�ดซอง
ประมูลราคาและคณะกรรมการตรวจการจWาง ย[อมมีสิทธิไดWรับค[าตอบแทนตามระเบียบพัสดุ 
นอกจากน้ันในดWานความรูW ทางดWานการกําหนดงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจWางประชาชนไม[
ทราบหรือตอบไม[ถูกตWอง ไม[ว[าจะเป_นการตกลงราคา การสอบราคา และการประกวดราคา การลด
วงเงินเพ่ือทําใหWการจัดซื้อจัดจWางเปลี่ยนไปน้ัน ส[วนใหญ[ตอบไม[ทราบและตอบผิด ซึ่งการลดวงเงินเพ่ือ
ทําใหWการจัดซื้อจัดจWางเปลี่ยนไปน้ัน เป_นช[องทางหน่ึงท่ีจะส[งผลต[อการทุจริตไดWมาก เน่ืองจากจะเป_น
อํานาจของผูWบริหาร หรือเจWาหนWาท่ีท่ีรับผิดชอบ และขWอมูลสุดทWายท่ีประชาชนไม[ทราบมาก คือ
คณะกรรมการเป�ดซองประมูลราคาและคณะกรรมการตรวจการจWางจะตWองไม[เป_นบุคคลเดียวกัน 
เพราะถWาเป_นบุคคลเดียวกันจะทําใหWเป_นการเอ้ือประโยชน?แก[บุคคลภายนอก และอาจทําใหWการจัดซื้อ
จัดจWางในคร้ังน้ันไม[โปร[งใสไดW 
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 4. ดWานการติดตามและประเมินผล 
 ในดWานการติดตามและประเมินผล เป_นกระบวนการสุดทWายในข้ันตอนการทํางบประมาณ ซึ่ง
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว[า ประชาชนมีความรูWในดWานการติดตาม และประเมินผลในระดับปานกลาง 
และยังมีบางประเด็นท่ีไม[ทราบและและตอบผิด ไดWแก[ การร[วมเป_นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ซึ่งกระบวนการติดตามประเมินผลน้ัน จะตWองมีการเป�ด
โอกาสใหWประชาชน เขWาเป_นคณะกรรมการของทWองถ่ินดWวย และนอกจากประชาชนโดยภาคประชาคม
แลWว ยังมีสมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ท่ีทําหนWาท่ีเป_นตัวแทนของประชาชนในแต[ละหมู[บWาน 
คอยตรวจสอบ กลั่นกรองงบประมาณ ซึ่งเป_นข้ันตอนของฝ~ายนิติบัญญัติ ส[งผลใหWการบริหาร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม[ทําใหWเกิดความล[าชWาแต[อย[างใดประเด็นท่ีประชาชน
เขWาใจและตอบคําถามไดWถูกตWองไดWแก[ การบริหารงบประมาณน้ันจะตWองคํานึงถึงผลประโยชน?ของ
ประชาชนส[วนใหญ[ จะตWองมีการรายงานผลการดําเนินงานใหWประชาชนไดWทราบอย[างต[อเน่ือง ท้ังน้ี
เพ่ือเป_นการปjองกันการทุจริต คอร?รัปช่ัน และสรWางความโปร[งใส ใหWกับองค?กรต[อไป 
 ข�อมูลด�านการมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
 สําหรับดWานการมีส[วนร[วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ดWานจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ดWานการจัดเก็บรายไดW ดWานการจัดซื้อจัดจWางและการติดตามประเมินผลของ
องค?การบริหารส[วนตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม[ มีความแตกต[างกันซึ่งจากภาพรวม
แลWวการมีส[วนร[วมของประชาชนอยู[ในระดับปานกลาง ไม[ว[าจะเป_นการเสนอแนวทางการแกWไขป�ญหา 
การเป_นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจWาง การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีในพ้ืนท่ีตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลโดยภาคประชาชน สรุปไดWดังน้ี 
 1. ดWานแผนการดําเนินงาน  
 การมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ ในดWานการเขWาร[วมเป_น
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน ไม[ว[าจะเป_น คณะกรรมการแผนชุมชน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมกรรมพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบลและและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งในภาพรวมแลWว ส[วนใหญ[ไม[เคยเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการในดWานต[างๆ แต[ก็ไดW
รับทราบขWอมูลโครงการ กิจกรรม ผ[านการประชาสัมพันธ?หอกระจายข[าว และบอร?ดประชาสัมพันธ? เป_นตWน 
 สําหรับประเด็นท่ีน[าสนใจก็คือเม่ือเขWาไปมีส[วนร[วมในการจัดทําแผนการดําเนินงานบริหาร
โครงการ ตลอดจนกิจกรรมของทางองค?การบริหารส[วนตําบลแลWว ประเด็นท่ีประชาชนใหWความสําคัญ
มากท่ีสุดคือ โครงการน้ันเกิดจากความตWองการของประชาชน ถึงรWอยละ 68.9 รองลงมาไดWแก[โครงการ
น้ันจะตWองก[อใหWเกิดประโยชน?สูงสุด รWอยละ 51.4 เกิดความคุWมค[า รWอยละ45.1 จํานวนงบประมาณ
จะตWองมีความเหมาะสมและสอดคลWอง รWอยละ 35.8 และตWองมีความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนท่ี รWอย
ละ 16.1 ตามลําดับ 
 2. ดWานการจัดเก็บรายไดW 
 การมีส[วนร[วมของประชาชนในดWานการจัดเก็บรายไดW จากขWอมูลในภาพรวมน้ัน ระดับการมี
ส[วนร[วมระดับปานกลาง แสดงใหWเห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบลยังไม[ไดWมีการแจWงถึงรายไดWของ
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องค?การบริหารส[วนตําบล ท้ังรายไดWท่ีจัดเก็บเองและรายไดWท่ีรัฐบาลจัดสรรใหW รวมถึงรายรับ-รายจ[าย 
ท่ีมีการประชาสัมพันธ?ในระดับไตรมาส และเม่ือสิ้นปmงบประมาณ ใหWประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอย[าง
ท่ัวถึง สําหรับความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีน้ันประชาชนไดWทราบถึงวิธีการคํานวณและมีส[วนร[วม
ในการเสนอป�ญหา เร่ืองการชําระภาษีและหาทางออกร[วมกันและทางองค?การบริหารส[วนตําบลเองไดW
มีการออกขWอบัญญัติเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเพ่ือใหWเกิดความเหมาะสม 
 สําหรับช[องทางท่ีประชาชนไดWรับทราบขWอมูลทางดWานการชําระภาษี เช[น ภาษีบํารุงทWองท่ี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีปjายน้ัน ส[วนใหญ[ทราบจากหอกระจายข[าว รWอยละ 57.9 รองลงมา
ไดWแก[ การประชาสัมพันธ?ของทางหมู[บWาน รWอยละ 45.1 ปjายประชาสัมพันธ?ตามสถานท่ีต[างๆ            
รWอยละ 37.4 การจัดทําโครงการองค?การบริหารส[วนตําบลเคลื่อนท่ีพบประชาชน รWอยละ 27.6 และ
บอร?ดประชาสัมพันธ? รWอยละ 22.1 ตามลําดับ 
 3. ดWานการจัดซื้อจัดจWาง 
 การมีส[วนร[วมดWานการจัดซื้อจัดจWางถือว[าเป_นสิ่งสําคัญ เพราะนอกจากจะไดWตรวจสอบ
งบประมาณแลWว ยังเป_นการตรวจสอบความโปร[งใส ของกระบวนการจัดซื้อจัดจWางในระบบราชการ
ดWวย ซึ่งส[วนใหญ[การรับทราบขWอมูลในการประชาสัมพันธ? เพ่ือจัดซื้อจัดจWาง รวมท้ังการประชาสัมพันธ? 
โครงการ กิจกรรมน้ัน ในภาพรวมไม[เคยไดWรับทราบขWอมูล แสดงใหWเห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบล
เองจะตWองเพ่ิมกระบวนการดWานการประชาสัมพันธ?ใหWมาก เพราะการเป�ดโอกาส หรือการเผยแพร[
ขWอมูลข[าวสาร เป_นสิ่งท่ีประชาชนจะตWองไดWรับทราบ เพ่ือใหWเป_นไปตามพระราชบัญญัติขWอมูลข[าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และส[วนใหญ[โครงการท่ีประชาชนไดWรับทราบน้ัน มักจะเป_นโครงการ
เก่ียวกับโครงสรWางพ้ืนฐาน การก[อสรWางถนน ก[อสรWางรางระบายนํ้าและการแจกเบ้ียยังชีพประเภท
ต[างๆ 
 สําหรับการเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการเป�ดซองประมูลราคา หรือคณะกรรมการตรวจการจWาง
น้ัน ประชาชนส[วนใหญ[ ไม[เคยเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการ ซึ่งประเด็นดังกล[าว อาจจะเกิดจากจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมมีนWอย และองค?การบริหารส[วนตําบลเองยังไม[เป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWาไปมี
ส[วนร[วมในการดําเนินงานดังกล[าวมากเท[าท่ีควร 
 4. ดWานการติดตามประเมินผล 
 ในดWานการติดตามประเมินผลน้ันประชาชนส[วนใหญ[รับทราบขWอมูลทางดWานการเงินไม[ว[าจะ
เป_นขWอมูลรายรับ - รายจ[าย ท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลรายงานเป_นไตรมาส และรอบปm ในระดับปาน
กลาง และความคิดเห็นในดWานการติดตามประเมินผล โครงการ หรือกิจกรรมท่ีองค?การบริหารส[วน
ตําบลไดWดําเนินการ เพ่ือเป_นการช[วยแกWไขป�ญหาการทุจริต คอร?รัปช่ัน น้ัน ส[วนใหญ[เห็นดWวย 
เน่ืองจากเห็นว[าการตรวจสอบหลังจากท่ีดําเนินการเสร็จแลWว จะทําใหWทราบว[า โครงการหรือกิจกรรม
น้ันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล มากนWอยอย[างไร สําหรับการขอดูขWอมูลหรือการขอขWอมูลจาก
องค?การบริหารส[วนตําบลน้ัน ส[วนใหญ[ไม[ทราบว[าสามารถขอขWอมูลหรือขอดูขWอมูลไดW 
 นอกจากการตรวจสอบจากภาคประชาชนแลWว การตรวจสอบจากฝ~ายนิติบัญญัติ หรือจาก
สมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ถือเป_นการตรวจสอบอีกประเด็นหน่ึง ท่ีมีกฎ ระเบียบ ใหWเป_น
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อํานาจหนWาท่ี และท่ีสําคัญเม่ือมีการประชุมสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ประชาชนสามารถเขWาร[วม
รับฟ�งการประชุมไดW แต[ส[วนใหญ[แลWว ประชาชนไม[เคยเขWาร[วมรับฟ�งการประชุมสภาองค?การบริหาร
ส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณ เร่ิมต้ังแต[การจัดทํา
แผนการดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดW การจัดซื้อจัดจWาง และการติดตามประเมินผล ในภาพรวม
ประชาชนส[วนใหญ[มีความรูW ความเขWาใจ สําหรับประเด็นท่ีพบว[าประชาชนมีความรูWนWอยท่ีสุดน้ัน 
ไดWแก[ การจัดซื้อจัดจWางซึ่งจากผลการศึกษา ส[วนใหญ[ยังไม[เขWาใจและไม[ทราบถึงกระบวนการท่ีถูกตWอง 
ถWาหากเป_นเช[นน้ีจะเป_นช[องทางท่ีก[อใหWเกิดการทุจริตหรือสรWางความไม[โปร[งใสเกิดข้ึนไดW และอีก
ประเด็นหน่ึงก็คือ การท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลยังขาดการเผยแพร[ความรูWทางดWาน กฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือใหWประชาชนในพ้ืนท่ีไดWรับทราบ ซึ่งถWาหากประชาชนมีความเขWาใจแลWวจะทํา
ใหWรูWจักบทบาทหนWาท่ีของตน ส[งผลใหWเกิดการกลั่นกรอง มีการตรวจสอบอย[างเป_นระบบการจัดสรร
งบประมาณเกิดความคุWมค[า ผลประโยชน?ก็จะตกกับคนส[วนใหญ[ ซึ่งไดWสอดคลWองกับงานวิจัยของ ธวัช 
ชัยแกWว (2550 ) ท่ีศึกษาถึงป�ญหาการจัดซื้อจัดจWางขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม[ 
ผลการศึกษาพบว[าป�ญหาการจัดซื้อจัดจWางน้ัน จะมีการเจรจาหรือตกลงก[อนการประมูล เพ่ือใหWเกิด
การสมยอมหรือฮ้ัวประมูล และยังพบว[าเจWาหนWาท่ีของรัฐท่ีเป_นขWาราชการประจํา ขWาราชการการเมือง 
มีความรูWดWานกฎหมาย แต[ก็ไม[มีบทลงโทษท่ีรุนแรงเม่ือมีการกระทําผิด สําหรับแนวทางการแกWไข
ป�ญหาน้ันจะตWองเพ่ิมบทลงโทษ มีการประชาสัมพันธ?และอบรมเจWาหนWาท่ีใหWมีความรูWอย[างต[อเน่ืองเพ่ือ
ลดป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประการท่ีสอง คือ ตWองการศึกษาถึงการมีส[วน
ร[วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค?การบริหารส[วนตําบลสันทราย มีความแตกต[าง
กันหรือไม[ ซึ่งผลปรากฏว[าในภาพรวมการมีส[วนร[วมของประชาชนมีความแตกต[าง ประเด็นท่ีผูWวิจัยไดW
ศึกษาคือการจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเป_นแผนงานท่ีกําหนดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
ดังน้ันจําเป_นตWองอาศัยการมีส[วนร[วมภาคประชาชนเขWามากําหนดทิศทางในการดําเนินงาน แต[ผล
ปรากฏว[าการมีส[วนร[วมในดWานดังกล[าวน้ันมีนWอย ประเด็นต[อมาคือการการจัดเก็บรายไดW ประชาชน
ทราบถึงเร่ืองการประชาสัมพันธ?และหWวงระยะเวลาในการเสียภาษี แสดงว[าองค?การบริหารส[วนตําบล
มีการเป�ดโอกาสใหWประชาชนรับทราบขWอมูลดWานน้ีในระดับมาก นอกจากน้ัน การจัดซื้อจัดจWาง เป_น
ข้ันตอนท่ีประชาชนมีส[วนร[วมนWอย ส[วนใหญ[จะทราบเพียงการจัดซื้อจัดจWางท่ีเป_นโครงสรWางพ้ืนฐาน
และการแจกเบ้ียยังชีพเท[าน้ัน ซึ่งเห็นว[าการจัดซื้อจัดจWางในดWานอ่ืนๆท่ีเป_นอํานาจหนWาท่ีขององค?การ
บริหารส[วนตําบลสันทราย เช[น การจัดการศึกษา การส[งเสริมการเกษตร การพัฒนาสังคมการส[งเสริม
อาชีพ ประชาชนยังมีส[วนร[วมนWอย และประเด็นสุดทWายคือ การติดตามประเมินผลเม่ือโครงการ หรือ
กิจกรรมน้ันแลWวเสร็จ ซึ่งปรากฏว[าประชาชนไดWรับทราบขWอมูลในระดับปานกลาง แต[การรับทราบ
ขWอมูลน้ันเป_นเพียงแต[การรายงานทางการเงิน ซึ่งประชาชนบางคนไม[เขWาใจ ซึ่งไดWสอดคลWองงานวิจัย
ของ MatiasWarsta (2547)ท่ีศึกษาถึงป�ญหาการคอร?รัปช่ันในประเทศไทย ส[วนหน่ึงของการวิจัย
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กล[าวว[าป�ญหาการทุจริตคอร?รัปช่ันในประเทศไทยน้ันมีการฝ�งรากลึกจนอาจกล[าวไดWว[าเป_นวัฒนธรรม
และผลของการคอร?รัปช่ัน ประเด็นหน่ึงก็คือการป�ดก้ันระบบการสื่อสาร ดังน้ันการรับข[าวสารของ
ประชาชนจะถูกรัฐบาลเป_นผูWกําหนด จึงทําใหWบางคร้ังมีการนําเสนอท่ีไม[ตรงกับความเป_นจริง 
 ดังน้ันความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบงบประมาณน้ันเป_นสิ่งท่ีมีความจําเป_นอย[างมากในองค?กร โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?กรหรือ
หน[วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจในการบริหารงบประมาณ ดังน้ันผลของการบริหารงบประมาณจะมี
คุณภาพ สอดคลWองกับความตWองการของประชาชนมากหรือไม[น้ัน ย[อมข้ึนอยู[กับป�จจัยหลายๆป�จจัย
ดังกล[าวมาแลWว และหากองค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหWความสําคัญกับการมีส[วนร[วมพรWอมกับการ
สรWางความเขWาใจแก[ประชาชนภายในพ้ืนท่ีแลWว การดําเนินงานก็จะเกิดความราบร่ืน เป_นหน[วยงานท่ีมี
ความโปร[งใส และลดความเสี่ยงทางดWานการทุจริตลงไดW 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 นอกจากกลไกภาครัฐแลWว ภาคประชาชนควรจะใหWความสําคัญกับการดําเนินงานของทWองถ่ิน 
เพราะภารกิจ บทบาท และหนWาท่ี จะเก่ียวขWองกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันการจะทําใหWองค?กร
ปกครองส[วนทWองถ่ินมีการพัฒนา เป_นหน[วยงานภาครัฐท่ีประสบความสําเร็จ สามารถแกWไขป�ญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดWน้ัน ภาคประชาชนตWองมีบทบาทในการเขWาไปมีส[วนร[วมในรูปของการเป_น
คณะกรรมการ หรือการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบการดําเนินงานดWานต[างๆท้ังน้ี
เพ่ือใหWระบบการบริหารราชการของทWองถ่ิน เป_นการบริหารจากระดับล[างไปสู[ระดับบนและพัฒนา
ไปสู[ในแนวราบเพ่ิมมากข้ึนในท่ีสุด 
 
ข�อเสนอแนะในการศึกษาต�อไป 
 1. ควรศึกษาถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจWาง เปรียบเทียบระหว[างองค?การบริหาร
ส[วนตําบลและเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง 
 2. ควรศึกษาถึงความรูWความเขWาใจของพนักงาน เจWาหนาท่ี สังกัดองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน
ในดWานการบริหารงานงบประมาณ 
 3. ควรศึกษาถึงป�จจัยท่ีส[งผลใหWประชาชนไม[อยากเขWาไปมีส[วนร[วม ในการดําเนินงานของ
องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว[างเงินเฟjอและการว[างงาน โดย
ใชWขWอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสในช[วงเวลาระหว[างไตรมาสท่ี 1 ปm พ.ศ.2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ. 
2560 ในการศึกษาน้ีไดWแบ[งการศึกษาออกเป_น 2 กรณี คือ กรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทน
ของอัตราเงินเฟjอ และกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ กรณีท่ีใชWดัชนีราคา
ผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ ปรากฏว[า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินยWอนหลัง 7 ช[วงเวลา มี
อิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมากท่ีสุดส[วนการว[างงานน้ันมีอิทธิพลค[อนขWางนWอยกรณีท่ีสอง คือกรณีท่ีใชW
ดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ ปรากฏว[า อัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิต
ยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา มีอิทธิพลต[ออัตรา เงินเฟjอมากท่ีสุด ส[วนการว[างงานมีอิทธิพลค[อนขWางนWอย 
 
คําสําคัญ: อัตราเงินเฟjอ, การว[างงาน, ดัชนีราคาผูWผลิต, ดัชนีราคาผูWบริโภค, ความสัมพันธ?ระหว[าง 
เงินเฟjอและการว[างงาน 

 
Abstract 

 This paper investigates the relationship between the rate of inflation and 
unemployment using quarterly secondary data from the first quarter of 2551 to the 
fourth quarter of 2560.  
 The study is divided into two cases: In the event that the consumer price 
index is used as the representative of inflation And if the producer price index is 
used as a representative of inflation In the event that the Consumer Price Index is 
used to represent inflation, it appears that Changes in money supply in the past 7 
periods have the greatest influence on inflation.As for unemployment, which has 
relatively little influenceThe second case is the case where the producer price index 
is used to represent inflation.Inflation rate from the producer price index for the past 
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1 time periodInfluence rate The most inflation While unemployment has relatively 
little influence 
  
Keyword: Inflation rate,Unemployment, producer price index,consumer price index, 
the relationship between the rate of inflation and unemployment 

 
บทนํา 
 สภาวะเงินเฟjอ (inflation) เป_นป�จจัยสําคัญในการพิจารณาสภาวะทางเศรษฐกิจ  เพราะเงิน
เฟjอจะส[งผลกระทบต[ออัตราดอกเบ้ีย อัตราการแลกเปลี่ยน ตWนทุนค[าครองชีพ  ความเช่ือม่ันในระบบ
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ความกลัวสภาวะเงินเฟjอของรัฐบาลทําใหW
ประเทศไทยไม[ใชWมาตรการต[าง ๆ ในการกระตุWนใหWเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย[างรวดเร็วกว[าท่ีเป_นอยู[ 
เพราะการกระทําเช[นน้ันอาจก[อใหWเกิดภาวะเงินเฟjอไดW อัตราเงินเฟjอท่ีสูงทําใหWเป_นการยากสําหรับ
ธุรกิจในการวางแผนพัฒนา และบริหารงาน หน[วยธุรกิจอาจจะตWองเปลี่ยนราคาสินคWาทุกวัน เพ่ือใหWมี
กระแสเงินสดเขWามามากเพียงพอท่ีจะซื้อสินคWาคงคลังและดําเนินกิจการต[อไปไดW นอกจากน้ันเงินเฟjอ
ยังทําใหWมูลค[าของเงินลดลง และก[อใหWเกิดความไม[ม่ันคงทางดWานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ัน 
ๆ ไดW ซึ่งความจริงแลWวภาวะเงินเฟjอ เป_นภาวการณ?ท่ีส[งผลในทางบวกต[อสภาวะเศรษฐกิจ เพราะจะ
เป_นตัวกระตุWนใหWเกิดการลงทุน ทําใหWเกิดการจWางงาน และการนําเอาป�จจัยการผลิตต[าง ๆ มาใชWใหW
เกิดประสิทธิภาพ แต[น้ันตWองเป_นสภาวะเงินเฟjออย[างอ[อนเท[าน้ัน น้ันคือมีภาวะเงินเฟjอเกิดข้ึนไดWไม[
เกินรWอยละ 4 น้ันเอง  เพราะถWามากกว[าน้ีและรัฐบาลไม[สามารถควบคุมระดับราคาสินคWาในทWองตลาด
ไดW จะส[งผลใหWประชาชนไดWรับความเดือดรWอนจากราคาสินคWาท่ีแพงข้ึนไดW  สําหรับในส[วนของประเทศ
ไทยในป�จจุบัน มีสาเหตุมาจากนํ้ามันและเช้ือเพลิง เน่ืองจากประเทศไทยเป_นประเทศท่ีนําเขWานํ้ามัน  
เม่ือนํ้ามันมีการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วและแน[นอนเม่ือราคานํ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน 
ย[อมส[งผลกระทบใหWราคาสินคWาทุกชนิดท่ีตWองมีนํ้ามันเขWามาเป_นตWนทุนการ ผลิตใหWถีบตัวเพ่ิมสูงข้ึน
ดWวย ไม[ว[าจะใชWในการเคลื่อนยWายวัตถุดิบสําหรับการผลิตไปปjอนยังโรงงานหรือเคลื่อนยWายสินคWาท่ี
ผลิตเสร็จเรียบรWอยแลWวไปจําหน[ายยังทWองตลาดก็ตาม 
 กล[าวโดยสรุป ผลต[อเศรษฐกิจไทย ตามป�จจัยเร่ืองภาวะเงินเฟjอ  ภาวะราคานํ้า มันสูงข้ึน  
และค[าแรงเพ่ิมข้ึน เป_นสัญญาณท่ีแสดงว[า เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีป�ญหาเงินในกระเป§าของประชาชน
นWอยลงของแพงข้ึน ทําใหWประชาชนซื้อสินคWาและบริการนWอยลง บริษัทหWางรWานท่ีผลิตสินคWาและ
บริการก็จะขายของไดWนWอยลง ผูWผลิตสินคWาและบริการมีตWนทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากราคานํ้ามันและ
ค[าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน แต[ของขายไดWนWอยลง ก็จะลดกําลังการผลิตลง หากเหตุการณ?รุนแรงมากข้ึน ก็จะมี
การปลดคนงานออกเพ่ือลดค[าใชWจ[าย   นอกจากน้ีป�ญหาท่ีสําคัญอีกประการของระบบเศรษฐกิจก็คือ 
ป�ญหาการว[างงานโดยป�ญหาน้ีเป_นป�ญหาท่ีรุนแรงมากสําหรับประเทศท่ีกําลังจะเร่ิมพัฒนา
อุตสาหกรรม ท้ังน้ีเพราะประชากรเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วแต[โอกาสในการทํางานขยายตัวไม[ทันจึงเกิดมี
แรงงานเหลือเฟ�อข้ึน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ดังน้ันป�ญหาใหญ[ของประเทศกําลังพัฒนาก็คือ 
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ทําอย[างไรจึงจะสามารถสรWางงานใหWแก[คนเหล[าน้ีไดWอย[างท่ัวถึง และสําหรับ ประเทศท่ีพัฒนาไปใน
ระดับท่ีสูงแลWว ก็มักจะประสบกับป�ญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหWการลงทุนชะงักงัน แรงงานถูกปลดออก
จากงานช่ัวคราว ซึ่งจะทําใหWขาดความม่ันคงในรายไดWและทําใหWระดับการครองชีพตกตํ่า ป�ญหาคือทํา
อย[างไรจึงจะพยายามรักษาระดับการจWางงานอย[างเต็มท่ีใหWแก[แรงงานของตนไวWไดWตลอดไป  สําหรับ
ประเทศไทยน้ันการว[างงานส[วนใหญ[ยังคงเป_นการว[างงานตามฤดูกาลและแรงงานมีคุณสมบัติไม[ตรง
กับความตWองการของนายจWาง ซึ่งรัฐบาลไดWพยายามแกWไขโดยการสรWางงาน สําหรับเกษตรในทWองถ่ินใน
ช[างฤดูแลWง ตลอดจนพัฒนาฝmมือแรงงานท่ีไรWฝmมือใหWตรงตามท่ีนายจWางตWองการ 
 สิ่งท่ีสําคัญเป_นอย[างมาก ในการปjองกันมิใหWเกิดป�ญหาเงินเฟjอ คือ การรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาใหWเป_นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม Shapiro (อWางถึงใน ประพันธ? เศวตนันทน?, 2537, หนWา 
299) ท้ังน้ี หากระบบเศรษฐกิจของประเทศใดไม[มีเสถียรภาพของระดับราคาย[อมทําใหWประเทศน้ัน 
เกิดป�ญหาภาวะเงินเฟjอท่ีรุนแรงข้ึนไดW ซึ่งจะส[งผลต[อเสถียรภาพภายในและภายนอกของระบบ
เศรษฐกิจตามมา โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน ความเป_นธรรมในการกระจายรายไดW รวมท้ัง
ความสามารถในการแข[งขันในตลาดโลกกับประเทศต[าง ๆ เน่ืองจากสินคWาส[งออกของประเทศจะมี
ราคาแพงข้ึน เม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีอัตราเงินเฟjอในระดับท่ีตํ่ากว[า  ซึ่งในสภาวการณ?ป�จจุบันภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ไดWประสบกับสภาพป�ญหาทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ป�ญหาและป�ญหาท่ีสําคัญ
ระดับตWน ๆ ของประเทศ คือป�ญหาอัตราเงินเฟjอท่ีอยู[ในระดับสูง  ซึ่งป�ญหาน้ีจะส[งผลกระทบอย[าง
ใหญ[หลวงต[อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  เป_นท่ียอมรับกันดีในป�จจุบันว[า การปรับเปลี่ยนอย[าง
รวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจในป�จจุบัน ไดWส[งผลกระทบกับผูWท่ีมีรายไดWประจํา ผูWท่ีมีรายไดWนWอย และผูWท่ี
มีรายไดWไม[แน[นอนอย[างหลีกเลี่ยงไม[ไดW  กับคําท่ีทุกคนไดWรับฟ�งบ[อยคือ คําว[า “ภาวะเงินเฟjอ” ในช[วง
หลาย ๆ ปmท่ีผ[านมาประเทศไทยมีแนวโนWมของอัตราเงินเฟjอท่ีสูงข้ึน แมWจะมีบWางในบางช[วงเวลาท่ี
อัตราเงินเฟjออยู[ในระดับตํ่า แต[สภาพเหล[าน้ันก็คงอยู[ไดWไม[นาน เป_นเพราะป�จจัยต[าง ๆ ไม[ว[าจะเป_น 
ระดับการบริโภคของประชาชน ตWนทุนทางดWานการผลิต  และท่ีเห็นไดWอย[างชัดเจนในป�จจุบันก็คือ 
ภาวะท่ีราคานํ้ามันมีแนวโนWมท่ีสูงข้ึนน้ี ก็จะส[ง ผลใหWอัตราเงินเฟjอเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดWวย  
 อัตราเงินเฟjอท่ีเหมาะสมแก[ระบบเศรษฐกิจหน่ึงเป_นเท[าใดน้ัน ข้ึนอยู[กับหลาย ๆป�จจัย ซึ่งคง
แตกต[างกันไปตามสภาวะการผลิตและเศรษฐกิจของแต[ละประเทศ อย[างไรก็ตามหากอัตราเงินเฟjอท่ี
อยู[ในระดับสูงถึงแมWจะจูงใจใหWผูWผลิตทําการผลิตและขายสินคWาเพ่ิมข้ึน แต[ในแง[ของผูWบริโภค หาก
รายไดWโตไม[ทันกับราคาสินคWา ทําใหWความสามารถในการซื้อสินคWาของผูWบริโภคลดลงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนก็จะชะลอตัวลง นอกจากน้ันอัตราเงินเฟjอในระดับท่ีสูง ย[อมมีโอกาสท่ีก[อใหWเกิด
พฤติกรรมกักตุนสินคWา ซึ่งทําใหWราคาสินคWาเพ่ิมสูงข้ึนมากกว[าท่ีควรจะเป_น ประกอบกับระดับราคา
สินคWาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต[อเน่ือง ย[อมบ่ันทอนความสามารถในการแข[งขันของสินคWาไทยในตลาดโลกรวม ถึง
บรรยากาศการลงทุน และจะวกกลับมากระทบต[อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด 
ในทางตรงกันขWาม หากประเทศมีอัตราเงินเฟjอตํ่าเกินไป หรือระดับราคาลดลง ก็ไม[ส[งผลดีต[อระบบ
เศรษฐกิจเช[นกัน เน่ืองจากหากผูWผลิตมีอัตรากําไรท่ีตํ่า ก็จะไม[มีแรงจูงใจท่ีจะผลิตเพ่ิมข้ึน การจWางงาน
ก็จะไม[เพ่ิม รายไดWของประชาชนภายใน ประเทศก็ไม[เพ่ิมตามมาดWวย ความตWองการจับจ[ายใชWสอยจะ
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ชะลอลง และเศรษฐกิจมีแนวโนWมท่ีจะไม[เติบโต ดังน้ัน การรักษาระดับอัตราเงินเฟjอใหWเหมาะสมจึง
เป_นสิ่งท่ีมีความสําคัญต[อระบบ เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารกลางของแต[ละประเทศตWองพยายามรักษา
ความสมดุลของระดับราคา โดยตWองใหWระดับราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนบWาง แต[ไม[บ่ันทอนความสามารถใน
การบริโภคของประชาชน และไม[กระทบต[อความสามารถในการแข[งขันกับสินคWาในตลาดโลก 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว การรักษาเสถียรภาพราคามีความสําคัญ
ต[อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนดWวย ดังน้ันในทางปฏิบัติธนาคารกลางของประเทศ จึงมักจะรักษา
อัตราเงินเฟjอมิใหWเกินระดับเฉลี่ยของประเทศคู[คWา โดยการใชWนโยบายการเงินเป_นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมเปjาหมายดังกล[าว หลังจากเกิดวิกฤตการณ?ทางเศรษฐกิจจนประเทศไทยตWองเปลี่ยนแปลง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต[างประเทศจากระบบตะกรWาเงิน (basket of currencies) มาใชW
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบจัดการ (managed float) ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ทําใหW
เกิดการสั่นคลอนทางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยข้ึนราคา สินคWาต[าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสูงข้ึนซึ่งระดับราคาหรืออัตราเงินเฟjอท่ีสูงข้ึนน้ีมีผลกระทบต[ออํานาจซื้อ
ของผูWบริโภคทําใหWระดับรายไดWท่ีแทWจริงลดลง ซึ่งเป_นผลจากราคานํ้ามัน ผัก และผลไมWท่ีสูงข้ึนทําใหW
เกิดแรงฉุดทางเศรษฐกิจใหWเกิดการชะลอตัว  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูWศึกษาจะวิเคราะห?ถึงความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับระดับการ
ว[างงานของประเทศไทย ซึ่งโดยท่ัวไปภาวะเงินเฟjอ เกิดจากสาเหตุดWานอุปสงค?และสาเหตุทางดWาน
ตWนทุน โดยแรงดึงทางดWานอุปสงค?เกิดข้ึนเน่ืองจากระบบเศรษฐกิจ มีความตWองการปริมาณสินคWาและ
บริการมากกว[าท่ีมีอยู[ในขณะน้ัน  จึงดึงใหWราคาสินคWาเพ่ิมสูงข้ึน โดยการท่ีความตWองการสินคWาและ
บริการเพ่ิมสูงข้ึนน้ีอาจมาจากหลายสาเหตุ เช[น การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน การดําเนินนโยบาย
ทางดWานการคลังของรัฐบาลซึ่งวัดไดWจากดุลงบประมาณ ส[วนเงินเฟjอท่ีเกิดจากทางดWานตWนทุนผลัก
หรือตWนทุนการผลิตสูง ข้ึน ทําใหWผูWผลิตตWองปรับระดับราคาสินคWาใหWสูงข้ึน สําหรับสาเหตุที่ทําใหWตWนทุน
ในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนมีหลายสาเหตุ เช[น การเพ่ิมข้ึนของค[าจWางแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของราคา
สินคWานําเขWาจากต[างประเทศในรูปของสินคWาสําเร็จรูป  สินคWาทุน หรือวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงของ
ราคานํ้ามันในตลาดโลก ซึ่งเป_นป�จจัยภายนอกประเทศท่ีเราไม[สามารถควบคุมไดW (Pindyck & 
Rubinfeld อWางถึงใน รัตนา สายคณิต, 2537, หนWา 201)   ดังน้ันการศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว[าง
อัตราเงินเฟjอกับระดับการว[างงานของประเทศไทย จึงเป_นสิ่งท่ีสําคัญต[อการกําหนดนโยบายในดWาน
ต[าง ๆ ของประเทศนอกจากน้ันยังทําใหWทราบถึงแนวทางหรือวิธีการแกWไขป�ญหาเพ่ือใหWเกิด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและทําใหWเกิดการพัฒนาประเทศไปไดWมากท่ีสุดอีกดWวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับระดับการว[างงาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ลักษณะเงินเฟ=อ 
 ภาวะเงินเฟjอ หมายถึง ภาวะการณ?ทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดับราคา หรือการ
เสื่อมค[าลงของค[าเงินอย[างต[อเน่ือง แต[ในการพิจารณาเก่ียวกับการเพ่ิมของระดับราคาก็มีป�ญหาท่ีควร
จะใหWความสนใจอยู[หลายประการ ซึ่งป�ญหาเหล[าน้ันมักจะทําใหWเกิดความเขWาใจสับสนว[าระดับราคาท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ัน จะถือว[าเป_นภาวะเงินเฟjอหรือไม[โดยพิจารณาจาก (เสรี ลีลาลัย, 2530, หนWา 1-4) 
 1. การใชWดัชนีราคาเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา อาจใหWผลลัพธ?ท่ีแตก- ต[างกัน
ออกไปตามชนิดของดัชนีราคาท่ีใชW เช[น GNP Deflator ดัชนีราคาขายส[ง และดัชนีราคาผูWบริโภค ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาท่ีหาไดWจากดัชนีราคาท้ังสามชนิดดังกล[าวย[อมแตกต[างกัน เน่ืองจาก
ดัชนีราคาท้ังสามชนิดไดWคํานวณจากท่ีมาท่ีต[างกัน 
 2. การใชWระดับราคาวัดการเปลี่ยนแปลงอาจมีป�ญหาเก่ียวกับคุณภาพของสินคWา กล[าวคือถWา
คุณภาพสูงข้ึน แมWราคาสินคWาจะสูงข้ึน ก็อาจไม[ใชWลักษณะของเงินเฟjอ เพราะ การท่ีราคาสูงข้ึนตาม
คุณภาพสินคWา แสดงว[าราคาท่ีแทWจริงไม[ไดWสูงข้ึน 
 3. พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปช่ัวคราว โดยเฉพาะในช[วงหลังเกิดภาวะสงคราม
ใหม[ ๆ  การบริโภคจะเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็ว และทําใหWระดับราคาเพ่ิมข้ึน ซึ่งการเพ่ิมของระดับราคาจะ
เป_นเพียงช่ัวคราว และต[อมาเม่ือการผลิตปรับตัวตามความตWองการบริโภค ระดับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาลักษณะน้ีจะถือว[าเป_นภาวะเงินเฟjอเสียท่ีเดียวไม[ไดW เพราะถWา
หากการผลิตสามารถปรับตัวไดWอย[างรวดเร็วการเพ่ิมข้ึนของราคาก็จะไม[มีลักษณะเป_น rising price 
อย[างถาวร แต[จะเป_นการเพ่ิมราคาในระยะสั้น ๆ เท[าน้ัน 
 4. ในกรณีที่มีการควบคุมราคาสินคWา ก็จะมีป�ญหาว[าระดับราคาท่ีใชWวัดเงินเฟjอควรจะใชWราคา
ควบคุมหรือราคาในตลาดมืด ในเม่ือราคาควบคุมมิไดWเป_นราคาท่ีสะทWอนใหWเห็นถึงระดับอุปสงค?และ
อุปทานท่ีแทWจริง การวัดเงินเฟjอโดยใชWดัชนีราคาท่ีหามาจากราคาควบคุมจึงย[อมมีขWอบกพร[อง แต[หาก
จะใชWระดับราคาในตลาดมืดซึ่งเป_นระดับราคาท่ีสะทWอนถึงภาวะอุปสงค?และอุปทานไดWดีกว[า ก็จะพบ
ขWอยุ[งยากในการท่ีจะสืบหาระดับราคาท่ีแทWจริงในตลาดมืดไดW อย[างไรก็ตามมักจะมีผูWนิยมใชWราคา
ควบคุมมากกว[าราคาในตลาดมืด เพราะสามารถรูWระดับราคาไดWแน[นอนกว[า และสามารถศึกษาภาวะ
เงินเฟjอภาย- ใตWการควบคุมราคา เพ่ือเปรียบเทียบกับภาวะเงินเฟjออิสระซึ่งไม[มีการควบคุมราคาไดW
โดยง[าย 
 5. ถWามีการจัดเก็บภาษีสินคWาและมีการใหWเงินอุดหนุนแก[ผูWบริโภคอย[างกวWางขวางระดับราคา
ท่ีใชWวัดเงินเฟjอ ควรจะใชWราคารวมภาษีและใชWราคาสุทธิโดยหักเงินอุดหนุนหรือควรใชWระดับราคา
สินคWาท่ีเป_นจริงโดยไม[รวมภาษีหรือหักเงินอุดหนุน 
 6. เม่ือระบบเศรษฐกิจมีป�ญหาการผลิตตกตํ่าอันเน่ืองมาจากภาวะสงคราม หรือภัยพิบัติต[าง 
ๆ ซึ่งจะทําใหWอุปทานมวลรวมของผลผลิตลดลงอย[างรุนแรงและเกิดภาวะเงินเฟjอไดWท้ังท่ีไม[ไดWเกิดอุป
สงค?ส[วนเกิน ซึ่งป�ญหาการขาดแคลนของอุปทานน้ี ถWาเกิด- ข้ึนในระยะสั้น ๆ ลักษณะของเงินเฟjอจะ
เห็นไดWไม[ชัดเจนนัก 
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 7. บางคร้ังการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาอาจนําไปสู[การเพ่ิมข้ึนของระดับการจWางงานและ
ผลผลิตท่ีแทWจริง อย[างนWอยท่ีสุดก็ในระยะสั้น ซึ่งเราจะกล[าวว[าเกิดภาวะเงินเฟjอข้ึนแลWวยังไม[ไดW 
เพราะการท่ีระดับราคาเพ่ิมข้ึนเป_นตัวชักจูงใหWปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนและอาจจะทําใหWระดับราคากลับ
ลดลงไดW 
 8. ถWามีความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีการผลิตอันจะทําใหWตWนทุนการผลิตลดลง โดยท่ีระดับ
ราคาไม[ลดลง ทําใหWเกิดป�ญหาว[าการเพ่ิมข้ึนของค[าจWางท่ีเป_นตัวเงินและกําไรข้ันตWนน้ันจะถือว[าเป_น
ภาวะเงินเฟjอไดWหรือไม[ 
 ภาวะเงินเฟjอเป_นภาวะท่ีระดับราคาสินคWาโดยท่ัวไปสูงข้ึนเร่ือย ๆ อย[างต[อเน่ือง ดังน้ัน
ประเด็นสําคัญของภาวะเงินเฟjออยู[ท่ีความต[อเน่ืองของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา คือถWาระดับ
ราคาสินคWาโดยท่ัวไปเพ่ิมข้ึนคร้ังเดียว แมWจะมีปริมาณมากก็ไม[สามารถถือว[าเป_นสถานการณ?การเกิด
ภาวะเงินเฟjอไดWเพราะไม[มีความต[อเน่ือง น้ันคือการท่ีราคาสินคWาโดยท่ัวไปสูงข้ึนอย[างต[อเน่ืองไม[ว[าจะ
มากหรือนWอยก็เป_นภาวะเงินเฟjอไดWทั้งสิ้น 
 
ประเภทของเงินเฟ=อ 
 โดยแบ[งตามระดับของความรุนแรง (สลิลลา คําแดง, 2544, หนWา 31-32) สามารถแบ[งไดW
เป_น 3 ประเภท คือ 
 1. ภาวะเงินเฟjออย[างอ[อน (mild inflation) เป_นระยะแรกของการเกิดเงินเฟjอเป_น ภาวะท่ี
ระดับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนอย[างชWา ๆ และช[วงระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนของระดับราคา มีระยะห[าง
พอสมควร โดยท่ัวไปนักเศรษฐศาสตร?มีความเห็นว[า การเพ่ิมข้ึนของระดับราคาในลักษณะน้ีเป_นผลดี
ต[อระบบเศรษฐกิจ โดยจะเป_นการกระตุWนระบบเศรษฐกิจใหWเจริญเติบโต เพราะการท่ีระดับราคา
สูงข้ึนจะเป_นการจูงใจใหWเกิดการผลิตเพ่ิมข้ึนทําใหWมีความตWองการแรงงานเพ่ิมมากข้ึนส[งผลใหWระดับ
รายไดWประชาชาติเพ่ิมสูงข้ึน 
 2. ภาวะเงินเฟjออย[างรุนแรง (hyper inflation) เป_นภาวะท่ีเงินเฟjอมีความรุนแรงมากข้ึนซึ่ง
เป_นผลสืบเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟjออย[างอ[อนท่ีกระตุWนใหWระบบเศรษฐกิจขยายตัวติดต[อกันจนกระท่ัง
ส[งผลใหWระดับราคาสินคWาสูงข้ึนอย[างต[อเน่ือง และทําใหWเกิด ผลเสียต[อระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด คือ
ระดับราคาสูงข้ึนมากและช[วงระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนน้ันมีความถ่ีมาก ภาวะเงินเฟjอประเภทน้ีหาก
ไม[สามารถสกัดก้ันไดWจะทําใหWเกิด ผลเสียต[อโครงสรWางของระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด 
 3. ภาวะเงินเฟjอท่ีรุนแรงถึงข้ันสุดยอด (galloping inflation) เป_นภาวะเงินเฟjอท่ีระดับราคา
สูงข้ึนอย[างผิดปกติ โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วในระยะเวลาท่ีสั้นมากระดับราคาสินคWาอาจ
เปลี่ยนแปลงอยู[เกือบตลอดเวลา อาจส[งผลใหWเกิดวิกฤตการณ?ข้ันรุนแรงระดับราคาสินคWาจะสูงจน
ประชาชนไม[ตWองการถือเงิน เน่ืองจากค[าของเงินแทบจะไม[มีเลย จึงตWองการจะถือในรูปสิ่งของ
มากกว[าเพราะยังมีค[าคงท่ีมากกว[า 
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ลักษณะของดัชนีราคาท่ีใช�วัดเงินเฟ=อ  
 ดัชนีราคาเป_นเคร่ืองวัดราคาเฉลี่ยของสินคWาและบริการจํานวนหน่ึงของปmใดปmหน่ึงเทียบกับปm
ฐาน ซึ่งลักษณะของดัชนีราคาท่ีใชWวัดเงินเฟjอควรจะมีคุณสมบัติดังน้ี (เสรี ลีลาลัย, 2530, หนWา 6) 
 1. ตWองเป_นดัชนีราคาท่ีเก่ียวขWองกับสินคWาและบริการทุกชนิดท่ีผลิตข้ึนภายใน ประเทศ หรือ
อาจเป_นราคาของสินคWาเพียงบางชนิดท่ีตWองการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสินคWาน้ัน ๆ แต[จะไม[
นําเอาราคาของสินคWานําเขWามาพิจารณา 
 2. ตWองนําเอาคุณภาพของสินคWาและบริการมาพิจารณาประกอบดWวย เพราะสินคWาบางชนิด
แมWราคาจะสูงข้ึน แต[หากคุณภาพเพ่ิมข้ึนในสัดส[วนเดียวกับราคา ก็ถือว[าราคาท่ีแทWจริงมิไดWเพ่ิมข้ึนซึ่ง
จะไม[กระทบต[อดัชนีราคา 
 3. ดัชนีราคาทีใชWตWองเป_นดัชนีราคาท่ีซึ่งไม[ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
เพียงช่ัวคราว เช[น ราคาสูงข้ึนเพราะการขาดแคลนอุปทาน ในบางขณะผลกระทบจากการใชWนโยบาย
การคลังหรือตัวกําหนดภายนอกอ่ืน ๆ 
 
การวัดภาวะเงินเฟ=อ 
 การวัดอัตราเงินเฟjอสามารถวัดไดWจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ซึ่งท่ีนิยมใชWวัดมี 
3 ประเภท (สลิลลา คําแดง, 2544, หนWา 33-34) 
  ดัชนีราคาผูWบริโภค (Consumer Price Index)  เป_นดัชนีราคาท่ีสรWางข้ึนจากราคาสินคWา
อุปโภคบริโภคท่ีจําเป_นต[อการครองชีพ หรือเป_นตัวแทนดัชนีค[าครองชีพ  อย[างไรก็ตามขWอมูลท่ีนํามา
คํานวณดัชนีราคาผูWบริโภคส[วนใหญ[เป_นขWอมูลของครัวเรือนในเมืองมากกว[าในชนบท และโครงสรWาง
สินคWาและบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยู[ตลอดเวลา 
 ดัชนีราคาผูWผลิต (Producer Price Index)  ดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของราคาสินคWาใน
ข้ันตอนการผลิตต[าง ๆ ซึ่งสามารถแบ[งเป_น 2 ประเภทใหญ[ ๆ คือ 
 1. ดัชนีราคาผูWผลิตตามข้ันตอนการผลิต แบ[งออกไดWเป_น 
    1.1 สินคWาสําเร็จรูป คือ สินคWาท่ีนํามาอุปโภคบริโภคไดWทันที 
    1.2 สินคWาข้ันกลาง คือ สินคWาท่ีผ[านกระบวนการผลิตเพ่ือนําไปผลิตสินคWาอีกชนิดหน่ึง 
    1.3 วัตถุดิบ คือ ผลผลิตท่ีผ[านกระบวนการผลิตมาแลWว และถูกนําเขWาสู[ตลาดเป_นคร้ังแรก 
โดยผูWซื้อจะตWองนําวัตถุดิบไปผ[านกระบวนการผลิตอีกต[อหน่ึงก[อนจึงจะเป_นสินคWาสําเร็จรูปท่ีใชWการไดW
ในภายหลัง 
 2. ดัชนีราคาผูWผลิตแยกตามประเภทสินคWา 
 ดัชนีราคา GNP  เป_นดัชนีราคาท่ีมีขอบเขตกวWางเพราะไดWครอบคลุมราคาสินคWาทุกชนิดใน
ระบบเศรษฐกิจท้ังราคาสินคWาท่ัวไป สินคWาอุปโภคบริโภค และสินคWาทุน โดยไม[จํากัดว[าเป_นรายการท่ี
เกิดข้ึนจากภาคเอกชนหรือรัฐบาล ซึ่งการจัดทําดัชนีราคาชนิดน้ีมีความลWาชWามาก และมีขWอผิดพลาด
เกิดข้ึนไดWเสมอ ดังน้ันดัชนีราคาชนิดน้ีจึงไม[มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะห?ภาวะเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น 
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ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ=อ 
 การเกิดภาวะเงินเฟjอไดWส[งผลกระทบต[อระบบเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนใน
ประเทศ ซึ่งสามารถสรุปไดWพอสังเขปดังน้ี (นารฏิยา ยนเปmªยม, 2538, หนWา 91-93) 
 1. รายไดWท่ีแทWจริงหรืออํานาจซื้อเปลี่ยนแปลงไป  เม่ือเกิดภาวะเงินเฟjอรายไดWท่ีแทWจริง หรือ
อํานาจซื้อของเงินจะไดWรับความกระทบกระเทือนในลักษณะต[าง ๆ กัน คือ ผูWท่ีมีรายไดWประจําแน[นอน
ท่ีคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนWอย เช[น ขWาราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ขWาราชการบํานาญ 
พนักงานท่ีมีเงินเดือนประจํา  ถWารายไดWท่ีเพ่ิมข้ึนตํ่ากว[าอัตราเงินเฟjอท่ีมีอยู[ รายไดWท่ีแทWจริงหรือ
อํานาจซื้อของเงินก็จะลดลง เพราะรายไดWท่ีมีอยู[น้ันซื้อสินคWาและบริการไดWนWอยลงกว[าเดิม สําหรับ
พนักงานท่ีอยู[ในองค?กรธุรกิจน้ัน ถWาสามารถเรียกรWองใหWนายจWางเพ่ิมค[าจWางแรงงานชดเชยอัตราเงิน
เฟjอท่ีเพ่ิมข้ึนไดWก็จะไม[ไดWรับความกระทบกระเทือนจากภาวะเงินเฟjอมากนัก 
 สําหรับในกลุ[มของผูWประกอบการธุรกิจ ไม[ว[าจะเป_น ผูWผลิต พ[อคWาคนกลาง ผูWจัดจําหน[าย 
เป_นผูWท่ีไดWรับประโยชน?จากภาวะเงินเฟjอ เน่ืองจากเม่ือตWนทุนในการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากเกิดการ
เรียกรWองค[าแรงสูงข้ึนก็จะปรับราคาสินคWาใหWสูงข้ึนโดยผลักภาระใหWกับผูWบริโภค ดังน้ันบุคคลในกลุ[มน้ี
จึงไม[ไดWรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟjอเลย 
 ประชาชนท่ีถือสินทรัพย?ในรูปต[าง ๆ ท่ีมีรายไดWคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนWอย เช[น ผูWถือ
พันธบัตรหรือหุWนกูW ผูWมีเงินออมท่ีฝากไวWกับธนาคาร จะมีรายไดWท่ีแทWจริงลดลง เน่ืองจากผลตอบแทนท่ี
ไดWรับน้ันตํ่ากว[าอัตราเงินเฟjอ ส[วนประชาชนท่ีถือสินทรัพย?ท่ีก[อ ใหWเกิดรายไดWสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ 
เช[น ผูW ท่ี มี ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย? หรือสินทรัพย?มีค[าประเภท ทองคํา เพชร พลอย จะไม[ไดWรับ
ผลกระทบ 
 ประชาชนกลุ[มท่ีตWองเสียประโยชน?จากภาวะเงินเฟjออีกกลุ[มหน่ึงก็คือ เจWาหน้ี ถWาเป_นหน้ีระยะ
ยาวก็จะเสียผลประโยชน?มาก เพราะเงินท่ีไดWรับคืนในอนาคตจากลูกหน้ีจะมีค[าตํ่าลงหรือมีอํานาจซื้อ
ลดลง ในขณะท่ีลูกหน้ีจะเป_นผูWไดWรับประโยชน?ในกรณีท่ีก[อหน้ีก[อนเกิดเงินเฟjอ เน่ืองการเม่ือเกิดเงิน
เฟjอก็จะมีผลทําใหWค[าเงินลดลง แต[ลูกหน้ีชําระหน้ีคืนดWวยจํานวนเงินเท[าเดิม ดังน้ันจึงเสมือนกับว[าไดW
ชําระหน้ีคืนนWอยลง 
 2. การออมลดลง  ในภาวะเงินเฟjอประชาชนจะมีการออมนWอยลง เน่ืองจากเงินออมใหW
ผลตอบแทนไม[คุWมค[า ถWาอัตราผลตอบแทนตํ่ากว[าอัตราเงินเฟjอท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันประชาชนจึงมีการใชW
จ[ายเพ่ิมข้ึน ทําใหWปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนและเกิดเงินเฟjอมากข้ึนไปอีก ประชาชนบาง
กลุ[มอาจนําเงินไปซื้อสินทรัพย?ท่ีใหWผลประโยชน?สูงตามภาวะเงินเฟjอ จึงทําใหWเงินฝากในธนาคาร
พานิชย?ลดลง 
 3. ผลกระทบต[อดุลการคWาและดุลการชําระเงิน ภาวะเงินเฟjออาจส[งผลใหWเกิดการขาด
ดุลการคWาและดุลการชําระเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในภาวะเงินเฟjอระดับของราคาสินคWาและบริการใน
ประเทศจะสูงข้ึน ถWาหากสูงกว[าระดับราคาสินคWาจากต[างประเทศ ประชาชนก็จะสั่งสินคWาเขWามาจาก
ต[างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกันการส[งสินคWา ออกไปขายยังต[างประเทศก็จะลดลง เน่ืองจาก
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สินคWาออกท่ีมีราคาสูงทําใหWไม[สามารถแข[งขันกับประเทศคู[แข[งไดW กรณีเช[นน้ีทําใหWเกิดการขาด
ดุลการคWาและอาจจะส[งผลกระทบไปถึงดุลการชําระเงินอีกดWวย 
 4. ผลกระทบต[อการใหWเครดิตทางการคWา  การใหWเครดิตทางการคWาแก[ลูกหน้ีเป_น ธรรมเนียม
ท่ีมีการปฏิบัติกันในป�จจุบัน แต[เม่ือมีการเกิดภาวะเงินเฟjอผูWเป_นเจWาหน้ีจะเป_นฝ~ายเสียเปรียบ 
เน่ืองจากการขายเช่ือน้ันลูกคWาไดWรับสินคWาไปก[อนในราคาป�จจุบัน โดยมีการชําระเงินตามจํานวนท่ีเป_น
หน้ีในอณาคต ย่ิงนานออกไปเท[าใดค[าของเงินก็ย่ิงลดลงไปเท[าน้ัน ดังน้ันผูWใหWเครดิตการคWาจึงอาจตWอง
สูญเสียผลประโยชน? เน่ืองจากการลดลงของอํานาจซื้อของเงิน 
 5. ผลกระทบต[อฐานะทางการเงินของรัฐบาล ภาวะเงินเฟjอมีผลกระทบต[อรายไดWของรัฐบาล 
คือ จากการเก็บภาษีอากรจากประชาชน การเก็บภาษีอากรบางประเภทเก็บตามหน[วยของสินคWาหรือ
คิดต[อนํ้าหนักของสินคWา รายไดWจากภาษีอากรในลักษณะน้ีจะไม[เพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ แต[ถWาเก็บ
ตามราคาของสินคWา รายไดWจากภาษีอากรจะเพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ ส[วนทางดWานรายจ[ายของ
รัฐบาลน้ันย[อมสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ ดังน้ันก็จะทําใหWเกิดงบประมาณขาดดุล ทําใหWปริมาณเงินไหล
เขWาสู[ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน ภาวะเงินเฟjอก็จะรุนแรงข้ึน 
 
ลักษณะการว�างงาน 
 ความหมายของการว�างงาน 
 เพ่ือความเขWาใจความหมายของการว[างงานไดWดีย่ิงข้ึน  จึงควรทําความเขWาใจกับลักษณะของ
การเขWาออกของคนงานในตลาดแรงงาน ซึ่งในตลาดแรงงานประกอบดWวย คนงาน นายจWาง สํานัก
จัดหางาน คนกลาง และสื่อมวลชนต[าง ๆ ตลอดจนสถานท่ีทํางานของคนงาน ตลาดแรงงานจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู[ตลอดเวลาท้ังการเปลี่ยนงาน การเขWาสู[ตลาดแรงงานคร้ังแรก และการว[างงาน (มยุรีย? 
สาชุม, 2544, หนWา 11-12) 
 การเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน นายจWางจะจWางคนงานเท[าใดข้ึนอยู[กับอุปสงค?ของสินคWาของ
เขา แต[จํานวนคนงานท่ีทํางานอยู[ในขณะใดขณะหน่ึงอาจไม[เพียงพอเน่ืองจากว[า มีคนงานบางคน
ลาออกหรืออาจถูกนายจWางบอกเลิกจWาง ทําใหWนายจWางตWองเสนอตําแหน[งงานว[างในตลาดแรงงาน
เพ่ือท่ีจะคัดเลือกคนงานใหม[เขWามาฝ�กฝนทํางานแต[ในบางคร้ังนายจWางอาจจะเรียกคนงานเก[ากลับมา
ทํางาน ส[วนทางดWานคนงานน้ันเม่ือมีอายุถึงวัยทํางานหรือเรียนหนังสือจบก็จะเขWาสู[ตลาดแรงงานอีก
คร้ัง หลังจากท่ีลาออกจากงานไปหรือถูกปลดออกมา ซึ่งคนงานจํานวนหน่ึงจะไดWงานทํา ในขณะท่ี
คนงานบางคนมีงานทําอยู[แลWวอาจจะลาออกจากงานเดิมเพ่ือหางานใหม[ ลาออกเน่ืองจากเบ่ืองาน  
คนงานบางคนไดWงานใหม[แลWวจึงลาออกจากงานเดิม หรือถูกปลดออก รวมท้ังผูWท่ีเกษียณ อายุ และ
บางคนก็ยังคงหางานทําต[อไป  ดังน้ันในช[วงเวลาหน่ึงจํานวนคนท่ีว[างงานในตลาดแรงงานจะข้ึนอยู[กับ
สาเหตุประการแรก คือ อัตราการออกจากงานเน่ืองจากการถูกปลดออกและการถูกไล[ออกจากงาน 
ประการท่ีสอง เป_นอัตราการจWางงาน และการรับคนงานเดิมกลับมาทํางาน ส[วนประการท่ีสามเป_น
จํานวนคนงานท้ังเก[าและใหม[ท่ีเขWามาในตลาดแรงงานแต[ว[างงานลบออกดWวยจํานวนคนงานท่ีถอนตัว
ออกจากตลาดแรงงาน 
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 จากท่ีกล[าวมาทําใหWสามารถเขWาใจความหมายต[าง ๆ ของการว[างงานดีข้ึน ต[อไปจะเป_นการ
นิยามของการว[างงานซึ่งจะตWองเขWาใจนิยามท่ีใชWในการวัดจํานวนคนว[างงานก[อน โดยจะตWองทราบ
เก่ียวกับป�จจัยต[าง ๆ ดังต[อไปน้ี 

 กําลังแรงงานรวม หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต[ 13 ปm ข้ึนไป ซึ่งประกอบดWวย ผูWท่ีมีงานทํา ผูWท่ี
ไม[มีงานทํา และผูWรับราชการทหาร แต[ถWาพิจารณากําลังแรงงานพลเรือนจะไม[นับรวมผูWท่ีรับราชการ
ทหาร (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2542) 

ผูWไม[มีงานทํา หมายถึงผูWท่ีไม[มีงานทํา ไดWแก[บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต[ 13 ปm ข้ึนไป ซึ่งในสัปดาห?แห[ง
การสํารวจไม[ไดWทํางานใด ๆ ท้ังสิ้นแต[ประสงค?ท่ีจะทํางานและสามารถทํางานไดWซึ่งหมายถึงบุคคล
ดังต[อไปน้ี (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2542) 

1. ผูWซึ่งในสัปดาห?แห[งการสํารวจไม[ไดWทํางานใด ๆ ท้ังสิ้น แต[ออกหางานทําโดยติดต[อไปยัง
สถานธุรกิจต[าง ๆ หรือไดWจัดส[งใบสมัครขอทํางานไปทางไปรษณีย? 

2. ผูWซึ่งไม[ไดWทํางานใด ๆ ท้ังสิ้นในระหว[างสัปดาห?แห[งการสํารวจ และไม[ไดWหางานทํา
เน่ืองจากเจ็บป~วย ถWาหากไม[เจ็บป~วยก็จะหางานทํา  

3. ผูWซึ่งไม[ไดWทํางานใด ๆ ในระหว[างสัปดาห?แห[งการสํารวจและไม[ไดWหางานทําเน่ืองจากคิด
หรือรูWว[าหางานทําไม[ไดW  

4. ผูWที่ทํางานใหWแก[ครอบครัวโดยไม[ไดWรับค[าจWางซึ่งมีช่ัวโมงการทํางานนWอยกว[า 20 ช่ัวโมงและ
ตWองการทํางานเพ่ิม 

ตําแหน[งงานว[าง หมายถึงภาวะท่ีนายจWางหรือหน[วยธุรกิจท่ีกําลังเสาะหาคนงานเพ่ือบรรจุเขWา
ทํางาน ณ ระดับค[าจWางหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งตําแหน[งว[างท่ียังไม[ไดWรับการบรรจุน้ีไม[ไดW
แสดงถึงอุปสงค?ส[วนเกินของแรงงานเสมอไป ตําแหน[งงานว[างจะแสดงถึงอุปสงค?ส[วนเกินของแรงงาน
ไดWในภาวะท่ีระบบเศรษฐกิจไม[มีป�ญหาการว[างงานแลWวเท[าน้ัน แต[ถWายังคงมีป�ญหาการว[างงานอยู[การ
เกิดตําแหน[งงานว[างอาจเน่ือง มาจากป�ญหาของการจับคู[กันของคนงานไม[ตรงกับความตWองการของ
นายจWาง หรือไม[เหมาะสมกับตําแหน[งงานท่ีว[าง ในกรณีท่ีตWนทุนคงท่ีสูงข้ึนในการจWางงานและการ
อบรมเฉพาะทางของคนงานท่ีมีทักษะสูงนายจWางย[อมจะตWองมีความระมัดระวังและพิถีพิถันในการ
พิจารณาคัดเลือกคนงานเขWาทํางานในตําแหน[งงานท่ีว[างจึงทําใหWช[วงระยะเวลาท่ีมีตําแหน[งว[างจะ
ยาวนานข้ึน ประกอบกับขWอมูลท่ีเก่ียวกับจํานวนตําแหน[งว[างอาจไม[มีความสมบูรณ?เพียงพอ ทําใหWมี
จํานวนคนงานท่ีว[างงานมากกว[าจํานวนตําแหน[งงานว[าง ส[วนการจWางงานเพ่ือบรรจุในตําแหน[งงาน
ท่ีว[างน้ันสามารถทําไดWโดยการจWางคนงานจากนายจWางอ่ืนหรือการจWางคนงานท่ีว[างานอยู[หรืออาจจะ
จWางจากกําลังแรงงานใหม[ที่เพ่ิงเขWาสู[ตลาดแรงงาน (มยุรีย? สาชุม, 2544, หนWา 12-13) 

 
ประเภทของการว�างงาน 
 ประเภทของการว[างงานสามารถแบ[งไดWตามสาเหตุ (จีรวัฒน?วรรณไกรโรจน? และสุเทพ  
พันประสิทธ์ิ, 2531, หนWา 215-216) ดังน้ี 
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 1. การว[างงานช่ัวคราว หมายถึง การว[างงานของผูWท่ีกําลังหางานทํา เช[น ผูW ท่ีเพ่ิงสําเร็จ
การศึกษา ผูWที่เปลี่ยนงานใหม[ หรือผูWที่ยWายถ่ินท่ีอยู[ 
 2. การว[างงานเน่ืองจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เป_นการว[างงานเน่ืองมาจากเศรษฐกิจอยู[ในภาวะ
ถดถอยหรือตกตํ่าของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป_นการว[างงานท่ีรุนแรงมากใน ช[วงท่ีอุปสงค?มวลรวม
ของระบบเศรษฐกิจมีนWอยกว[าอุปทานมวลรวม  
 3. การว[างงานท่ีเกิดจากโครงสรWางอุปสงค?ในอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป_นการ
เปลี่ยนแปลงอย[างรวดเร็ว ทําใหWการเคลื่อนยWายของกําลังแรงงานไปสู[งานใหม[ไม[ทันตามความตWองการ 
เช[น ภาวะการณ?ว[างงานของครูสายสามัญท่ีไม[สามารถเปลี่ยนเป_นครูสายอาชีวะไดWทันที หรือการ
ว[างงานของเจWาของรWานคWาย[อย ท่ีไม[สามารถทํางานในหWาง สรรพสินคWาไดW 
 4. การว[างงานเน่ืองจากความกWาวหนWาทางเทคโนโลยี  เป_นการว[างงานท่ีนําเอาวิธีการหรือ
เคร่ืองจักรสมัยใหม[เขWามาทดแทนแรงงาน จะทําใหWแรงงานเกิดการว[างงานโดยไม[สมัครใจ 
 5. การว[างงานตามฤดูกาล  เป_นการว[างงานของอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งตWองอาศัยวัตถุดิบ
จากการเกษตร เม่ือหมดฤดูของวัตถุดิบ การผลิตตWองหยุดการดําเนินงานและกลุ[มแรงงานท่ีใชWในการ
ผลิตกWจะตWองว[างงานในบางส[วน เช[น การผลิตนํ้าตาล  
 6. การว[างงานแอบแฝง หมายถึง การว[างงานจากการใชWความรูWความสามารถไม[เต็มท่ีของ
ผลิตภาพแรงงาน คือ การทํางานตํ่ากว[าระดับความรูW 
 7. การว[างงานตามกฎหมาย  เป_นการว[างงานของผูWท่ีมีอายุหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ภายนอกกําลังแรงงาน เช[น การว[างงานของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทุพพลภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แบบจําลองในการศึกษา 
 ในการศึกษาการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับการว[างงานในคร้ังน้ีไดWแบ[ง
แบบจําลองออกเป_น 2 กรณี คือ กรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีท่ี
ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ 
 1. กรณีทีใ่ชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ   

     Log CPIt  =α1Log GDPt + α2Log IPMt + α3Log Mt + α4Log Rt 

    + α5Log UMt + ut 
  โดยท่ี CPI คือ  ดัชนีราคาผูWบริโภค หรือ อัตราเงินเงินเฟjอ 
   GDP คือ   ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ 
   IPM คือ   ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง 
   M คือ   ปริมาณเงิน 
   R คือ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูW 
   UM คือ   ระดับการว[างงาน   
   u คือ   ค[า residual term 
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 2. กรณีทีใ่ชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ 

     Log PPIt  =α1Log GDPt + α2Log IPMt + α3Log Mt + α4Log Rt 

    + α5Log UMt + ut 
  โดยท่ี PPI คือ   ดัชนีราคาผูWผลิต หรือ อัตราเงินเงินเฟjอ 

 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ขWอมูลท่ีใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา(time 
series data) ท่ีมีลักษณะเป_นขWอมูลรายไตรมาส ในช[วงเวลาระหว[างไตรมาสท่ี 1 ปm พ.ศ. 2551 ถึง
ไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ. 2560 โดยทําการเก็บรวบรวมจากวารสาร รายงานวิจัยและบทความทาง
เศรษฐกิจต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง รวมถึงจากโฮมเพจของธนาคารแห[งประเทศไทย  สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคWา กระทรวงพาณิชย?  และกระทรวงแรงงาน 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี วิธีการวิเคราะห?ไดWแบ[งออกเป_น 2 ส[วนดังน้ี 
 1. วิธีการวิเคราะห?เชิงพรรณา (descriptive method) เป_นการใชWสถิติพรรณาประกอบ
คําอธิบายเชิงเหตุผล โดยอาศัยขWอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวของระดับอัตราเงินเฟjอ 

2. วิธีการวิเคราะห?เชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่งแบ[งออกเป_น 2 ส[วนคือ 
 ส[วนท่ี 1 การทดสอบ Stationary เป_นการตรวจสอบว[าคุณลักษณะท่ีสําคัญของขWอมูลหรือ
ตัวแปร ไดWแก[  ค[าเฉลี่ย (mean) ค[าความแปรปรวน (variance) และค[าความแปรปรวนร[วม 
(covariance) มีค[ าคงท่ี  (มี คุณ สมบั ติ เป_น  stationary) ห รือไม[คงท่ี  (มี คุณ สมบั ติ เป_น  non-
stationary) 
 การศึกษาน้ีไดWทดสอบ Stationary กับตัวแปรทุกตัวท่ีทําการศึกษา ไดWแก[ ดัชนีราคาผูWบริโภค 
ดัชนีราคาผูWผลิต ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายใน และปริมาณเงิน ซึ่งทดสอบโดยใชWวิธี Augmented Dickey 
Fuller หรือ ADF Test ซึ่งเป_นวิธีการทดสอบของ Dickey and Fuller  
 ส[วนท่ี 2 การทดสอบ Cointegrationเป_นการทดสอบเพ่ือดูว[าตัวแปรต[าง ๆ ท่ี ศึกษามี
ความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม[ ซึ่งถWาพบว[าตัวแปรดังกล[าวท่ีศึกษามีความสัมพันธ?เชิงดุลย
ภาพระยะยาวแลWว จะสามารถสรWางแบบจําลองการปรับตัวระยะสั้น Error Correction Model ไดWใน
การศึกษาน้ีจะทดสอบ CointegrationดWวยวิธี Two Stage Approach ท่ีเสนอโดย Engle and Granger 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะพิจารณาโดยการทดสอบเชิงปริมาณเก่ียวกับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
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เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศและปริมาณเงิน ท่ีมีต[อระดับอัตราเงินเฟjอของประเทศ
ไทย โดยจะศึกษาใน 2 กรณีคือ กรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนเงินเฟjอ และกรณีท่ีใชWดัชนี
ราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนเงินเฟjอ โดยขWอมูลท่ีใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ท่ีมี
ลักษณะเป_นขWอมูลรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสท่ี 1 ปm พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ. 2560 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบ Cointegrationของสมการดัชนีราคาผู�บริโภค  การทดสอบ unit root 
ของดัชนีราคาผูWบริโภค อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ปริมาณเงิน  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และระดับการว[างงาน พบว[าตัวแปรทุกตัวมีระดับ 
integrated of order d ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) ดังน้ันจึงสามารถทดสอบหา
ความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ไดW 
 การทดสอบ Cointegrationคือ การทดสอบ Stationary ของค[า residual term ของ 
สมการความสัมพันธ?ในระยะยาว ดังน้ันจึงเร่ิมตWนโดยการประมาณค[าสมการดัชนีราคาผูW บริโภค ซึ่ง
ถูกกําหนดโดย ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW  ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคา
สินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง และปริมาณเงิน โดยสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ?ใน
ระยะยาวไดWดังน้ี 

 Log CPIt  =α1log GDPt + α2log IPMt + α3log Mt + α4log Rt 

        + α5logUMt + ut 
 โดยท่ี  CPI คือ   ดัชนีราคาผูWบริโภค หรือ อัตราเงินเฟjอ 
   GDP คือ   ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ 
   IPM คือ   ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง 
   M คือ   ปริมาณเงิน 
   R คือ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูW 
   UM คือ   ระดับการว[างงาน   
   u คือ   ค[า residual term 
 จากสมการขWางตWนประมาณค[าสมการดWวยวิธีกําลังสองนWอยท่ีสุด (OLS) ไดWผลการ ศึกษาดังน้ี 
  Log CPIt  = 0.104log GDPt  + 0.019log IPMt + 0.205log Mt 
      (2.4160)*          (2.4746)*            (5.0006)**   
    + 0.011log Rt - 0.019log UMt 
        (3.9749)**  (-2.755)** 
  R2  =  0.9664   DW.   =  1.0181 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
 *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
 **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
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 จากการประมาณค[าความสัมพันธ?ในระยะยาว สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[าง ๆ ท่ีมีต[อ
อัตราเงินเฟjอ (log CPIt) ไดWดังน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ (log GDPt) และอัตราเงินเฟjอ 
(log CPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.104 กล[าวคือ เม่ือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.104 

 2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกนํ้ามันและเช้ือเพลิง (log IPMt) และอัตรา
เงินเฟjอ (log CPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[า สัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.019 
กล[าวคือ เม่ือดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง เปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหW
อัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน รWอยละ 0.019 

 3. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน (log Mt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มีความ สัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.205 กล[าวคือ เม่ือปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงไป
รWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.205 

 4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกูW (log Rt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.011 กล[าวคือ เม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เงินกูWเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 
0.011 

 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน (log UMt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.019 กล[าวคือ เม่ือระดับการ
ว[างงานเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWาม 
รWอยละ 0.019 
 ผลการทดสอบ Cointegrationของสมการดัชนีราคาผู�ผลิต  จากการทดสอบ unit root 
ของดัชนีราคาผูWผลิต ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณเงิน พบว[า ตัวแปรทุกตัวมีระดับ integrated 
of order d ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) ดังน้ันจึงสามารถทดสอบหาความสัมพันธ?เชิง
ดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ไดW 
 การทดสอบ Cointegrationจะเร่ิมตWนโดยการประมาณค[าสมการดัชนีราคาผูWผลิต ซึ่งถูก
กําหนดโดย ระดับการว[างงาน  อัตราดอกเบ้ียเงินกูW  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง  
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณเงิน  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ?ในระยะ
ยาวไดWดังน้ี 

 Log PPIt  =α1log GDPt  + α2log IPMt  + α3log Mt  + α4log Rt 

        + α5logUMt  + vt  
 โดยท่ี  PPI คือ   ดัชนีราคาผูWผลิต หรือ อัตราเงินเฟjอ 
   GDP คือ   ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ 
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   IPM คือ   ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง 
   M คือ   ปริมาณเงิน 
   R คือ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูW 
   UM คือ   ระดับการว[างงาน   
   v คือ   ค[า residual term 
 จากสมการขWางตWนประมาณค[าสมการดWวยวิธีกําลังสองนWอยท่ีสุด (OLS) ไดWผลการ ศึกษาดังน้ี 
  Log PPIt  = 0.583log GDPt  + 0.036log IPMt  - 0.224log Mt 
     (5.7744)**             (1.9982)*           (-2.3239)**   
    + 0.030log Rt  - 0.047log UMt 
    (4.5622)**         (-2.7666)** 
  R2  =  0.9497  DW.   =  1.3769 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 

 จากการประมาณค[าความสัมพันธ?ในระยะยาว สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[าง ๆ ท่ีมีต[อ
อัตราเงินเฟjอ (log PPIt) ไดWดังน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ (log GDPt) และอัตราเงินเฟjอ 
(log PPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.583 กล[าวคือ เม่ือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.583 

 2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกนํ้ามันและเช้ือเพลิง (log IPMt) และอัตรา
เงินเฟjอ (log PPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ค[าสัมประ สิทธ์ิเท[ากับ 0.036 
กล[าวคือ เม่ือดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกนํ้ามันและเช้ือเพลิง เปลี่ยน แปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหW
อัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.036 

 3. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน (log Mt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt) มีความ สัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.224 กล[าวคือ เม่ือปริมาณเงินเปลี่ยนแปลง
ไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.224 

 4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกูW  (log Rt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.030 กล[าวคือ เม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เงินกูWเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 
0.030 

 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน ( logUMt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt)มีความสัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.047 กล[าวคือ เม่ือระดับการว[างงาน
เปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ0.047 
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อภิปรายผล 
ส[วนท่ีหน่ึง เป_นการทดสอบ Stationary ของตัวแปร ดWวยวิธี Augmented Dickey and 

Fuller หรือ ADF Test โดยทําการทดสอบกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาคือ ดัชนีราคาผูWบริโภค (CPI) 
ดัชนีราคาผูWผลิต (PPI) ระดับการว[างงาน (UM) อัตราดอกเบ้ียเงินกูW (R) ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภท
นํ้ามันและเช้ือเพลิง (IPM) ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และปริมาณเงิน (M) จากผล
การศึกษาพบว[า ตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติเป_น Stationary โดยมีระดับของ  integrated of order d 
ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) 

ส[วนท่ีสอง เป_นการทดสอบความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) ของตัวแปร
ดWวยวิธี Two-Step Approach ของ Engle and Granger โดยไดWศึกษาใน 2 กรณี  คือ กรณีที่ใชWดัชนี
ราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงิน
เฟjอ จากผลการศึกษาพบว[า ตัวแปรต[าง ๆ ในสมการเงินเฟjอท้ัง 2 กรณี มีความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว 

ส[วนท่ีสามเป_นการประมาณค[าแบบจําลองแสดงการปรับตัวในระยะสั้นของเงินเฟjอ หรือ 
Error Correction Model ซึ่งอธิบายถึงการปรับตัวของเงินเฟjอใน 2 กรณี คือ กรณีท่ีใชWดัชนีราคา
ผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัว แทนของอัตราเงินเฟjอ 

ผลการวิเคราะห?แบบจําลองในกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ 
พบว[า ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง ปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ระดับของการ
ว[างงาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟjอไดWอย[างมีนัยสําคัญ โดยตัวแปร ดัชนีราคา
สินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกันขWามกับอัตราเงินเฟjอ ในส[วน
ของปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ระดับการว[างงาน และอัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคา
ผูWบริโภคยWอนหลัง 7 ช[วงเวลามีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟjอ จากการศึกษา
สามารถสรุปไดWว[า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินยWอนหลัง 7 ช[วงเวลา มีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมาก
ท่ีสุด คือ รWอยละ 0.6853 ส[วนการว[างงานมีอิทธิพลค[อนขWางนWอย คือรWอยละ 0.0249 
 ผลการวิเคราะห?แบบจําลองในกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ พบว[า 
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง และระดับการ
ว[างงาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟjอไดWอย[างมีนัยสําคัญ โดยตัวแปร ผลิตภัณฑ?
มวลรวมภายในประเทศยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง ระดับ
การว[างงาน และอัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิตยWอนหลัง 2 ช[วงเวลามีความสัมพันธ?ใน
ทิศทางตรงกันขWามกับอัตราเงินเฟjอ ส[วนตัวแปรผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศยWอนหลัง 6 
ช[วงเวลาและอัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิตยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา มีความสัมพันธ?ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟjอจากการศึกษาสรุปไดWว[า อัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิต
ยWอนหลัง 1 ช[วงเวลามีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมากท่ีสุด คือรWอยละ 1.1303  ส[วนการว[างงานมี
อิทธิพลค[อนขWางนWอย คือรWอยละ 0.0159 
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ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดWว[า ปริมาณเงินเป_นอีกป�จจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอ 
ดังน้ันการท่ีภาครัฐบาลจะรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหรืออัตราเงินเฟjอ ใหWอยู[ในระดับท่ี
เหมาะสมต[อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหWเจริญเติบโต สามารถทําไดWโดยการใชWนโยบายการเงิน
ผ[านการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจใหWเหมาะสม  นอกจากน้ียังสามารถใชWดัชนีราคาผูWผลิต
เป_นดัชนีช้ีนําเพ่ือคาดการณ?การเกิดภาวะเงินเฟjอไดWอีกดWวย 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการว[างงาน 
2.  ควรศึกษานโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับการแกWไขป�ญหาเงินเฟjอและต[อภาวะ

เศรษฐกิจ 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย  จากประเทศคู[คWา
สําคัญ 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศ-เบลเย่ียม และประเทศอินเดีย โดยใชWขWอมูล
อนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสท่ี 1 ของปm พ.ศ. 2555 - ไตรมาสท่ี4 ของปm พ.ศ. 2560
ซึ่งมีผลการศึกษาดังน้ี 
 จากผลการศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจาก
ประเทศอิสราเอล คือ  ระดับราคาเพชร  สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศ-อิสราเอล ต[อรายไดW
ประชาชาติของไทย  และปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย มีความสัมพันธ?กับปริมาณการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางเดียวกัน ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร?สหรัฐ  มีความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลใน
ทิศทางตรงขWาม ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไวWส[วนป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศเบลเย่ียม ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม ต[อ
รายไดWประชาชาติของไทย ระดับราคาเพชร และระดับอัตราเงินเฟjอ โดยตัวแปรท้ัง 3 มีความสัมพันธ?
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไวW
สําหรับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ประกอบดWวย 
สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียต[อรายไดWประชาชาติของไทย และระดับราคาเพชร โดยตัว
แปรท้ังสองมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศ
อินเดีย ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWามกับปริมาณการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไวW 
 
คําสําคัญ:ป�จจัยท่ีมีอิทธิพล,การนําเขWา,ปริมาณการนําเขWา,การนําเขWาเพชร 
 

Abstract 
 To this end, relevant quarterly secondary time series data for the period 
between 2555 and 2560 were analyzed. Findings are as follows: 
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 Factors influencing Thailand’s importing of diamonds from Israel were the 
price level of diamonds, the ratio of the price of diamonds imported from Israel to 
Thailand’s national income, and the volume of gems exported.  These three factors 
were found to be positively correlated with the volume of diamonds imported by 
Thailand from Israel. However, the variable of the exchange rate of the Thai baht to 
the US dollar was found to be inversely correlated with the volume of diamonds 
imported by Thailand from Israel.  This finding was congruent with the set hypothesis 
posited for this investigation.   
 Furthermore, factors influencing Thailand’s importing of diamonds from 
Belgium were the ratio of the price of diamonds imported from Belgium to 
Thailand’s national income, the price level of diamonds, and the rate of inflation.  
These three variables were found to be positively correlated with the volume of 
diamonds imported from Belgium.  This finding was also congruent with the set 
hypothesis posited for this investigation.Factors influencing Thailand’s importing of 
diamonds from India were the ratio of the price of diamonds imported from India to 
Thailand’s national income and the price level of diamonds. These two variables 
were determined to be positively correlated with the volume of diamonds imported 
by Thailand from India.  However, it was further ascertained that HHthe variable of 
the exchange rate of the Thai baht to the US dollar was inversely correlated with the 
volume of diamonds imported by Thailand from India.  This last finding was 
additionally found to be congruent with the set hypothesis posited for this 
investigation. 
 
Keyword: Influence factors, importing , Influencing Diamond Imports,importing of 
diamonds 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเป_นอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีมีความสําคัญอย[างย่ิงต[อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ก[อใหWเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 30,000 
ลWานเหรียญสหรัฐฯ และมีการจWางงานตลอดห[วงโซ[อุปทานถึง 800,000 คน ดWวยภูมิป�ญญาการ
ปรับปรุงคุณภาพพลอยสีใหWมีความสวยงามเพ่ิมข้ึน อีกท้ังช[างฝmมือเจียระไนอัญมณี รวมถึงช[างฝmมือ
ผลิตเคร่ืองประดับมีทักษะความชํานาญเป_นท่ียอมรับในระดับสากล ส[งผลใหWไทยเป_นผูWส[งออก
สินคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับใน 10 อันดับแรกของโลก ส[วนการคWาในประเทศเองก็คึกคักจากแรง
ซื้อของคนในประเทศและนักท[องเท่ียวท่ีเดินทางเขWาประเทศไทยปmละกว[า 30 ลWานคน รวมถึงนักธุรกิจ
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ต[างชาติจํานวนไม[นWอยท่ีเดินทางเขWามาซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในไทย คาดว[าจะมีมูลค[าการคWาใน
ประเทศสูงเกือบเท[ากับมูลค[าการส[งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยโดยรวม รัฐบาลไทยไดWตระหนัก
ถึงความสําคัญดังกล[าว จึงไดWกําหนดวิสัยทัศน?โดยวางเปjาหมายใหWไทยเป_นศูนย?กลางการคWาอัญมณี
และเคร่ืองประดับโลกภายในอีก 5 ปmขWางหนWา  สินคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเป_นท่ียอมรับอย[าง
สูงในตลาดโลก และสินคWาส[วนใหญ[ท่ีผลิตไดWจะถูกส[งออกไปจําหน[ายในตลาดต[างประเทศ ท้ังน้ี เน่ือง
ดWวยทักษะฝmมือแรงงานของไทยมีความชํานาญสูงท้ังการเจียระไนอัญมณีและผลิตเคร่ืองประดับ อีกท้ัง
ผูWประกอบการไทยเองมีการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด ตลอดจนไดWรับการส[งเสริมจากภาครัฐ
มาอย[างต[อเน่ือง ส[งผลใหWไทยกWาวข้ึนมาเป_นผูWส[งออกใน 10 อันดับแรกของโลกเป_นคร้ังแรกในปm 2559 
(อันดับ 1 ของเอเชีย) และมีมูลค[าส[งออกกว[า 14,200 ลWานเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส[งออกสําคัญ 
ไดWแก[ ฮ[องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา กลุ[มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ~น และอาเซียน เป_นตWน 
สินคWาส[งออกสําคัญอันดับแรกคือ ทองคําฯ รองลงมาไดWแก[ เคร่ืองประดับแทWท้ังเคร่ืองประดับเงิน 
(อันดับ 2 ของโลก) และเคร่ืองประดับทอง (อันดับ 13 ของโลก) พลอยสีท้ังพลอยเน้ือแข็งเจียระไน 
(อันดับ 4 ของโลก) และพลอยเน้ืออ[อนเจียระไน (อันดับ 2 ของโลก) ตามลําดับ 
 ส[วนการนําเขWาน้ัน เน่ืองจากไทยขาดแคลนวัตถุดิบอัญมณีและโลหะมีค[า จึงจําเป_นตWองนําเขWา
สินคWาวัตถุดิบ ก่ึงวัตถุดิบ และโลหะมีค[าจากต[างประเทศ โดยสินคWานําเขWาหลัก ไดWแก[ เพชร พลอยสี 
ทองคํา โลหะเงิน และแพลทินัม แหล[งนําเขWาสําคัญของไทย อาทิ สวิตเซอร?แลนด? ฮ[องกง ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ~น และประเทศในแถบแอฟริกา เป_นตWน   ดWานการคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับภายในประเทศ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง คาดว[ามีมูลค[าสูงไล[เลี่ยกับมูลค[าการส[งออก โดยมีผูWประกอบการคWา
ปลีกและคWาส[งเคร่ืองประดับท่ีอยู[ในระบบกว[า 8,000 ราย และนอกระบบอีกหลายพันราย ซึ่งรWานคWา
ส[วนใหญ[กระจุกตัวอยู[ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ[ท่ีเป_นแหล[งท[องเท่ียวสําคัญ อาทิ เชียงใหม[ ภูเก็ต 
เป_นตWน ส[วนกลุ[มผูWซื้อสินคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศ แบ[งเป_น 1) ชาวไทยท่ีมีรายไดWระดับ
ปานกลางข้ึนไป ซึ่งส[วนใหญ[นิยมซื้อทองรูปพรรณ 96.5% และบางส[วนซึ่งเป_นผูWมีฐานะม่ังค่ังมักจะซื้อ
เพชร เคร่ืองประดับเพชร และทองคําแท[ง สําหรับเก็บสะสมเป_นสินทรัพย?และเก็งกําไรดWวย 2) 
ชาวต[างชาติท่ีมาทํางานและอาศัยอยู[ในเมืองไทย 3) นักท[องเท่ียวต[างชาติท่ีเดินทางมาท[องเท่ียวใน
ไทยปmละกว[า 30 ลWานคน รวมถึงพ[อคWาชาวต[างชาติท่ีเดินทางมาซื้อสินคWาและห้ิวกลับไปจําหน[ายใน
ประเทศตน และ 4) ชาวต[างชาติท่ีอาศัยอยู[ในเมืองติดชายแดนไทยเดินขWามพรมแดนมาซื้อ
เคร่ืองประดับในฝ�ªงไทยโดยเฉพาะทองรูปพรรณอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเป_น
อุตสาหกรรมครบวงจรต้ังแต[ตWนนํ้าถึงปลายนํ้า1 เป_นการผลิตเพ่ือส[งออกรWอยละ 80 ส[วนอีกรWอยละ 
20 เป_นการจําหน[ายภายในประเทศ ป�จจุบันมีผูWผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีจดทะเบียนอยู[ใน
ระบบราว 2,200 ราย และอีกนับพันรายเป_นธุรกิจในครัวเรือน  สําหรับโครงสรWางอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับไทย จําแนกเป_น 
 1) อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสี ส[วนใหญ[เป_นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใชWเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรผลิตอย[างง[ายไม[ซับซWอน จึงใชWเงินลงทุนไม[สูงนัก และช[างฝmมือไทยมีทักษะและความชํานาญ
ในการเจียระไนพลอยสีเป_นท่ียอมรับในตลาดโลก รวมถึงผูWประกอบการมีเทคนิคในการปรับปรุง
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คุณภาพพลอยสีดWวยการหุงหรือเผาพลอยดWวยความรWอน ซึ่งเป_นภูมิป�ญญาของไทยท่ียังไม[มีประเทศใด
สามารถทําไดWทัดเทียม ท้ังน้ี คาดว[ามีการจWางงานในอุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสีเกือบ 20,000 คน 
โดยผูWประกอบการเจียระไนพลอยสีและช[างฝmมือส[วนมากจะกระจุกตัวอยู[ในจังหวัดท่ีเป_นศูนย?กลาง
การผลิตและการคWาพลอยสีอย[างกรุงเทพฯ จันทบุรี และตาก 
 2) อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร เป_นธุรกิจท่ีตWองใชWเงินลงทุนสูงมาก เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชWใน
การเจียระไนเพชรค[อนขWางซับซWอน และใชWเทคโนโลยีสูง จึงตWองนําเขWาจากต[างประเทศ ประกอบกับมี
ตWนทุนฝ�กช[างเจียระไนใหม[ท่ีค[อนขWางสูง จึงทําใหWอุตสาหกรรมเพชรเจียระไนไทยส[วนใหญ[เป_นของ
บริษัทต[างชาติท่ียWายฐานการผลิตมาต้ังโรงงานในไทย อาทิ เบลเยียม อิสราเอล เป_นตWน เพ่ืออาศัย
แรงงานมีฝmมือของไทยแต[มีค[าจWางแรงงานท่ีตํ่ากว[าในประเทศของตนมาก รวมถึงใชWสิทธิประโยชน?จาก
มาตรการส[งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส[งเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังน้ี ป�จจุบันมีการ
จWางงานช[างฝmมือเจียระไนเพชรกว[า 4,000 คน 
 3) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองประดับไทยมีช่ือเสียงในการผลิตเคร่ืองประดับทองและ
เคร่ืองประดับเงิน โดยช[างฝmมือไทยมีความสามารถผลิตสินคWาดWวยความประณีตและสวยงามเป_นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ ส[งผลใหWไทยเป_นผูWส[งออกเคร่ืองประดับเงินใน 2 อันดับแรกของโลกมานาน
นับทศวรรษ ท้ังน้ี ผูWประกอบการส[วนใหญ[เป_นขนาดกลางและขนาดย[อมท่ีผลิตสินคWาเพ่ือส[งออก
ต[างประเทศและบางส[วนจําหน[ายในประเทศ จึงมีการผสมผสานระหว[างการผลิตสินคWาดWวยมือและใชW
เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีค[อนขWางสูง โดยท่ัวไปมักผลิตสินคWาแบบรับช[วงผลิต (Sub-Contract) หรือก็
คือ การรับจWางผลิตสินคWาตามคําสั่งของผูWว[าจWาง มีเพียงไม[ก่ีรายท่ีผลิตสินคWาและจําหน[ายในแบรนด?
ของตนเอง ขณะท่ีธุรกิจขนาดเล็กมีจํานวนมากท่ีสุดในกลุ[มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองประดับซึ่งมักจะ
ผลิตสินคWาโดยใชWแรงงานมีฝmมือและใชWเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอย[างง[าย เนWนจําหน[ายสินคWาในประเทศเป_น
อุตสาหกรรมท่ียังคงตWองพ่ึงพิงการนําเขWาท้ังในส[วนของโลหะมีค[าต[างๆ เช[น ทองคํา และเงิน รวมไป
ถึงอัญมณีบางประเภท โดยเฉพาะเพชร เน่ืองจากไม[มีวัตถุดิบภายในประเทศ ประกอบกับวัตถุดิบ
พลอยท่ีขุดพบภายในประเทศเร่ิมมีจํานวนลดนWอยลง รวมถึงค[าจWางแรงงานฝmมือท่ีสูงข้ึน ส[งผลใหWความ
ไดWเปรียบทางดWานตWนทุนการผลิตของไทยลดลง ดังน้ันอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยจึง
จําเป_นตWองเร[งพัฒนาฝmมือแรงงงาน และเทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือก[อใหWเกิดการสรWางมูลค[าเพ่ิมใหWกับ
ผลิตภัณฑ?อัญมณีและเคร่ืองประดับไดWมากข้ึน และสรWางเช่ือมโยงไปสู[อุตสาหกรรมต[อเน่ืองต[างๆ รวม
ไปถึงการขยายช[องทางการตลาด เพ่ือเสริมสรWางอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยใหWมี
ศักยภาพในการแข[งขันในตลาดระดับโลกไดWต[อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWาหลัก 
3 ประเทศ คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม และประเทศอินเดีย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการค�าระหว�างประเทศของ Heckscher and Ohlin 
 ทฤษฎีน้ีเป_นทฤษฎีตWนทุนเปรียบเทียบภายใตWขWอสมมุติท่ีมีป�จจัยการผลิตเพียงป�จจัยเดียว 
และสาเหตุท่ีทําใหWเกิดการคWาระหว[างประเทศ คือ ความแตกต[างกันของประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงาน ซึ่งการคWาระหว[างประเทศจะเกิดข้ึนจากความแตก ต[างของทรัพยากรพ้ืนฐาน ดังน้ันประเทศ
ท่ีมีทุนมากจะส[งออกสินคWาท่ีใชWทุนในการผลิตเป_นสินคWาส[งออกท่ีสําคัญของประเทศ ส[วนประเทศท่ีมี
แรงงานมาก ก็จะส[งออกสินคWาท่ีใชWแรงงานเป_นป�จจัยหลักในการผลิตเป_นสินคWาออก แต[คําว[าแรงงาน
มากหรือทุนมากน้ัน อาจจะใหWคําจํากัดความไดW 2 ลักษณะ ตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin 
(อWางถึงใน ศรีวงศ? สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2546, หนWา 112) ดังต[อไปน้ี 
 1. ทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin เม่ือใชWคําจํากัดความตามป�จจัยตามท่ีกล[าวขWางตWน 
การคWาระหว[างประเทศตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin น้ัน เกิดข้ึนจากการสะสมป�จจัยการ
ผลิตท่ีแตกต[างกันระหว[างประเทศ โดยประเทศท่ีมีป�จจัยการผลิตชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินคWาท่ีตWองใชW
ป�จจัยการผลิตชนิดน้ันมาก เพ่ือส[งออก ตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin ซึ่งมีขWอสมมุติอยู[ว[า 
(1) มีประเทศอยู[ 2 ประเทศ คือประเทศ A และ B และมีป�จจัยการผลิตอยู[ 2 ชนิด คือ แรงงานและ
ทุน ซึ่งท้ัง 2 ประเทศทําการผลิตสินคWา 2 ชนิด คือ สินคWา X และสินคWา Y (2) การผลิตอยู[ภายใตW
สภาวะท่ีมีตWนทุนในการผลิตคงท่ี (3) รูปแบบในการผลิตสินคWาของท้ัง 2 ประเทศเหมือนกัน และ (4) 
ประเทศ A มีแรงงานมากกว[าประเทศ B  
 2. ทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin เม่ือใชWคําจํากัดความตามราคาของป�จจัย ซึ่งถWาทฤษฎี 
ของ Heckscher and Ohlin เป_นจริงแลWว ประเทศท่ีผลิตสินคWา X ซึ่งใชWแรงงานมากในการผลิตและ
ผลิตไดWในราคาท่ีถูก จะตWองเป_นประเทศท่ีมีแรงงานมากน้ัน หมายถึง ประเทศ ท่ีมีสัดส[วนราคาของ
สินคWาPx/Pyตํ่า จะเป̂นประเทศท่ีมีสัดส[วนราคาของป�จจัยการผลิตตํ่า ดังน้ันสัดส[วนราคาของสินคWา 
Px/Pyตํ่า สัดส[วนราคาของป�จจัยจะตํ่าดWวย และเม่ือการคWาระหว[างประเทศเกิดข้ึน ก็จะส[งสินคWา X 
เป_นสินคWาออก 
 
ทฤษฎีต�นทุนค�าเสียโอกาส 
 Harberler (อWางถึงใน ศรีวงศ? สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2546, หนWา 31-32) กล[าวไวWว[า 
ตWนทุนของสินคWาชนิดหน่ึง จะเท[ากับจํานวนของสินคWาชนิดอ่ืนท่ีตWองเสียสละไป เพ่ือใหWไดWรับป�จจัยการ
ผลิตหรือทรัพยากรท่ีเพียงพอท่ีจะผลิตสินคWาชนิดแรกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงหน[วย ท้ังน้ีแรงงานไม[ใช[ป�จจัย
เพียงอย[างเดียวท่ีนํามาใชWในการผลิต ดังน้ันตWนทุนของสินคWาจึงเกิดข้ึนจากจํานวนป�จจัยการผลิต
ท้ังหมดท่ีใชWในการผลิตสินคWาน้ัน ประเทศท่ีมีตWนทุนค[าเสียโอกาสสําหรับสินคWาหน่ึงตํ่ากว[า ถือว[ามี
ความไดWเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคWาน้ัน และมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคWาอ่ืน 
HarberlerพยายามศึกษาถึงขWอบกพร[องและแกWไขปรับปรุงทฤษฎีการคWาระหว[างประเทศของสมัย
คลาสสิคโดยไดWเพ่ิมขWอสมมติฐานในการพิจารณา คือ ป�จจัยการผลิตมีหลายชนิดมิไดWมีเพียงแรงงาน
เพียงป�จจัยเดียว และป�จจัยบางชนิดน้ันไม[สามารถใชWทดแทนกันไดWอย[างสมบูรณ? การโยกยWายป�จจัย
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การผลิตจากอีกท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงทําใหWเกิดตWนทุนเพ่ิม คือ ค[าขนส[ง นอกจากน้ี ยังมีตWนทุนค[าเสีย
โอกาสเกิดข้ึนดWวย 
 
ทฤษฎีอุปสงค� 
 Nicholson (1983, p. 386-388) ไดWใหWความหมายของกฎของอุปสงค?ไวWว[า ปริมาณสินคWา
และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูWบริโภคตWองการซื้อย[อมแปรผกผัน (inverse relation) กับระดับราคา
ของสินคWาและบริการน้ัน 
 จากกฎของอุปสงค?ดังกล[าว หมายความว[า เม่ือราคาสินคWาสูงข้ึน ผูWบริโภคก็จะซื้อสินคWาและ
บริการท่ีลดลง และเม่ือราคาลดลงผูWบริโภคจะซื้อสินคWาในปริมาณมากข้ึน อาจจะเขียนเป_นฟ�งก?ชันอุป
สงค?ไดWดังน้ี (Nicholson, 1983, p. 387) 
    Qi  =  f(Px) 
 การท่ีปริมาณซื้อแปรผกผันกับราคาสินคWาน้ัน เกิดจากสาเหตุ 2 ดWาน คือ เป_น 
ผลทางดWานรายไดW (income effect) และผลทางดWานการทดแทนกัน (substitution effect) (วันชัย 
ริมวิทยากร และอสัมภินพงศ? ฉัตราคม, 2548, หนWา 44-47) 
 1. ผลทางดWานรายไดW (income effect) ราคาสินคWาท่ีลดลงทําใหWผูWบริโภคมีอํานาจซื้อ (รายไดW
แทWจริง) สูงข้ึน จึงซื้อสินคWาทุกชนิด (ท่ีเป_นสินคWาปกติ) เพ่ิมข้ึน แต[ถWาเป_นสินคWาดWอยคุณภาพก็จะซื้อ
ลดลง 
 2. ผลทางดWานการทดแทน (substitution effect) ราคาสินคWาหน่ึงลดลงทําใหWผูWบริโภค
เปลี่ยนจากสินคWาท่ีใชWทดแทนกันไดWมาบริโภคสินคWาท่ีราคาลดลงมากข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แบบจําลองในการศึกษา 
 การศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWา 
ท้ัง 3 ประเทศ เขียนเป_นสมการไดWดังน้ี 

 logIMi  =α +  b1logEXJ + b2logPD  + b3logMIi + b4logEX +  b5 logCPI 
  
 โดยกําหนดใหW 
 IMi =  ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศi 
 EXJ =  ปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย 
 PD =  ระดับราคาเพชร 
 MIi =  สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศiต[อ รายไดWประชาชาติของไทย 
 EX =  อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ 
 CPI =  อัตราเงินเฟjอ 
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การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ขWอมูลท่ีใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาไตรมาส นับต้ังแต[ไตรมาสท่ี 1 
ของปm พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปm พ.ศ. 2560  จํานวน 24 ไตรมาส ซึ่งเก็บรวบรวมจาก
ธนาคารแห[งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย? สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห[งชาติ วารสารเอกสารงานวิจัย และเอกสารต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

1. การวิเคราะห?เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เนWนวิเคราะห?ถึง รูปแบบของการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWาหลักสําคัญ 3 ประเทศ คือ ประเทศ-อิสราเอล ประเทศ
เบลเย่ียม และประเทศอินเดีย 
 2. การวิเคราะห?เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ศึกษาโดยนําขWอมูลท่ีรวบรวมไดWจาก
แหล[งต[าง ๆ มาประมวลผลโดยใชWวิธีกําลังสองนWอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) สําหรับ
การศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป_นการศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย  
จากประเทศคู[คWาสําคัญ 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม และประเทศอินเดีย 
โดยใชWขWอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสท่ี 1 ของปm พ.ศ. 2555 - ไตรมาสท่ี4 ของปm 
พ.ศ. 2560 

 
ผลการวิจัย 
 กรณีประเทศอิสราเอล 
 Log IMi  = 219703.81+0.103EXJ  + 0.012log PD - 0.105log MIi 
     (5.6743)**             (1.8982)*           (-2.2249)**   
    - 0.010log EX - 0.014log CPI  
    (4.4622)**         (-2.7676)** 
  R2  =  0.9498  DW.   =  1.3869 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
 
 กรณีประเทศเบลเย่ียม 
 Log IMi  =224500.72+0.432EXJ  + 0.025log PD +0.923log MIi 
     (5.5634)**             (1.9893)*           (-2.1359)**   
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    + 0.020log EX + 0.875log CPI  
    (4.5733)**         (-2.8787)** 
  R2  =  0.9598  DW.   =  1.4979 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
 
กรณีประเทศอินเดีย 
 Log IMi  =236600.72+0.372EXJ  + 0.022log PD - 0.977log MIi 
     (5.3645)**             (1.9984)*           (-2.2358)**   
    + 0.021log EX + 0.024log CPI  
    (4.584)**         (-2.9867)** 
  R2  =  0.9597  DW.   =  1.5879 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
 จากการประมาณค[าความสัมพันธ?สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[างๆท่ีมีความสัมพันธ?กับ
ประมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียมและประเทศอินเดียโดยจะเห็นว[าใน
กรณีประเทศอิสราเอลปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย ระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWา
เพชรจากประเทศอิสราเอลต[อรายไดWประชาชาติของไทยกับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อิสราเอลมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันเช[น ระดับราคาเพชร มีค[าสัมประสิทธิเท[ากับ0.012 
หมายความว[า ถWาราคาเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อิสราเอลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.012 น่ันคือ หากราคาเพชรเพ่ิมสูงข้ึนจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอลสูงข้ึนไปดWวยเท[ากับรWอยละ 0.012  และจะเห็นว[าใน
กรณีประเทศอิสราเอล อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอ มีความสัมพันธ?กับปริมาณ
การนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอลในทิศทางตรงกันขWาม ซึ่งหมายความว[า หากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจาก
ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.010 และ0.014  
 ส[วนกรณีประเทศเบลเย่ียมจะเห็นว[าหากพิจารณาจากตัวแปรปริมาณการส[งออกอัญมณีของ
ประเทศไทยระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียมต[อรายไดWประชาชาติของ
ไทย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ อัตราเงินเฟjอ กับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียมมี
ความสัมพันธ?กันในทิศทางเดียวกัน หมายความว[า หาตัวแปรดังกล[าวเปลี่ยนแปลงไปก็จะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทาเบลเย่ียมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเท[ากับค[าสัมประสิทธิ
ของแต[ละตัวแปรน่ันเอง 
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 ในกรณีประเทศอินเดียปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย ระดับราคาเพชร สัดส[วน
การนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียต[อรายไดWประชาชาติของไทยกับปริมาณการนําเขWาเพชรจาก
ประเทศอินเดียมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันเช[น ระดับราคาเพชร มีค[าสัมประสิทธิเท[ากับ0.022 
หมายความว[า ถWาราคาเพชรเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.022 น่ันคือ หากราคาเพชรเพ่ิมสูงข้ึนจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียสูงข้ึนไปดWวยเท[ากับรWอยละ 0.022  และจะเห็นว[าในกรณี
ประเทศอินเดีย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอ มีความสัมพันธ?กับปริมาณการ
นําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียในทิศทางตรงกันขWาม ซึ่งหมายความว[า หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?
สหรัฐและอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.021 และ0.024  
 
อภิปรายผล 
 1. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศ-อิสราเอล จาก
การศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอล 
ประกอบดWวย ระดับราคาเพชร  สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ต[อรายไดWประชาชาติ
ของไทย  อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ และ ปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย โดยพบว[า
ตัวแปรระดับราคาเพชร  สัดส[วนกานําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล  ต[อรายไดWประชาชาติของไทย  
และปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย มีความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางเดียวกัน ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ  มี
ความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางตรงขWาม 
 2. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศเบลเย่ียม จาก
การศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศ-ไทยจากประเทศเบลเย่ียม 
ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม  ต[อรายไดWประชาชาติของไทย ระดับ
ราคาเพชร และระดับอัตราเงินเฟjอ โดยตัวแปรท้ัง 3 มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
นําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม นอกจากน้ียังพบว[า ความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศเบลเย่ียม ต[อสัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม  ต[อรายไดW
ประชาชาติของไทย และความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศเบล
เย่ียม ต[อระดับอัตราเงินเฟjอ  มีค[าใกลW 1 แสดงว[าการเปลี่ยนแปลงของป�จจัยดังกล[าวจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียมเปลี่ยนแปลงไปในสัดส[วนท่ีใกลWเคียงกัน  
 3. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดียจาก
การศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย 
ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย  ต[อรายไดWประชาชาติของไทย ระดับราคา
เพชร และอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ โดยท่ีตัวแปรสัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย  
ต[อรายไดWประชาชาติของไทย และระดับราคาเพชร มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
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นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ มี
ความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWามกับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย 
นอกจากน้ียังพบว[า ความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ต[อ 
สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย ต[อ รายไดWประชาชาติของไทย มีค[าใกลWเคียง 1  แสดงว[า
การเปลี่ยนแปลงของป�จจัยดังกล[าวจะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย 
เปลี่ยนแปลงไปในสัดส[วนท่ีใกลWเคียงกัน 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 จากการศึกษาท่ีผ[านมาน้ันทําใหWทราบถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศต[าง ๆ ท้ัง 3 ประเทศ ซึ่งพบว[า ป�จจัยท่ีส[งผลใหWการนําเขWาเพชรจากประเทศ
ต[าง ๆ  ท่ีสําคัญ คือ ระดับราคาเพชร และสัดส[วนระหว[างปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศต[าง ๆ  
ต[อผลิตภัณฑ?มวลรวมของประเทศไทย ซึ่งสัดส[วนดังกล[าวคือ ดัชนีการทุ[มตลาดของประเทศคู[คWาท่ี
ตWองการส[งออกเพชรมายังประเทศไทยน่ันเอง โดยพบว[า สัดส[วนดังกล[าวต[างมีความสัมพันธ?ในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชร ท้ังน้ีอาจเป_นไปไดWว[าการท่ีประเทศต[าง ๆ พากันทุ[มตลาดสินคWา
เพชรมากข้ึน ทําใหWเกิดการไดWรับประโยชน?ท้ังทางตรง และทางอWอมต[อผูWนําเขWาเพชร จึงทําใหWปริมาณ
การนําเขWาเพชรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีการทุ[มตลาดของประเทศคู[คWา อย[างไรก็ตาม
การทุ[มตลาดดังกล[าวแมWจะใหWประโยชน?ต[อผูWนําเขWาก็ตาม แต[ถWากระทําโดยไม[เหมาะสมหรือเกิน
ขอบเขตก็อาจส[งผลกระทบในทางลบไดW รัฐบาลจึงควรใหWความสําคัญต[อการเจรจาทางการคWา 
โดยเฉพาะจากประเทศคู[คWาเพชรท่ีสําคัญท้ัง 3 ประเทศและควรสอดส[องดูแลการทุ[มตลาดดังกล[าว 
เพ่ือใหWเกิดประโยชน?แก[ผูWนําเขWาของประเทศใหWมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีพบว[า ปริมาณการนําเขWาเพชรท่ีมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคา
เพชรน้ัน แมWว[าเพชรจะเป_นสินคWาท่ีไม[ปกติ คือ ปริมาณซื้อในช[วงแรก ๆ จะเพ่ิมข้ึนตามราคาท่ีปรับตัว
เพ่ิมข้ึนก็ตาม แต[ถWาระดับราคาเพ่ิมสูงข้ึนอย[างต[อเน่ืองและยาวนาน ปริมาณความตWองการเพชรก็อาจ
ปรับตัวลดลงไดW ซึ่งอาจส[งผลกระทบต[อผูWท่ีนําเขWาเพชรมากักตุนเพ่ือหวังกําไรส[วนต[างไดW  ดังน้ันเพ่ือ
ปjองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนไดWจากสภาวการณ?ผันผวนดังกล[าว ผูWประกอบการนําเขWาเพชรควร
ติดตามสภาวการณ?ดังกล[าว และนําเขWาอย[างระมัดระวังและรอบคอบ 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาความไดWเปรียบโดยเปรียบเทียบการส[งออกอัญมณีจากประเทศคู[คWาท้ัง 3 
ประเทศ อันไดWแก[ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม ประเทศอินเดีย 

2. ควรศึกษาป�จจัยท่ีส[งผลต[อการส[งออกส[งออกอัญมณีจากประเทศคู[คWาท้ัง 3 ประเทศ อัน
ไดWแก[ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม ประเทศอินเดีย 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการศึกษา ผูWนําชุมชนแต[ละ
หมู[บWานในเขตพ้ืนท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ส[วนใหญ[
เป_นเพศชายคิดเป_นรWอยละ 59.6 มีอายุ 20 – 30 ปmคิดเป_นรWอยละ 41.9  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป_นรWอยละ 60.0 มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 52.0 และมีอาชีพ
คWาขาย คิดเป_นรWอยละ 50.9 การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการตัดสินใจอยู[ใน
ระดับปานกลาง และดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน? และดWานการประเมินผล อยู[ในระดับมาก 
ผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาด
ใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามป�จจัยส[วนบุคคล พบว[าผูWนําชุมชนท่ีมี เพศ อายุ  
รายไดWเฉลี่ยต[อเดือนและอาชีพท่ีแตกต[างกันมีส[วนร[วมท่ีแตกต[างกัน และผูWนําชุมชนท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีแตกต[างกัน มีการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานไม[แตกต[างกัน อย[างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ        
 
คําสําคัญ: การมีส[วนร[วม, ผูWนําชุมชน, การบริหารงาน, การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชน 
 

Abstract 
 This research aims to study the involvement of community leaders in the 
management of TambonLatYaiMuangSamutSongkhram. And to improve the participation 
of community leaders in the management of TambonLatYai ,MuangSamut more 
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better.Study of each village community leaders in the area of TambonLatYaiMuang 
district SamutSongkhram province. Mostly male 59.6 percent aged 20-30 , education 
for 41.9 percent have a bachelor degree,  for 60.0 percent of the average monthly 
income of 15,001 - 20,000 baht or 52.0 percent , and vocational trade 50.9 percent 
participation of community leaders in the management of TambonLatYaiMuang 
district SamutSongkhram province in decision-making at a moderate level. The 
operations Benefits and evaluation, the level Comparison of the involvement of 
community leaders in the management of TambonLatYaiMuangSamutSongkhram 
province. By community leaders found that personal factors are gender, age, average 
income per month and distinguished career with the involvement of community 
leaders in the management of TambonLatYaiMuang district SamutSongkhram 
province. Not different in community leaders with different levels of education. With 
the participation of community leaders in the management of TambonLatYaiMuang 
district SamutSongkhram province. Different statistically significant at the 0.01 and 
0.05 respectively. 
 
Keyword: Participation,community leaders, Administration, Participation of community 
leaders 

 
บทนํา 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ[นดิน ไดWบัญญัติใหWมีการแบ[งการบริหารงานออกเป_น 3 ส[วน คือ การบริหาร
ราชการส[วนกลาง  ไดWแก[ กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการส[วนภูมิภาค ไดWแก[ จังหวัด อําเภอ 
และการบริหารราชการส[วนทWองถ่ิน ไดWแก[ เทศบาล องค?การบริหารส[วนจังหวัด องค?การบริหารส[วน
ตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เป_นรูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากนโยบายการกระจาย
อํานาจโดยรัฐบาลมอบอํานาจใหWกับประชาชนในทWองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเอง เพ่ือตอบสนอง
ต[อความตWองการของประชาชนโดยตรง เช[น การปกครองในสภาตําบล สุขาภิบาล องค?การบริหาร
ส[วนจังหวัด องค?การบริหารส[วนตําบลและเทศบาล (ภาวิกา เลาวัณย?ศิริ.2547:34) ซึ่งการบริหาร
ราชการท้ัง 3 ส[วนจึงมีความเก่ียวขWองสัมพันธ?ซึ่งกันและกันในการนํานโยบายของรัฐมาปฏิบัติ  เพ่ือท่ี
จึงสรWางความเจริญรุ[งเรืองใหWแก[ประเทศชาติโดยส[วนร[วม  อย[างไรก็ตามนับต้ังแต[ประเทศชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป_นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในพ.ศ. 2475 เป_นตWนมา โครงสรWางของระบอบทางการเมืองไดWเนWนความเป_น
ประชาธิปไตยแบบประชาชนในการปกครองทWองถ่ินมากย่ิงข้ึนในป�จจุบันประเทศไทยไดWจัดแบ[ง
รูปแบบการปกครองทWองถ่ินออกเป_น 5 รูปแบบไดWแก[ เทศบาล องค?การบริหารส[วนจังหวัด  
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กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค?การบริหารส[วนตําบล (ชูวงศ? ฉายะบุตร.2539:27-29) ซึ่ง
องค?การบริหารส[วนตําบลเป_นหน[วยการปกครองท่ีถูกนํามาพิจารณาปรับปรุงดWวย โดยมีความตWองการ
ใหWประชาชนไดWเขWามามีส[วนร[วมในการปกครองทWองถ่ินมากข้ึนซึ่งสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทยในป�จจุบันซึ่งส[งผลใหWประชาชนไทยมีทัศนคติต[อการปกครองทWองถ่ินของตนเองมาก
ข้ึน และพรWอมท่ีจะเป_นผูWกําหนดทิศทางในการปกครองตนเอง ซึ่งเป_นหัวใจของการพัฒนาทาง
การเมืองการปกครองทWองถ่ินในระบอบประชาธิปไตย อันเป_นเปjาหมายในการพัฒนาทางการเมือง
ของไทยในป�จจุบัน การบริหารและการจัดการของทWองถ่ินในยุคปฏิรูปการเมืองมีแนวโนWมท่ีแตกต[าง
จากอดีต โดยเฉพาะอย[างย่ิงการมีส[วนช[วยสนับสนุนในเร่ืองการใหWบริการสาธารณะประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล[องตัว ใกลWชิด ท่ัวถึงโปร[งใส ตรวจสอบไดWและสนองต[อความตWองการท่ี
แทWจริงของประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2548:47) การส[งเสริมใหWประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ทางการเมืองในการปกครองทWองถ่ินมากย่ิงข้ึนผูWบริหารทWองถ่ินตWองเป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWามามี
ส[วนร[วมในการจัดทําแผนพัฒนาการควบคุม/ติดตามผลการบริหารงาน ตลอดจนการส[งเสริมใหWมีการ
พัฒนาความรูWความเขWาใจทางการเมืองแก[ประชาชน ซึ่งหมายความว[าการปกครองทWองถ่ินเป_นส[วน
หน่ึงท่ีทําใหWเกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ดWวยป�จจัยท่ีว[าการมีส[วนร[วมทางการ
เมืองของประชาชนเป_นเคร่ืองช้ีวัดถึงความสําเร็จหรือความลWมเหลวของการปกครองทWองถ่ิน สภาพ
ป�ญหาและความสําคัญท่ีกล[าวมาแลWวในตอนตWน  ทําใหWทราบว[าการมีส[วนร[วมทางการเมืองของ
ตัวแทนประชาชนหรือผูWนําชุมชนในการปกครองทWองถ่ินน้ันมีป�จจัยต[าง ๆ เขWามาเก่ียวขWองหลาย
ประการในการศึกษาคร้ังน้ีตWองการศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของทWองถ่ิน
ดWวยป�จจัยท่ีว[าการมีส[วนร[วมทางการเมืองของผูWนําชุมชนเป_นตัวช้ีวัดถึงความสําเร็จหรือความลWมเหลว
ของการปกครองทWองถ่ิน ดังน้ันผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนใน
การบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาด
ใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการมีส[วนร[วม 
 การมีส[วนร[วม คือ การท่ีประชาชนเขWาไปมี ส[วนร[วมในการกําหนดนโยบายของประเทศ และ
การบริหารประเทศ โดยผ[านกระบวนการทางการเมือง เช[นการเป_นผูWบริหารพรรคการเมือง การเป_น
สมาชิกพรรคการเมือง การเป_นสมาชิกสภาผูWแทนราษฎร การเป_นรัฐมนตรี การเป_นคณะรัฐมนตรี เป_น
ตWน รวมถึงการเขWาไปมีส[วนร[วมในการบริหารทWองถ่ินและการเป_นสมาชิกสภาทWองถ่ินดWวย รวมถึง
เก่ียวขWองกับการตัดสินใจและการดําเนินการในกระบวนการพัฒนาท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองต[อไปน้ี เช[น 
ประชาชน คือ ผูWตัดสินใจหรือเป_นผูWกําหนดการพัฒนาอย[างเป_นตัวของตัวเองการพัฒนาน้ันมุ[งเนWนใน
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การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาและการพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนาน้ัน
เป_นการพัฒนาท่ีเร่ิมจากประชาชนโดยรัฐจะตWองกระจายอํานาจใหWแก[ชุมชนหลักการทํางานแบบมี
ส[วนร[วม มีวิธีการดําเนินงานหลายรูปแบบ แต[การทํางานดังกล[าวตWองมีหลักของการทํางาน ดังน้ันจึง
มีการกล[าวถึงหลักสําคัญของการทํางานแบบมีส[วนร[วมไวWดังน้ี (สมนึก ป�ญญาสิงห?. 2542: 27) 
 1. เนWนประชาชนเป_นศูนย?กลางในการบริหารจัดการแกWไขป�ญหา กล[าวคือ เนWนบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนเป_นศูนย?กลาง ชุมชนเป_นเจWาของเร่ือง เจWาของโครงการ เพ่ือใหWชุมชนมีบทบาท
แกWไขป�ญหาดWวยพลังความรูWความสามารถของตนเองมากข้ึน หน[วยงานภายนอกเป_นผูWใหWการ
สนับสนุนเร่ืองเทคนิค วิชาการ ความรูW ตลอดจนงบประมาณสมทบ 
 2. พัฒนาขีดความสามารถและสรWางพลังกลุ[มชุมชนใหWเขWมแข็ง “ช[วยใหWเขาคิด ไม[ใช[ คิดใหW
เขา” และ “ช[วยใหWเขาทํา ไม[ใช[ทําใหWเขา” (Work with no work for) ท้ังน้ีเพ่ือใหWกลุ[มหรือองค?กร
เขWมแข็งสามารถบริหารจัดการพ่ึงตนเองไดW 
 3. พัฒนากระบวนการทํางานแบบมีส[วนร[วมจากชุมชน ไดWแก[ การวิเคราะห? การเสนอแนะ 
การวิจารณ? การตรวจสอบอย[างเป�ดเผย โปร[งใส ช[วยคิดแนะนํา ปรับปรุง เช[น การมีส[วนร[วมระหว[าง
หน[วยงานภาครัฐกับองค?กรประชาชนและการมีส[วนร[วมระหว[างประชาชนดWวยกันเอง เป_นตWน 
 4. แนวทางการมีหุWนส[วนในกระบวนการ พัฒนาการทํางานร[วมกันผนึกกําลังความรูW 
ความสามารถและความรับผิดชอบร[วมกันเพ่ือแกWไขป�ญหาในพ้ืนท่ี เช[น การแกWไขป�ญหายาเสพติด 
จําเป_นตWองอาศัยความร[วมมือจากหลายฝ~าย โดยเฉพาะหน[วยงานภาครัฐท้ังในระดับภาคและระดับ
ทWองถ่ิน องค?กรเอกชนและประชาชนผูWไดWรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอWอมจากป�ญหายาเสพติด 
ในอดีตการทํางานของหลายหน[วยงานมีลักษณะแย[งกันทําซ้ําซWอนซึ่งเปลืองงบประมาณโดย ไม[จําเป_น 
ขาดประสิทธิภาพในการแกWไขป�ญหา และมักเผชิญหนWาต[อตWานกันจนกลายเป_นความขัดแยWงระหว[าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังน้ันการทํางานแบบพหุภาคีจึงเป_นการทํางานแบบร[วมมือ
ร[วมใจกันรับผิดชอบแกWไขป�ญหาร[วมกัน ดําเนินการอย[างสรWางสรรค?และสามัคคี ไม[ใช[งานของ
หน[วยงานใดหน[วยงานหน่ึง หรือเป_นงานฝากจากหน[วยงานอ่ืน ซึ่งเป_นการบ่ันทอนพลังความร[วมมือ
และการทํางานแบบมีส[วนร[วม 
 5.แนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมร[วมกัน เช[น การสรWางผลงานและการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ เช[น ใชWงบประมาณนWอยแต[ไดWผลงานมาก ไม[มีการ
สูญเปล[า ทําไดWอย[างประหยัด ใชWทรัพยากรบุคคลนWอย คุWมค[าและท่ีสําคัญคือแกWไขป�ญหาร[วมกับชุมชน
ไดW 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
     
       
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงความสัมพันธ?ของป�จจัยส[วนกับการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชน

ในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ดWานเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ีมุ[งเนWนการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วน ตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ใน 4 ดWานคือ ดWานการ
ตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานการประเมินผล ป�จจัยส[วนบุคคล 
ประกอบดWวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 
 2. ประชากรและกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWศึกษาคร้ังน้ี ไดWแก[ ผูWนําชุมชนแต[ละหมู[บWานในเขตพ้ืนท่ี
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 24 คนโดยผูWวิจัยไดWเก็บ
ขWอมูลจากประชากรท้ังหมด       
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห?ขWอมูลการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วน
ตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลไดWดังต[อไปน้ี 
 1. การวิเคราะห?ขWอมูลป�จจัยส[วนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม พบว[า ส[วนใหญ[เป_นเพศชาย 
คิดเป_นรWอยละ 59.6 มีอายุ 20 – 30 ปm คิดเป_นรWอยละ 41.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป_น 
รWอยละ 60.0 มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป_นรWอยละ 52.0 และมีอาชีพคWาขาย   
คิดเป_นรWอยละ 50.9  
 2. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน ในดWานการตัดสินใจ โดยรวมมีค[าเฉลี่ย 
3.340 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า องค?การ
บริหารส[วนตําบลถามความตWองการของประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทําโครงการ หรือ 
กิจกรรม มีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท[ากับ 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือความ

ป{จจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 

การมีส�วนร�วมของผู�นําชุมชนในการบริหารงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดใหญ�  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
1. ดWานการตัดสินใจ 
2. ดWานการดําเนินงาน 
3. ดWานผลประโยชน? 
4. ดWานการประเมินผล 
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ตWองการของประชาชนไดWรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมต[าง ๆ มีค[าเฉลี่ย 3.47 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบลไดWเชิญเขWาร[วมประชุมเพ่ือเสนอป�ญหาความ
ตWองการในทWองถ่ินมีค[าเฉลี่ย3.40มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหารส[วนตําบล
ไดWใหWประชาชนมีส[วนร[วมในการตัดสินใจใชWทรัพยากรในทWองถ่ินท่ีมีอยู[จํากัดใหWเกิดประโยชน?ต[อ
ส[วนรวม 3.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง ประชาชนไดWมีส[วนร[วมกับ องค?การบริหาร
ส[วนตําบล วางแผน นโยบายแผนงาน / โครงการ หรือ กิจกรรม 3.32 มีระดับความคิดเห็นอยู[ใน
ระดับปานกลาง และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 3.29 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหWประชาชนมีส[วน
ร[วมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกWไขและลดป�ญหาในทWองถ่ิน 
  3. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการดําเนินงานโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 
4.43 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนเขWามา
มีส[วนร[วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?ต[างๆมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก 
รองลงมาคือการประสานงานขอความร[วมมือระหว[างประชาชนกับ องค?การบริหารส[วนตําบล มี
ค[าเฉลี่ย 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลในชุมชนใหWบรรลุตามเปjาหมายท่ีวางไวWในแผนพัฒนาองค?การบริหาร
ส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย4.34มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมเป_นกรรมการใน
การดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.26 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมในการับจWางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมท่ี องค?การ
บริหารส[วนตําบล ไดWจัดทําข้ึน 3.85 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 
3.82 ไดWแก[ สรWางสรรค?บรรยากาศในการทํางานใหWบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
 4. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานผลประโยชน?โดยรวม มีค[าเฉลี่ย 
4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดW
ผลประโยชน?จากการจัดต้ังองค?การบริหารส[วนตําบลดWานส[งเสริมอาชีพของกลุ[มทWองถ่ิน มีค[าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWจ[าย
ค[าตอบแทนหรือมอบรางวัลใหWแก[ประชาชนท่ีไดWมีส[วนร[วมในกิจกรรม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ ในระดับมาก ประชาชนไดW รับประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบลในความ
เจริญกWาวหนWาดWานเทคโนโลยี มีค[าเฉลี่ย 4.27 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWรับ
ผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบลในส[วนการบริหารท่ีดีในทWองถ่ิน 4.23 มีระดับความคิดเห็น
อยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลเคยใหWประชาชนใน
ทWองถ่ินไดWรับข[าวสารทัน เหตุการณ? 
 5. การมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานในดWานการประเมินผลโดยรวมมีค[าเฉลี่ย  
4.21 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดW
ผลประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบล ดWานวัฒนธรรม ประเพณีมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.39 มีระดับ
ความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWแต[งต้ังประชาชนเขWามาเป_น
กรรมการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบล 4.36 มีระดับความ
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คิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบล ในดWานการช[วยเหลือ
เด็กดWอยโอกาส มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.23 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 ไดWแก[ ประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการตรวจสอบ
ความโปร[งใสในการบริหารงานของคณะผูWบริหาร 
 6. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการ
บริหารงานจําแนกตามเพศ พบว[า ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วม
ของผูW นําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงครามไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า 
ผูWนําชุมชนท่ีมีเพศท่ีแตกต[างกัน มีการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน
จําแนกตามระดับการศึกษาพบว[า ผูWนําชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการ
มีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า 
ผูWนําชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต[างกัน0.05  
 ผลการเปรียบเทียบการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานจําแนกตามรายไดWเฉลี่ยต[อ
เดือน พบว[า ผูWนําชุมชนท่ีมีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วมของ
ผูW นําชุมชนในการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[  อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ไม[แตกต[างกัน อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า ผูWนําชุมชนท่ี
มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนท่ีแตกต[างกัน มีความสัมพันธ?กับการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงาน
ไม[แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ดWานการตัดสินใจ โดยรวมมีค[าเฉลี่ย 3.340 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ความตWองการของประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทํา
โครงการ หรือ กิจกรรมมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือ
ความตWองการของประชาชนไดWรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมต[าง ๆ มีค[าเฉลี่ย   3.47 มีระดับ
ความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง  องค?การบริหารส[วนตําบลไดWเชิญเขWาร[วมประชุมเพ่ือเสนอป�ญหา
ความตWองการในทWองถ่ิน มีค[าเฉลี่ย 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง องค?การบริหาร
ส[วนตําบลไดWใหWประชาชนมีส[วนร[วมในการตัดสินใจใชWทรัพยากรในทWองถ่ินท่ีมีอยู[จํากัดใหWเกิด
ประโยชน?ต[อส[วนรวม3.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง ประชาชนไดWมีส[วนร[วมกับ 
องค?การบริหารส[วนตําบล วางแผน นโยบายแผนงาน / โครงการ หรือ กิจกรรม 3.32 มีระดับความ
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คิดเห็นอยู[ในระดับปานกลาง และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 3.29 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหW
ประชาชนมีส[วนร[วมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกWไขและลดป�ญหาในทWองถ่ินซึ่งสอดคลWอง
กับการศึกษาของกฤติกานต? ฟองแกWว(2554:บทคัดย[อ) การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการ
มีส[วนร[วมของประชาชนต[อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ไดWแก[ ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานการประเมินผล 
โดยจําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคล ไดWแก[ เพศ อายุ อาชีพ รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ระดับการศึกษา  
และสถานภาพครอบครัว การศึกษาไดWดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ กลุ[มตัวอย[างในเขตเทศบาลตําบล   
บางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 378 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามสถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพ่ือใชWอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ[มตัวอย[างและการมีส[วนร[วมของประชาชนต[อการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี ผลการศึกษาพบว[า กลุ[มตัวอย[างในเขตเทศบาลตําบลบางพลี 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 378 คน ส[วนมากเป_นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปm มีอาชีพ
รับจWาง มีรายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีสถานภาพ
ครอบครัวสมรส การมีส[วนร[วมของประชาชนต[อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู[ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป_นรายดWานพบว[า ระดับการมี
ส[วนร[วมมาก เป_นอันดับท่ี 1 คือ ดWานการตัดสินใจ รองลงมาคือ ดWานผลประโยชน? ดWานการ
ประเมินผลและนWอยท่ีสุดเป_นอันดับสุดทWาย คือ ดWานการดําเนินงาน    
 2. ดWานการดําเนินงานโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 4.43 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?ต[างๆมีค[าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงมาคือการประสานงานขอความร[วมมือ
ระหว[างประชาชนกับ องค?การบริหารส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก 
ประชาชนไดWเขWาร[วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลในชุมชนใหWบรรลุ
ตามเปjาหมายท่ีวางไวWในแผนพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบล มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยู[
ในระดับมาก ประชาชนไดWเขWาร[วมเป_นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนา
ขององค?การบริหารส[วนตําบล 4.26 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วม
ในการับจWางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมท่ี องค?การบริหารส[วนตําบล ไดWจัดทําข้ึน 3.85 มีระดับความ
คิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 3.82 ไดWแก[ สรWางสรรค?บรรยากาศในการทํางานใหW
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน ซึ่งสอดคลWองกับการศึกษาของขัตติยาทองสว[าง(2554:บทคัดย[อ)ไดW
ศึกษาเร่ืองการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค?การบริหารส[วนตําบลหWวย
ปริก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชไดWแก[ ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWาน
ผลประโยชน? ดWานการประเมินผล โดยจําแนกตามสถานภาพส[วนบุคคล ไดWแก[ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดWเฉลี่ยต[อเดือนการศึกษาไดWดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชWใน
การศึกษา คือ กลุ[ ม ตัวอย[างในองค?การบ ริหารส[วน ตําบลหW วยป ริก อําเภอฉวาง จังห วัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการ
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วิเคราะห?ขWอมูลประกอบดWวย ค[ารWอยละ ค[าเฉลี่ยและส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชWอธิบายลักษณะ
ท่ัวไปของกลุ[มตัวอย[างและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค?การบริหาร
ส[วนตําบลหWวยปริก ผลการศึกษาพบว[า กลุ[มตัวอย[างในองค?การบริหารส[วนตําบลหWวยปริก จํานวน 
400 คน ส[วนมากเป_นเพศชาย อายุของกลุ[มตัวอย[างส[วนมาก อายุ 31-40 ปm การศึกษาส[วนมาก 
ระดับมัธยมศึกษา อาชีพของกลุ[มตัวอย[างส[วนมาก อาชีพเกษตรกร รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน ส[วนมากมี
รายไดWเฉลี่ยต[อเดือน 10,001-15,000 บาท การมีส[วนร[วม  ของประชาชนในการบริหารงานปกครอง
ขององค?การบริหารส[วนตําบลหWวยปริก โดยรวมอยู[ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป_นรายดWาน พบว[า 
ดWานการตัดสินใจ ดWานการดําเนินงาน ดWานผลประโยชน?และดWานประเมินผล อยู[ในระดับมาก 
 3. ดWานผลประโยชน?โดยรวม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดWผลประโยชน?จากการจัดต้ังองค?การบริหารส[วนตําบล
ดWานส[งเสริมอาชีพของกลุ[มทWองถ่ิน มีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รอง
ลงคือองค?การบริหารส[วนตําบลไดWจ[ายค[าตอบแทนหรือมอบรางวัลใหWแก[ประชาชนท่ีไดWมีส[วนร[วมใน
กิจกรรม มีค[าเฉลี่ย 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWรับประโยชน?จาก องค?การ
บริหารส[วนตําบลในความเจริญกWาวหนWาดWานเทคโนโลยี มีค[าเฉลี่ย 4.27 มีระดับความคิดเห็นอยู[ใน
ระดับมาก ประชาชนไดWรับผลประโยชน?จากองค?การบริหารส[วนตําบลในส[วนการบริหารท่ีดีในทWองถ่ิน 
4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 ไดWแก[ องค?การบริหารส[วน
ตําบลเคยใหWประชาชนในทWองถ่ินไดWรับข[าวสารทัน เหตุการณ? ซึ่งสอดคลWองกับการศึกษาของ ภัคจิรา 
ปกปjอง (2546: บทคัดย[อ)ไดWศึกษาการประเมินผลการบริหารงานขององค?การบริหารส[วนตําบล ดWาน
การมีส[วนร[วมของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี:องค?การบริหารส[วนตําบลในเขตอําเภอคําเข่ือนแกWว 
จังหวัดยโสธร ผลของการศึกษาพบว[า ระดับการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลโดยรวมและรายขWอ อยู[ในระดับมากประชาชนท่ีมีความแตกต[างในวุฒิ
การศึกษาและอาชีพ มีความคิดเก่ียวกับการมีส[วนร[วมของประชาชนในการบริหารงานขององค?การ
บริหารส[วนตําบลท่ีแตกต[างกันแต[ประชาชนท่ีมีรายไดWท่ีแตกต[างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส[วน
ร[วมไม[แตกต[างกัน 
 4. ดWานการประเมินผลโดยรวมมีค[าเฉลี่ย 4.21 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาในรายขWอคําถาม พบว[า ประชาชนไดWผลประโยชน?จาก องค?การบริหารส[วนตําบล ดWาน
วัฒนธรรม ประเพณีมีค[าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.39 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก รองลงคือองค?การ
บริหารส[วนตําบลไดWแต[งต้ังประชาชนเขWามาเป_นกรรมการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
องค?การบริหารส[วนตําบล 4.36 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก ประชาชนไดWผลประโยชน?จาก
องค?การบริหารส[วนตําบล ในดWานการช[วยเหลือเด็กดWอยโอกาส มีค[าเฉลี่ย 4.34 มีระดับความคิดเห็น
อยู[ในระดับมาก ประชาชนเขWามามีส[วนร[วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของ
องค?การบริหารส[วนตําบล 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู[ในระดับมาก และมีค[าเฉลี่ยนWอยท่ีสุด 4.15 
ไดWแก[ ประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการตรวจสอบความโปร[งใสในการบริหารงานของคณะผูWบริหาร ซึ่ง
สอดคลWองกับการศึกษาของพัชราศิณีศิริโกมุท (2547:บทคัดย[อ) ไดWศึกษาการดําเนินงานขององค?การ
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บริหารส[วนตําบลท่ีก[อใหWเกิดการมีส[วนร[วมของประชาชนในการพัฒนาทWองถ่ิน:ศึกษากรณี อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว[า การดําเนินงานขององค?การบริหารส[วนตําบลท่ี
ก[อใหWเกิดการมีส[วนร[วมของประชาชนในการพัฒนาทWองถ่ิน ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคามโดยรวมและเป_นรายดWานทุกดWานอยู[ในระดับมาก โดยมีดWานท่ีมีค[าเฉลี่ยมากท่ีสุดและ
รองลงมาดังน้ีในดWานการกําหนดความตWองการพัฒนา ดWานการรับผลประโยชน?จากการพัฒนา ดWาน
การดําเนินการดWานการจัดทําแผนพัฒนา และดWานการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้

ควรนําผลการศึกษาท่ีไดW ไปพัฒนาการมีส[วนร[วมของผูWนําชุมชนในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส[วนตําบลลาดใหญ[ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ใหWดีย่ิงข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาเร่ืองความตWองการหรือแจงจูงใจในการพัฒนาผูWนําชุมชนขององค?การบริหาร
ส[วนตําบล 

2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต[อการพัฒนาผูWนําชุมชนองค?การบริหารส[วน
ตําบล 
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The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 

“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหNยั่งยืน” 
“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability” 

_____________________________________ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกําหนดให@มีการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 8 และ
นานาชาติคร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหN ย่ังยืน” 
ประกอบด@วย 

 
1. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านมนุษยEศาสตรEและสังคมศาสตรE (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี (Science and Technology) 
3. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านวิทยาศาสตรEสุขภาพ (Health Sciences) 

 

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการผOานระบบออนไลนE ในวันอาทิตยEท่ี 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 
17.45 น. เพ่ือให@การจัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติดังกลOาว เปZนไปด@วย
ความเรียบร@อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงแตOงต้ังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฝ^ายตOาง ๆ ดังตOอไปน้ี 
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1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธาน 
2. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ รองประธาน 

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

3. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ท่ีปรึกษา 
  

4. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร ท่ีปรึกษา 
   คณบดีคณะนิติศาสตรE มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 
 

5. อาจารยEชัยสิน สุขวิบูลยE รองอธิการบดี ฝ^ายงบประมาณและการเงิน ท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยE ดร.พิสิษฐE ศิริรักษE อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทE ท่ีปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยEสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ท่ีปรึกษา 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEศิวะ วสุนธราภิวัฒกE อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรE 
ท่ีปรึกษา 

9. ผู@ชOวยศาสตราจารยEกุลธนี ศิริรักษE รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันทE 

ท่ีปรึกษา 

10. นางสาววิภารัตนE ดีอOอง รองผู@อํานวยการ สํานักงานการวิจยัแหOงชาติ ท่ีปรึกษา 
11. นายก@องศักด ยอดมณี ผู@วOาการ การกีฬาแหOงประเทศไทย ท่ีปรึกษา 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 มีหน@าท่ีให@คําปรึกษา ให@การสนับสนุนแกOคณะกรรมการทุกฝ^าย 
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2. คณะกรรมการอํานวยการ 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน 
2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร รองประธาน 
   รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE  
3. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดี ฝ^ายวิชาการ กรรมการ 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE กรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยามิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
11. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ 

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
18. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ให@การสนับสนุนการดําเนินงานและประสานงานติดตามคณะกรรมการฝ^ายตOาง ๆ  
2. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหวOางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หนOวยงานภาคีรOวมจัดงานประชุม 

ตลอดจนการเชิญคณะกรรมการจัดงานประชุม เพ่ือสรุปความก@าวหน@าการดําเนินงานตลอดชOวงการจัด
เตรียมการจัดการประชุม 

3. ให@การเสนอแนะระบบการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
4. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวิชาการ 
5. เสนอแนะการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตOางๆ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลงาน 
6. เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธEงานการประชุม 
7. วางแผนและเตรียมการจัดงานการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 
8. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน  
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3. คณะกรรมการจัดการประชุม 
3.1. คณะกรรมการดําเนินงานประสานงานและพิธีการ 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง หัวหน@าสาขาภาษาอังกฤษ ประธาน 
2. ดร. เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย   รองประธาน 
3. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ  กรรมการ  
4. ดร.สุธาสินี. วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปะศาสตรE กรรมการ 
5. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สรรหาผู@บรรยายตOางๆ อาทิ ผู@บรรยายนํา และผู@บรรยายรับเชิญ  

2. จัดโปรแกรมการข้ึนบรรยาย 

3. วางแผนและเตรียมการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 

4. จัดทํากําหนดการ พิธีการของงานประชุม 

5. เสนอขออนุมัติโครงการ ติดตOอประสานงานเพ่ือเรียนเชิญวิทยากร วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยากร
แสดงปาฐกถาพิเศษ ผู@ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการ  

6. ออกหนังสือเชิญกลุOมเปmาหมายเข@ารOวมนําเสนอท้ังภาคบรรยาย โปสเตอรEตลอดจนตอบข@อซักถามท่ัวไป
และตอบรับการพิจารณาบทความ 

7. จัดหาของท่ีระลึกให@วิทยากรบรรยายพิเศษ และประธานท่ีมาเปoดงาน  

8. จัดหาของท่ีระลึกให@ผู@รOวมงาน (กระเปpาผ@า) 

9. จัดทําวุฒิบัตรผู@นําเสนอผลงานทุกคน จัดลําดับผู@เข@ารับวุฒิบัตร 
10. ทําหนังสือเชิญอธิการบดีกลOาวรายงานและเปoดงาน 
11. ประสานงานฝ^ายตOางๆ 
12. ติดตามทวงถามบทความจากผู@นําเสนอบทความ  
13. สรุปผลโครงการเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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3.2. คณะกรรมการฝZายประชาสัมพันธ[และเว็บไซต[ 
 

1. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE ประธาน 
2. ดร.ศิรชญานE การะเวก ผู@อํานวยการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
3. อาจารยEวรินธร แจ@งโรจนE อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
4. อาจารยEสยาม เจริญอินทรEพรหม อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
5.อาจารยEกฤติญา กวีจารุกรณE ผู@อํานวยการสถานีโทรทัศนE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบโปสเตอรEและไวนิล แผOนพับเพ่ือประชาสัมพันธE 
 2. ประชาสัมพันธEโครงการผOานสือ่ตOาง ๆ ท้ังเว็บไซตE วิทยุโทรทัศนE และวิทยุกระจายเสียงคลื่นตOาง ๆ  

3. จัดทําเว็บไซตEเพ่ือเผยแพรOการประชุม และจัดทําระบบลงทะเบียนเข@ารOวมสOงผลงานออนไลนE 
4. บันทึกภาพและวิดีโอการจัดประชุมวิชาการ 

 5. ทําหนังสือเชิญผู@สื่อขOาวมาทําขOาวการจัดงานประชุมวิชาการ 
 6. ดูแลต@อนรับสื่อมวลชนในการประชุม 
 7. จัดทําเอกสารเผยแพรOประชาสัมพันธEแกOสื่อมวลชนวันประชุม (Press Release) 
 8. สOงภาพขOาวพิธีเปoดการประชุมเผยแพรOแกOสื่อมวลชนแขนงตOาง ๆ 
 9. จัดเตรียมของท่ีระลึกแกOสื่อมวลชน   
 10. ออกแบบปmาย แผOนพับ และ ปmายหน@างาน ปmายบอกทาง 
 11. งานอ่ืนๆ ท่ีได@รับมอบหมาย 

 
3.3 คณะกรรมการฝZายศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 

 

1. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE ประธาน 
2. อาจารยEนพอนันตE บาลิสี อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
3. อาจารยEชุติมา งามพิพัฒนE อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

  
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบแบคดรอปและตกแตOงฉากบนเวที 
 2. ออกแบบการจัดตําแหนOงวางบอรEด ติดต้ังและร้ือถอนโปสเตอรE 
 3. ติดโปสเตอรEผลงานของผู@นําเสนอผลงาน 
 4. ดูแลการจัดวางและตกแตOงสถานท่ี 
 5. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 6. ออกแบบระลึก (กระเปpาผ@า) 
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3.4 คณะกรรมการฝZายอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 
   

1. อาจารยEสมภพศรี สัมพันธุE ผู@อํานวยการฝ^ายอาคารสถานท่ี ประธาน 
2. นายภาณุ มาลาทอง หัวหน@าเจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
3. นายเอก แซOกัง เจ@าหน@าท่ีสํานักกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นายพิชัย สันโดษ เจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
5. นางสาวเอกอนงคE เพิดขุนทด เจ@าหน@าท่ีสํานักประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ติดโปสเตอรEปmายบอกทาง ประชาสัมพันธEงานประชุม 
 2. จัดตกแตOงห@องประชุมเล็ก และห@องประชุมใหญO ดูแลความสะอาดและความพร@อมของสถานท่ีตลอดงาน 
 3. ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองเสียงบริเวณภายในงาน เพ่ือให@การดําเนินงานเปZนไปด@วยความเรียบร@อย 
 4. จัดทําแผนด@านรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

 
3.5.คณะกรรมการฝZายเอกสาร 
 

1. อาจารยEสิทธิพร โพธิระหง ผู@อํานวยการสํานักพัฒนาตําราและสื่อ 
ทางวิชาการ 

ประธาน 

2. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ  
3. นางสาว กันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทํา Proceeding เผยแพรOบทความวิชาการ ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอรE 

 
3.6 คณะกรรมการฝZายบริการดNานการปฐมพยาบาล 
 

1. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE.ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
3. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. มีหน@าท่ีจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณEเคร่ืองใช@และยาสําหรับการปฐมพยาบาล  
2. กําหนดสถานท่ีต้ังหนOวยปฐมพยาบาลให@เหมาะสม สะดวกรวดเร็วตOอการให@บริการ  
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3.7 คณะกรรมการฝZายปฏิคมตNอนรับ และจัดเตรียมอาหาร 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.ภัทริยา รวยสําราญ อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
3. ดร.จุฬาพรรณภรณE ธนะแพทยE ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ กรรมการ 
4. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
5. อาจารยEพลโทชูชีพ สุขหม่ืน อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
6. อาจารยEวิชสุดา ร@อยพิลา หัวหน@าสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตรE กรรมการ  
7. อาจารยEกิตติคุณ เกริงกําจรกิจ อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

8. อาจารยEปุญญEนิรันดรE อังศุธีรกุล อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

9. อาจารยEพรรณปพร จันทรEฉาย อาจารยEประจํา สาขาการทOองเท่ียว 
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

10. อาจารยEณัฐกร เดชา อาจารยEประจําสาขาธุรกิจระหวOางประเทศ กรรมการ 
11. อาจารยEกานตEสิรี เผOานาคธรรมรัตนE อาจารยEประจําสาขาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

12. อาจารยEวิลาวัลยE ดีเลิศ หัวหน@าสาขาภาษาไทย กรรมการ 
13. อาจารยEดาราวรรณ เกตวัลยE อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
14. อาจารยEวิภาพ คัญทัพ อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
15. นางสาวฮายาตี สาหะ เจ@าหน@าท่ีสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ต@อนรับ ดูแลวิทยากร ผู@นําเสนอผลงาน และผู@เข@ารOวมสัมมนาเข@าท่ีประชุม 
 2. รับลงทะเบียนแจกเอกสารและของท่ีระลึกในการประชุม 

3. จัดเตรียมดอกไม@ อาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับผู@นําเสนอผลงาน  
 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได@รับมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 
 5.จัดโตvะรับลงทะเบียน ติดผ@าประดับเวที 
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4. กองบรรณาธิการ 
  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร กรรมการ 
 คณบดีคณะนิติศาสตรE  
4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารท คําใจ คณบดีคณะทันตกรรม กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัยอ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
11. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุพัตราจันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ  

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดรูปแบบ วิธีการรับลงทะเบียน 
2. จัดทําหลักเกณฑEการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยาย และภาคโปสเตอรE 
3. คัดเลือกผู@ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัย 
4. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน 
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4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน 
 

4.1.1 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มมนุษย[ศาสตร[และสังคมศาสตร[ 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ 
รักษาการคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตรE
และเทคโนโลยี 

ประธาน 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE 
รองประธาน 

4. ศาสตราจารยE ดร.กาญจนา คุณารักษE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศEสรรคE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคE อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.ทัศนียE ลักขณาภิชนภัช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.ชวนชม ชินะตังกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.พีรพงศE ทิพนาค อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.สมหญิง จันทรุไทย อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.พรพิพัฒนE เพ่ิมพล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ อOวมเจริญ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ดารา ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ศิริพร สัจจานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE วิวัฒนE เอ่ียมไพรวัน อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE พิบูล ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
21. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุธิดา หอวัฒนกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
22. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พนม วรรณศิริ อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
23. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.บุรพร กําบุญ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
24. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศักด์ิชัย หิรัญรักษE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
25. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประณต มีสอน อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
26. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปราโมทยE ดOานประดิษฐE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
27. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุทิน นพเกตุ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
28. ผู@ชOวยศาสตราจารยEดร.จรินทรE สวนแก@ว อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
29. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พรเทพ เมืองแมน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
30. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นิตยา ศรีมกุฏพันธุE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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32. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิไลลกัษณE เสรีตระกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
33. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
34. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
35. ดร.สมพงษE สุเมธกชกร อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
36. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
37. ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
38. ดร.กฤษฎา ดาวเรือง อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
39. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
40. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
41. ดร.ศิรชญานE การะเวก อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
42. ดร.ทิพยEลาวัลยE แก@วนิล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
43. ดร.สุชาติ ปรักทยานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
44. ดร.กฤษฎาภรณE รุจิธํารงกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
45. ดร.นภัทร จันทรารมยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
46. ดร.ประพัฒสอน เปzยกสอน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
47. ดร.ณัฐภูอิสรE ศรีเพชร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
48. ดร.ณัชชา กร่ิมใจ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
49. ดร.ลาวัลยE ต@นสกุลรุOงเรือง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
50. ดร.นราธิป แนวคําดี อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
51. ดร.เพชรราภรณE วงศEหลวง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
52. ดร.พรประภา ศรีราพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
53. ดร.ภูริธรรชพE หอมอุดมทรัพยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
54. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
55. ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันตE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
56. ดร.เบญจฐา วัฒนกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
57. ดร.วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
58. ดร.อารียา ภูวคีรีวิวัฒนE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
59. ดร.คมสิงหE วิวัฒนภูษิต อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
60. ดร.ณิชาภา คุณพระเนตร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
61. ดร.สุรเชษฐE โลOทองคํา อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
62. ดร.กัญญาณัฐ ไฝคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
63. ดร.อุไรวรรณ พงศEสุภากุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
64. ดร.อดุลยE เลาหพล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
65. ดร.ชนะ รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
66. ดร.เถลิงศักด์ิ เสนาคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
67. ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพยE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
68. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
69. ดร.ปรียาพร เหตระกูล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
70. ดร.นพคุณ ทอดสนิท อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
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71. ดร.บรรจง โซvะมณี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
72. ดร.ณิฐษาภักดE จัตุปาอิทธิวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
73. ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
74. ดร.ประถมาภรณE รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
75. ดร.พีระ อินทรทูต อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.เกียรติศักด์ิ กัลยาสิริวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
77. ดร.จเร พันธุEเปร่ือง อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ปmอมฤดี กุมพันธE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
79. ดร.บุณฑริกา โอทกานนทE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
80. พลโท ดร. สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
81. ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
82. ดร.ชูศักด์ิ จึงพานิช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
83. ดร.ญาติมา นุชแดง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
84. ดร.วรางคณา โพธ์ิกุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
85. ดร.บุษรา มุ@ยอ้ิง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
86. ดร.ลัดดาวัลยE คงสมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
87. ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.พรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
89. ดร.ชัยวัฒนE อุทัยแสน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
90. ดร.จุฬาพรรณภรณEธนะแพทยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
91. ดร.จุฑารัตนE นิรันดร อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
92. ดร.สมคิด สกุลสถาปhตยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
93. ดร.ธนาดล สมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
94. ดร.ปราการ เกิดมีสุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
95. ดร.ประพัฒนEพงศE เสนาฤทธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
96. ดร.เกียรติศักด์ิ อิชยานันทE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
97. ดร.โสพัฒนE โสภาภิมุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมใจ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
99. ดร.สมบัติ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
100. ดร.ธารณี กิตติกาญจนโสภณ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
101. ดร.เพชรรัตนE ฮีมินกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
102. ดร.รสรินทรE อรอมรรัตนE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
103. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาจุฬาลงกมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยE สําเรียง เมฆเกรียงไกร จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
3. Professor Dr.TerryE.Miller Kent State University,USA อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงภพ คงฤทธ์ิระจัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
5. Associate Professor Dr.AndrewShahriari Kent State University,USA อนุกรรมการ 
6. Assistant Professor Dr. Marc Voelker Mahidol University, Bangkok, Thailand อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ยุทธพงษE ลีลากิจไพศาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.สุภมาส อังสุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.สาโรช โศภีรักขE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.สุพจนE อิงอาจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.โกวิทยEขันธศิริ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.ชนิดา มOวงแก@ว ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ประยงคE กลั่นฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE ดร.กล@า ทองขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ดร.ลัดดาวัลยE เพชรโรจนE มหาวิทยาลัยราชพฤษE อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE ดร.ทองฟู ศิริวงศE ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE ดร.สุวิทยE ภาณุจารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารยE ดร.อมรรัตนE ภิญโยอนันตพงษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารยE ดร.ปoยะนาถ บุญมีพิพิธ สถาบันเทคโนโลยีแหOงสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารยE ดร.มานพ วิสุทธิแพทยE มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
24. รองศาสตราจารยE ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยE ดร. อรวรรณ ชมชัยยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารยE ดร. พรเพ็ญ ไตรพงศE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารยE ไพรัช พันธุEชาตรี ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารยE ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารยE ธโสธร ตู@ทองคํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
30. รองศาสตราจารยE จงกล แกOนเพ่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกOน 
อนุกรรมการ 

32. รองศาสตราจารยE ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
33. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประยงคE มีใจซ่ือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
34. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประภาพรรณ ไชยานนทE ผู@อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
อนุกรรมการ 

35. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ชุมพล รอดแจOม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
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36. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
37. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เสาวนารถ เล็กลอสินธุE มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
38. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จันทนา แสนสุข มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
39. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
40. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐิติมา โห@ลํายอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

41. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดี ศักด์ิดุลยธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
42. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนภัทร ปhจฉิมมE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
43. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนากร ปhกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
44. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฏฐนิช นักปz� มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 
45. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ขนิฐา สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
46. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
47. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อัมพร ปhญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
48. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วราภรณE วนาพิทักษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
49. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นภดล เชนะโยธิน มหาลัยราชภัฏราชนครินทรE อนุกรรมการ 
50. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลธรรม เก้ือบุตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
51. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประพันธEศักด์ิ พุOมอินทรE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
52. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สรีวันทE วาทะวัฒนะ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทลัยราชภัฏ 

บ@านสมเด็จเจ@าพระยา 
อนุกรรมการ 

53. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจี ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
54. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กิตติพงษE พลูชอบ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
55. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พราม อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
56. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขสดเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
57. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ดารารัตนE สุขแก@ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

58. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กฤษดา ผOองพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ@านสมเด็จเจ@าพระยา อนุกรรมการ 
59. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สัมพันธุE จันทรEดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

60. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. อานุภาพ รักษEสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
61. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
62. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุกรรมการ 
63. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นํ้าผึ้ง ไขว@พันธุE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิบูลยE ลือมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
65. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ภัทราพร ปุณะตุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วารี ศรีสุรพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
67. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิไลวรรณศิริเมฆา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยE  อนุกรรมการ 
68. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อาคีรา ราชเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

69. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นพดล ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 



590 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

70. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุวภัทร อําพันสุโข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 
71. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ณัฐธิกานตE ปo�นจุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุกรรมการ 
72. ผู@ชOวยศาสตราจารยE มนตรี พานิชยานุวัฒนE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
73. ดร.เจษณี บุตรดํา มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.ฐปนพัฒนE รัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อนุกรรมการ 
75. ดร.ศศิธร เดชพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.รวมพล จันทศาสตรE วิทยาลัยเซารEอีสทEบางกอก อนุกรรมการ 
77. ดร.วริศรา เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ธงชัย เหมทานนทE วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
79. ดร.วุธพงศE ลาภเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
80. ดร.รัตนา วงศEรัศมีเดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
81. ดร.อํานวย แก@วใส มหาวิทยาลัยหอการค@าไทย อนุกรรมการ 
82. ดร.ฉัตรรัตนE โหตระไวศยะ ราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
83. ดร.ศิวกร รัตติโชติ กระทรวงเกษตรและสหกรณE  อนุกรรมการ 
84. ดร.วิไล ปรึกษากร โรงเรียนวัดโรงเข@  อนุกรรมการ 
85. ดร.จุฬาลักษณE ทรัพยEสุทธิ กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
86. ดร.จันทนา สังวรโยธิน มหาวิทยาลัยศิลปกร อนุกรรมการ 
87. ดร.กาญจนา รอดแก@ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม โรงเรียนวัดพระศรีอารียE อนุกรรมการ 
89. ดร.จามจุรี จําเมือง โรงเรียนวัดมงคลวราราม อนุกรรมการ 
90. ดร.สุนันทา ปานณรงคE โรงเรียนวัดเหนือ อนุกรรมการ 
91. ดร.สุพรรนิการE พงศEผาสุก โรงเรียนวัดใหญOสวOางอารมณE อนุกรรมการ 
92. ดร.กุหลาบ หงสEทอง โรงเรียนบรรหารแจOมโสวิทยา 7  อนุกรรมการ 
93. ดร.เสาวนี เรวัตโต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตนE ทองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อนุกรรมการ 
95. ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
96. ดร.สิริลักษณE เท่ียงธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
อนุกรรมการ 

97. ดร.กัลยาณี ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมหวัง วOองไวไพศาล โรงเรียนวัดปุรณาวาส อนุกรรมการ 
99. ดร.ลาวรรณ ศรีสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
100. ดร.จิรมา โพธ์ิพัฒนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
101. ดร.ทวีพร ตู@พจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
102. ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตนE วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ 
103. ดร.กําธร จิตรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุกรรมการ 
104. ดร.ณัฐวรรณ พุOมดีย่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อนุกรรมการ 
105. ดร.โสรัจ พฤติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

106. ดร.รักเกียรติ จาริก มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
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107. ดร.มนษิรดา ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตจักรพงศEภูวนาท 

อนุกรรมการ 

108. ดร.อาทิตยE โพธ์ิศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
109. ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
อนุกรรมการ 

110. ดร.ธเนศ อุOนปรีชาวณิชยE มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการ 
111. ดร.เมธาวิน สาระยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุกรรมการ 
112. ดร.หัสพร ทองแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
113. พระมหาฉัตรชัย สุฉตชโต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา อนุกรรมการ 
114. ดร.ชัยชนะ โพธ์ิวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  อนุกรรมการ 
115. ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
116. ดร.ปริญ วีระพงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
117. Dr.SarahS.Miller Kent State University,USA  อนุกรรมการ 
118. Dr.Huang Ying WuyiUniversity อนุกรรมการ 
119. Dr.HanYanyan Qinghuangtao TV Station อนุกรรมการ 
120. Dr.HanXuejing Huang Shi City อนุกรรมการ 
121. Dr.XingFangjun Guangxi อนุกรรมการ 
122. Dr.Zhang Qian Shandong University of Arts  อนุกรรมการ 
123. Dr.Yao Lin Independent scholar อนุกรรมการ 
124. Dr. Tan Wei Wu Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
125. Dr. Lilian Khaw Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
126. Dr.Stephen Hamann ท่ีปรึกษาฝ^ายตOางประเทศด@านวิชาการ

ควบคุมยาสูบ  
อนุกรรมการ 

   
4.1.2. คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี  

  

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี  
 

2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE รองประธาน 
3. ศาสตราจารยE ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจนE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.ดร.ดิเรก ทองอรOาม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยE บุญชู เรืองพงศรีสุข อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ประกอบ มณีเนตร อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
7. พลโท.ดร.พิทักษE เกียรติพันธE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ อนุกรรมการ 
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เทคโนโลยี 
8. ดร.สุนทร แสงเพ็ชร อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

9. ดร.ธัชพรรณ หนูเนียม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

10. ดร.สุเทพ ทองแพ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

11. ดร.เพชรรัตนE จันทรทิณ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษEกุล อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

13. ดร.ภูมิยศ พยัคฆวรรณ อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
   

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก   
   

1. ศาสตราจารยE ดร.จงจิตรE หิรัญลาภ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
ศึกษา และเสนอแนะด@านเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
คณะกรรมาธิการ การพลังงานวุฒิสภา 

อนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยE ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.ปรีดา จันทวงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.กิริยา สังขEทองวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุชาติ คุ@มมะณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. ศรินทิพ สุกใส จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.โอฬาริก สุรินตvะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐกฤต ปานขลิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปhญญา อรุณจรัสธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐนียา รังสีสุริยะชัย 
12. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

13. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.อุดม วOองไวทองดี มหาวิทยาลัยเวสเทิรEน อนุกรรมการ 
14. ดร.โสภา แซOเฮ@ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

15. ดร.ไชยยันตE ทองสองยอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรE 

อนุกรรมการ 

16. ดร.สุภชา ศิริวงศEย่ิงเจริญ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนดEคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

อนุกรรมการ 

17. ดร.สิทธิศักด์ิ แจOมนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า อนุกรรมการ 
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พระนครเหนือ 
18. ดร.นุชนาฏ บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
19. ดร.ปoยะนันทE พนากานตE มหาวิทยาลัยอุบลสารสนเทศ อนุกรรมการ 
20. ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
21. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
22. ดร.จิรพิพัฒนE ธัญพงษEภัทร เลขานุการวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล อนุกรรมการ 
23. ดร.นุชนาพร พิจารณE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุกรรมการ 
24. ดร.วิวัฒนE จึงธนศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

25. ดร.ณัฐ ธัชยะพงษE 
 

26. Dr.Thongchat Kerdhol 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 
Kyushu Institute of Technology Japan 

อนุกรรมการ 
 
อนุกรรมการ 

  
4.1.3 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[สุขภาพ 

 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุข ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE รองประธาน 
3. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE เชาวยุทธ พรพิมลเทพ อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
5. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.ดร.ยสนันทE จันทรเวคิน อาจารยEประจําคณะทันตแพยศาสตรE อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดีทรรศนE รอบคอบ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จําลอง ชูโต อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEอุดมศักด์ิ คงเมือง อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
9. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
10. ดร.ประกิต หงสEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา 
อนุกรรมการ 

11. ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล อาจารยEประจําวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ครรชิต สกุลแก@ว อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
13. ร@อยตํารวจโทหญิง ดร.เจือจันทนE วัฒกีเจริญ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.อาภากรณE เปร้ียวน่ิม อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
15. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร.สุดรัก จิตตEหทัยรัตนE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
17. ดร.ธิติยา มีชัย อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
18. ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณE อาจารยEประจําคณะแพทยEศาสตรE  อนุกรรมการ 

 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
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1. ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.พิมพEพรรณ ศิลปสุวรรณ รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงโรจนE พุOมร้ิว อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.เฉลิมพล ตันสกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญารัตนE ลาภวงศEวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE วันเพ็ญ แก@วปาน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE อัจฉราพร สี่หิรัญวงศE มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย วิทยาลัยเซนตEหลุยตE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.ทพ.อาทิพันธุE พิมพEขาวขํา จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจิรา ดวงสงคE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิศิษฎE ทองคํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุทธีพร มูลศาสตรE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
12. ดร.สุพัตรา รักษาสนธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณณี อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุสรณE มนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.สมพร สOงตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 
15. ดร.ดลภา พศกชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร. นาฏนภา ปhดชาสุวรรณE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
17. ดร. ดริศ สามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
18. ดร. ปoยชาติ ธาตรีนรานนทE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
19. ดร.วราวรรณ วงษEบุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรEสาธารณสุข อนุกรรมการ 
20. ดร.เอกราช สมบัติสวัสด์ิ วิทยาลัยวิทยาศาสตรEสาธารณสุข

จุฬาลงกรณE 
อนุกรรมการ 

21. Dr.Yang Lili Kunming Medical University อนุกรรมการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. พิจารณาผลงานจากผู@นําเสนอบทความเพ่ือนําเสนอแบบบรรยาย หรือ โปสเตอรE 
 2. ทํารายงานสรุปผลเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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5. คณะกรรมการฝZายการเงิน 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  
3. ดร.สุทธาพัฒนE อมรเรืองตระกูล ผู@อํานวยการบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวปวีณEริสา ศิรกุลประเสริฐ ผู@อํานวยการสาํนักงบประมาณและการเงนิ กรรมการ 
5. อาจารยEปราณี ทองศรีสุข ผู@อํานวยการฝ^ายตรวจสอบ กรรมการ 

และเลขานุการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย ผู@ชOวยเลขานุการ 

 
 หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทํารายรับ-รายจOายและสรุปในการจัดงาน ประชุมวิชาการ 
 2. รับลงทะเบียนและออกใบเสร็จ 
 3. ตรวจสอบคOาใช@จOาย 
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